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RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar 
butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler 
och kosmetik. Fokus är att leverera en ledande 
service och köpupplevelse. Det totala antalet butiker 
i RNB-koncernen uppgår till 379, varav 151 drivs av 
franchisetagare. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är 
sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Stockholm under 
symbolen RNBS och återfinns i segmentet Small Cap, 
sektor retail.

Strategin för butikskoncepten är att erbjuda 
attraktiva och målgruppsinriktade sortiment med 
mode och accessoarer i såväl större städer som 
mindre orter och köpcentrum. Affärsområdet 

Brothers erbjuder en mix av starka egna och externa 
varumärken med en tydlig profil i volymsegmentet. 
Polarn O. Pyret är det ledande varumärket och 
butikskonceptet för baby- och barnkläder i 
kvalitetssegmentet på den svenska marknaden. Polarn 
O. Pyret har även en växande internationell närvaro.

Inom affärsområdet Departments & Stores är 
fokus på kundmötet samt att leverera en hög kvalitet 
i sortiment och butiksmiljö. Butikerna erbjuder 
mode för dam, herr, barn, accessoarer, juveler och 
kosmetik till kunder med högt ställda krav på service 
och kvalitet. Försäljning bedrivs på varuhusen NK i 
Stockholm samt i Göteborg.



Året i korthet

Mål och strategi

Verksamhetsåret 2012/2013 i siffor
•   Nettoomsättningen uppgick till 2 620 Mkr (2 791), en 

minskning med 6,1 procent.

•   Avsättningar och nedskrivningar, primärt relaterade 

till nedläggning av JC-butiker samt stängning av 

Sisters, har gjorts med 152 Mkr.

•   Nedskrivning av varumärke har skett i JC med 260 Mkr.

•   Rörelseresultatet, inkl. avsättningar och nedskrivningar, 

uppgick till -342 Mkr (-102), exklusive årets nedskriv-

ning av varumärke (goodwill) om 260 Mkr (201).

•   Resultatet före skatt uppgick till -628 Mkr (-360).

•   Resultatet efter skatt uppgick till -629 Mkr (-329), 

vilket motsvarar -54,56 kronor (-397,72) per aktie.

•   Resultatet inkluderar 203 Mkr i nedskrivning efter 

skatt av varumärke i JC och föregående års nedskriv-

ning av goodwill i Brothers & Sisters med 201 Mkr.

•   Kassaflödet från den löpande verksamheten var -95 

Mkr (-4).

•   Nyemissionen om 463 Mkr fullföljdes. Nettolikviden 

har använts till återbetalning av lån samt förstärkt 

bolagets likviditet.

Affärsidé
RNB RETAIL AND BRANDS utvecklar och distribuerar 

varumärken genom tydliga koncept och butiker med ett 

attraktivt sortiment inom mode, konfektion, accessoa-

rer, juveler och kosmetik, där kunden ges en service och 

köpupplevelse utöver det vanliga.

Vision
Att erbjuda våra kunder den ultimata köpupplevelsen

Målsättningar
RNB RETAIL AND BRANDS ska skapa värde för aktieä-

garna och andra intressenter genom en lönsam och 

•   Kosta Outlet Mode AB avyttrades till Airport Retail 

Group. Övertagandet skedde 1 juni, 2013.

•   15 nya butiker öppnades (exkl. övertagande och stäng-

ningar).

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång

•   Den 1 november 2013 ingick RNB avtal om att avyttra 

dotterbolaget JC till Denim Island AB. Köparen, Denim 

Island Group, är en ledande producent av denimpro-

dukter samt grossist av ett antal denimvarumärken 

som säljs i Västeuropa och USA. Avtalet innebär att 

Denim Island förvärvar hela JC-verksamheten i dotter-

bolagen JC Sverige AB och finska JC Jeans & Clothes Oy.

•   Polarn O. Pyret AB ingick i november 2013 avtal om 

förvärv av WAM AS i Norge med tillträde den 1 januari 

2014. WAM AS är master franchisetagare till Polarn O. 

Pyret i Norge. Förvärvet inkluderar WAMs samtliga 24 

Polarn O. Pyret butiker, e-handelsbutik samt huvud-

kontor och butikspersonal.

hållbar tillväxt. Genom att arbeta efter en tydlig strategi 

med operativa mål kommer den övergripande målsätt-

ningen om lönsam hållbar tillväxt att nås.

Operativa mål
RNB ska erbjuda våra kunder en servicenivå och köpupp-

levelse utöver det vanliga genom kunnig och engagerad 

personal samt attraktiva butikskoncept. Målet är att nå 

en konverteringsgrad (andelen betalande kunder i rela-

tion till antalet besökare i butik) på 20 procent.
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VD har ordet

Det nu avslutade räkenskapsåret kan beskrivas som ett 

år av förändring. Det koncernövergripande förändrings-

arbete som vi inledde under hösten 2011 har medfört 

att vi har omstrukturerat RNB. Vi står starkare och med 

bättre förutsättningar att möta framtiden än på länge. 

Efter att vi har avyttrat JC och Kosta samt är i slutfasen 

av nedläggningen av konceptet Sisters består RNB i dag 

av tre tydliga koncept – Departments & Stores, Polarn O. 

Pyret och Brothers. Utöver förändringsarbetet stärkte vi 

även koncernens finansiella situation genom en nyemis-

sion under våren 2013 samtidigt som vi omförhandlade 

villkoren för våra lån med avsevärt lägre räntekostnader 

som positiv effekt.

Efter vårt verksamhetsårs slut ingick Polarn O. Pyret 

AB avtal om förvärv av WAM AS i Norge. WAM AS är 

master franchisetagare till Polarn O. Pyret i Norge och 

förväntas omsätta cirka 130 MSEK innevarande år med 

god lönsamhet. Förvärvet skedde i november 2013, 

med tillträde den 1 januari 2014, och inkluderar WAMs 

samtliga 24 Polarn O. Pyret butiker, e-handelsbutik samt 

huvudkontor och butikspersonal. Förvärvet bidrar till 

att ytterligare stärka lönsamheten för Polarn O. Pyret 

och gjordes mot bakgrund av att Polarn O. Pyret driver 

butiker framgångsrikt i egen regi i Sverige. Det finns även 

organisatoriska synergier mellan den svenska och norska 

verksamheten som vi kommer att realisera successivt.

Svag marknad påverkar försäljningen
Det senaste verksamhetsåret har också präglats av en 

svag marknadsutveckling. Även om den svenska eko-

nomin fortsätter att utvecklas väl jämfört med många 

andra länder så finns det fortsatt en viss osäkerhet 

bland konsumenterna om framtiden. Vi, precis som 

våra branschkollegor, möter också en fortsatt ökande 

konkurrens från e-handelsaktörer. Branschglidningen 

mellan sporthandel och klädhandel har fortsatt där 

sporthandeln i allt större utsträckning lockar kunder 

med aggressiva reakampanjer. Sammantaget så verkar 

vi på en marknad där ett ökat utbud ska konkurrera 

om en något fallande efterfrågan. Detta medför att den 

underliggande marknaden uppvisade negativ tillväxt 

för fjärde året i rad i jämförbara butiker och att net-

topriserna fortsätter att minska något. Den negativa 

marknadsutvecklingen dämpades under fjärde kvartalet 

för jämförbara butiker för att sedan plana ut. Under det 

nya verksamhetsårets första kvartal uppvisar marknaden 

återigen en positiv utveckling.

Koncernens nettoomsättning uppgick under 2012/13 

till 2 620 Mkr, motsvarande en minskning om 6,1 

procent. Rörelseresultatet uppgick till -601 Mkr. Av 

det totala rörelseresultatet på -601 MSEK är 502 MSEK 

relaterat till JC, vilket inkluderar nedskrivning av varu-

märke i JC med 260 MSEK, nedskrivning av tillgångar 

relaterat till avyttringen av JC med motsvarande 105 

MSEK samt en rörelseförlust uppgående till 137 MSEK.

Vårt koncept Departments & Stores är mark-

nadsledare inom segmentet premium- och lyxvaror 

med NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg som 

marknadsplats. För verksamhetsåret 2012/2013 var 

försäljningen stabil medan resultatutvecklingen för-

svagades.  Konceptets marknadsposition är emellertid i 

grunden stark.

Polarn O. Pyret, med en fortsatt marknadsledande 

position trots starkt konkurrenstryck främst från sport-

handeln, har under året uppvisat en marginell nedgång i 

omsättning och minskande lönsamhet under första halv-

året. Försäljningen har dock uppvisat en positiv trend 

under våren och sommaren och lönsamhetsutvecklingen 

har stabiliserats. Bruttomarginalen har utvecklats 

positivt under året, jämfört med föregående år, som en 

följd av lägre prisnedsättningsgrad i kombination med 

något sänkta varukostnader. Fasta omkostnader för 

egna butiker ökade jämfört med föregående år, som en 

konsekvens av nya butiker i Sverige och Holland, medan 

omkostnader för övriga verksamhetsdelar totalt sett 

förblev stabila

Brothers & Sisters har under det gångna verksam-

hetsåret genomgått stora förändringar. I januari 2013 

lanserades ett antal koncernövergripande rationalise-

ringsåtgärder. Åtgärderna innefattar en rationalisering 

av samtliga centrala funktioner på Brothers & Sisters. 

Målsättningen med åtgärderna är att de på ett tydligt sätt 

bidrar till en ökad lönsamhet. Vad gäller den pågående 

nedläggningen av Sisters kommer denna att slutföras i 

början av 2014. Vissa butiker avvecklas helt medan andra 

butiker övergår till att vara renodlade Brothersbutiker. Vi 
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ser en underliggande positiv försäljningsutveckling för 

Brothers under året. Lönsamhetsmässigt påverkas dock 

affärsområdet som helhet negativt av den komplicerade 

omstrukturering som det innebär att lägga ner Sisters i ett 

antal lägen (23 egna och 14 franchisetagarägda butiker) där 

Brothers och Sisters delar yta, kassasystem och personal.

Hållbarhet – en viktig del av affären
Hållbarhetsfrågor är en integrerad och betydelsefull 

del av vår affärsstrategi och affärsplan och det finns 

fortfarande stora utmaningar inom såväl miljö som 

mänskliga rättigheter. Mycket fokus har under året legat 

på Bangladesh för att säkerställa acceptabla arbetsvillkor 

och en säker arbetsmiljö i fabrikerna. Vi kontrollerar alla 

leverantörer regelbundet och har en dialog om hur de kan 

förbättra sin verksamhet.

Genom vår etablering av produktionskontor i de 

länder där våra produkter tillverkas, har vi fått helt nya 

möjligheter att påverka. Med förbättrade metoder för 

leverantörsutvärdering och leverantörsutveckling har vi 

kunnat effektivisera våra inköp och etablera ett närmare 

samarbete kring såväl produkt, kvalitet och arbetsvillkor.

Mycket arbete återstår för att möta de utmaningar 

som vi och andra aktörer i vår bransch står inför. Vi är 

en relativt liten organisation globalt och deltar därför i 

flera nationella och internationella branschinitiativ för 

att gemensamt och samordnat skapa en förändring. Vi 

strävar också efter att integrera hållbarhetsfrågan i alla 

delar av vår verksamhet för att ta vara på den affärskraft 

och det engagemang som den skapar.

Framtidsutsikter
En fortsatt internationell expansion av Polarn O. Pyret 

är en strategiskt prioriterad aktivitet. Expansionen sker 

genom att några fysiska butiker öppnas i första steget för 

att sedan följas av en etablering av e-handel. Vi kommer 

även att öka tempot i arbetet med att förnya och vidare-

utveckla Polarn O. Pyret för att tydliggöra positionen och 

modernisera uttrycket som särskiljer Polarn O. Pyret från 

mellanprisalternativen.

Vi kommer också fortsätta att arbeta med Brothers 

koncept i syfte att göra det tydligare och mer sam-

manhållet med egen högkvalitativ utveckling av 

produkter inom skräddat och smart casual till rimliga 

priser. Under kommande år kommer vi även att fullfölja 

arbetet med att implementera  det nya butikskoncept 

som tar sig uttryck i att kollektionen The Tailoring Club 

(TTC) presenteras tydligare såväl som det dressade 

under varumärket Riley, att ett större utbud av dessa 

sortimentsdelar tar större plats, att ett tydligt grepp tas 

på denimsortimentet som komplement till det dressade 

samt att även introducera nya externa varumärken som 

kompletterar de befintliga varumärken som säljs.

Med ett stort antal viktiga åtgärder genomförda på 

koncernnivå i kombination med att vi har en tydlig plan 

för hur vi ytterligare ska utveckla våra tre koncept har 

vi nu skapat en plattform för att öka både försäljning 

och lönsamhet. Jag vill tacka alla medarbetare för ett 

fantastiskt arbete under året som gått där alla har varit 

delaktiga i att skapa ett starkare RNB.

Magnus Håkansson, 

VD och Koncernchef
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Affärsområde Butiker

JC 112 varav 35 franchise
Sverige 95 varav 35 franchise
Finland 17 varav 0 franchise

Brothers & Sisters 86 varav 29 franchise
Sverige 74 varav 29 franchise
Finland 12 varav 0 franchise

   

Varuhus 45 11 145 kvm
NK Stockholm 29
NK Göteborg 16

   

Polarn O. Pyret 140 varav 79 franchise
Sverige 67 varav 9 franchise
Norge 26 varav 26 franchise
Finland 16 varav 16 franchise
England 12 varav 12 franchise
Skottland 2 varav 2 franchise
Irland 4 varav 4 franchise
Island 2 varav 2 franchise
Estland 2 varav 2 franchise
USA 5 varav 5 franchise
Lettland 1 varav 1 franchise
Nederländerna 3 varav 0 franchise

  Per den 31 augusti 2011

RNB RETAIL AND BRANDS värld
Polarn O. Pyret
Polarn O. Pyret är ett helintegrerat varumärke för baby- och 
barnkläder vars produkter designas, produceras och distribueras 
via egna butiker och franchisebutiker i Sverige och i utlandet. 
Polarn O. Pyret har sedan starten 1976 etablerat sig som det 
ledande varumärket och butikskonceptet för barnkläder i kva-
litetssegmentet på den svenska marknaden och dess kläder är 
kända för sin höga kvalitet, funktion och design. Idag finns Polarn 
O.Pyret etablerat på tio marknader.

Departments & Stores
Departments & Stores erbjuder en unik distributionsplattform 
för nationella och internationella varumärken på starka mark-
nadsplatser. Bolaget har en omfattande verksamhet på Nordens 
två ledande varuhus – NK i Stockholm samt NK i Göteborg. 

Gemensamt för koncepten på varuhusen är fokus på kundmötet 
samt hög kvalitet i sortiment, butiksmiljö och bemötande. 
Verksamheten sträcker sig från barnkläder till juveler och alla våra 
kunder har högt ställda krav på service, kunskap och kvalitet.

Brothers 
Brothers är ett volymorienterade helhetskoncept för män. 
Konceptet erbjuder välskräddade kläder och casualmode i en 
inspirerande butiksmiljö med stort fokus på service. Sortimentet 
består till av egna varumärken och kompletteras med externa 
varumärken i det övre mellanprissegmentet. Den första 
Brothers-butiken startade 1992 i Sverige och den första utlands-
etableringen skedde i Finland 2006. Butikerna i Sverige drivs 
både i egen regi och via franchisetagare. I Finland är alla butiker 
egenägda.
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Försäljning 2012/2013  
per affärsområde, %

Departmet & Stores 34 % 
JC 25 %
Brothers & Sisters 21 %
Polarn O. Pyret 19 % 25 %

21 % 

19 % 34 %

Försäljning 2012/2013
per geografisk marknad, %

Sverige 89 %
Finland 7 %
Norge 2 %
Övriga 2 %

87 % 

7 % 
4 % 2 % 

Försäljning 2012/2013 
per produktkategori, %

Herr 39 % 
Dam 21 %
Barn 17 %
Underkläder & accessoarer 11 %
Kosmetik 9 %
Juvel 3 %

21 %

39 %

17 %

3 %

11 %

9 %
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RNB ÅRSREDOVISNING 2012/20138

Förvaltningsberättelse 2012/2013

Styrelsen och verkställande direktören för RNB RETAIL AND 
BRANDS AB (publ), organisationsnummer 556495-4682, 
får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013.

Verksamheten
RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, 
konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service 
och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i 
Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC och 
Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och  NK i 
Göteborg. Det totala antalet butiker i RNB uppgick per den 31 augusti 
2013 till 383 (376), varav 143 (148) drivs av franchisetagare. 

Koncernen 
I koncernen ingår förutom moderbolaget RNB RETAIL AND BRANDS AB 
(publ) de helägda dotterbolagen Ängsviol Blomstern AB, Polarn O. Pyret 
AB, PO.P International IP AB, PO.P International NO AB, PO.P International 
UK AB, PO.P International OTH AB, PO.P International Suomi AB, Polarn o. 
Pyret Netherlands B.V., Portwear AB, Departments & Stores Europe, DSE 
Konfektion AB, Departments & Stores Denmark ApS, Brothers & Sisters AB, 
JC Sverige AB, Brothers & Sisters Sverige AB, Nordic Textile Grosshandels 
GmbH, JC Jeans & Clothes Oy och JC Jeans & Clothes AS, Far East Ltd. 

Väsentliga händelser under året

Lansering av e-handel för JC och Brothers 
Verksamhetsåret 2012/13 inleddes med att JC och Brothers lanserade 
e-handel, därigenom erbjöd RNB:s samtliga butiksnätsbaserade affärsom-
råden e-handel, sedan tidigare var e-handel tillgänglig för Polarn O. Pyret.

Förändringar i Koncernledningen
I början av verksamhetsåret 2012/13 tillträdde Maria Öqvist som VD för 
Brothers & Sisters, efter att tidigare innehaft motsvarande roll i Polarn O. 
Pyret, hon efterträddes i PO.P av Anders Wiberg, som i sin tur lämnade 
positionen som Supply Chain Director för RNB. Peter Bondelid tillträdde 
som ny Supply Chain Director. I kvartal 3 lämnade JC:s VD Marthyn 
Inghamn sin position, och Peter Bondelid tillträdde som tf VD till verksam-
hetsårets utgång.
I juni meddelade Amelie Söderberg, VD för DSE , att hon lämnar bolaget, 
varefter Hanna Graflund-Sleyman utsågs till hennes efterträdare, med 
tillträde i början av 2014.

Utökad rörelsefinansiering från bolagets huvudägare
I december 2012 ingick RNB avtal med huvudägaren KfS om refinansiering 
av hälften av bolagts checkräkningskredit, i samband med beslut från 
bolagets bank om en halvering av checkräkningskrediten, från 200 Mkr till 
100 Mkr. KfS beviljade i anslutning till detta också bolaget ett lånelöfte om 
ytterligare 50 Mkr. 

 
Rationaliseringsåtgärder inom gemensamma funktioner
RNB genomfördes under kvartal 2 en översyn och samordning av centrala 
funktioner inom JC och Brothers, samt en rationalisering av koncerncen-
trala funktioner, innebärande personalminskningar om ca 30 personer.

Nedläggning inledd av Sisters
RNB beslutade i januari 2013 att konceptet Sisters skulle läggas ned. 
Arbetet inleddes omedelbart för att förbereda nedläggningen, och 
processen har pågått under verksamhetsåret. Samtliga RNB:s butiker för 

konceptet Sisters förväntas vara nedlagda under kalenderkvartal 1, 2014, 
varefter ett tiotal butiker i franchiseregi kommer kvarstå under licensavtal 
med RNB.

Nyemission genomförd
I februari aviserade bolaget en fullt garanterad nyemission. Emissionen 
fullföljdes i maj 2013, och innebar att bolaget tillfördes ca 463 Mkr före 
emissionskostnader. Emissionslikviden användes till del för nedbetalning 
av lån från huvudägaren KfS, medan resterande del tillfördes bolaget som 
rörelsefinansiering. Som en konsekvens av emissionen omstrukturerades 
bolagets lån från KfS, vilket lett till betydligt förbättrade lånevillkor inom 
ramen för ett tillgängligt låneutrymme om totalt 400 Mkr.
Efter fullföljd emission gjordes en sammanläggning av bolagets aktier, 
varigenom 200 befintliga aktier lades samman till en aktie.

Strategisk översyn samt nedskrivning av varumärke JC
I samband med lansering av nyemissionen meddelade bolaget att man 
genomför en strategisk översyn av JC för att utreda förutsättningarna för 
att uppnå lönsamhet. Som ett led i detta arbete beslöts om en nedskrivning 
av kvarstående bokfört värde på varumärke i JC om 260 Mkr.

Finansiella mål för RNB 
I anslutning till kommunikationen om nyemissionen meddelade bolaget att 
man beslutat om nya finansiella mål - dessa mål är:
• Koncernen skall uppnå en långsiktig EBIT-marginal om 5 procent
• Departments and Stores skall uppnå en långsiktig EBIT-marginal om 

6-7 procent
• Polarn O. Pyret skall uppnå en långsiktig EBIT-marginal om 10 procent
• Brothers skall uppnå en långsiktig EBIT-marginal om 4-6 procent

Polarn O. Pyret öppnar i Holland
Under  året inledde PO. P en expansion med egna butiker i Holland. Under 
verksamhetsåret startades två butiker (Eindhoven, Utrecht), och en tredje 
butik (Maastricht) invigdes alldeles efter verksamhetsårets utgång.

Försäljning av Kosta Outlet Mode AB
Per 2013-06-01 avyttrades samtliga aktier i dotterbolaget Kosta Outlet 
Mode AB. Verkamheten förvärvades av den norska retailkoncernen Airport 
Retail Group AS. Försäljningen medförde en positiv effekt på koncernens 
kassaflöde.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Avyttring av konceptet JC 
Som nämts tidigare har koncernen genomfört en strategisk översyn 
avseende verksamheten JC vilken har pågått under räkenskapsåret 
2012/2013. I denna strategiska översyn har man arbetat utifrån flera 
alternativ däribland avyttring. I september 2013 har alternativet avyttring 
konkretiserats och detta blev då koncernens huvudlinje. Som en följd av 
detta ingicks avtal per 2013-11-01 om en avyttring av verksamheten i 
JC, genom att Denim Island AB förvärvar bolagen JC Sverige AB samt det 
finska bolaget JC OY. Köparbolaget ingår i Denim Island Group, en ledande 
producent av denimprodukter, samt med omfattande internationell 
grossistverksamhet av denimvarumärken. Företagsgruppen har en kinesisk 
ägare. Avyttringen förde med sig att tillgångar fick skrivas ned till bedömda 
verkliga värden per 31 augusti 2013 utifrån prissättning av segmentet då 
avtal ingicks. 

Polarn O. Pyret förvärvar Master Franchiseverksamhet i Norge
Avtal ingicks den 11 november 2013 där Polarn O. Pyret AB förvärvar 

Räkenskaper



100 procent av aktierna i WAM AS i Norge. WAM AS, som är master 
franchisetagare till Polarn O. Pyret i Norge, driver 24 fysiska butiker samt 
e-handel och beräknas omsätta cirka 130 MSEK. Tillträde sker 2 januari, 
2014.

Byte av bank för  koncernen
I december 2013 ingick RNB avtal med Danske Bank om tillhandahållande 
av banktjänster för koncernen, inkl rörelsefinansiering och checkräknings-
kredit om maximalt 140 Mkr. Detta ersätter nuvarande finansiering hos 
SEB.

Koncepten
Affärsområde Polarn O. Pyret 
Nettoomsättningen i perioden uppgick till 509 Mkr (515). Minskningen 
är hänförlig till minskad omsättning till franchisetagare, medan total 
omsättning i egenägda butiker i Sverige och Nederländerna har ökat. 
Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 4,1 procent jämfört 
med föregående år. 

Bruttomarginalen har utvecklats positivt under året, jämfört med 
föregående år, som en följd av lägre prisnedsättningsgrad i kombination 
med något sänkta varukostnader. 

Fasta omkostnader för egna butiker ökade jämfört med föregående år, 
som en konsekvens av nya butiker i Sverige och Holland, medan omkostna-
der för övriga verksamhetsdelar totalt sett förblev stabila.

Till följd av den minskade försäljningen samt ökade omkostnader 
minskade rörelseresultatet jämfört med föregående år, och uppgick till 
14 Mkr (33), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,7 procent (6,4). 
Varulagret under året har som helhet varit positiv, med såväl något 
reducerade nivåer som fortsatt förbättrad kvalitet, vilket har bidragit till de 
förbättrade bruttomarginalerna.    

Affärsområde Departments & Stores
Nettoomsättningen inom affärsområdet Departments & Stores uppgick 
till 899 Mkr (957), en minskning med 6,1 procent varav 30 Mkr relateras 
till Kosta. Under perioden föregående år ingick också omsättningen i den 
numera nedlagda danska verksamheten med 22 Mkr. Omsättningen i 
jämförbara butiker minskade med 3,0 procent. 
Bruttomarginalen i perioden var i princip densamma som föregående år.

Fasta omkostnader för butiker sjönk jämfört med föregående år, som en 
följd av avyttring av Kosta . Resterande omkostnader ökade något på grund 
av högre personalkostnader i butik, till följd av föregående åres positiva 
engångseffekter som ej upprepats i år. Rörelseresultatet uppgick till 47 Mkr 
(58), fördelat mellan NK-varuhusen 53 Mkr (63) och Kosta -6 (4) samt 
Illum, Danmark 0 (-9).

Affärsområdets varulager har utvecklats positivt under året, primärt 
på grund av avyttring av Kosta, med en lägre nivå och en förbättrad 
åldersfördelning. 

Affärsområde JC 
Nettoomsättningen inom JC uppgick till 675 Mkr (779) en minskning med 
13,4 procent. Av minskningen utgjordes 61 Mkr av omsättningen i den nu 
nedlagda verksamheten i Norge. Omsättningen i jämförbara egna butiker 
minskade med 10,0 procent. 

Bruttomarginalen i perioden utvecklades fortsatt positivt jämfört 
med föregående räkenskapsår totalt för verksamheten. Den minskade 
omsättningen medförde att den totala bruttovinsten sjönk jämfört med 
föregående år. 

Omkostnaderna för affärsområdet ökade jämfört med samma period 
föregående år, på grund av nya butiker (nyöppnade samt övertagna). 
Omkostnader för jämförbara butiker har minskat marginellt, medan 
kostnader för centrala funktioner minskat med närmare 5% jämfört med 
föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -501 Mkr (-111), inklusive genomförd 
nedskrivning av varumärke om 260 Mkr samt nedskrivningar av tillgångar 
till följd av värdering till verkligt värde om 105 Mkr.  

Affärsområde Brothers & Sisters
Nettoomsättningen för Brothers & Sisters uppgick till 539 Mkr (549) en 

minskning med 1,8  procent. Omsättningen i  jämförbara egna butiker 
minskade med 2,2 procent. 

Nettoomsättningen för Sister minskade, i linje med bolagets plan för 
avveckling av internt sortiment samt neddragning av försäljningsytor, till 
80 Mkr (123), en minskning med 34,6 procent.

Bruttomarginalen för affärsområdet har totalt sett ökat, vilket lett till 
en ökad bruttovinst jämfört med föregående år.

De ökade omkostnaderna för nya butiker har till stor del täckts av 
bruttovinster från den tillkommande egna försäljningen. Omkostnader för 
jämförbara butiker och grossistdelen har ökat något, medan kostnader 
för centrala funktioner har sjunkit, och därutöver har betydande kost-
nadsbesparingar kommit från stängda butiker jämfört med föregående 
år, netto har dock omkostnaderna ökat på grund av de nya butikerna.
Rörelseresultatet, exklusive nedläggningskostnader och föregående års 
nedskrivning av goodwill,  för Brothers & Sisters uppgår till -46 Mkr 
(-43).  Därutöver har engångskostnader, i huvudsak relaterat till beslutade 
nedläggningar av Sisters-butiker, belastat resultatet med 30 Mkr och 
föregående år gjordes nedskrivning av goodwill med 201 Mkr.

Varulager har ökat under perioden, huvudsakligen för icke säsongsvaror, 
vilket innebär fortsatt god mix och kvalitet.

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma tjänster.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 146 Mkr (146). Resultatet 
efter finansnetto uppgick till -637 Mkr inklusive nedskrivning av aktier i 
dotterbolag med 588 Mkr (201). Investeringar uppgick till 16 Mkr (32).

Nettoomsättning och resultat
RNB:s nettoomsättning under perioden uppgick till 2 620 Mkr (2 791), 
vilket är en minskning med 6,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna 
butiker minskade med 4,5 procent jämfört med föregående år. 

Avsättningar och nedskrivningar, primärt relaterade till nedläggning av 
JC-butiker, stängning av Sisters samt omvärdering relaterat till effekter av 
JC-avyttring, har gjorts med 152 Mkr.

Nedskrivning av varumärke har skett i JC med 260 Mkr. Föregående år 
gjordes nedskrivning om 201 Mkr avseende goodwill Brothers & Sisters.

Bruttomarginalen under perioden uppgick till 46,9 procent (47,7). 
Rörelseresultatet, inklusive avsättningar och nedskrivningar, uppgick till 

-342 Mkr (-102), exklusive årets nedskrivning av varumärke (goodwill) om 
260 Mkr (201). 

Rörelseresultatet, inklusive avsättningar och nedskrivningar, uppgick till 
-342 Mkr (-102), exklusive årets nedskrivning av varumärke (goodwill) om 
260 Mkr (201). 

Resultatet före skatt uppgick till -628 Mkr (-360). 
Resultatet efter skatt  uppgick till -629 Mkr (329), vilket motsvarar 

-54,56 kronor  (-397,72) per aktie. För räkenskapsåret 2012/2013 
inkluderar nedskrivning efter skatt av varumärke i JC. Resultat efter skatt 
för 2011/2012 inkluderar 201 Mkr i nedskrivning av goodwill i Brothers & 
Sisters.  

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens balansomslutning uppgick till 1 301 Mkr jämfört med 1 802 
Mkr vid utgången av föregående års räkenskaper. Vid periodens slut 
uppgick det egna kapitalet till 428 Mkr (628), vilket ger en soliditet om 
32,9 procent (34,9). 

Varulagret uppgick den 31 augusti 2013 till 410 Mkr (484).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -96 Mkr (-4). 

Rörelsekapitalet har påverkats positivt av en lagerminskning (66 Mkr) samt 
en minskning av kortfristiga fordringar, där dock minskade leverantörs-
skulder lett till en ökning av rörelsekapitalet. Netto har rörelsekapitalet 
(exklusive lager) minskat med 30 Mkr. Förändringen i varulager för 
motsvarande period föregående år (89 Mkr) påverkades i betydande 
utsträckning av utförsäljningar och nedskrivningar och effekten av denna 
förklarar i hög grad skillnaden i kassaflöde under perioden.

Efter investeringar uppgick kassaflödet till -167 Mkr (-113). 
Nettolåneskulden uppgick till 325 Mkr jämfört med 604 Mkr vid 

motsvarande tidpunkt föregående år.
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Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick 
vid periodens slut till 147 Mkr jämfört med 146 Mkr vid föregående 
räkenskapsårs utgång. 

Bolaget har under året omförhandlat sina lån från bolagets huvudägare, 
Konsumentföreningen Stockholm. Den under året genomförda nyemis-
sionen innebar att lånen kunde betalas ned, och i samband med detta 
omförhandlades lånevillkoren. Bolaget har två stycken lån om 200 Mkr 
vardera, varav det ena är ett reverslån och det andra ett revolverande 
lån. Utnyttjat låneutrymme per 31 augusti 2013 uppgår till 349 Mkr. 
Löptiden för båda lånen är till maj 2016, med möjlighet till förlängning av 
reverslånet till maj 2017. Bägge lånen är amorteringsfria fram till förfal-
lodagen. Villkoren för lånen är marknadsmässiga. Koncernen uppfyller de 
kreditvillkor som finns i gällande avtal med kreditgivarna.

Efter räkenskapsårets utgång har Bolaget ingått avtal med Danske Bank 
om tillhandahållande av banktjänster samt rörelsefinansiering, inklusive 
checkräkningskredit, om maximalt 140 Mkr. Detta ersätter nuvarande 
finansiering hos SEB. 

Investeringar och av- och nedskrivningar
Periodens investeringar uppgick till 84 Mkr (123). Av- och nedskrivning-
arna uppgick till 464 Mkr (289) varav nedskrivning av varumärke med 260 
Mkr i år och föregående års nedskrivning av goodwill med 201 Mkr. 

Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 1 399 (1 404) personer. 

RNB RETAIL AND BRANDS vision är att erbjuda våra kunder den 
ultimata service och köpupplevelsen. RNB utvecklar och distribuerar 
varumärken genom tydliga koncept och butiker med ett attraktivt sorti-
ment inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Vi vill att 
kunden skall känna sig uppskattad och inspirerad att handla. För att uppnå 
detta är det avgörande att vi har engagerade, motiverade och kunniga 
medarbetare.

En viktig del i arbetet med att nå vår vision är att vi har en tydlig Talent 
Management process som omfattar samtliga medarbetare i koncernen. 

Personalhandboken som är våra ledares hjälpmedel samt vår informa-
tionskanal till våra medarbetare är uppdaterad med, policies, processer och 
arbetssätt inom Talent Management arbetet i praktiken. RNB är knutet 
till arbetsgivarorganisationen Svenska Handel samt har kollektivavtal med 
Unionen och Handels.

Hållbarhetsredovisning / miljö
RNB presenterar separat en hållbarhetsredovisning. Företaget har poli-
cydokument, en vision och en utarbetad affärsplan för hållbarhetsfrågor.

Förväntningarna på ansvarsfullt företagande fortsätter att öka och 
hållbarhetsfrågorna blir allt mer en del av vår vardag. Som en aktör inom 
mode- och skönhetsbranschen med ambitionen att erbjuda kunden den 
ultimata shoppingupplevelsen är det viktigt att RNB lever upp till de 
förväntningar som finns från kunder, medarbetare och övriga intressenter 
när det gäller ansvar för etik- och miljöfrågor samt ständigt arbetar för att 
utvecklas inom detta område.

RNB använder begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, för att 
sammanfatta det arbete som görs för att bidra till en hållbar utveckling. 
CSR på RNB inkluderar bolagets totala påverkan på människor och miljö där 
följande fem huvudområden identifieras som de viktigaste att arbeta med:

•  Arbetsförhållande i produktion

•  Produkternas påverkan på människor och miljö

•  Verksamhetens påverkan på yttre miljö

•  Djuretiska frågor

•  Samhällssponsring

Utifrån denna definition av CSR har två tydliga fokusområden etablerats, 
produktion och produkter. Vid produktion av varor läggs stor vikt på 
arbetsförhållanden för de som arbetar i fabrikerna men även miljöfrågor vid 
tillverkningen inkluderas i området. Det andra stora fokusområdet handlar 
om den direkta påverkan från produkter och sortiment där framförallt 
materialval, kemikalier och barnsäkerhet är nyckelfrågor.

Prioriteringen av dessa fokusområden syns tydligt i det arbete som 
utförts under året.

En fullständig redogörelse för RNB:s arbete mot ett mer hållbart företag 
finns att läsa i den separata hållbarhetsredovisningen som publiceras på 
www.rnb.se en gång om året.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner har ägt rum mellan RNB koncernen och närstående som 
väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat. 

Bolaget har två lån från huvudägaren Konsumentföreningen Stockholm 
på sammanlagt 349 Mkr till marknadsmässiga ränte- och covenantvillkor. 

I övrigt gällande transaktioner med närstående hänvisas till Not 5, sidan 
33.

Betald skatt
Koncernen har under perioden betalat skatt om 0 Mkr (7). 

Riskfaktorer
RNB är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför 
bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på koncernens resultat. 
Riskerna beskrivs utförligt i not 41.

Bolagsstyrning
Styrning av RNB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande 
direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning 
och svensk kod för bolagsstyrning. Bolagets bolagsstyrningsrapport finns 
på sid 50–57.

Styrelsens arbete
RNB:s styrelse bestod vid verksamhetsårets ingång av sju ledamöter valda 
av bolagsstämman. 

Styrelsen utses på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Det 
finns inga bestämmelser i bolagets bolagsordning om tillsättande och 
entledigande av styrelseledamöter. 

RNB:s styrelse har en arbetsordning som följer aktiebolagslagen med 
avseende på arbetsfördelning och rapportering. Arbetsordningen reglerar 
styrelsens sammankomster, ärenden som skall tas upp på styrelsemöten, 
ordförandens arbetsuppgifter, VD:s arbetsuppgifter och vissa övriga 
frågor. Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. 
Ersättningsutskottet behandlar löner, bonus och andra ersättningar till VD 
och till VD direkt rapporterande befattningshavare.
Utöver det konstituerande sammanträdet har styrelsen under räkenskaps-
året 2012/2013 hållit sex ordinarie och nio extra styrelsemöten. Ordinarie 
möten har främst ägnats åt resultatuppföljning, investeringsärenden, 
extern rapportering, budget samt strategifrågor. De extra mötena behand-
lade finansierings- och likviditetsfrågor, strategisk översyn samt förvärv av 
master franchise verksamhet i Norge.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att bereda och framlägga förslag för 
aktieägarna i bolaget avseende val av bland annat styrelseledamöter och, i 
förekommande fall, revisor. 
Styrelsens ordförande ska årligen, senast sex månader före årsstämman, 
kontakta de fyra största aktieägarna i företaget. Dessa ska sedan utse 
en ledamot var till valberedningen. Styrelsens ordförande ska adjungeras 
till valberedningen, dock ej som ordförande.  Styrelsens ordförande ska 
vidare se till att information om valberedningens sammansättning med 
kontaktinformation offentliggörs i god tid inför årsstämman. Styrelsens 
ordförande ska även, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende 
styrelsens arbete, behov av särskild kompetens med mera som kan vara av 
betydelse för valberedningsarbetet. Aktieägare ska kunna lämna förslag 
till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. 
Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång per år. 

Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman den 16 januari 2014 
har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämma 2013 och består av Sune 
Dahlqvist, ordförande i Konsumentföreningen Stockholm, Ulf Strömsten, 
Catella Fondförvaltning, Patrick von Schenck, företräder Michael Löfman  
samt Mikael Jönsson, Vätterledens Invest AB. 
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Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman den 17 januari 2013 beslutade om riktlinjer för ersättning och 
andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Dessa finns beskrivna i not 5.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer.
Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som 

möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. 
Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, 
pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens 
totalkompensation. Fast lön och rörlig lön utgör tillsammans den anställdes 
lön.

Den fasta lönen, kronor per månad, skall beakta den enskildes ansvars-
områden och erfarenhet. Den rörliga lönen skall primärt vara relaterad till 
utfallet av dotterbolagens rörelseresultat och/eller koncernens resultat 
efter finansiella poster jämfört med fastställda mål. 

För den nu gällande bonusen föreslås till beslut att bolagets kostnad för 
den rörliga lönen vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga bonus-
grundande mål är uppfyllda och att överskottet fullt ut finansierar den 
bonus som ska utbetalas, kan komma att uppgå till sammanlagt 3 250 000 
kronor (exklusive sociala avgifter), varav till verkställande direktören och 
koncernchefen 750 000 kronor samt till övriga ledande befattningshavare 
500 000. Beräkningen är gjord utifrån de sex personer som för närvarande 
ingår i bolagsledningen. Bonusen utvärderas årligen och bonusmodellen 
återetableras för varje år baserat på budgeterat resultat som målbild. 
Bonusen är ej semester- eller pensionsgrundande.

Den rörliga lönen i bonusprogrammet kan uppgå till maximalt 40 
procent av den fasta lönen.

Verkställande direktören skall som tidigare åtnjuta tjänstepension 
motsvarande en premie på i storleksordningen 30 procent av aktuell årslön. 
Övriga medlemmar av bolagsledningen skall ha rätt till pensioner enligt 
ITP-planen eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år.
Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidraga 
till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina 
arbetsuppgifter.

Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmel-
ser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes 
begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets 
begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. Oförändrad lön 
utgår under uppsägningstiden. För verkställande direktören skall gälla en 
uppsägningstid om upp till tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. 

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen 
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare uppgick 31 augusti 2013 till 9 231 varav 7 994 är 
registrerade i Sverige. De största ägarna per 31 augusti 2013 var följande: 

Ägarförhållanden per 31 augusti 2013

Största aktieägarna Antal aktier
 Aktiekapital/ 

Röster,%

Konsumentföreningen Stockholm 11 246 598 33,2

Catella Fondförvaltning 2 359 940 7,0

Avanza Pension 1 744 615 5,1

Client Long 954 074 2,8

Vätterleden AB 690 605 2,0

Löfman Michael 575 000 1,7

Nordnet Pensionsförsäkring 567 917 1,7

Nortal Capital AB 527 168 1,6

Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL 500 602 1,5

Goldman Sachs International LTD, 
W8IMY 478 294 1,4

Summa största aktieägarna 19 644 813 57,9
Övriga 14 267 363 42,1

Total 33 912 176 100,0

Antal aktier i bolaget uppgick per 31 augusti 2013 till 33 912 176 vilka 
samtliga är stamaktier, vardera med ett kvotvärde på sex kronor. Varje 
aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika 
rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Det finns ingen bestämmelse i 
bolagets bolagsordning som begränsar hur många röster varje aktieägare 
kan avge vid årsstämma eller bolagsstämma och inte heller någon begräns-
ning i rätten att överlåta aktier. Utöver Konsumentföreningen Stockholm 
innehar ingen aktieägare, direkt eller indirekt, mer än 10 procent av 
aktierna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) per den 31 augusti 2013. 
Mer information finns i avsnittet Aktien på sid. 58–59.

Förväntad framtida utveckling
Marknadsklimatet är fortsatt svagt i kombination med aggressiva erbju-
danden från bland andra e-handelsaktörer samt branschglidning mellan 
sporthandel och klädhandel. På kort sikt bedöms detta marknadstillstånd 
kvarstå, medan bolaget bedömer att det finns indikationer på förbättrade 
marknadsförutsättningar på medellång sikt genom en ökad konsumtions-
efterfrågan. 

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 
2012/2013

Förslag till behandling av förlust 

Till årsstämmans förfogande står följande medel, kr:

Överkursfond 1 940 087 000
Balanserat resultat -1 264 762 569
Årets resultat -701 154 683

-25 794 252

Styrelsen föreslår att ansamlade förluster avräknas  
mot överkursfond och därefter behandlas så.

Att mot reservfond avräknas -25 794 252
Att i ny räkning överföres -

-25 794 252

Vad beträffar RNB:s resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
totalresultaträkningar, resultaträkningar och balansräkningar med tillhö-
rande noter. Samtliga belopp anges i tusentals kronor (Tkr) om inte annat 
anges. 
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Koncernens totalresultaträkningarKoncernens totalresultaträkningar

Tkr Not Sep 12-aug 13 Sep 11-aug 12

Nettoomsättning 4 2 619 920 2 791 031

Övriga rörelseintäkter 7 9 597 10 077

 2 629 517 2 801 108
Rörelsens kostnader
Handelsvaror 9,21 -1 392 453 -1 459 248

Övriga externa kostnader 6,8,34 -735 970 -731 493

Personalkostnader 5 -637 905 -625 165

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14,16,17,19 -204 189 -87 053

Nedskrivning av goodwill och varumärke 14,15,18 -259 712 -201 432

Reaförlust vid försäljning av dotterbolag -700 -

Rörelseresultat -601 412 -303 283

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 9 342 4 770

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -36 257 -60 999

Resultat efter finansiella poster -628 327 -359 512

Skatt på årets resultat 12 -392 30 595

Årets resultat -628 719 -328 917

Övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat vilket kommer att omklassificeras  
till årets resultat i efterföljande perioder
Omräkningsdifferenser -615 -2 560

Totalresultat för året -629 334 -331 477

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -628 719 -328 917

Innehavare av icke bestämmande inflytande - -

Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -629 334 -331 477

Innehavare av icke bestämmande inflytande - -

Resultat per aktie (kr)* 13 -54,56 -397,72

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)* 13 11 523 827

*   I samband med genomförd nyemission har sammanläggning skett av aktier med förhållandet 200:1.  
Historiska jämförelsetal avseende genomsnittligt antal aktier samt resultat per aktie har justerats för detta.
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Koncernens rapport över kassaflöden

Tkr Not Sep 12-aug 13 Sep 11-aug 12

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat  -601 412 -303 283

Erhållen ränta 4 674 4 770

Erlagd ränta -42 894 -54 302

Betald skatt -500 -6 638

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 35 448 312 264 942

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -191 820 -94 511

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning (+) / Ökning (-) av varulager 66 249 88 753

Minskning (+) / Ökning (-) av kortfristiga fordringar 36 49 735 -4 052

Minskning (-) / Ökning (+) av kortfristiga skulder  -19 280 6 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten -95 116 -3 601

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -81 280 -92 900

Förändring av långfristiga fordringar 10 939 -16 364

Förvärv av dotterbolag 36 - -

Försäljning av dotterbolag 36 -798 -

Försäljning av övriga anläggningstillgångar - 412

Kassaflöde från investeringsverksamheten -71 139 -108 852

Finansieringsverksamheten
Ökat utnyttjande av checkkredit - -

Minskat utnyttjande av checkkredit -83 683 -31 204

Inlösen av pensionsavsättningar -10 753 -3 328

Nyemission 429 237 -

Upptagna lån 85 000 123 909

Amortering av lån -236 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 183 801 89 377

Årets kassaflöde 17 546 -23 076
Likvida medel vid årets början 29 711 53 495

Valutakursdifferens i likvida medel -411 -708

Likvida medel vid årets slut 24 46 846 29 711
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Koncernens balansräkningar

Tkr Not 2013-08-31 2012-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 14

Varumärken 15 - 259 712

Programvara 16 25 039 93 850

Hyresrätter 17 12 162 27 620

Goodwill 18 483 673 483 673

520 874 864 855

Materiella anlägggningstillgångar
Inventarier och butiksinredning 19 105 776 144 615

105 776 144 615

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga fordringar 38 5 425 16 364

5 425 16 364

Summa anläggningstillgångar 632 075 1 025 834

Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror 21 409 769 483 763

409 769 483 763
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 38 114 994 134 343

Aktuella skattefordringar 10 390 9 094

Övriga fordringar 22 16 833 20 679

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 69 668 98 204

211 885 262 320

Likvida medel 24,26,28 46 846 29 711

Summa omsättningstillgångar 668 500 775 794

SUMMA TILLGÅNGAR 1 300 575 1 801 628
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Tkr Not 2013-08-31 2012-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 203 473 165 425

Övrigt tillskjutet kapital 2 240 118 1 848 929

Andra reserver -8 777 -8 162

Balanserat resultat -1 378 317 -1 049 400

Årets resultat -628 719 -328 917

Summa eget kapital 427 778 627 875

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26 14 420 21 934

Avsättningar för pensioner 25 - 12 309

Uppskjutna skatteskulder 12 0 210

Övriga långfristiga skulder 26,27 349 000 500 000

Summa långfristiga skulder 363 420 534 453

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 26 7 111 15 423

Avsättningar för pensioner 25 1 556 -

Checkräkningskredit 26,28 - 83 683

Leverantörsskulder 29 260 972 331 338

Övriga skulder 30 60 076 52 051

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 179 662 156 805

Summa kortfristiga skulder 509 377 639 300

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 300 575 1 801 628

Ställda säkerheter 32 382 251 822 569

Eventualförpliktelser 33 127 458

15RNB ÅRSREDOVISNING 2012/2013



Koncernens förändringar i eget kapital

Tkr Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet kapital
Andra 

reserver
Balanserat

resultat
Årets 

resultat
Summa

eget kapital

Eget kapital 31 augusti 2011 165 425 1 848 929 -5 602 -604 234 -445 166 959 352

Omföring föregående års resultat -445 166 445 166 0

Årets resultat -328 917 -328 917

Årets övrigt totalresultat -2 560 -2 560

Årets totalresultat -2 560 -328 917 -331 477
Eget kapital 31 augusti 2012 165 425 1 848 929 -8 162 -1 049 400 -328 917 627 875

Omföring föregående års resultat -328 917 328 917 0

Årets resultat -628 719 -628 719

Årets övrigt totalresultat -615 -615

Årets totalresultat -615 -628 719 -629 334

Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission 38 048 425 000 463 048

Emissionskostnader -33 811 -33 811

Summa transaktioner med ägare 38 048 391 189 429 237
Eget kapital 31 augusti 2013 203 473 2 240 118 -8 777 -1 378 317 -628 719 427 778

Presentationsform för eget kapital för koncernen
I enlighet med IAS 1 skall eget kapital delas upp på de delkomponenter 

det består av. Specifikation av eget kapital sker enligt följande: Aktiekapital, 
Övrigt tillskjutet kapital, Andra reserver, Balanserat resultat och Årets 
resultat.

I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet för moderbo-
laget. Övrigt tillskjutet kapital består i allt väsentligt av de tillskott utöver 
aktiekapital som tillförts av ägarna. Andra reserver består av de poster 
som redovisas som övrigt totalresultat  mot eget kapital. I RNB:s fall består 
posten av omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska 
dotterbolag enligt IAS 21.

Balanserat resultat motsvaras av de ackumulerade vinster och förluster 
som genererats totalt i koncernen med avdrag för lämnad utdelning.

Aktiekapitalet bestod 2013-08-31 av 33 912 176 aktier. Samtliga 
aktier är stamaktier.

För räkenskapsåret 1 september 2012 - 31 augusti 2013 föreslås att 
ingen utdelning ska utgå.
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Moderbolagets resultaträkningar

Moderbolagets rapporter över totalresultat

Tkr Not Sep 12-aug 13 Sep 11-aug 12

Nettoomsättning 40 145 883 145 538

Övriga rörelseintäkter 7 11 506 5 822

 157 389 151 360
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 6,8,34 -94 414 -115 533

Personalkostnader 5 -71 177 -64 119

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14,16,19 -79 545 -14 729

Rörelseresultat -87 747 -43 021

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 37 -516 952 -236 682

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 1 554 1 853

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -34 110 -43 451

Resultat efter finansiella poster -637 255 -321 301

Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningar utöver plan 0 12 500

Resultat före skatt -637 255 -308 801

Skatt på årets resultat 12 -63 900 22 477

Årets resultat -701 155 -286 324

Tkr Not Sep 12-aug 13 Sep 11-aug 12

Årets resultat -701 155 -286 324

Övrigt totalresultat - -

Totalresultat för året -701 155 -286 324
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Moderbolagets balansräkningar

Tkr Not 2013-08-31 2012-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anlägggningstillgångar
Programvara 16 22 940 86 369

22 940 86 369
Materiella anlägggningstillgångar
Inventarier 19 1 097 1 937

1 097 1 937
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag 20 651 654 945 226

Uppskjutna skattefordringar 12 0 63 900

651 654 1 009 126

Summa anläggningstillgångar 675 691 1 097 432

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 38 0 0

Fordringar hos koncernföretag 39 46 297 188 372

Aktuell skattefordran 1 536 1 536

Övriga fordringar 22 934 365

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 6 632 9 035

55 399 199 308

Likvida medel 24,26,28 19 119 78

Summa omsättningstillgångar 74 518 199 386

SUMMA TILLGÅNGAR 750 209 1 296 818
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Tkr Not 2013-08-31 2012-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 203 473 165 425

Reservfond 183 647 183 647

Summa bundet eget kapital 387 120 349 072

Ansamlad förlust / fritt eget kapital
Överkursfond 1 940 087 1 548 898

Balanserat resultat -1 264 726 -978 402

Årets resultat -701 155 -286 324

Summa ansamlad förlust / fritt eget kapital -25 794 284 172
Summa eget kapital 361 326 633 244

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 26,27 349 000 500 000

Summa långfristiga skulder 349 000 500 000

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 26,28 0 83 683

Leverantörsskulder 29 12 972 16 136

Skulder till koncernföretag 39 2 096 23 997

Övriga skulder 30 2 665 4 871

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 22 150 34 887

Summa kortfristiga skulder 39 883 163 574

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 750 209 1 296 818

Ställda säkerheter 32 316 654 254 593

Ansvarsförbindelser 33 46 789 46 465
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Moderbolagets rapport över kassaflöden

Tkr Not Sep 12-aug 13 Sep 11-aug 12

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat  -87 747 -43 021

Erhållen ränta 1 554 1 853

Erlagd ränta -42 930 -40 759

Betald skatt 0 -533

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 35 79 545 14 729

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -49 578 -67 731

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning (+) / Ökning (-) av kortfristiga fordringar 143 909 63 353

Minskning (-) / Ökning (+) av kortfristiga skulder  -32 422 2 654

Kassaflöde från den löpande verksamheten 61 909 -1 724

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar -14 042 -31 744

Förvärv av dotterbolag 36 - -250

Försäljning av dotterbolag 36 - 250

Försäljning av övriga anläggningstillgångar - -

Lämnade aktieägartillskott -294 105 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -308 147 -31 744

Finansieringsverksamheten
Ökat utnyttjande av checkkredit - -

Minskat utnyttjande av checkkredit -83 683 -31 204

Erhållet koncernbidrag 70 725 101 150

Lämnat koncernbidrag - -136 400

Erhållen utdelning - -

Nyemission 429 237 -

Upptagna lån 85 000 100 000

Amortering av lån -236 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 265 279 33 546

Årets kassaflöde 19 041 78
Likvida medel vid årets början 78 0

Likvida medel vid årets slut 24 19 119 78
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Ansamlad förlust / fritt eget kapital

Summa  
eget kapitalTkr Aktiekapital Reservfond

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Eget kapital 31 augusti 2011 165 425 183 647 1 548 898 -506 623 -471 779 919 568

Omföring av föregående års resultat -471 779 471 779 0

Årets resultat -286 324 -286 324

Årets övrigt totalresultat 0

Årets totalresultat -286 324 -286 324
Eget kapital 31 augusti 2012 165 425 183 647 1 548 898 -978 402 -286 324 633 244

Omföring av föregående års resultat -286 324 286 324 0

Årets resultat -701 155 -701 155

Årets övrigt totalresultat 0

Årets totalresultat -701 155 -701 155

Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission 38 048 425 000 463 048

Emissionskostnader -33 811 -33 811

Summa transaktioner med ägare 38 048 391 189 429 237
Eget kapital 31 augusti 2013 203 473 183 647 1 940 087 -1 264 726 -701 155 361 326

Aktiekapitalet bestod 2013-08-31 av 33 912 176 aktier. Samtliga aktier 
är stamaktier.

Balanserat resultat motsvaras av de ackumulerade vinster och förluster 
som genererats i bolaget med avdrag för lämnade utdelningar.

För räkenskapsåret 1 september 2012 - 31 augusti 2013 föreslås att 
ingen utdelning ska utgå.
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Noter till de finansiella rapporterna
Belopp är i Tkr där ej annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper m.m.

Information om bolaget och årsredovisningen
RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), org.nr 556495-4682, är ett svenskt 
publikt aktiebolag med säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 
Företaget är noterat vid Nasdaq OMX Nordic, Stockholm, Small Cap . RNB 
RETAIL AND BRANDS AB (pupl) är moderföretag i koncernen. Koncernen 
äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, 
juveler och kosmetik. Bolagets verksamhetsår är 1 september till 31 
augusti.

Koncernredovisningen och moderbolagets årsredovisning för verk-
samhetsåret 2012/2013 är undertecknad av styrelsen och verkställande 
direktören den 23 december 2013 vilka i samband med detta godkänt 
denna koncernredovisning för offentliggörande. Koncernens totalresul-
taträkning och balansräkning samt moderbolagets resultaträkning och 
balansräkning är föremål för fastställelse på årsstämman som hålls den 16 
januari 2014.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 
och International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har 
antagits av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för 
finansiell rapportering (RFR); RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner” tillämpats. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovis-
ningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets 
och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att 
tillämpa IFRS i moderbolaget fullt ut till följd av Årsredovisningslagen samt 
i vissa fall av skatteskäl. Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning 
enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer” 
från Rådet för finansiell rapportering.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens 
finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rap-
porteringsvaluta för såväl moderbolaget som för koncernen. Det innebär 
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, 
om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Redovisningen av 
tillgångar och skulder baseras på historiska anskaffningsvärden, förutom 
vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas till verkligt värde. 
Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde utgörs av 
derivat (valutaterminskontrakt). 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver 
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör 
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och 
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter 
och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara 
rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan 
för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte 
annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS 
som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda 
uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års 
finansiella rapporter beskrivs närmare i not 2.

Med händelser efter balansdagen avses både gynnsamma och ogynn-
samma händelser som inträffar mellan balansdagen och den dag i början på 
nästkommande år då de finansiella rapporterna undertecknas av styrelsens 

ledamöter. Upplysningar lämnas i årsredovisningen om väsentliga händelser 
efter balansdagen som ej beaktats när balans- och resultaträkningarna 
fastställs. Endast sådana händelser som bekräftar förhållanden på balans-
dagen beaktas vid räkningarnas fastställande.

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats 
konsekvent för alla presenterade år om inte annat anges. 

Nya och ändrade redovisningsprinciper
Från och med innevarande räkenskapsår har följande uppdaterade 
standards börjat tillämpas:

•   IAS 1 utformning av finansiella rapporter – ändring (Godkänd av EU 5 
juni 2012) 

Ingen av ovanstående förändringar har givit upphov till några effekter med 
avseende på upprättade finansiella rapporter.

Nya IFRS-standarder, IFRIC-tolkningar och ändringar som utgivits 
men som ännu ej tillämpas
Nedan beskrivs kortfattat de standarder och tolkningar som ännu inte 
tillämpats av RNB RETAIL AND BRANDS men som bedöms kunna ha 
framtida påverkan. 

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar – ändring (Godkänd av EU 13 
december 2012)
Förändringen kommer inte att ge upphov till några effekter med avseende 
på upprättade finansiella rapporter.

IFRS 9 Financial Instruments (Ännu inte godkänd av EU och tidplan för 
godkännande saknas f.n.)
Standarden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för 
finansiella tillgångar och innebär att huvudkategorierna för redovisning av 
finansiella tillgångar och skulder är till anskaffningsvärde (upplupet anskaff-
ningsvärde) respektive verkligt värde via resultatet. För vissa investeringar 
i eget kapitalinstrument finns möjligheten att redovisa till verkligt värde i 
rapporten över finansiell ställning med värdeförändringen redovisad direkt 
i övrigt totalresultat, där ingen överföring sker till periodens resultat vid 
avyttring. Vidare har nya regler införts för hur förändringar i egen kredits-
pread ska presenteras när skulder redovisas till vekligt värde.

Standarden kommer att kompletteras med regler om nedskrivningar 
och säkringsredovisning. 

Förändringen kommer inte att ge upphov till någon väsentlig effekt 
med avseende på innehållet i de finansiella rapporterna bortsett från att 
vissa finansiella instrument kan komma att klassificeras om.

IFRS 10 Consolidated Financial Statements och ändring i IAS 27 Separata 
finansiella rapporter (Godkänd av EU 11 december 2012)
IFRS 10 och ändring i IAS 27 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 
den 1 januari 2014 eller senare. IFRS 10 ersätter avsnittet i IAS 27 som 
behandlar upprättandet av koncernredovisning. Reglerna avseende hur 
koncernredovisning ska upprättas har inte förändrats. Förändringen avser 
snarare ytterligare vägledning hur ett företag ska gå tillväga för att avgöra 
om bestämmande inflytande föreligger och således huruvida ett företag 
ska konsolideras. 

IFRS 10 kommer att inverka på de upprättade finansiella rapporterna 
i bemärkelsen vilka företag som skall konsolideras samt på vilka grunder 
detta kommer att ske.
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Investment Entities (Godkänd den 20 november 2013)
Kompletteringen av IFRS 10 kommer inte få någon effekt på de finansiella 
rapporterna.

IFRS 11 Joint Arrangements och ändring i IAS 28 Intresseföretag och 
joint ventures (Gokänd av EU 11 december 2012)
IFRS 11 och ändring i IAS 28 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 
den 1 januari 2014 eller senare. IFRS 11 behandlar redovisningen av två 
typer av samarbetsarrangemang (joint arrangements); joint operation 
där delägarna har rättigheter och åtaganden till tillgångar och skulder 
samt joint venture där delägarna har rättigheter till nettotillgångarna. Vid 
joint operation ska delägarna redovisa sina tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader, och/ eller sin relativa andel. Vid joint venture ska reglerna i IAS 
28 tillämpas, dvs. joint venture ska redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Då RNB i enlighet med IFRS 11 saknar samarbetsarrangemang kommer 
tillämpningen av standarden inte inverka på den finansiella rapporteringen.

IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities (Godkänd 11 december 
2012)
IFRS 12 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 eller 
senare. Standarden innehåller mer omfattande upplysningskrav än vad som 
tidigare har behövt lämnas i en årsredovisning och kommer att inverka på 
de finansiella rapporternas innehåll.

IFRS 12 kommer att inverka på de finansiella rapporterna då det avser 
upplysningar om dotterföretag, intresseföretag,samarbetsarrangemang 
samt ej strukturerade enheter.

IFRS 13 Fair Value Measurement (Godkänd 11 december 2012)
IFRS 13 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller 
senare och beskriver inte när ett verkligt värde ska användas utan snarare 
hur det ska fastställas när ett sådant ska eller får användas i enlighet med 
respektive IFRS-standard. Nya upplysningar ska i enlighet med IFRS 13 
lämnas för att förtydliga vilka värderingsmodeller som tillämpas samt 
vilken information (data) som används i dessa modeller samt vilka effekter 
värderingen har gett upphov till i resultatet. Notera att nya upplysningskrav 
ska lämnas både för tillgångar och skulder som löpande värderas till verkligt 
värde och för tillgångar och skulder som enbart värderas till verkligt värde i 
upplysningssyfte. 

Standarden kommer att inverka på de finansiella rapporterna i form av 
mer upplysningar om verkligt värde.

IAS 19 Employee benefits - revised (Godkänd av EU 5 juni 2012)
Ändring i IAS 19 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 
2013 eller senare. Ändringarna innebär exempelvis att:

•   möjligheten att periodisera aktuariella vinster och förluster som en 
del av ”korridoren” eller att redovisa aktuariella vinster och förluster 
direkt i resultatet inte kan tillämpas, dessa ska löpande redovisas i övrigt 
totalresultat. 

•   omvärderingar som redovisas i övrigt totalresultat (ingen omklas-
sificering) är aktuariella vinster och förluster samt skillnad verklig 
och beräknad avkastning på pensionstillgångar ska redovisas i övrigt 
totalresultat.

•   räntesatsen för beräkning av pensionsskuld även ska användas för 
beräkning av avkastning på pensionstillgångar. 

•   känslighetsanalyser ska upprättas med avseende på rimliga förändringar i 
samtliga antaganden som gjorts vid beräkningen av pensionsskulden.

För de svenska enheterna kommer de aktuariella beräkningarna att även 
omfatta framtida betalningar av särskild löneskatt. 

Standarden kommer att inverka på de finansiella rapporterna då 
ändringen framförallt leder till att förmånsbestämda pensioner redovisas 
på ett annorlunda sätt och ska räknas om i enlighet med ändrade IAS 19. 

IAS 27 Separate Financial Statements (Godkänd 11 december 2012)
Denna omarbetade version av IAS 27 ska tillämpas för räkenskapsår 
som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Standarden ska tillämpas vid 
redovisning av innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 
när ett företag väljer, eller enligt lokala bestämmelser förpliktas, att 
upprätta separata finansiella rapporter. Standarden innehåller redovisnings- 
och upplysningskrav.

Omarbetningen kommer inte att innebära några förändringar i de 
finansiella rapporterna.

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (Godkänd 11 
december 2012)
Denna omarbetade version av IAS 28 ska tillämpas för räkenskapsår som 
börjar den 1 januari 2014 eller senare. Standarden beskriver kapitalan-
delsmetoden både för intressebolag och för Joint Ventures. Standarden 
ska tillämpas av alla företag som har gemensam kontroll eller betydande 
inflytande över investeringsobjektet.

Omarbetningen kommer inte att innebära några förändringar i de 
finansiella rapporterna.

IAS 32 Financial Instruments: Presentation – revised(Godkänd av EU 13 
december 2012)
Ändring i IAS 32 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 
2014 eller senare. Genom ändringen i IAS 32 infogas förtydligande i 
avsnittet ”Vägledning vid tillämpning” avseende kvittning av finansiella 
tillgångar och finansiella skulder. Det har förtydligats vad som avses med en 
”legal rätt att kvitta” och vad som avses med att ”poster regleras med ett 
nettobelopp” i olika situationer. 

Förändringen förväntas inte ge upphov till några förändringar i de 
finansiella rapporterna.

IAS 38 Intangible Assets -revised (Ännu ej godkänd av EU)
Ändring i IAS 38 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 
2014 eller senare. Ändringen innebär att kravet på att upplysa om återvin-
ningssvärdet för samtliga kassagenererande enheter till vilka goodwill 
allokerats, som infördes i samband med införandet av IFRS 13, tas bort. 
Istället införs ytterligare upplysningskrav om verkligt värde när återvin-
ningsvärdet på en nedskriven tillgång baseras på verkligt värde minus 
försäljningskostnader. Vidare harmoniseras upplysningskraven då återvin-
ningsvärdet beräknas utifrån verkligt värde minus försäljningskostnader 
och utifrån nyttjandevärde.

Omarbetningen kommer inte att innebära några förändringar i de 
finansiella rapporterna.

IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
(Godkänd 11 december 2012)
Tolkningsuttalandet kommer inte att ge upphov till några effekter i 
upprättade finansiella rapporter.

IFRIC 21 Levies (Ännu ej godkänd av EU)
Tolkningsuttalandet ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 
2014 eller senare. Tolkningsuttalandet tydliggör när en skuld för ”levies” 
ska redovisas. ”Levies” är avgifter/ skatter som statliga eller motsvarande 
organ påför företag i enlighet med lagar/ förordningar med undantag 
av inkomstskatter, straff och böter. Tolkningen anger att en skuld ska 
redovisas när företaget har ett åtagande att erlägga avgiften till följd av 
en inträffad händelse. En skuld redovisas successivt om den förpliktande 
händelsen inträffar löpande. Ifall en viss miniminivå ska uppnås för att 
förpliktelsen ska uppstå redovisas skulden först när denna nivå är uppnådd.
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UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt
UFR 9 ska börja tillämpas samtidigt som ändringen i IAS 19, dvs. för 
räkenskapsår som börjar 1 januari 203 eller senare. Avkastningsskatt som 
tas ut på avsättningar i balansräkningen ska redovisas löpande som en 
kostnad i resultatet för den period skatten avser. Sådan avkastningsskatt 
ska således inte innefattas i skuldberäkningen avseende förmånsbestämda 
pensionsplaner.

Ändrade redovisningsprinciper för moderföretaget
Väsentliga ändringar i RFR 
En väsentlig ändring i RFR 2 är att det har införts ny vägledning hur 
koncernbidrag ska redovisas. Förändringen ska tillämpas för räkenskapsår 
som börjar 1 januari 2014 eller senare men får tillämpas i förtid. 
Vägledningen ska tillämpas tidigare om ett företag samtidigt tillämpar den 
nya och reviderade IAS 27 i koncernredovisningen.

Vid redovisning av koncernbidrag kan ett företag tillämpa antingen 
huvudregeln eller alternativregeln. Den valda regeln ska tillämpas konse-
kvent på samtliga koncernbidrag. Huvudregeln innebär att:

•   Moderföretaget redovisar erhållna koncernbidrag från dotterföretag 
som finansiell intäkt och lämnade koncernbidrag till dotterföretag 
redovisas som ökning av andelar i koncernföretag.

•   Dotterföretag redovisar erhållna koncernbidrag från moderföretag i eget 
kapital och även lämnade koncernbidrag till moderföretag redovisas i 
eget kapital.

•   Koncernbidrag som erhålls från systerföretag redovisas i eget kapital och 
även lämnade koncernbidrag till systerföretag redovisas i eget kapital.

Alternativregeln innebär att såväl erhållna som lämnade koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdisposition. RNB har valt att till tillämpa huvudregeln 
för redovisning av koncernbidrag.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt enbart 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader 
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Konsolideringsprinciper
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dess dotterföretag där 
moderbolaget innehar ett bestämmande inflytande vilket innebär direkt 
eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär 
att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom 
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess 
skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet 
fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I 
analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, 
dels det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt 
övertagna skulder och eventualförpliktelser. Alla transaktionskostnader 
avseende förvärv kostnadförs. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för 
dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, 
övertagna skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. 
Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade 
dotterföretagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas 
mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Dotterföretags finansiella 
rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten 
till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncerninterna transaktioner och koncerninterna orealiserade vinster 
och förluster elimineras vid upprättande av koncernredovisningen.

Omräkning av utländska valutor
Funktionell valuta och rapportvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i 
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska 
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som är 
Moderföretagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens kurs 
till enhetens funktionella valuta. Fordringar och skulder i utländsk valuta 
värderas till balansdagens kurs. 

Valutakursvinster och förluster som hänför sig till lån och likvida medel 
redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller kostnader. Övriga 
valutakursvinster och förluster redovisas i Handelsvaror.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan 
funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportva-
luta som är Svenska kronor enligt följande:

(a)   tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till 
balansdagens kurs;

(b)   intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas 
till genomsnittlig valutakurs

       och

(c)   de omräkningsdifferenser som uppstår redovisas separat i övrigt 
totalresultat.

Goodwill och justeringar till verkligt värde av tillgångar och skulder som 
uppkommer i samband med förvärv av en utlandsverksamhet behandlas 
som tillgångar och skulder i denna verksamhet och omräknas till balansda-
gens kurs. 

Valutasäkringar
Vid valutasäkring av framtida kassaflöden omvärderas säkringsinstrumen-
ten. Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning.

Intäkter
Koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker 
samt grossistförsäljning till franchisetagare. Franchisetagarna erlägger 
dessutom en franchiseavgift baserad på franchisetagarens försäljning. 
Franchiseavgiften redovisas i resultaträkningen i posten nettoomsättning 
för samma period som när försäljningen har skett till konsument.

Försäljningen av varor redovisas vid leverans av produkten till kunden, 
i enlighet med försäljningsvillkoren. All butiksförsäljning sker med 10-30 
dagars öppet köp. Försäljning redovisas med avdrag för rabatter och 
exklusive moms. 

Kundlojalitetsprogram, som huvudsakligen utgörs av lämnade rabatter i 
förhållande till kunders faktiska inköp, redovisas som en särskild komponent 
i den försäljningstransaktion där de tilldelas genom att försäljningen 
minskas med denna komponent. Reduceringen av försäljningen utgår från 
värdet för kunden och inte kostnaden för RNB. Reduceringen redovisas som 
förutbetald intäkt och intäktsförs över de perioder då åtagandet fullgörs.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består främst av ränteintäkter på 
bankmedel, räntekostnader på lån, värdeförändringar avseende valutaderi-
vat samt andra finansiella poster. 

Utdelningsintäkter redovisas som finansiell intäkt när rätten att erhålla 
betalning fastställts.
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Lånekostnader
Lånekostnaden för anskaffning av kvalificerade anläggningstillgångar 
aktiveras. Övriga lånekostnader kostnadsförs i resultaträkningen.

Finansiella instrument
Alla finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt IAS 39 i följande 
kategorier:

•   Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via årets resultat, 
omfattar finansiella tillgångar som innehas för handel vilket för RNB 
innefattar valutaterminer med positiva verkliga värden. 

•   Investeringar som hålles till förfall, omfattar icke-derivata finansiella 
tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd 
löptid och som koncernen har för avsikt att behålla till förfall. RNB har 
inga finansiella tillgångar klassificerade i denna kategori.

•   Lånefordringar och Kundfordringar, omfattar icke-derivata finansiella 
tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar. För RNB 
omfattar denna kategori likvida medel, kundfordringar, upplupna intäkter 
och lånefordringar. Kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde minskat med osäkra fordringar 
som bedöms individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är huvudsakli-
gen kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. 
Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.

•   Finansiella tillgångar som kan säljas, omfattar icke-derivata finansiella 
tillgångar som antingen klassificerats som tillgängliga för försäljning eller 
inte har klassificerats i någon av de andra kategorierna. RNB har inga 
finansiella tillgångar klassificerade i denna kategori.

•   Finansiella skulder värderade till verkligt värde via årets resultat, 
omfattar finansiella skulder som innehas för handel vilket för RNB 
innefattar valutaterminer med negativa verkliga värden. 

•   Övriga finansiella skulder, omfattar finansiella skulder som inte innehas 
för handel. För RNB omfattar denna kategori leverantörsskulder, 
upplupna kostnader och låneskulder. Värdering av låneskulder sker till 
upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrån den effektivränta som beräknades när skulden togs upp. Det 
innebär att över- och undervärden liksom direkta emissionskostnader 
periodiseras över skuldens löptid. Långfristiga skulder har en förväntad 
löptid längre än ett år medan kortfristiga har en löptid kortare än ett 
år. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan 
diskontering till nominellt belopp.

Finansiella tillgångar redovisas första gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader. Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde. Finansiella skulder och tillgångar värderade till verkligt värde via 
årets resultat, dvs RNBs valutaterminer, redovisas till verkligt värde, medan 
hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.  

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar 
tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när 
motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, 
även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när 
faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 
i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. 
Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva 
indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är 
i behov av nedskrivning. 

Till de indikationer som koncernen främst använder sig av för att 
fastställa om det föreligger objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger är:

•   betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenären,

•   ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor 
eller kapitalbelopp,

•   det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan 
finansiell rekonstruktion,

•   upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av 
finansiella svårigheter. 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp 
i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade 
beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp föreligger.

Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill: Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet 
överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade 
dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill värderas till 
anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill 
fördelas till kassagenererande enheter vilka utgörs av koncernens rörelse-
segment och skrivs inte av utan testas årligen för nedskrivningsbehov eller 
så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har 
minskat i värde. Eventuella nedskrivningar återförs inte. 

Varumärken: Utöver goodwill finns i koncernen per den 31 augusti 
2013 varumärket JC. Varumärken skrivs inte av utan testas årligen för 
nedskrivningsbehov eller så snart indikationer uppkommer som tyder på 
att tillgången ifråga har minskat i värde. Varumärket JC är nedskrivet i sin 
helhet. Efter balansdagen har JC segmentet avyttrats.

Hyresrätter: Hyresrätter redovisas till anskaffningsvärde reducerat med 
avskrivningar och nedskrivningar. Hyresrätter skrivs av under 10 år, vilket 
motsvarar deras bedömda nyttjandeperiod bland annat mot bakgrund av 
att dessa utgörs av butiker primärt i centrala lägen.

Programvara: Programvara redovisas till anskaffningsvärde reducerat 
med avskrivningar och nedskrivningar. Programvara skrivs av under fem år, 
vilket motsvarar dess bedömda nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avser inventarier och butiksinredning 
och redovisas till anskaffningsvärde reducerat med avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller 
redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, 
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är 
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och 
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter 
för reparation och underhåll redovisas som kostnader i den period de 
uppkommer. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används 
för samtliga materiella anläggningstillgångar. För inventarier och butiksin-
redning används 5 års avskrivningstid.

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje 
rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde 
skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 

Not 1 Forts.

25RNB ÅRSREDOVISNING 2012/2013



Leasingavtal
När leasingavtal innebär att koncernen, som leasingtagare, i allt väsentligt 
åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de ekonomiska riskerna som är 
hänförliga till leasingobjektet, klassificeras leasingavtalet som finansiellt och 
objektet redovisas som en anläggningstillgång i koncernbalansräkningen 
och skrivs av till den kortare av leasingperioden respektive nyttjandepe-
rioden. Motsvarande förpliktelse att i framtiden betala leasingavgifter 
redovisas som lång- och kortfristiga skulder. Leasingbetalningarna fördelas 
mellan amortering av redovisad skuld och finansiell kostnad.

Övriga leasingavtal, främst hyresavtal för lokaler, redovisas som 
operationella avtal.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt 
över löptiden. 

I vissa av koncernens hyreskontrakt är hyran uppdelad i en bashyra 
och en omsättningshyra, där hyresbeloppet är beroende av butikens 
omsättning under räkenskapsåret. I dessa fall är det endast bashyran som 
kostnadsförs linjärt. Den omsättningsbaserade hyran tas i samma period 
som omsättningen avser.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet.

Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning av 
först-in först-ut metoden och inkluderar utgifter som uppkommit vid 
förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande 
plats och skick. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodo-
havanden hos banker och motsvarande institut.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag 
om det bedöms föreligga en indikation på att tillgången har sjunkit i värde. 
Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde 
(det högsta av nyttjandevärde eller nettoförsäljningsvärde). Om återvin-
ningsvärdet är lägre än redovisat värde skall nedskrivning redovisas i 
resultaträkningen.

För goodwill och varumärke med obestämbar nyttjandeperiod 
beräknas återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa 
väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång grupperas vid 
prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna till den lägsta nivå där det 
går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden. En nedskrivning 
redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. 
Nedskrivningsprövning av goodwill och varumärke sker på nivån rörel-
sesegment som bedöms utgör den lägsta kassagenererande enhet som 
beräkningar kan göras för.

Lämnade utdelningar
Lämnade utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman 
fastställt utdelningen.

Pensioner
I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensions-
planer.

I Sverige omfattas anställda av såväl förmånsbestämda som avgifts-
bestämda pensionsplaner medan anställda i Norge, Danmark och Finland 
endast omfattas av avgiftsbestämda planer.

Avgiftsbestämda planer
För medarbetare som omfattas av avgiftsbestämda planer erläggs avgifter 
till en separat juridisk enhet och ingen förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter föreligger. Förpliktelser avseende avgiftsbestämda planer redovi-
sas som en personalkostnad i resultaträkningen när de uppstår.

 

Förmånsbestämda planer
För medarbetare i förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättningar 
till anställda och före detta anställda baserat på bland annat lön vid pen-
sioneringen och antalet tjänsteår. Koncernen bär risken för att de utfästa 
ersättningarna utbetalas. För RNB är en förmånsbestämd pensionsplan 
(PRI)  ofonderad, i denna plan sker inget nyintjänande. Nyintjänande tryggas 
genom erläggande av försäkringspremier till Alecta. I balansräkningen 
redovisas beräknat nuvärde av förpliktelserna som en skuld. 

Pensionskostnaden och pensionsförpliktelsen för förmånsbestämda 
pensionsplaner beräknas enligt den så kallade Projected Unit Credit 
Method. Metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de 
anställda utför tjänster för koncernen som ökar deras rätt till framtida 
ersättning. Koncernens åtagande beräknas årligen av oberoende aktuarier. 
Åtagandet utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida utbetalningarna. 
RNB har inför årsbokslutet 2012/2013 prövat frågan om val av diskonte-
ringsränta vid beräkning av pensionsskuld. Enligt RNB:s bedömning finns 
det skäl att anse att marknaden för företagsobligationer, företrädesvis 
bostadsobligationer, har den bredd och det djup som motiverar att 
söka stöd för diskonteringsräntan i denna marknad. RNB har därför i sitt 
ränteantagande utgått från bostadsobligationer med jämförbara löptider 
och använt 4,25 procent (3,7) som diskonteringsränta.  De viktigaste 
aktuariella antagandena anges i not 25. 

Den beskrivna redovisningsprincipen ovan tillämpas bara för 
koncernredovisningen. Respektive juridisk enhet i koncernen redovisar 
förmånsbestämda pensionsplaner enligt lokala regler och föreskrifter.

Alecta
Vissa åtaganden för tjänstemän i Sverige tryggas även genom försäkring 
i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, 
är försäkring genom Alecta en förmånsbestämd plan som omfattar flera 
arbetsgivare. Alecta har, liksom tidigare år, inte haft tillgång till sådan 
information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmåns-
bestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring 
i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Vid utgången av 
september månad 2013 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva 
konsolideringsnivån till 153 procent (123). Den kollektiva konsolide-
ringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av 
försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska 
beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.  

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast 
om företaget är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande 
för att uppmuntra frivillig avgång. I de fall företaget säger upp personal 
upprättas en detaljerad plan som minst innehåller arbetsplats, befattningar 
och ungefärligt antal berörda personer samt ersättningarna för varje 
personalkategori eller befattning och tiden för planens genomförande.

Skatter
Redovisade inkomstskatter i resultaträkningen innefattar skatt som skall 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 
års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Dessa skatter har 
beräknats i enlighet med i varje land gällande skatteregler.

Värdering av skatteskulder och skattefordringar sker till nominella 
belopp och enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller 
som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Aktuell 
skattefordran eller aktuell skatteskuld redovisas i balansräkningen som 
kortfristig.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av 
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital 
och för poster som redovisas direkt mot övrigt totalresultat tas även 
skatteeffekten i övrigt totalresultat. 

Not 1 Forts.
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Not 1 Forts.

Uppskjuten skatt beräknas och redovisas på alla temporära skillnader 
mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet av tillgångar 
och skulder samt skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skat-
tefordran redovisas som långfristig fordran och uppskjuten skatteskuld som 
långfristig skuld.

De uppskjutna skattefordringarnas värde prövas vid varje boksluts-
tillfälle och minskas i den utsträckning som det inte längre är sannolikt att 
tillräckligt med beskattningsbar vinst kommer att finnas tillgänglig för att 
utnyttja hela eller delar av de uppskjutna skattefordringarna.

Uppskjutna skattefordringar och –skulder kvittas när det finns en legal 
kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de 
uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter 
debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma 
skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera 
saldona genom nettobetalningar

Rapport över kassaflöden 
Rapport över kassaflöden upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetal-
ningar.

Rapportering för rörelsesegment
RNB har mot bakgrund av hur ledningen följer verksamheten definierat 
koncernledningen som högsta verkställande beslutsfattaren. RNB redovisar 
fyra olika rörelsesegment i form av Polarn O. Pyret, Departments & Stores, 
JC samt Brothers & Sisters. I rörelsesegmentens resultat, tillgångar och 
skulder har inkluderats direkt hänförbara poster som kan fördelas på rörel-
sesegmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Koncernledningen bedömer 
rörelsesegmentens resultat på rörelseresultatet. Detta mått skiljer sig 
inte från det rörelseresultat som redovisas i koncernens resultaträkning. I 
redovisningen för rörelsesegment redovisas central administration under 
rubriceringen övrigt.

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som 
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av 
en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande 
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Redovisning av avvecklad verksamhet och tillgångar tillgängliga för 
försäljning
RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) har i februari 2013 aviserat att man 
genomför en strategisk översyn av affärsområdet JC. Den strategiska 
översynen har sedan dess pågått under räkenskapsåret och efter dess 
utgång och koncernen har hela tiden arbetat utifrån flera alternativ för JC. 
I denna strategiska översyn har ett av flera alternativ varit en avyttring 
av JC. I linje med detta har, under september månad, detta alternativ 
konkretiserats, och RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) har ingått avtal 
om avyttring till en extern förvärvare. Verksamheten i segmentet JC är 
under verksamhetsåret 2012/2013 redovisat som ett eget segment. 
Då alternativet avyttring beslutats efter balansdagen redovisar RNB 
RETAIL AND BRANDS AB (publ) effekterna av att inneha JC som tillgångar 
tillgängliga för försäljning i not. I not 3 presenteras segmentet JC:s resultat 
och nettokassaflöde för 2012/2013 samt tillgångar och skulder per 
2013-08-31. I not 3 redovisas även koncernen RNB RETAIL AND BRANDS 
totalresultaträkning för 2012/2013 samt balansräkning per 2013-08-31 
som den skulle ha sett ut med segmentet JC klassificerat som tillgångar 
tillgängliga för försäljning.  

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer” från Rådet för 
finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen 

för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och 
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen 
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras från 
IFRS. De mest väsentliga skillnaderna mellan koncernens och moderbola-
gets redovisningsprinciper framgår nedan.

Leasingavtal
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella 
eller operationella, som operationella avtal.

Skatter
I moderbolaget redovisas – på grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning – den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som 
en del av de obeskattade reserverna. I koncernredovisningen delas däremot 
obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Aktieägartillskott och koncernbidrag
Moderbolaget redovisar erhållet koncernbidrag i enlighet med RFR 2 IAS 
18 p.3 vilket innebär att erhållna koncernbidrag redovisas som finansiell 
intäkt i resultaträkningen. Lämnade koncernbidrag redovisas i enlighet med 
RFR 2 IAS 27 p.2 viket mot bakgrund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning innebär att lämnade koncernbidrag redovisas som finansiell 
kostnad i resultaträkningen. 

Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital hos 
mottagaren och lämnade aktieägartillskott redovisas såsom investering i 
andelar i koncernföretag. I den utsträckning nedskrivningsbehov föreligger 
redovisas nedskrivningen som kostnad i resultaträkningen under rubrice-
ringen Resultat från andelar i koncernföretag.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvär-
demetoden. Samtliga erhållna utdelningar från dotterföretag redovisas 
som intäkt i resultaträkningen under rubriceringen Resultat från andelar i 
koncernföretag. Balansposten Andelar i dotterföretag nedskrivningstestas 
i den utsträckning det finns indikationer eller skäl att anta att återvin-
ningsvärdet understiger det redovisade värdet.
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Not 2 Kritiska uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av redovisningen ska vissa redovisningsmetoder och 
redovisningsprinciper användas, vilkas tillämpning kan vara baserad på 
svåra, komplexa och subjektiva  bedömningar från företagsledningens sida. 
Företagsledningen gör sina bedömningar utifrån tidigare erfarenheter och 
antaganden som med hänsyn till omständigheterna bedöms som  rimliga 
och realistiska. Användningen av sådana uppskattningar och antaganden 
påverkar  redovisade belopp. Verkligt utfall kan med andra antaganden 
och under andra omständigheter avvika från dessa uppskattningar. 
Enligt företagsledningen är kritiska bedömningar avseende  tillämpade 
redovisningsprinciper, samt källor till osäkerheter i uppskattningar, främst 
relaterade till värdering av goodwill, varumärke, skatter, osäkra kundford-
ringar samt redovisning av varulager.  

Goodwill och varumärke
RNB undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för 
goodwill och varumärken eller  oftare vid indikation, i enlighet med vad som 
beskrivs i not 14. Goodwill är hänförlig till rörelsesegmenten Departments 
& Stores 233 445 (233 445) Tkr, Polarn O. Pyret 1 660 (1 660) Tkr samt 
Brothers & Sisters 248 569 (248 569) Tkr. Nedskrivet varumärke om 0 
(259 712) Tkr är i sin helhet hänförlig till rörelsesegmentet JC. För att 
beräkna återvinningsvärdet används nyttjandevärdet. För dessa beräk-
ningar måste vissa uppskattningar göras. De väsentligaste antagandena är 
diskonterings- ränta, kassaflödesprognos för perioden 2013/14 - 2017/18 
och tiden därefter samt antagandet om tillväxten efter prognosperioden. 
Se not 14 för en övergripande känslighetsanalys av de gjorda antagandena. 

Skatter
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna gör RNB en beräkning av 
inkomstskatten för varje skattejurisdiktion där RNB är verksamt, liksom 
av uppskjutna skatter hänförliga till temporära skillnader. Uppskjutna 
skattefordringar  redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot  vilka de 
temporära skillnaderna kan utnyttjas. Förändringar i antagandena om 
prognostiserade framtida beskattningsbara intäkter, liksom förändringar av 
skattesatser och faktiskt framtida utfall, kan resultera i betydande skillna-
der i värderingen av uppskjutna skatter. RNB har oredovisade uppskjutna 
skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag i såväl svenska som 
utländska enheter. Ytterligare beskrivning kring koncernens uppskjutna 
skattefordringar lämnas i not 12. 

Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas netto efter reserveringar för osäkra kund-
fordringar. Reserven avseende kundfordringar baserar  sig i huvudsak 
på fordringar på franchisetagare. Försäljning i butik sker på kontantbasis 
alternativt kreditkort där banken  står för risken. Nettovärdet motsvarar 
det värde som förväntas erhållas. RNB bedömer att nuvarande reservering 
är tillräcklig. Den totala reserveringen för osäkra kundfordringar vid årets 
slut uppgick  till 45 980 (52 165) Tkr och kundfordringarna netto efter 
reserveringar uppgick till 120 419 (150 707) Tkr, varav 5 425 (16 364) Tkr 
redovisas som långfristiga fordringar med hänsyn till avtalade betalnings-
villkor. 

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde. Storleken av nettoförsäljningsvärde omfattar 
beräkningar bland annat utifrån bedömningar av framtida försäljningspriser, 
där bedömda prisnedsättningar  beaktas. Verkligt utfall av framtida 
försäljningspriser kan komma att avvika från gjorda bedömningar.

Not 3 Avyttringsgrupp som är till försäljning/avveckling

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) har i februari 2013 aviserat att man 
genomför en strategisk översyn av affärsområdet JC. I denna strategiska 
översyn har ett av alternativen varit en avyttring av JC. I linje med detta 
har, under september månad,  detta alternativ konkretiserats, och RNB 
Retail and Brands har nu ingått avtal om avyttring av JC till en extern 
förvärvare. Försäljningen genomfördes med tillträde den 1 november 2013 
genom avyttring av dotterbolag hänförliga till JC segmentet. Verksamheten 
i segmentet JC är under verksamhetsåret 2012-09-01 - 2013-08-31 
redovisat som eget segment. Segmentet JCs resultat presenteras nedan:

Sep 12- aug 13 Sep 11- aug 12

Nettoomsättning 674 467 778 869
Övriga rörelseintäkter 2 105 9
Bruttoresultat 676 572 778 878

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -406 221 -408 845
Övriga externa kostnader -282 388 -279 892
Personalkostnader -155 675 -175 068
Av- och nedskrivning av anlägg-
ningstillgångar -73 991 -25 684
Nedskrivning av goodwill och 
varumärke -259 712 0
Rörelseresultat -501 415 -110 611

Resultat från finansiella inves-
teringar
Finansiella intäkter 2 013 2 868
Finansiella kostnader -1 986 -13 073
Finansnetto 27 -10 205

Resultat före skatt för verk-
samhet för avyttring -501 388 -120 816

Skatt på årets resultat 56 057 2 773

Årets resultat för verksamhet 
för avyttring -445 331 -118 043
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Tillgångar och skulder för segmetet JC per den 31 augusti 2013 är, som 
följer:

31 aug 13 31 aug 12

Tillgångar
Annläggningstillgångar
Varumärke 0 259 712
Hyresrätter 0 14 110
Inventarier och butiksinredning 0 45 200
Långfristiga fordringar 0 6 490

Omsättningstillgångar
Varulager 82 101 138 974
Kundfordringar 49 031 58 302
Övriga fordringar 6 822 11 237
Förutbetalda kostnader och upp-
lupna intäkter 18 268 32 118
Likvida medel 15 017 17 002
Summa tillgångar för avytt-
ring 171 239 583 145

Skulder
Långfristiga skulder
Avsättning för pensioner 0 8 616
Uppskjutna skatteskulder 0 67 087

Kortfristiga skulder
Avsättning för pensioner 874 0
Checkräkningskredit 0 57 181
Leverantörsskulder 80 431 115 442
Övriga skulder 20 361 15 348
Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter 65 155 40 712
Summa skulder direkt asso-
cierade med tillgångar för 
avyttring 166 821 304 386

Nettotillgångar direkt asso-
cierade med verksamhet för 
avyttring 4 418 278 759

Inkluderat i övrigt totalresultat:

Omräkningsdifferenser 321 -2 463
Andra reserver för verksam-
het för avyttring 321 -2 463

Nettokassaflödet i segmentet JC är som följer:

31 aug 13 31 aug 12

Den löpande verksamheten -218 856 -18 169
Investering -11 289 -46 759
Finansiering 228 160 45 950
Nettokassaflöde -1 985 -18 978

Om beslut tagits kring JCs avyttring/nedläggning före balansdag hade 
segmentet JC klassificerats som en avyttringsgrupp för försäljning samt 
avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5, redan per 31 augusti 2013. I 
detta fall hade koncernen RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) totalresul-
taträkning sett ut som följer:

Sep 12- aug 13 Sep 11- aug 12

Nettoomsättning 1 945 453 2 012 162
Övriga rörelseintäkter 7 492 10 068
Bruttoresultat 1 952 945 2 022 230

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -986 232 -1 050 403
Övriga externa kostnader -453 582 -451 601
Personalkostnader -482 230 -450 097
Av- och nedskrivning av anlägg-
ningstillgångar -130 198 -61 369
Nedskrivning av goodwill och 
varumärke 0 -201 432
Resultat vid försäljning av dot-
terbolag -700 -
Rörelseresultat -99 997 -192 672

Resultat från finansiella inves-
teringar
Finansiella intäkter 7 329 1 902
Finansiella kostnader -34 271 -47 926
Finansnetto -26 942 -46 024

Resultat före skatt från fort-
satta verksamheter -126 939 -238 696

Skatt på årets resultat -56 449 27 822

Årets resultat från fortsatta 
verksamheter -183 388 -210 874

Avecklade verksamheter

Resultat efter skatt för räken-
skapsåret avseende verksamhe-
ter för avveckling -445 331 -118 043

Årets resultat -628 719 -328 917

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser -615 -2 560
Totalresultat för perioden -629 334 -331 477

Periodens resultat hänför-
ligt till:
Moderbolagets aktieägare -628 719 -328 917
Icke bestämmande inflytande

Totalt resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -629 334 -331 477
Icke bestämmande inflytande
Resultat per aktie före och 
efter utspädning (kr) -54,56 -397,64

Genomsnittligt antal aktier  
(tusental)* 11 523 827

*   I samband med genomförd nyemission har sammanläggning skett av aktier med förhållandet 200:1. 
Historiska jämförelsetal avseende genomsnittligt antal aktier samt resultat per aktie har justerats 
för detta.

29RNB ÅRSREDOVISNING 2012/2013



Balansräkning för koncernen RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) per den 
31 augusti 2013 hade sett ut som följer:

31 aug 13 31 aug 12

Tillgångar
Annläggningstillgångar
Goodwill 483 673 483 673
Programvara 25 039 93 850
Hyresrätter 12 162 13 510
Inventarier och butiksinredning 105 776 99 415
Långfristiga fordringar 5 425 9 874

Omsättningstillgångar
Varulager 327 668 344 789
Kundfordringar 65 963 76 041
Aktuella skattefordringar 10 390 9 094
Övriga fordringar 10 011 9 442
Förutbetalda kostnader och upp-
lupna intäkter 51 400 66 086
Likvida medel 31 829 12 709

Tillgångar som ingår i avyttrings-
grupper klassificerade som att de 
innehas för försäljning/avveckling 171 239 583 145
Summa tillgångar 1 300 575 1 801 628

Not 3 Forts.

31 aug 13 31 aug 12

Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moder-
bolagets aktieägare 427 778 627 875

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 14 420 21 934
Avsättning för pensioner 0 3 693
Uppskjutna skatteskulder 0 -66 877
Övriga långfristiga skulder 349 000 500 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 7 111 15 423
Avsättning för pensioner 682 0
Checkräkningskredit 0 26 502
Leverantörsskulder 180 541 215 896
Övriga skulder 39 715 36 703
Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter 114 507 116 093
Skulder som ingår i avyttrings-
grupper klassificerade som att 
de innehas för försäljning/
avveckling 166 821 304 386
Summa eget kapital och skulder 1 300 575 1 801 628

Not 4 Rapportering för segment och intäkter per land

Sep 12–aug 13 Polarn O. Pyret
Departments  

& Stores JC 
Brothers &  

Sisters Övrigt Elimineringar Totalt

Intäkter
Extern försäljning 507 573 898 560 674 467 539 320 - - 2 619 920
Intern försäljning 1 661 0 0 0 145 883 -147 544 0
Ränteintäkter 282 226 2 013 2 486 -333 4 668 9 342
Övriga intäkter 7 443 49 2 105 - 24 819 -24 819 9 597
Summa 516 959 898 835 678 585 541 806 170 369 -167 695 2 638 859

Resultat
Rörelseresultat 13 730 46 602 -501 415  -77 690 -82 639 - -601 412
Resultat efter finansiella poster 13 713 46 746 -501 388 -74 906 -112 492 - -628 327

Övriga upplysningar
Tillgångar 173 565 382 811 171 239 463 286 154 892 -45 218 1 300 575
Skulder och avsättningar 113 719 132 896 166 821 112 947 391 632 -45 218 872 797
Investeringar 14 521 8 946 20 464 23 580 16 375 - 83 886
Avskrivningar och nedskrivningar 7 793 9 020 333 703 14 793 98 592 - 463 901

Anläggningstillgångar per land
Sverige 28 929 257 566 - 292 863 38 530 - 617 888
Norge - - - - - - 0
Finland - - - 6 617 - - 6 617
Danmark - - - - - - 0
Nederländerna 5 877 - - - - - 5 877
Hongkong - - - - 1 693 - 1 693
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Not 4 Forts.

Sep 11–aug 12 Polarn O. Pyret
Departments  

& Stores JC 
Brothers &  

Sisters Övrigt Elimineringar Totalt

Intäkter
Extern försäljning 510 664 957 120 775 603 547 644 - - 2 791 031
Intern försäljning 4 372 139 3 266 1 793 145 538 -155 108 0
Ränteintäkter 196 7 2 868 1 699 - - 4 770
Övriga intäkter 7 793 753 9 - 14 720 -13 198 10 077
Summa 523 025 958 019 781 746 551 136 160 258 -168 306 2 805 878

Resultat
Rörelseresultat 32 772 58 431 -110 610 -244 150 -39 726 - -303 283
Resultat efter finansiella poster 32 829 57 527 -120 789 -243 719 -85 360 - -359 512

Övriga upplysningar
Tillgångar 146 181 447 520 583 426 483 057 353 913 -212 469 1 801 628
Skulder och avsättningar 106 680 174 845 226 706 131 289 746 702 -212 469 1 173 753
Investeringar 15 501 8 592 40 339 24 216 40 035 - 128 683
Avskrivningar och nedskrivningar 4 075 10 151 25 684 10 210 36 933 0 87 053

Anläggningstillgångar per land
Sverige 21 711 258 440 320 194 289 539 121 535 - 1 011 419
Norge - - - - - - 0
Finland - - 8 733 3 742 - - 12 475
Danmark - - - - - - 0
Hongkong - - - - 1 940 - 1 940

I segmentsredovisningen under segmentet övrigt redovisas central administration.

Nettoomsättning per land

Sep 12- aug 13 Sep 11- aug 12

Nettoomsättning i Sverige 2 341 571 2 419 909
Nettoomsättning i Norge 43 580 104 288
Nettoomsättning i Danmark 0 22 162
Nettoomsättning i Finland 188 257 194 733
Nettoomsättning i övriga länder 46 512 49 939

2 619 920 2 791 031

Någon enskild kund som representerar mer än 10% av totala intäkterna finns ej.

Not 5 Personal och personakostnader

Medelantalet anställda fördelade på kvinnor och män

Sep 12–aug 13 Sep 11–aug 12
Koncernen Totalt Varav män Totalt Varav män 

Sverige 1 256 241 1 231 230
Norge 0 0 31 5
Finland 115 15 145 19
Danmark 0 0 12 1
Honkong 22 5 - -
Nederländerna 6 1 - -
 1 399 262 1 419 255

Sep 12–aug 13 Sep 11–aug 12
Moderbolaget Totalt Varav män Totalt Varav män 

Sverige 88 27 88 26
 88 27 88 26

Fördelning mellan män och kvinnor i styrelse och ledningsgrupp per 
den 31 augusti

31 aug 13 31 aug 12
Koncernen Totalt Varav män Totalt Varav män 

Styrelse 7 6 7 6
Ledningsgrupp inkl.  VD 6 4 10 5
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Sep 12–aug 13 Sep 11–aug 12
Koncernen totalt Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Styrelse och VD Övriga anställda Totalt

Löner och andra ersättningar 12 984 407 842 420 826 11 875 469 040 480 915
Sociala kostnader 4 839 122 471 127 310 4 817 119 400 124 217
Pensionskostnader 4 879 29 596 34 475 2 985 30 036 33 021

22 702 559 909 582  611 19 677 618 476 638 153

Sep 12–aug 13 Sep 11–aug 12
Moderbolaget Styrelse och VD Övriga anställda Totalt Styrelse och VD Övriga anställda Totalt

Löner och andra ersättningar 5 138 40 923 46 061 4 170 41 965 46 135
Sociala kostnader 2 055 16 369 18 424 1 641 12 648 14 289
Pensionskostnader 2 133 7 279 9 412 1 017 4 427 5 444

9  326 64 571 73 897 6 828 59 040 65 868

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans 
beslut. Särskilt arvode utgår till revisionsutskottets ordförande. Ersättning 
till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs 
av grundlön, rörlig ersättning samt avsättning till pensioner. Med andra 
ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med 
verkställande direktören utgör koncernledningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman den 17 januari 2013 beslutade om nedanstående riktlinjer för 
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som 
möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. 
Kompensation till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension 
samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens total-
kompensation. Fast lön och rörlig lön utgör tillsammans den anställdes lön. 

Den fasta lönen, kronor per månad, skall beakta den enskildes ansvars-
områden och erfarenhet. Den rörliga lönen skall vara relaterad till utfallet av 
dotterbolagens resultat och/eller koncernens resultat efter finansiella poster 
jämfört med fastställda mål.  

För den nu gällande bonusen gäller att bolagets kostnad för den rörliga 
lönen vid maximalt utfall, förutsatt att samtliga bonusgrundande mål är 
uppfyllda och att överskottet fullt ut finansierar den bonus som skall utbeta-
las, kan komma att uppgå till sammanlagt 3 750 000 kronor (exklusive sociala 
avgifter), varav till verkställande direktören 750 000 kronor. Beräkningen är 
gjord utifrån en bolagsledning som omfattar sju personer. Bonusen utvärderas 
årligen och bonusmodellen återetableras för varje år baserat på budgeterat 
resultat som målbild. Bonusen är ej semester- eller pensionsgrundande. Den 
rörliga lönen i bonusprogrammet kan uppgå till maximalt 40 procent av den 
fasta lönen. 

Verkställande direktören skall åtnjuta tjänstepension motsvarande 
en premie på i storleksordningen 30 procent av aktuell årslön. Övriga 
medlemmar av bolagsledningen skall ha rätt till pensioner enligt ITP-planen 
eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år.

Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och 
bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina 
arbetsuppgifter.

Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmel-
ser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes 
begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets 
begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. 

Oförändrad lön utgår under uppsägningstiden. För verkställande 
direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till tolv månader vid 
uppsägning från bolagets sida.

Not 5 Forts.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen 
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Berednings- och beslutsprocess
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som behandlar ersättningar till 
VD och till VD direkt rapporterande beslutsfattare.

Styrelsen
Styrelsen erhöll under räkenskapsåret 2012/2013 ett arvode på totalt 1 225 
Tkr (1 061), fördelat på 325 Tkr (300) till styrelseordförande, 257 Tkr (200) 
till styrelsens vice ordförande tillika ordförande i revisionsutskottet (detta 
arvode avser totalt arvode till avgången vice ordförande samt tillträdd vice 
ordförande),  163 Tkr (69) till styrelseledamot som är ordinarie ledamot i 
revisionsutskottet samt 138 Tkr (138)  vardera till övriga styrelseledamöter 
som suttit i styrelsen under hela räkenskapsåret (se nedanstående tabell). 
Inga andra ersättningar eller förmåner har utgått till styrelseordförande eller 
övriga styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen under räkenskaps-
året och inga pensionskostnader har belastat koncernens resultat.

Verkställande direktör
Verkställande direktör och koncernchef Magnus Håkansson har under räken-
skapsåret 2012/2013 erhållit lön och andra ersättningar om 3 913 Tkr (3 211)  
exklusive bonus. Verkställande direktören har rätt till bonus om maximalt 
750 Tkr baserad dels på koncernens resultat före skatt dels koncernens 
kassaflöde. Verkställande direktören har erhållit bonus om 0 Tkr (250) för 
räkenskapsåret 2012/2013. 

RNB:s pensionskostnader för verkställande direktören Magnus 
Håkansson uppgick till 2 133 Tkr (1 017) för räkenskapsåret, dessa omfattar 
i år retroaktiv ITP 2 premie. Verkställande direktören åtnjuter tjänstepension 
motsvarande en premie om 30 procent av aktuell årslön. Verkställande 
direktören har rätt till en valfri pensionslösning. Parterna är eniga om att den 
valda pensionsavsättningen under alla omständigheter skall vara skattemäs-
sigt avdragsgill för bolaget. Ordinarie pensionsålder är 65 år. 

För Verkställande direktören gäller en uppsägningstid på 12 månader 
vid uppsägning från bolagets sida respektive 6 månader från Verkställande 
direktörens sida. Oförändrad lön utgår under uppsägningstiden för 
verkställande direktören.

Andra ledande befattningshavare
Med andra ledande befattningshavare avses koncernens ledningsgrupp, 
exklusive VD. 

Under räkenskapsåret 2012/2013 har följande personer ingått i koncer-
nens ledningsgrupp utöver VD: Stefan Danieli, Maria Öqvist, Amelie Söderberg, 
Marthyn Inghamn, Anders Wiberg, Peter Bondelid och Yongan Kim. 
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Under räkenskapsåret 2011/2012 ingick följande personer i koncernens 
ledningsgrupp, utöver VD: Gunnar Bergquist, Maria Öqvist, Amelie 
Söderberg, Marthyn Inghamn, Yongan Kim, Anders Wiberg, Oscar Edholm, 
Madelene Granath och Sarah König.

Kompensationen till övriga ledande befattningshavare består av fast lön, 
rörlig lön, pension samt övriga ersättningar. Den fasta och rörliga lönen utgör 
tillsammans den anställdes lön. Den rörliga lönen skall dels vara relaterad till 
utfallet av koncernens rörelseresultat, dels koncernens kassaflöde.  

Löner och andra ersättningar till andra ledande befattningshavare har under 
räkenskapsåret 2012/2013 uppgått till 10 940 Tkr (11 703). Bonus har utgått till 
ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2012/2013 med 0 Tkr (1 211).

För övriga ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 6-12 
månader vid uppsägning från bolagets sida respektive 3-6 månader från 
den anställdes sida. Oförändrad lön utgår under uppsägningstiden.

Pensionsåldern för andra ledande befattningshavare är 65 år. 
Pensionsavgifter utgår antingen enligt ITP-planen eller med belopp 
motsvarande 20-25% av bruttolönen för ledande befattningshavare. RNB:s 
pensionskostnader för andra ledande befattningshavare uppgick till 3 425 
Tkr (3 060) för räkenskapsåret 2012/2013.

Transaktioner med närstående
I januari 2005 tecknade Polarn O. Pyret ett avtal om inköpssamarbete med 
New Wave Group för den kinesiska marknaden och samarbetet har sedan 
dess utvecklats genom att RNB har etablerat en outletbutik i Kosta. RNB:s 

styrelseledamot Torsten Jansson är VD  i New Wave Group AB. Samarbetet 
har pågått sedan innan Torsten Jansson valdes in i RNB:s styrelse. Totalt 
har inköp från närstående bolag från Torsten Jansson uppgått till 3 164 Tkr 
(6 940). Prissättningen har skett på marknadsmässiga villkor. Utestående 
skuld per 2013-08-31 för RNB koncernen till de närstående bolagen var  
0 Tkr (734).

Polarn O. Pyret har under räkenskapsåret köpt in handelsvaror från 
bolag i vilket Mikael Solberg och Ivar Fransson är styrelseledamöter. 
Prissättningen  her skett på marknadsmässiga villkor. Totalt har inköp från 
närstående bolag till Mikael Solberg och Ivar Fransson uppgått till 209 
Tkr (0). Per 2013-08-31 var RNB koncernens utestående skuld till det 
närstående bolaget 0 Tkr.

RNB koncernen tecknade under räkenskapsåret 2009/2010 ett låne-
avtal med Konsumentföreningen Stockholm, på marknadsmässiga villkor. 
Under 2012/2013 har låneavtalet omförhandlats. Närmare beskrivning 
rörande båda låneavtalen lämnas i not 27 och not 38. Under året har ränta 
utgått med 22 679 Tkr (37 147) avseende lån 1 och 2 215 Tkr (2 023) 
avseende lån 2, motsvarande en snittränta om 6,3 (9,3) procent på lån  
1 och 5,0 (10,9) procent på lån 2. Under året har även ränta utgått med 
942 Tkr (0) avseende reverslån och 2 105 Tkr (0) avseende revolverande 
lån, motsvarande en snittränta om 1,5 procent på reverslån och 4,5 
procent på revolverande lån. Utestående skuld per 2013-08-31 uppgår till 
349 Mkr (500)  samt upplupen ränta om 297 Tkr (8 482).

Not 5 Forts.

Ersättning till styrelse och VD

Sep 12–aug 13 Sep 11–aug 12
Löner och  

styrelsearvode Varav bonus Pensionskostnad
Löner och  

styrelsearvode Varav bonus Pensionskostnad

Styrelsens ordförande Laszlo Kriss 325,0 300,0
Styrelseledamot Mikael Solberg 137,5 80,2
Styrelseledamot Jan Carlzon 137,5 137,5
Styrelseledamot Torsten Jansson 68,8 137,5
Styrelseledamot Lilian Fossum Biner 112,9 200,0
Styrelseledamot Ann-Sofie Danielsson 143,8 -
Styrelseledamot Nils Vinberg - 68,8
Styrelseledamot Ivar Fransson 137,5 68,8
Styrelseledamot Per Thunell 162,5 68,8
Styrelseledamot Michael Lemner - -
Verkställande direktör/Styrelsens  
ordförande Magnus Håkansson 3  913,0 0 2 132,6 3 210,7 250,0 1 017,0

5  138,5 0 2 132,6 4 272,3 250,0 1 017,0

Not 6 Ersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget
Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 2 994 2 674 997 790
Revisionsverksamhet 
utöver revisionsupp-
draget 633 280 589 236
Skatterådgivning 446 587 421 287
Övriga tjänster 0 236 0 115

4 073 3 777 2 007 1 428

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
Med revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster som skall utmynna i rapport eller intyg etc, här 
ingår exempelvis granskning av delårsrapport. Med skatterådgivning avses 
rådgivning relaterat till skatter, moms och personalbeskattning. Allt annat 
är övriga tjänster.
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Not 7 Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget
Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Reavinst vid avyttring 
av materiella och imma-
teriella anläggningstill-
gångar - - - -
Vidarefakturering av 
övriga kostnader till 
franchisetagare 7 351 7 793 - -
Vidarefakturering av 
övriga kostnader till 
dotterbolag - - 11 506 5 822
Övriga intäkter 2 246 2 284 - -

9 597 10 077 11 506 5 822

Not 8 Övriga externa kostnader

Koncernen Moderbolaget
Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Lokalkostnader 395 843 416 799 12 665 18 939
Marknadsföring 98 834 106 649 91 174
Övrigt 241 293 208 045 81 658 96 420

735 970 731 493 94 414 115 533

Not 9 Valutakursdifferenser

Koncernens rörelseresultat har påverkats av +12 202 Tkr (+ 15 345) i 
valutakursdifferenser under räkenskapsåret. Valutakursdifferenserna är 
hänförliga till koncernens inköp av varor och redovisas i resultaträkningen i 
posten Handelsvaror.

Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
I ränteintäkter ingick för 2012/2013 värdeförändringar av valutaterminer 
till verkligt värde med 4 668 Tkr (0).

Moderbolaget
I ränteintäkter för 2012/2013 ingår ränteintäkter från koncernbolag med 
1 554 Tkr (1 852). 

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
I räntekostnader 2012/2013 ingår värdeförändringar av valutaterminer
till verkligt värde med 0 Tkr (2 141).

Moderbolaget
I räntekostnader 2012/2013 ingår räntekostnad till koncernbolag med 0 
Tkr (312).

Not 12 Skatter

Skatt på årets resultat 

Koncernen Moderbolaget
Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Aktuell skatt -578 -47 - -
Aktuell skatt hänförligt 
till tidigare år 78 -54 - -
Uppskjuten skatt 108 30 696 -63 900 22 477

-392 30 595 -63 900 22 477

Årets uppskjutna skatt 

Koncernen Moderbolaget
Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Uppskjuten skatteintäkt 
avseende förändring av 
obeskattade reserver - 8 758 - -
Uppskjuten skatteintäkt 
avseende underskotts-
avdrag -63 900 21 538 -63 900 22 477
Uppskjuten skatteintäkt 
hänförlig till nedskriv-
ning av varumärke 67 840 - - -
Uppskjuten skatteintäkt 
avseende övriga tempo-
rära skillnader 275 1 130 - -
Uppskjuten skattekost-
nad avseende övriga 
temporära skillnader -4 107 -730 - -

108 30 696 -63 900 22 477

Skatt avseende poster som redovisats direkt mot eget kapital 

Koncernen Moderbolaget
Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Övrig skatteeffekt* 8 892 - 8 892 -
Ej utnyttjad skatte-
effekt till följd av ej 
beaktade effekter av 
underskotts avdrag -8 892 - -8 892 -

0 0 0 0

*   Övrig skatteeffekt avser skatt redovisad direkt mot eget kapital knutet till de kostnader hänförliga 
till årets nyemission. Årets skatteeffekt motsvarar 26,3 procent av årets nyemissionskostnader om 
totalt 33 811 Tkr. .
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Skillnad mellan koncernens skattekostnad och
skattekostnad baserad på gällande skattesats: 

Koncernen Moderbolaget
Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Redovisat resultat  
före skatt -628 327 -359 512 -637 255 -308 801
Skatt enligt gällande 
skattesats, 26,3% 165 250 94 552 167 598 81 215

Skatteeffekt av ej 
avdragsgilla poster
  - Nedskrivning av  

andelar i dotterbolag - - -154 559 -52 977
  - Nedskrivning av 

goodwill - -52 977 - -
  - Resultat från avytt-

ring av dotterbolag -184 - - -
  -Övrigt ej avdragsgillt -50 071 -363 -412 -51

Skatteeffekt av ej  
skattepliktiga poster
  -Erhållen utdelning - - - -
  - Övrigt ej skatte-

pliktigt 1 421 6 1 038 -

Effekt av ändrad skatt 
hänförligt till tidigare år 78 -54 - -
Effekt av ändrad  
skattesats* 34 - - -
Effekt av andra skatte-
satser i utländska dot-
terföretag -141 131 - -
Ej utnyttjade samt 
omprövade poster ** -116 779 -10 700 -77  565 -5 710

-392 30 595 -63 900 22 477

*) Den svenska bolagsskatten har ändrats från 26,3% till 22% från och med räkenskapsår som börjar 
den 1 januari 2013. Uppskjuten skatt är beräknad efter den nya procentsatsen 22%.
**) Skatteeffekten av ej utnyttjade samt omprövade underskottsavdrag.

Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar:

Koncernen Moderbolaget
31 aug 13 31 aug 12 31 aug 13 31 aug 12

Uppskjutna skatteskulder
Obeskattade reserver - - - -
Anläggningstillgångar
 -Hyresrätter - -280 - -
 -Varumärke - -68 304 - -
 -Inventarier - - - -

Uppskjutna skattefordringar
Anläggningstillgångar
 -Inventarier - 1 224 - -
Avsättningar för pen-
sioner - 2 018 - -
Derivatskulder - 1 232 - -
Underskottsavdrag i 
Sverige - 63 900 - 63 900
Underskottsavdrag i 
utländska dotterfö-
retag - - - -

0 -210 0 63 900

Beaktat resultatutvecklingen som varit, redovisas uppskjutna skat-
tefordringar på underskottsavdrag endast i den utsträckning som det finns 
uppskjutna skatteskulder att kvitta dessa emot. Outnyttjade, ej redovisade, 
underskottsavdrag finns såväl i koncernens utländska som svenska enheter. 
Dessa uppgår totalt till 791 180 Tkr (321 603 Tkr) och fördelas på enligt 
följande mellan olika länder: Sverige 475 643 Tkr (17 763 Tkr), Norge 
113 480 Tkr (117 501 Tkr), Danmark 109 109 Tkr (102 839 Tkr), Tyskland 
87 300 Tkr (83 500 Tkr) och Nederländerna 5 648 Tkr (-).

Underskott löper utan tidsmässiga begränsningar för att kunna 
utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en 
legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder samt när 
uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Efter sådan kvittning 
har följande belopp framkommit och redovisats i balansräkningen:  
    

Koncernen Moderbolaget
31 aug 13 31 aug 12 31 aug 13 31 aug 12

Uppskjutna  
skattefordringar - - - 63 900
Uppskjutna  
skatteskulder - -210 - -

0 -210 0 63 900

Not 12 Forts.
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Not 13 Resultat per aktie

RNB har inga utestående eget kapital instrument som medför någon 
utspädningseffekt. Resultat per aktie och genomsnittligt antal aktier 
avser mot bakgrund av detta såväl före som efter utspädning. Beräkning 
av genomsnittligt antal utestående aktier har baserats på följande 
avstämningspunkter och har justerats med beaktande av sammanslagning 
av aktier om 200:1 genomförd under räkenskapsåret 2012/2013

Antal aktier vid periodens slut
Period Sep 12–aug 13 Sep 11–aug 12

1 sep - 5 maj 827 126 827 126
6 maj - 31 maj 33 912 176 827 126
1 juni - 31 aug 33 912 176 827 126

Genomsnittligt antal utestående aktier uppgår baserat på ovanstående till 
11 523 115 (827 126)

Resultat per aktie motsvaras av årets resultat dividerat med genom-
snittligt antal aktier.

Not 14 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen har betydande värden avseende goodwill. Tidigare upptaget 
värde avseende varumärke har skrivits ned i sin helhet under 2012/2013.

Goodwill
Den goodwill som har uppstått i samband med tidigare års genomförda 
dotterbolagsförvärv är hänförliga till de synergier som blir tillgängliga 
i och med förvärven. De förväntade synergierna är hänförliga till 
effektiviserad logistik, sammanslagningar och bättre inköpsvillkor från 
externa leverantörer. Redovisat värde för koncernens goodwill uppgår 
per den 31 augusti 2013 till 483 673 (483 673) Tkr. Goodwillen fördelar 
sig per rörelsesegment enligt följande: Polarn O.Pyret 1 660 (1 660) Tkr, 
Varuhus 233 445 (233 445) Tkr samt Brothers & Sisters 248 568 (248 
568) Tkr. Nedskrivningsprövning av det redovisade värdet för goodwill har 
genomförts enligt förutsättningar som beskrivs nedan.

Varumärke
Utöver goodwill fanns i koncernen varumärket JC, som efter nedskriv-
ningsprövning i kvartal 2 2012/13 skrevs ned till 0 (259 712) Tkr. 
Nedskrivningsprövningen genomfördes enligt de förutsättningar som 
beskrivs nedan.

Nedskrivningsprövningar
Varje år genomförs nedskrivningsprövning för goodwill knutet till koncer-
nens rörelsesegment vilka bedöms vara lägsta kassagenererande enheter. 
Koncernen har betydande värden avseende goodwill och de ingående 
posternas återvinningsvärden baseras på samma viktiga antaganden. 

Nedskrivningsprövningarna baseras på beräkning av framtida 
nyttjandevärden. Beräkningen bygger på kassaflödesprognoser för 
perioden 2013/2014 – 2017/2018 (5 år), knutet till koncernens budget 
och strategiska planer, och därefter på ett evigt flöde (terminalperiod) i 
och med att det för dessa tillgångar inte går att fastställa en begränsad 
nyttjandeperiod. 

Rörelsesegmentens kassaflöden påverkas av kommersiella faktorer som 
bland annat marknadstillväxt, konkurrenskraft, marginaler, kostnadsut-
veckling, investeringsnivåer och rörelsekapitalbindning. Vid diskonteringen 
tillkommer bedömning av finansiella faktorer som ränteläge, lånekostnader, 
marknadsrisk, betavärden och skattesatser. Se även kommentarer nedan 
kring viktiga antaganden.

De kassaflöden som prognostiserats under terminalperioden baseras 

på en årlig tillväxttakt om 3 (3) procent, vilket bedöms motsvara den 
långsiktiga tillväxttakten på marknaden. De prognostiserade kassaflödena 
har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta på 9,5 (9,7) procent efter 
skatt motsvarande cirka 11,0 (11,3) procent före skatt. Diskonteringsränta 
är beräknad som ett vägt genomsnitt mellan avkastningskrav på eget 
respektive lånat kapital (WACC). Prognosen överensstämmer med tidigare 
erfarenheter och externa informationskällor. Samtliga rörelsesegment 
bedöms ha likartad riskprofil, varvid samma diskonteringsränta nyttjas.

De under 2012/2013 genomförda nedskrivningsprövningarna ledde, 
mot bakgrund av dåtillsvarande utveckling och prestation inom rörelse-
segmentet JC till en revidering av framtida förväntningar vilket innebar att 
tidigare redovisat värde på varumärke inte kunde försvaras. Med anledning 
av detta gjordes, som ovan beskrivits, en nedskrivning av varumärke knutet 
till rörelsesegmentet JC med 259 712 Tkr. Nedskrivningsprövningarna som 
genomfördes 2011/2012 resulterade i nedskrivning av goodwill knutet 
till rörelsesegmentet Brothers & Sisters med 201 432 Tkr. Efter tidigare 
genomförda nedskrivningar återstår ett redovisat värde för goodwill om 
248 568 Tkr för rörelsesegmentet Brothers & Sisters och 483 673 Tkr 
totalt för samtliga rörelsesegment.

Känslighetsanalyser
En övergripande analys har gjorts av känsligheten i de variabler som 
använts.

Ett antagande om en försämring av den årliga tillväxttakten från 3 
procent till 2 procent medför vad gäller för rörelsesegmenten Polarn 
O.Pyret och Varuhus inget nedskrivningsbehov av redovisade värden på 
goodwill eller varumärke (Inte heller en försämring till 1 procent medför 
något nedskrivningsbehov). Motsvarande försämring för rörelsesegmentet 
Brothers & Sisters skulle medföra ytterligare nedskrivningsbehov av 
goodwill med 25 Mkr (51 Mkr vid försämring till 1 procent). 

Ett antagande om en ökning av diskonteringsräntan från 11,0 procent 
till 12,0 procent eller 13,0 procent före skatt medför vad gäller för 
rörelsesegmenten Polarn O. Pyret samt Varuhus inget nedskrivningsbehov. 
Motsvarande ökning för rörelsesegmentet Brothers & Sisters skulle 
resultera i ett ytterligare nedskrivningsbehov av goodwill om 33 Mkr (67 
Mkr vid ökning till 13,0 procent). 

För såväl rörelsesegmentet Polarn O. Pyret samt Varuhus skulle inte 
heller en kombination av ovanstående förändrade antaganden leda till 
något nedskrivningsbehov. 

Ett bibehållande av nuvarande resultatnivåer under hela prognospe-
rioden för rörelsesegmenten Polarn O. Pyret och Varuhus skulle innebära 
att redovisade värden försvaras, och att nedskrivningsbehov ej skulle 
föreligga. Avvikelser i prognostiserade kassaflöden enskilda år påverkar 
nedskrivningsprövningen men det helt avgörande för modellen är förvän-
tad uthålligt rörelseresultat och kassaflöde. För att motivera det bokförda 
värdet för bokförda värdet för goodwill behöver rörelsesegmentet 
Brothers & Sisters som utgångspunkt ett uthålligt rörelseresultat om cirka 
24 Mkr motsvarande en utgångspunkt för ett uthålligt kassaflöde om cirka 
31 Mkr efter skatt. En avvikelse från det uthålliga rörelseresultatet och 
kassaflödet efter skatt för rörelsesegmentet Brothers & Sisters med cirka 
10 Mkr påverkar värdet av goodwill med ett belopp i storleksordningen 
80 - 90 Mkr.

Övriga viktiga antaganden
Utöver vad som ovan beskrivits finns ett antal antaganden knutet till 
bedömningen av framtida kassflöden som kommenteras enligt följande:

Omsättning, marknadsandel och -tillväxt
Bolaget har under det senaste året tappat marknadsandelar beroende på 
att sortimentet inte motsvarat kundernas förväntningar. I modehandeln är 
det en naturlig del att kollektionernas utfall varierar. Bolagets bedömning 
bygger på att nedgången inte är strukturefll utan att i vart fall delar av 
marknadsandelarna är möjliga att ta tillbaka med en normal prestation vad 
gäller sortimentsskapandet. Således förväntas försäljningen på jämförbara 
butiker vara positiv under prognosperioden. Genomförda impairment test 
baseras på befintligt butiksnät samt befintlig franchisetagar-struktur. En 
känslighetsanalys avseende tillväxten i omsättning för rörelsesegmentet 
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Not 14 Forts.

Brothers & Sisters indikerar att en minskning av den årliga omsättnings-
tillväxten med 1%-enhet påverkar det uthålliga rörelseresultatet negativt 
med ca 12 Mkr, baserat på antagen budget för 2013/2014. Under ett 
sådant scenario skulle ett nedskrivningsbehov om ca 100 Mkr av bokfört 
värde på goodwill uppstå.

Bruttomarginaler
Bruttomarginalen har under föregående förbättrats något,  huvudsakligen 
beroende på att normaliserade lagernivåer möjliggjort minskad reaandel, 
samt förbättrade startmarginaler genom sänkta varukostnader. Lagret är 
fortsatt tillfredställande både vad gäller nivå och sammansättning. Mot 
bakgrund av detta och vissa andra vidtagna åtgärder har beräkningen 
gjorts utifrån att bruttomarginalen kommer att stiga, inte minst till följd av 
den fullföljda nedläggningen av Sisters under 2013/14. Beräkningsmodellen 
baseras på ett antagande om att bruttomarginalen under 5-års perioden 
totalt ökar med ca 3%-enheter. En känslighetsanalys avseende bruttomar-
ginalens påverkan på det uthålliga rörelseresultatet visar att en oförändrad 
bruttomarginal under hela perioden påverkar det uthålliga rörelseresultatet 
med ca -19 Mkr, medförande ett nedskrivningsbehov om drygt 150 Mkr..

Omkostnader
Omkostnaderna förväntas i princip växa med omsättningen förutom vissa 
gemensamma kostnader som förväntas växa med inflationen.

Personalkostnader
Prognosen för personalkostnader baseras på förväntad inflation, viss 
reallöneökning och planerade effektiviseringar. Personalkostnader är den 
enskild största kostnadsposten för rörelsesegmentet Brothers & Sisters, 
motsvarande drygt 35% av totala omkostnader. En förändring i personal-
kostnader med 1%-enhet årligen påverkar det uthålliga rörelseresultatet 
med ca 1-2 Mkr.

Lokalkostnader
Prognosen för lokalkostnader baseras på förväntad inflation och vissa 
hyresjusteringar. Lokalkostnader motsvarar knappt 25% av totala omkost-
nader. En förändring i lokalkostnader med 1%-enhet årligen påverkar det 
uthålliga rörelseresultatet med ca 1 Mkr.

Åtgärder för att förbättra utvecklingen har vidtagits genom bland annat 
förbättrat sortiment, lageroptimering, processeffektiviseringar samt 
kostnadsbesparingar.

Not 15 Varumärke

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Ingående anskaffningsvärde 500 000 500 000
Utgående ackumulerat anskaff-
ningsvärde 500 000 500 000

Ingående nedskrivningar -240 288 -240 288
Årets nedskrivningar -259 712 -
Utgående ackumulerade ned-
skrivningar -500 000 -240 288

Utgående  restvärde 0 259 712

Not 16 Progamvara

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Ingående anskaffningsvärde 162 356 124 054
Årets anskaffningar 14 442 38 302
Årets utrangeringar -88 738 -
Utgående ackumulerat anskaff-
ningsvärde 88 060 162 356

Ingående avskrivningar -68 506 -44 606
Årets utrangeringar 26 881 -
Årets avskrivningar -21 396 -23 900
Utgående ackumulerade avskriv-
ningar -63 021 -68 506

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets utrangeringar 60 686 -
Årets nedskrivningar -60 686 -
Utgående ackumulerade ned-
skrivningar 0 0

Utgående planenligt restvärde 25 039 93 850

I koncernens anläggningstillgångar ingår leasingobjekt avseende IT -platt-
form som innehas enligt finansiella leasingavtal med ett anskaffningsvärde 
om 52 837 Tkr (57 007) samt ackumulerade avskrivningar om 51 110 Tkr 
(47 892). Bokfört värde uppgår således till 1 727 Tkr (6 115)

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Ingående anskaffningsvärde 104 066 72 341
Årets utrangeringar -87 352 -
Årets anskaffningar 14 442 31 725
Utgående ackumulerat anskaff-
ningsvärde 31 156 104 066

Ingående avskrivningar -17 697 -6 659
Årets utrangeringar 26 666 0
Årets avskrivningar -17 185 -11 038
Utgående ackumulerade avskriv-
ningar -8 216 -17 697

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets utrangeringar 60 686 -
Årets nedskrivningar -60 686 -
Utgående ackumulerade ned-
skrivningar 0 0

Utgående planenligt restvärde 22 940 86 369

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om de är 
finansiella eller operaionella, som operationella avtal.
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Not 17 Hyresrätter

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Ingående anskaffningsvärde 191 910 188 157
Årets anskaffningar 2 432 15 861
Årets försäljningar och utrangeringar -600 -12 498
Omräkningsdifferens 0 390
Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 193 742 191 910

Ingående avskrivningar -150 088 -153 926
Årets försäljningar och utrangeringar 436 7 863
Årets avskrivningar -4 616 -3 744
Omräkningsdifferens 0 -281
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -154 268 -150 088

Ingående nedskrivningar -14 202 -18 730
Årets försäljningar och utrangeringar - 4 605
Årets nedskrivningar -13 110 -
Omräkningsdifferens 0 -77
Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -27 312 -14 202

Utgående planenligt restvärde 12 162 27 620

Not 18 Goodwill

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Ingående anskaffningsvärde 483 673 685 105
Årets nedskrivningar - -201 432
Utgående ackumulerat anskaff-
ningsvärde 483 673 483 673

Goodwillposten fördelad per segment: 

31 aug 13 31 aug 12

Polarn O. Pyret 1 660 1 660
Varuhus 233 445 233 445
JC - 0
Brothers & Sisters 248 568 248 568
Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 483 673 483 673

Not 19 Inventarier och butiksinredning

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Ingående anskaffningsvärde 544 710 570 206
Årets anskaffningar 66 385 74 520
Årets försäljningar och utrangeringar -75 846 -93 606
Omräkningsdifferens 1 853 -6 410
Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 537 102 544 710

Ingående avskrivningar -400 095 -437 807
Årets försäljningar och utrangeringar 74 439 91 790
Årets avskrivningar -55 985 -59 409
Omräkningsdifferens -1 289 5 331
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -382 930 -400 095

Ingående nedskrivningar 0 -458
Årets utrangeringar - 458
Årets nedskrivningar -48 396 -
Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -48 396 0

Utgående planenligt restvärde 105 776 144 615

I koncernens anläggningstillgångar ingår leasingobjekt avseende 
butiksinredningar som innehas enligt finansiella leasingavtal med ett  
anskaffningsvärde om 41 461 Tkr (51 593) samt ackumulerade avskriv-
ningar om 28 695 Tkr (24 568). Bokfört värde uppgår således till 12 766 
Tkr (27 025).

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Ingående anskaffningsvärde 54 992 57 506
Årets inköp 868 19
Årets försäljningar och utrangeringar -251 -2 533
Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 55 609 54 992

Ingående avskrivningar -53 055 -51 897
Årets försäljningar och utrangeringar 217 2 533
Årets avskrivningar -1 675 -3 691
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -54 513 -53 055

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets utrangeringar - -
Årets nedskrivningar - -
Utgående ackumulerade  
nedskrivningar 0 0

Utgående planenligt restvärde 1 096 1 937

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella 
eller operaionella, som operationella avtal.
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Not 20 Andelar i dotterföretag

Bolag Org nr Säte Antal Kapitalandel (%) Bokfört värde

Ängsviol Blomstern AB 556539-1926 Stockholm 1 000 100 -
Polarn O. Pyret AB 556235-7383 Stockholm 10 000 100 46 000
   PO.P International NO AB 556889-3662 Stockholm 500 100 -
   PO.P International IP AB 556889-3704 Stockholm 500 100 -
   PO.P International OTH AB 556889-3613 Stockholm 500 100 -
   PO.P International Suomi AB 556890-1630 Stockholm 500 100 -
   PO.P International UK AB 556899-3654 Stockholm 500 100 -
   Polarn O. Pyret Netherlands B.V. 852 123 747 Amsterdam 1 100 -
Portwear AB 556188-7513 Stockholm 1 911 680 100 270 654
   Departments & Stores Europe AB 556541-8778 Stockholm 810 000 100 -
       DSE Konfektion AB 556911-5081 Stockholm 500 100 -
   Departments & Stores Denmark ApS 30 27 43 18 Köpenhamn 1 100 -
Brothers & Sisters AB 556468-8991 Stockholm 37 147 880 100 335 000
   JC Sverige AB 556308-6734 Stockholm 1 000 100 -
   Brothers & Sisters Sverige AB 556513-6826 Stockholm 1 000 100 -
   JC Jeans & Clothes AS 961 313 880 Oslo 500 100 -
   Nordic Textile Grosshandels GmbH HR B 52245 Köln 1 100 -
   JC Jeans & Clothes Oy 760.404 Helsingfors 4 000 100 -
Far East Ltd. 1 642 223 Hongkong 1 100 -
Bokfört värde 651 654

Kapitalandel och rösträttsandel överensstämmer i samtliga bolag.

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Ingående bokfört värde 945 226 1 146 658
Årets anskaffningar - 250
Årets avyttringar - -250
Lämnat aktieägartillskott 294 105 -
Årets nedskrivning -587 677 -201 432
Utgående bokfört värde 651 654 945 226

Nedskrivningar är hänförbara till Brothers & Sisters AB med 355 633 Tkr  
(201 432) samt de från moderbolaget till dotterbolagen lämnade aktie-
ägartillskotten,  vilka har nedskrivningsprövats. 

Not 21 Varulager

Av totalt bokfört varulager om 409 769 Tkr (483 763) utgör 105 567 
Tkr (56 589) varulager redovisat till verkligt värde efter avdrag för 
försäljningskostnader. Resterande del har redovisats till anskaffningsvärde.  
Varulagret utgör i sin helhet av handelsvaror.

Not 22 Övriga fordringar

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Övriga fordringar 16 833 20 679
16 833 20 679

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Övriga fordringar 934 365
934 365

Övriga fordringar ovan beräknas inflyta inom 12 månader.
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Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Förutbetalda hyror 30 215 34 445
Förutbetalda övriga kostnader 29 343 42 697
Derivattillgång - -
Upplupna intäkter 10 110 21 062

69 668 98 204

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Förutbetalda hyror 1 257 471
Förutbetald leasing 423 696
Förutbetalda övriga kostnader 4 952 7 868

6 632 9 035

Derivattillgång klassificeras i enlighet med IAS 39 i kategorin finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen och upplupna 
intäkter klassificeras i kategorin lånefordringar, se vidare not 38.

Not 24 Likvida medel

Likvida medel är upptaget i följande valutor.

Koncernen
Kurs   

31 aug 13
Kurs

31 aug 12 31 aug 13 31 aug 12

SEK 21 161 1 995
NOK 1,08 1,15 610 899
DKK 1,17 1,12 15 162
USD 6,59 6,68 4 116 3 284
EUR 8,73 8,35 18 269 21 868
HKD 0,85 0,86 2 675 1 503

46 846 29 711

Moderbolaget
Kurs   

31 aug 13
Kurs

31 aug 12 31 aug 13 31 aug 12

SEK 19 119 -
EUR 8,73 8,35 - 78

19 119 78

Not 25 Avsättningar för pensioner

Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämd plan beräknas 
genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda 
intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare perioder. 
Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och det verkliga värdet på 
eventuella förvaltningstillgångar dras av.

De förmånsbestämda pensionsplanerna är ofonderade varvid några 
förvaltningstillgångar inte redovisas. Samtliga förmånsbestämda planer 
är hänförliga till Sverige. Som framgår av not 1 Redovisningsprinciper 
hanteras försäkringar i Alecta som en avgiftsbestämd plan.

Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning
Förmånsbestämda planer

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 1 556 9 626
Oredovisade aktuariella vinster (+) 
och förluster (-) 0 2 683

1 556 12 309

Historisk utveckling av nuvärde på ofonderade förpliktelser 

Koncernen 31 aug 13

31 augusti 2011 20 627
31 augusti 2010 24 050
31 augusti 2009 27 131

Förändring av den i balansräkningen redovisade nettoförpliktelsen 
för förmånsbestämda planer

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Nettoförpliktelse för förmånsbe-
stämda planer den 1 september 12 309 15 637
Utbetalda ersättningar - -
Kostnad redovisad i resultaträkningen -2 887 5 930
Inlösen av förpliktelser -7 866 -9 258
Nettoföpliktelse för förmånsbe-
stämda planer den 31 augusti 1 556 12 309

Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser
Väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Diskonteringsränta per den  
31 augusti, % 4,25 3,70
Framtida ökning av pensioner, % 1,50 1,50

Kostnad redovisad i resultaträkningen

Koncernen Sep 12–aug 13 Sep 11–aug 12

Justering av oredovisade aktua-
riella vinster/förluster pga inlösen -2 193 2 240
Periodens resultatpost av aktua-
riell vinst/förlust -910 2 927
Ränta 216 763

-2 887 5 930

Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen

Koncernen Sep 12–aug 13 Sep 11–aug 12

Personalkostnader -3 103 5 167
Räntekostnader och liknande 
resultatposter 216 763

-2 887 5 930
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För räkenskapsåret 2012/2013 uppgår koncernens kostnader för avgifts-
bestämda pensionsplaner till 37,6 Mkr (27,9).

För räkenskapsåret 2013/2014 bedöms inlösen av förpliktelser vara 
väsentligt lägre än inlösen som skett under 2012/2013. Inlösen under 
2013/2014 bedöms göras i nivå motsvarande utestående förpliktelser per 
2013-08-31. 

Not 26 Skulder till kreditinstitut samt övriga långfristiga skulder

Koncernen har lån hos Konsumentföreningen Stockholm (se not 27 och 
38), vilket redovisas som övrig långfristig skuld. Hela skulden förfaller till 
betalning inom fem år.

Kvar som skuld till kreditinstitut finns skuld avseende finansiella 
leasingavtal. Nuvärdet av de framtida betalningsåtagandena till följd 
av de finansiella leasingavtalen redovisas som skuld till kreditinstitut 
med 21 531 Tkr (37 357) varav kortfristig del 7 111 Tkr (15 423). Hela 
skulden förfaller till betalning inom 5 år.

Koncernens genomsnittliga räntesatser på lån och checkkredit 
uppgår till: 

Koncernen Sep 12–aug 13 Sep 11–aug 12

Konsumentföreningen Stockholm, 
lån 1 6,26% 9,29%
Konsumentföreningen Stockholm, 
lån 2 5,00% 10,86%
Konsumentföreningen Stockholm, 
reverslån 1,50% -
Konsumentföreningen Stockholm, 
revolverande lån 4,50% -
Checkräkningskredit hos SEB 4,41% 3,20%

Not 27 Övriga långfristiga skulder

Bolaget har under året omförhandlat sina lån från bolagets huvudägare, 
Konsumentföreningen Stockholm. Den under året genomförda nyemis-
sionen innebar att lånen kunde betalas ned, och i samband med detta 
omförhandlades lånevillkoren. Bolaget har två stycken lån om 200 Mkr 
vardera, varav det ena är ett reverslån och det andra ett revolverande 
lån. Utnyttjat låneutrymme per 31 augusti 2013 uppgår till 349 Mkr. 
Löptiden för båda lånen är till maj 2016, med möjlighet till förlängning av 
reverslånet till maj 2017. Bägge lånen är amorteringsfria fram till förfal-
lodagen. Villkoren för lånen är marknadsmässiga. Koncernen uppfyller de 
kreditvillkor som finns i gällande avtal med kreditgivarna.
Under not 38 beskrivs förutsättningarna för ingångna låneavtal.

Förfallostrukturer för långfristig upplåning
fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
31 aug 
2013

31 aug 
2012

31 aug 
2013

31 aug 
2012

mellan 1 och 2 år - - - -
melaln 2 och 5 år 349 000 500 000 349 000 500 000
mer än 5 år - - - -

349 000 500 000 349 000 500 000

Not 28 Checkräkningskredit

Koncernen
Beviljade checkräkningskrediter uppgår per 2013-08-31 till 100 Mkr 
(200).

Moderbolaget
Beviljad checkräkningskredit uppgår per 2013-08-31 till 100 Mkr (200).

Not 29 Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är upptagna i följande valutor.

Koncernen
Kurs   

31 aug 13
Kurs

31 aug 12 31 aug 13 31 aug 12

SEK 181 252 266 175
NOK 1,08 1,15 4 -613
DKK 1,17 1,12 78 49
USD 6,59 6,68 17 219 23 664
EUR 8,73 8,35 61 292 36 816
HKD 0,85 0,86 584 5 137
GBP 10,23 10,54 543 110

260 972 331 338

Betalningsvilkoren för leverantörsskulder är 10-90 dagar.

Moderbolaget
Kurs   

31 aug 13
Kurs

31 aug 12 31 aug 13 31 aug 12

SEK 12 267 16 123
NOK 1,08 1,15 0 7
USD 6,59 6,68 0 1
EUR 8,73 8,35 705 5

12 972 16 136

Betalningsvilkoren för leverantörsskulder är 10-90 dagar.

Not 30 Övriga skulder

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Mervärdeskatt 16 536 9 063
Personalrelaterade skatter 18 090 16 263
Presentkort 20 193 21 972
Övrigt 5 257 4 753

60 076 52 051

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Mervärdeskatt 1 135 2 489
Personalrelaterade skatter 1 530 2 382
Presentkort - -
Övrigt - -

2 665 4 871

Not 25 Forts.
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Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Upplupna semester- och löneskulder 67 877 67 561
Upplupna sociala avgifter 38 525 36 410
Derivatskuld 16 4 685
Upplupen ränta 171 8 991
Upplupna kostnader knutna till butiker 
och koncept beslutade att avvecklas 35 262 -
Övriga upplupna kostnader 37 538 37 470
Förutbetalda intäkter 273 1 688

179 662 156 805

Upplupna kostnader knutna till butiker och koncept beslutade att avvecklas 
består delvis av hyreskostnader och uppsägningskostnader av personal i JC 
-butiker beslutade att läggas ned. Består även av reserverade kostnader 
avseende avveckling av butiksytor relaterade till Sisters-konceptet.

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Upplupna semester- och löneskulder 5 103 4 314
Upplupna sociala avgifter 6 701 3 660
Upplupen ränta 171 8 991
Övriga upplupna kostnader 10 175 17 922

22 150 34 887

Derivataskuld klassificeras i enlighet med IAS 39 i kategorin finansiella 
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen och upplupna 
kostnader klassificeras i kategorin övriga finansiella skulder, se vidare not 38.

Not 32 Ställda säkerheter 

För skulder till kreditinstitut och checkräkningskrediter 

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Företagsinteckningar 790 175 790
Tillgångar med äganderättsförbehåll 14 493 33 140
Aktier i dotterbolag 366 968 613 639

382 251 822 569

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Aktier i dotterbolag 316 654 254 593
316 654 254 593

Not 33 Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Övriga borgensförbindelser 127 458
127 458

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Borgen för dotterbolag 46 789 46 465
46 789 46 465

Not 34 Hyresavtal och operationella leasingavtal

Koncernen och moderbolaget
Koncernen och moderbolaget har ingått operationella leasingavtal avseende 
butiker och kontor med följande icke uppsägningsbara hyresåtaganden. 

Räkenskapsårets avgifter Koncernen Moderbolaget

September 2012 - augusti 2013 407 056 23 972
September 2011 - augusti 2012 412 437 26 824

Årets fasta hyresavgifter uppgår till 404 397 Tkr (409 152) och den 
omsättningsbaserade avgiften till 2 659 Tkr (3 285).

Koncernens framtida åtaganden för leasing och hyresavtal uppgår 
till följande belopp:

Koncernen Moderbolaget
Avgifter som  
förfaller

Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Sep 12– 
aug 13

Sep 11– 
aug 12

Inom 1 år 371 048 390 393 25 855 33 473
Inom 2-5 år 407 835 454 076 38 632 27 662
Mer än 5 år 237 3 027 - -

Detta avser både fasta hyresavgifter.
Av ovanstående framtida hyresåttaganden utgör 24 738  (43 011) 

Tkr finansiella leasingavtal i koncernen. Detta belopp avser odiskonterade 
hyresåtaganden. Diskonterade hyresåtaganden avseende finansiella 
leasingavtal uppgår till 21 531 (37 357) Tkr.

Not 35 Rapport över kassaflöden 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen 31 aug 13 31 aug 12

Avskrivningar och nedskrivningar 204 189 87 054
Nedskrivning goodwill och varumärke 259 712 201 432
Rearesultat vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar 1 108 -
Reaförlust vid försäljning av dotter-
bolag 700 -
Övriga justeringar -17 397 -23 544

448 312 264 942

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Avskrivningar och nedskrivningar 79 545 14 729
Reavinst vid avyttring av vilande bolag - -

79 545 14 729

Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa- och bankmedel, vilka 
uppgår till 46 846 Tkr (29 711) för koncernen och 19 119 Tkr (78) för 
moderbolaget per 2013-08-31.
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Not 36 Förvärv och försäljning av dotterbolag

Under räkenskapsåret 2012/2013 bildades Polarn O. Pyret Netherlands 
B.V. med en kapitalinsats om en EUR samt DSE konfektion AB genom 
nyemission om 50 Tkr.

Under jämförelseåret 2011/2012 bildades PO.P International UK AB,   
PO.P International NO AB, PO.P International Suomi AB, PO.P International 
IP AB, PO.P International OTH AB  samt RNB Far East Ltd. De ovan nämda 
fem PO.P-bolagen har bildats genom nyemission om 50 Tkr per bolag. RNB 
Far East Ltd. har bildats med kapitalinsats om en HKD. Bildandet av dessa 
bolag har således ej medfört någon påverkan på koncernens likvida medel.

Verkligt värde av de under räkenskapsåret 2011/2012 förvärvade 
tillgångarna och skulderna framgår nedan:

Post
Butiker förvärvade 

av JC segmentet

Butiker förvärvade av 
Brothers & Sisters  

segmentet

Hyresrätter 8 360 3 800
Butiksinventarier 9 650 7 750
Erlagd köpeskilling 18 010 11 550

Kvittning mot utestå-
ende fordringar -18 010 -11 550
Påverkan på koncer-
nens likvida medel 0 0

Verkligt värde av de under räkenskapsåret 2012/2013 sålda 
tillgångara och skulderna framgår nedan:

Post
Kosta Outlet 

Mode AB

Inventarier 101
Varulager 7 844
Kortfristiga fordringar 592
Likvida medel 208
Kortfristiga skulderr -9 335
Erlagd köpeskilling -590

Likvida medel i det sålda bolaget -208
Påverkan på koncernens likvida medel -798

Not 37 Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget 31 aug 13 31 aug 12

Nedskrivning av aktier i dotterbolag -587 677 -201 432
Erhållna koncernbidrag 70 725 101 150
Lämnade koncernbidrag 0 -136 400

-516 952 -236 682

Not 38 Finansiella instrument

Finansiella tillgångar
De finansiella tillgångar som finns och nyttjas i koncernen är likvida medel, 
kundfordringar, lånefordringar, upplupna intäkter samt finansiella tillångar 
värderade till verkligt värde via årets resultat. Samtliga belopp som anges 

nedan under likvida medel, lånefordringar och kundfordringar, upplupna 
intäkter samt valutaterminer motsvarar de bokförda värden i koncernen. 
De bokförda värdena överensstämmer med de verkliga värdena på 
respektive tillgång.

Likvida medel
De likvida medlen är placerade på bankkonton till sedvanliga räntevillkor. 
Per 2013-08-31 uppgick likvida medel till 46 846 (29 711) Tkr för 
koncernen och 19 119 (78)Tkr för moderbolaget.

Lånefordringar och kundfordringar
Betalningsvillkoren för kundfordringarna är normalt 10-30 dagar. Vissa 
kunder har erhållit förlängda avbetalningsplaner. Per 2013-08-31 uppgick 
kundfordringarna som förfaller inom ett år till 114 994 (134 343) Tkr för 
koncernen och 0 (0) Tkr för moderbolaget. Utöver detta uppgick långfris-
tiga fordringar, vilka är räntebaserade, till 5 425 (16 364) Tkr.

Åldersanalys kundfordringar 31 aug 13 31 aug 12

Ej förfallet 98 773 73 493
< 60 dagar 14 013 18 148
60 - 90 dagar 3 296 4 449
90 - 180 dagar 6 825 16 564
> 180 dagar 27 176 73 854
Summa kundfordringar 150 083 186 508
Reservering för värdeminskning -35 089 -52 165
Summa   114 994 134 343

Åldersanalys andra  
långfristiga fordringar 31 aug 13 31 aug 12

Ej förfallet 16 316 16 364
Summa andra långfristiga ford-
ringar 16 316 16 364
Reservering för värdeminskning -10 891 0
Summa   5 425 16 364

Nedskrivningsbehov avseende kundfordringar prövas dels på individuell 
basis och dels efter vissa generella principer. Fordringar hos de kunder 
som erhållit förlängda avbetalningsplaner anses ej förfallna i ovanstående 
åldersanalyser, förutsatt att avbetalningsplaner följs.

Reserveringar för osäkra fordringar har ändrats enligt följande:

31 aug 13 31 aug 12

Reserveringar vid årets början 52 165 56 321
Reservering för befarade förluster 33 199 16 292
Konstaterade förluster -39 384 -20 448
Reserveringar vid årets slut 45 980 52 165

Upplupna intäkter
Upplupna intäkter uppgår till 10 110 Tkr (21 062).

Finansiella skulder
De finansiella skulder som finns och nyttjas i koncernen är leverantörssskul-
der, checkräkningskredit, lån från kreditinstitut, övriga låneskulder, 
upplupna kostnader samt finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
årets resultat. Samtliga belopp som anges nedan under finansiella skulder 
motsvarar de bokförda värdena i koncernen. De bokförda värdena överens-
stämmer med de verkliga värdena på respektive skuld.

Leverantörsskulder
Koncernens leverantörsskulder består huvudsaklingen av skulder i SEK, 
EUR och USD. Betalningsvillkoren för leverantörsskulderna är 10-90 dagar. 
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Se även not 29 för beskrivning av leveratörsskulders sammansättning per 
valuta.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Utestående valutasäkringar och värde 2013-08-31:

Valuta
Säkrad 
 volym

Verkligt  
värde

Antal säkrade
månader

USD 500 41 0-6 mån
EUR 2 000 -57 0-6 mån
Summa -16

Förändringar i verkligt värde avseende valutaterminer redovisas i årets 
resultat se vidare i Not 10 och Not 11. I balansräkningen redovisas posten 
bland upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Samtliga valutasäk-
ringar förfaller inom 12 månader.

Checkräkningskredit
Koncernen och moderbolaget har en checkräkningskredit hos SEB på 100 
Mkr (200) per 2013-08-31. Utnyttjat belopp per 2013-08-31 uppgår till 
0 Mkr (83,7) och redovisas såsom kortfristig skuld. 

Checkräkningskrediten är upptagen hos SEB och kreditavtalet innehål-
ler åtaganden (s.k. covenants) varav det viktigaste finansiella åtagandet 
utgörs av att koncernen inte ska ha en nettolåneskuld till SEB under tre 
dagar (s.k. ”clean down period”) under kvartal två och tre dagar under 
kvartal fyra. Enligt överenskommelse mellan bolaget och SEB behövde 
bolaget under 2012/2013 inte uppfylla denna covenant under kvartal två, 
medan covenanten uppfylldes under kvartal fyra 2012/13.

Räntan på checkräkningskrediten är rörlig och den genomsnittliga 
räntan har under 2012/2013 uppgått till 4,41 procent (3,20). 

Bolaget har efter räkenskapsårets utgång inträtt avtal med Danske 
Bank om banktjänster samt rörelsefinansiering, inkl. checkräkningskredit. 
Totalt kreditutrymme uppgår till 140 Mkr, med flexibilitet för allokering av 
krediten mellan checkräkning och garantier eller motsvarande. Räntan på 
checkräkningskrediten är rörlig, och bedöms uppgå till ca 3,25%. Denna 

Not 38 Forts.

finansiering ersätter den nuvarande finansieringen hos SEB. Några särskilda  
finansiella covenanter föreligger inte knutet till den nya finansieringen hos 
Danske Bank.

Övriga låneskulder
Koncernen har tidigare räkenskapsår upptagit två lån om totalt 500 Mkr 
hos Konsumentföreningen Stockholm som även är huvudägare i bolaget. 
Under räkenskapsåret 2012/2013 upptog bolaget ytterligare lån om totalt 
150 Mkr från Konsumentföreningen Stockholm. Båda lånen var upptagna 
på marknadsmässiga villkor. Som framgår av förvaltningsberättelsen har 
bolaget, inför den nyemission bolaget genomförde under våren 2013 
omförhandlat lånen, innebärande att att de utestående lånen amorterades, 
och två stycken nya lån upptogs, vardera lån om 200 Mkr. Lån 1 är ett 
reverslån, medan lån 2 är ett revolverande lån, av vilket 149 Mkr är 
utnyttjat per verksamhetsårets utgång. Kreditutrymmet under det revol-
verande lånet om 200 Mkr är tillgängligt baserat på koncernens behov. 
Det samlade kreditengagemanget hos Konsumentföreningen Stockholm 
uppgår härefter till maximalt 400 Mkr. Löptiden för de bägge lånen är tre 
år, med återbetalning i maj 2016. Reverslånet kan förlängas med ett år, till 
förfall maj 2017. Båda lånen är amorteringsfria fram till förfallodagen och 
redovisas såsom långfristiga skulder. Hela skulden förfaller till betalning 
inom fem år.  Några särskilda finansiella covenanter föreligger inte knutet till lån 
hos Konsumentföreningen Stockholm.

Aktuell ränta uppgår per den 31 augusti 2013 till 1,50 procent för 
reverslånet och till 4,50 procent för det revolverande lånet. Genomsnittlig 
ränta under 2012/2013 har uppgått till 5,71 procent för de tidigare lånen. 
Räntan på lånen är rörlig och utgår från Stibor med tilläggsmarginal.

Lån avseende finansiell leasing 
Nuvärdet av de framtida betalningsåtagandena till följd av de finansiella 
leasingavtalen redovisas som skuld till kreditinstitut med 21 531 Tkr (37 
357) varav kortfristig del 7 111 Tkr (15 423). Hela skulden förfaller till 
betalning inom 5 år.

Upplupna kostnader
Upplupna kostnader utgörs framförallt av personalrelaterade poster, se not 
31. 

Koncernen den 31 augusti 2013

Finansiella tillgångar
Tillgångar värderade till verk-

ligt värde via årets resultat
Lånefordringar  

och kundfordringar
Övriga finansiella  

tillgångar Totalt

Kundfordringar 114 994 114 994
Övriga fordringar 22 258 22 258
Upplupna intäkter 10 110 10 110
Derivat 0 0
Likvida medel 46 846 46 846

194 208

Finansiella skulder
Skulder värderade till verkligt 

värde via årets resultat
Övriga finansiella  

skulder Totalt

Leverantörsskulder 260 972 260 972
Derivat 16 16
Lån från kreditinstitut 21 531 21 531
Checkräkningskredit 0 0
Övriga låneskulder 349 000 349 000
Övriga skulder 60 076 60 076
Upplupna kostnader 179 646 179 646

871 241
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Koncernen den 31 augusti 2012

Finansiella tillgångar
Tillgångar värderade till verk-

ligt värde via årets resultat
Lånefordringar  

och kundfordringar
Övriga finansiella  

tillgångar Totalt

Kundfordringar 134 343 134 343
Övriga fordringar 46 137 46 137
Upplupna intäkter 21 062 21 062
Derivat 0 0
Likvida medel 29 711 29 711

231 253

Finansiella skulder
Skulder värderade till verkligt 

värde via årets resultat
Övriga finansiella  

skulder Totalt

Leverantörsskulder 331 338 331 338
Derivat 4 685 4 685
Lån från kreditinstitut 37 357 37 357
Checkräkningskredit 83 683 83 683
Övriga låneskulder 500 000 500 000
Övriga skulder 52 051 52 051
Upplupna kostnader 152 120 152 120

1 161 234

Not 38 Forts.

Verkligt värde hierarki:
Koncernen har finansiella instrument i form av valutaterminer som värderas 
till verkligt värde i balansräkningen. Koncernen använder följande hierarki 
för att klassificera instrumenten utifrån värderingstekniken: 

1.  Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar 
eller skulder

2.  Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, som är observer-
bara för tillgången eller skulden antingen direkt (dvs, som priser) eller 
indirekt (dvs. härledda från priser)

3.  Indata för tillgången eller skulden i fråga, som inte bygger på observer-
bara (icke observerbara indata)

2012/2013 Värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Tillgångar
Finansiella tillgångar till verk-
ligt värde över resultatet:
Valutaterminer - - - -

Skulder
Finansiella skulder till verkligt 
värde över resultatet:
Valutaterminer 16 - 16 -

Det har inte förekommit några överföringar mellan nivåerna under 
räkenskapsåret.

2011/2012 Värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Tillgångar
Finansiella tillgångar till verk-
ligt värde över resultatet:
Valutaterminer - - - -

Skulder
Finansiella skulder till verkligt 
värde över resultatet:
Valutaterminer 4 685 - 4 685 -

Det har inte förekommit några överföringar mellan nivåerna under 
räkenskapsåret.

Finansiella skulder löptidsanalys
Nedanstående löptidsanalys bygger på diskonterade kassaflöden och 
inkluderar ränta och amortering. I analysen har räntenivån på balansdagen 
även antagits för framtida räntebetalningar. Bolaget har två stycken lån 
om 200 Mkr vardera, varav det ena är ett reverslån och det andra ett 
revolverande lån. Utnyttjat låneutrymme per 31 augusti 2013 uppgår 
till 349 Mkr. Löptiden för båda lånen är till maj 2016, med möjlighet till 
förlängning av reverslånet till maj 2017. Bägge lånen är amorteringsfria 
fram till förfallodagen. Villkoren för lånen är marknadsmässiga. Koncernen 
uppfyller de kreditvillkor som finns i gällande avtal med kreditgivarna.
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Not 38 Forts.

Förfallotid på koncernens finansiella skulder

2012/2013
0-3  

månader
4-12  

månader 1-2 år 2-3 år 3-4 år Mer än 4 år
Totalt kontrak-

terat kassaflöde

Övriga långfristiga skulder - - - 349 000 - - 349 000
Skulder till kreditinstitut 3 223 6 038 5 669 4 982 1 619 - 21 531
Checkräkningskredit - 0 - - - - -
Räntor 171 - - - - - 171
Leverantörsskulder 260 972 - - - - - 260 972
Valutaterminskontrakt 16 - - - - - 16

2011/2012
0-3  

månader
4-12  

månader 1-2 år 2-3 år 3-4 år Mer än 4 år
Totalt kontrak-

terat kassaflöde

Övriga långfristiga skulder - - - 500 000 - - 500 000
Skulder till kreditinstitut 4 494 13 376 8 356 4 982 4 378 1 771 37 537
Checkräkningskredit - 83 683 - - - - 83 683
Räntor 8 991 - - - - - 8 991
Leverantörsskulder 331 338 - - - - - 331 338
Valutaterminskontrakt 4 685 - - - - - 4 685

Not 39 Fordringar/skulder hos koncernföretag

Moderbolaget
Dotterföretagens andel av skuld/fordran i koncernens centralkontosystem 
hos bank redovisas bland kortfristiga skulder/fordringar hos koncernföretag.

Moderbolaget
Fordran Skuld

31 aug 13 31 aug 12 31 aug 13 31 aug 12

Brothers & Sisters AB - 55 418 291 -
JC Sverige - 212 1 457
JC AS - - 907 936
JC Oy - - - 7
Portwear AB - 89 960 - -
Polarn O. Pyret AB 17 927 36 749 - -
Departments & Stores 
Europe AB 24 119 - - 20 981
Kosta Outlet Mode AB - - - 397
Brothers & Sisters 
Sverige AB - 3 740 467
Ängsviol Blomstern AB - - 219 219
Far East Ltd. 4 251 2 505 - -

46 297 188 372 2 096 23 997

Not 40 Köp och försäljning mellan koncernbolag

Moderbolagets nettoomsättning 145 883 Tkr (145 538 ) avser i sin helhet 
internt debiterade tjänster till dotterföretag. Vidare redovisar moderbo-
laget under övriga rörelseintäkter vidarefakturerade övriga kostnader om 
11 506 Tkr (5 822). Moderbolaget har köpt tjänster från dotterbolag om 
1 192 Tkr (2 991).

Not 41 Risker och riskhantering

Valutarisker
RNB-koncernens valutaexponering består av att 30-35 procent av 
koncernens varuinköp sker i utländsk valuta. Styrelsen har fastställt 
en koncernpolicy i form av ett ramverk för hantering av valutarisker. 
Huvudinriktningen är att 70-80 procent av det förväntade nettoflödet 
av utländsk valuta för varje säsong skall kurssäkras med valutaterminer. 
De två viktigaste utländska inköpsvalutorna är EURO och US Dollar. En 
känslighetsanalys visar att en förändring av valutakurserna har följande 
inverkan på resultatet:

Valuta Förändring Påverkan, Mkr

EUR +/– 10 % –/+  9
USD +/– 10 % –/+ 25

Kapitalstruktur
Koncernen har under en längre period tyngts av en svag finansiell struktur, 
vilket ledde till beslut om den nyemission om 463 Mkr (före emis-
sionskostnader) som genomfördes under verksamhetsåret. Detta skapade 
möjligheter för dels omförhandlingar av koncernens lån, dels genomföran-
det av strukturåtgärder, framförallt avyttringen av konceptet JC. Avsevärt 
förbättrade förutsättningar föreligger därmed för en fortsatt förbättrad 
kapitalstruktur, förutsatt en positiv utveckling av resultat och kassaflöden 
från koncernens kvarvarande koncept. Ett långsiktigt mål för koncernen 
är att uppnå en förbättrad kvot mellan nettolåneskuld och rörelseresultat 
före av- och nedskrivningar, i linje med, eller bättre än liknande bolag inom 
detaljhandeln.

Kredit-, ränte- och likviditetsrisk
RNB:s krediter består av lån och checkräkningskrediter. Tillgängliga likvida 
medel används genom att minska utnyttjandet på checkräkningskrediten, 
vilket därigenom minskar räntekostnaden. 
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Not 41 Forts.

Ränterisken utgörs huvudsakligen av förändringar i marknadsräntorna. RNB 
begränsar ränterisken genom att eftersträva en kort räntebindningstid. 

En förändring av låneräntan med 1%-enhet skulle, vid maximalt utnytt-
jande av tillgängligt låneutrymme (400 Mkr) påverka räntekostnaden för 
koncernen med 4,0 Mkr, medan motsvarande förändring av bankräntan 
påverkar räntekostnaderna med 1,4 Mkr vid maximalt utnyttjande av 
tillgänglig bankfinansiering (140 Mkr).

Med likviditetsrisker avses risken att finansieringen inte kan erhållas 
eller erhållas endast till kraftigt ökade kostnader. Koncernens målsättning 
är att hålla en balans mellan kontinuitet och flexibilitet i finansieringen 
genom lån och checkkrediter. Krediter till kunder, graden av förfallna 
fordringar, krediter från leverantörer och kapitalbindning i lager påverkar 
behovet av likvida medel. Under not 38 beskrivs ingående förutsättning-
arna för ingångna låneavtal. 

Konjunkturberoende
Efterfrågan på RNB:s produkter påverkas, liksom för all detaljhandel, 
av förändringar i det allmänna konjunkturläget. En positiv konjunktur-
utveckling påverkar normalt RNB:s försäljnings- och resultatutveckling 
positivt. En sämre konjunkturutveckling kan påverka försäljnings- och 
resultatutvecklingen negativt om hushållens disponibla inkomst samtidigt 
minskar. Demografi är ytterligare en faktor som påverkar efterfrågan. En 
successiv förskjutning mot äldre åldersgrupper under en längre period gör 
att människor i åldern 30-60 år successivt utgör en relativt större andel 
av befolkningen vilket gör att den åldersgruppen också ökar betydelse för 
RNB.

Väder och säsongsvariationer
Generellt sägs att försäljningsutvecklingen i detaljhanden varierar med 
årstiderna. Under hösten och vintern är försäljningen som starkast, med 
en topp i december då julhandeln är en stark drivkraft. Även skolstarten 
i augusti har historiskt visat sig vara en stark försäljningsmånad då 
försäljningen av barnkläder ökar. Prisnivån är generellt högre för höst- och 
vinterkollektioner vilket påverkar bruttovinsten positivt under det brutna 
räkenskapsårets första kvartal (september – november). De stora 
realisationsmånaderna är januari, februari och juli vilket påverkar såväl 
brutto- som rörelsemarginaler negativt under dessa perioder.

Vädret är ytterligare en faktor som påverkar försäljningen. En mild höst 
och vinter tenderar generellt att påverka försäljningen negativt och en 
kall och regnig sommar har historiskt sett visat sig påverka försäljningen 
positivt. 

Moderisker och ändrade köpbeteenden
RNB är beroende av konsumenternas preferenser beträffande design, 
kvalitet och pris på kläder, accessoarer, kosmetik samt juveler och 
klockor. RNB:s kombination av eget varumärke samt distribution av andra 
nationella och internationella varumärken ger ett brett beslutsunderlag 
för att uppfatta modetrender och anpassa produkten till efterfrågan. 
RNB försöker begränsa beroendet av modetrender genom att de egna 
framtagna kollektionerna i viss utrsträckning utgörs av ett bassortiment 
med klassisk design. Eftersom det sker snabba förändringar inom 
modebranschen kan dock inte tillfälliga försäljningsnedgångar för vissa 
kollektioner uteslutas. RNB behöver även på längre sikt anpassa sig till dels  
förändringar i kundkretsen t ex av demografiska eller andra skäl , dels till 
andra förändringa i konsumenternas köpbeteenden.

Distributionscentralerna
De flesta varor som säljs i RNB:s butiker passerar genom någon av 
bolagets distributionscentraler i Slagsta eller i Borås. Om någon av 
distributionscentralerna eller dess utrustning skadas eller skulle behöva 

stängas kan företaget få problem med leveranserna till butikerna. Om dessa 
förhållanden inte kan åtgärdas snabbt och kostnadseffektivt kan det skada 
verksamheten. Försäkringar finns för egendom och produktionsavbrott, 
men det finns inte några garantier för att sådana belopp är tillräckliga eller 
kan återvinnas helt.

Informationssystem
RNB är beroende av informationssystem för att styra varuflödet från 
inköp till att sälja i butik samt för att sammanställa operativ och statistisk 
information. Riskerna omfattar såväl ändamålsenligheten i befintliga system 
som säkerställandet av verksamhetskänslig information. Varje längre 
avbrott eller bristande funktionalitet i informationssystem kan medföra att 
viktig information går förlorad eller att åtgärder blir försenade, framför allt 
om problem uppstår under högsäsong, tex under julhandeln.

Franchiseavtal
RNB:s verksamhet bedrivs till viss del genom franchiseavtal. Trots ett 
omfattande och välfungerande samarbete med franchisetagarna, kan 
avtalen komma att sägas upp med negativa konsekvenser för bolagets 
verksamhet.

Konkurrenssituationen
Marknaden för bolagets produkter är starkt konkurrensutsatt både vad 
gäller produkter och marknader. Bolagets marknadsposition är beroende 
av bolagets egna, såväl som konkurrenternas resurser för marknadsföring, 
investeringar och produktutveckling samt förmåga att anpassa sig till 
konsumenternas skiftande preferenser. Ökad konkurrens kan leda till ökad 
prispress och minskade marknadsandelar. 

Leverantörsrisker
Bolaget är till stor del beroende av leverantörer för att kunna tillhandahålla 
sina varor. Ungefär hälften av inköpen görs från leverantörer i Kina. Företag 
i Turkiet, Bangladesh, Pakistan och länderna i Baltikum står för en stor del 
av övriga leveranser. Störningar i leverantörernas verksamhet kan således 
få inverkan även på bolagets försäljning och resultat. Eventuella handels-
restriktioner på nationell eller internationell nivå, såsom EU:s restriktioner 
avseende textilimport från Kina, kan medföra att bolaget får ändra 
inköpsrutiner, vilket i sin tur kan ha negativ inverkan på verksamheten. 
Liknande åtgärder, eller andra inskränkningar i leverantörernas förmåga att 
leverera varor, kan få negativa följder för bolagets resultat. RNB arbetar 
aktivt för att tillse att de leverantörer som bolaget samarbetar med följer 
särskilda etiska riktlinjer, innehållande bland annat förbud mot barnarbete.

Varumärken
RNB har som policy att registrera och skydda sina varumärken och namn. 
Det finns dock inga garantier för att åtgärderna är till räckliga för att 
skydda varumärken och egendom. 

Dessutom kan otillåten användning av varumärken på piratkopior eller 
efterliknande av RNB:s butiker, skada bolaget image och anseende.

Risk för kundförluster
Risken för kundförluster avser risken att franchisetagarna inte kan betala 
för levererade produkter på grund av sin finansiella ställning.

Omräkningsexponering
RNB redovisar resultat- och balansräkningar i svenska kronor. Delar av kon-
cernen redovisar i annan valuta än svenska kronor vilket medför att RNB:s 
konsoliderade resultat och egna kapital är exponerat för valutakursrörelser. 
Denna valutarisk benämns omräkningsexponering och valutasäkras ej.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med god redovisningssed, ger en rättvisande bild av 
moderbolagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets verksam-
het, ställning och resultat och dessutom beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget står inför. Styrelsen och verkställande 

direktören försäkrar också att koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de har 
antagits av EU, ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat 
samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över 
utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat och dessutom 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Stockholm den 23 december 2013

Laszlo Kriss

Styrelsens ordförande

Jan Carlzon Ann-Sofie Danielsson Ivar Fransson

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Michael Lemner Mikael Solberg Per Thunell

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Magnus Håkansson

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 december 2013

Ernst & Young AB

Johan Eklund

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) för räkenskapsåret 1 september 
2012 – 31 augusti 2013. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 8–48.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av 
EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncern-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets finansiella ställning per den 31 augusti 2013 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 augusti 2013 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och totalresultaträkningen och 
balansräkningen för koncernen.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) för räkenskapsåret 1 september 
2012 – 31 augusti 2013.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

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

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 23 december 2013
Ernst & Young AB

Johan Eklund
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)
Org.nr 556495-4682
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Valberedning Revisor

Ersättningsutskott Revisionsutskott

Koncernfunktioner

Aktieägare

Styrelse

Dotterbolagsstyrelse

Dotterbolag

Koncernledning
Koncerngemensamma funktioner/processer

• Ekonomi och finans • HR • Koncerngemensamma projekt • IT

Styrningsstruktur

Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport
RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), RNB är ett 

svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på 

Nasdaq OMX Nordic, segment Small Cap. Styrningen 

av RNB fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, 

styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 

aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för 

bolagsstyrning.

Svensk kod för bolagsstyrning
Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet 

med bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning 

samt 6 kap. 6-9§ Årsredovisningslagen och 9 kap. 31§ 

Aktiebolagslagen och avser räkenskapsåret 2012/2013. 

RNB:s bolagsordning och annan ytterligare information 

om bolagsstyrningen i RNB finns på http://www.rnb.se/

Investor-relations/Bolagsstyrning/.

Aktier och aktieägare
Aktiekapitalet i RNB uppgick den 31 augusti 2013 till 

203 473 056 kronor fördelat på 33 912 176 aktier med ett 

kvotvärde på sex kronor. Samtliga aktier är stamaktier. 

Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och 

samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets till-

gångar och vinst.

Antalet aktieägare uppgick per den 31 augusti 

2013 till 9 231, varav 91,5 procent är registrerade i 

Sverige. De tre största ägarna per den 31 augusti 2013 

var Konsumentföreningen Stockholm med 33,2 

procent, Catella Fondförvaltning med 7,0 procent och 

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension med 5,1 procent. 

Utöver Konsumentföreningen Stockholm finns inga ytter-

ligare aktieägare som har mer än 10 procent av rösterna.

Årsstämma
RNB:s högsta beslutande organ är årsstämman. 

Årsstämman väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans 

uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets 

balans- och resultaträkningar, att besluta om disposi-

tion av resultatet av verksamheten samt att besluta om 

ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman 

väljer också RNB:s revisorer.

Vid RNB:s årsstämma 17 januari 2013 deltog 19 aktieä-

gare, representerande 43,1 procent av  antalet aktier och 

röster i bolaget.

Bolagets årsstämma skall hållas inom sex månader 

från utgången av räkenskapsåret. Kallelse till årsstämma 

samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 

bolagsordning kommer att behandlas skall ske tidigast sex 

veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 

annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor 

och senast tre veckor före stämman. Samtliga aktieägare 

som är upptagna i utskrift av aktieboken och som anmält 

deltagande i tid har rätt att delta på stämman och rösta. 

De aktieägare som inte kan närvara själva kan företrädas 

om ombud. Protokoll från tidigare årsstämmor och extra 

bolagsstämmor finns tillgängliga på http://www.rnb.se/

Investor-relations/Bolagsstyrning/Arsstamma/Protokoll/.
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Valberedning
Valberedningens uppgift är att bereda och framlägga för-

slag för aktieägarna i bolaget avseende val av bland annat 

styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor.

Styrelsens ordförande ska årligen, och senast i 

anslutning till publicering av bolagets delårsrapport 

för tredje kvartalet för räkenskapsåret, sammankalla 

de fyra största aktieägarna i företaget. Dessa ska sedan 

utse en ledamot var till valberedningen. Styrelsens 

ordförande ska adjungeras till valberedningen, dock ej 

som ordförande. Styrelsens ordförande ska vidare se till 

att information om valberedningens sammansättning 

med kontaktinformation offentliggörs i god tid inför 

årsstämman. Styrelsen ordförande ska även för valbe-

redningen redovisa de förhållanden avseende  styrelsens 

arbete, behov av särskild kompetens med mera som kan 

vara av betydelse för valberedningsarbetet. Aktieägare 

ska kunna lämna förslag till valberedningen för vidare 

utvärdering inom ramen för dess arbete. Valberedningen 

sammanträder vid behov, dock minst en gång per år.

Vid ordinarie årsstämma 2013 beslöts att en valbe-

redning skulle utses bland de större aktieägarna med 

uppgift att föreslå styrelseledamöter inför ordinarie 

årsstämma 2014. Ledamöterna i valberedningen inför 

årsstämman den 16 januari 2014 har utsetts i enlig-

het med beslut vid årsstämma 2013 och består av 

Sune Dahlqvist, ordförande i Konsumentföreningen 

Stockholm, Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning, 

Patrick von Schenck, företräder Michael Löfman samt 

Mikael Jönsson, Vätterledens Invest AB.

Styrelse
RNB:s styrelse fattar beslut i frågor som rör RNB:s 

strategiska inriktning, investeringar, finansiering, 

organisationsfrågor, förvärv och avyttringar. Styrelsens 

arbete regleras bland annat av aktiebolagslagen, 

bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen 

fastställt för sitt arbete. Styrelsen ska enligt bolags- 

ordningen bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter 

utan suppleanter. Ledamöterna väljs på årsstämman 

för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det finns inga 

bestämmelser i RNB:s bolagsordning om tillsättande och 

entledigande av styrelseledamöter.

Årsstämman den 17 januari 2013 beslutade om omval 

av ordinarie styrelseledamöterna Laszlo Kriss, Mikael 

Solberg, Jan Carlzon, Ivar Fransson och Per Thunell samt 

nyval av Ann-Sofie Danielsson och Michael Lemner. 

Verkställande direktören är adjungerad till styrelsen. 

Bolagsordning
Ändring av bolagsordningen sker på ordinarie års-

stämma eller extra bolagsstämma. Aktuell bolagsordning 

finns tillgänglig på http://www.rnb.se/Investor-

relations/Bolagsstyrning/BOLAGSORDNING/.

Styrelsens ersättning
Vid årsstämman 2013 fastställdes styrelsearvodet till 

1 250 000 kr att fördelas med 300 000 kr till styrelsens 

ordförande och 137 500 kr vardera till övriga ledamöter 

som inte uppbär lön från bolaget, med 75 000 kr till 

revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till 

envar av övriga 2 ledamöter av revisionsutskottet.

Styrelsens arbetsordning
RNB:s styrelse har en arbetsordning som följer aktie-

bolagslagen med avseende på arbetsfördelning och 

rapportering. Arbetsordningen reglerar styrelsens 

sammankomster, ärenden som skall tas upp på styrelse- 

möten, ordförandens arbetsuppgifter, verkställande 

direktörens arbetsuppgifter och vissa övriga frågor.

Styrelsen håller sex ordinarie sammanträden under 

verksamhetsåret och vid behov hålls extra styrelsemöten. 

Fyra av de ordinarie mötena hålls i samband med respektive 

kvartalsbokslut, ett sammanträde är avsatt för strategifrå-

gor och ett ordinarie sammanträde behandlar budget för 

kommande räkenskapsår. Utöver det konstituerande sam-

manträdet och ordinarie styrelsemöten har styrelsen under 

räkenskapsåret 2012/2013 hållit nio extra styrelsemöten. 

Ordinarie möten har främst ägnats åt resultatuppföljning, 

investeringsärenden, extern rapportering, budget samt 

strategifrågor. De extra mötena behandlade främst nyemis-

sionen och den strategiska översynen av JC. Inom styrelsen 

finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) bedömer att 

styrelsen uppfyller Nasdaq OMX Nordics noteringsavtal 

och Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller krav på 

oberoende styrelseledamöter.

Mötesnärvaro under räkenskapsåret har varit:

Närvaro på  
styrelsemöten Närvaro på möten med 

Styrelseledamot
ordinarie 

(6 st)
extra
(9 st)

ersättnings-
utskott (1 st)

revisionsut-
skott (6 st)

Laszlo Kriss 5 9 5

Ann-Sofie 
Danielsson 3 5 2

Michael Lemner 4 6

Jan Carlzon 5 8 1

Mikael Solberg 4 7 1

Ivar Fransson 6 9 1

Per Thunell 5 7 5

Lilian Fossum Biner 2 2 4

Torsten Jansson 2 2

Anm. Lilian Fossum Biner och Torsten Jansson avgick ur styrelsen i samband med årsstämman 
den 17 januari 2013. Ann-Sofie Danielsson och Michael Lemner tillträdde vid årsstämman den 
17 januari 2013
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Laszlo Kriss, f. 1946
Styrelseordförande, ledamot i RNB:s styrelse sedan 2009.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Blomsterfonden i 
Stockholm. 
Innehav i RNB 31 augusti 2013: 20 500 aktier.

Ivar Fransson, f. 1957, ekonom. 
Ledamot i RNB:s styrelse sedan 2012
Managementkonsult i Trinovo Consulting Group
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i OKQ8 Bank AB och 
Campadre AB
Innehav i RNB 31 augusti 2013:  13 436  aktier i kapitalförsäkring

Per Thunell, född 1953, civilekonom
Ledamot i RNB:s styrelse sedan 2012
CFO på Konsumentföreningen Stockholm
Andra styrelseuppdrag: Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag
Innehav i RNB per 31 augusti 2013: 0 aktier

Ersättningsutskott
Bolagets ersättningsutskott har utsetts av styrelsen och 

har till uppgift att granska och ge styrelsen rekommen-

dationer angående principerna för ersättning, inklusive 

prestationsbaserade ersättningar och pensionsvillkor, 

till bolagets ledande befattningshavare. Frågor som rör 

verkställande direktörens anställningsvillkor, ersätt-

ningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och 

beslutas av styrelsen.

Bolagets ersättningsutskott har, från årsstämman 

2013, bestått av Jan Carlzon, Mikael Solberg och Ivar 

Fransson. 

Revisionsutskott
Bolagets revisionsutskott utses av styrelsen och har till 

uppgift att bereda styrelsens arbete med att kvalitets-

säkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet har en 

kontinuerlig kontakt med bolagets revisor för att infor-

mera sig om revisionens inriktning och omfattning samt 

diskutera synen på bolagets risker. Revisionsutskottet 

ska också fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än 

revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor. 

Utskottet har även till uppgift att utvärdera revisionsin-

satsen och att ge denna information till valberedningen 

samt att biträda valberedningen vid framtagandet av 

Styrelse
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förslag till revisor och arvode för revisionsinsatsen. 

Bolagets revisionsutskott har under räkenskapsåret 

2012/2013 bestått av Ann-Sofie Danielsson, Laszlo Kriss 

och Per Thunell.

Externa revisorer
RNB:s revisorer väljs av årsstämman. RNB:s revisorer 

är Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Johan 

Eklund. Ernst & Young AB har varit RNB:s revisorer 

sedan 2004. 

Revisorerna granskar styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning av bolaget och kvaliteten i 

bolagets redovisningshandlingar. Revisorerna rap-

porterar resultatet av sin granskning till aktieägarna 

genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på års-

stämman. Därutöver lämnar revisorerna detaljerade 

redogörelser till revisionsutskottet vid ordinarie 

revisionsutskottsmöten samt till styrelsen en gång per år. 

Utöver revisionen utför Ernst & Young vissa tjänster för 

RNB. RNB bedömer att utförandet av dess tjänster inte 

äventyrat Ernst & Youngs oberoende. Under räkenskaps-

året tillhandahållna tjänster har huvudsakligen omfattat 

skattekonsultationer och redovisningskonsultationer.

Mikael Solberg, f 1962, ekonom.
Ledamot i RNB:s styrelse sedan 1996.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Douglas Invest AS, 
Angelstar AB, Solberg Holding BV, Cellcomb AB och 2consiliate AB. 
Styrelseledamot i Campadre AB m.fl.
Innehav i RNB 31 augusti 2013: 46 158 aktier via bolag.

Jan Carlzon, f 1941, civilekonom.
Ledamot i RNB:s styrelse sedan 2006.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Mentor Sverige. 
Styrelseledamot Fyndiq AB, Aviation Capacity Resource och Eklund 
Stockholm New York.
Innehav i RNB 31 augusti 2013: 17 670 akter i kapitalförsäkring.

Ann-Sofie Danielsson, f 1959, civilekonom
Ledamot i RNB:s styrelse sedan 2013
CFO på NCC AB
Andra styrelseuppdrag: Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag
Innehav i RNB 31 augusti 2013: 0 aktier.

Michael Lemner, f. 1957, ekonom. 
Ledamot i RNB:s styrelse sedan 2013. 
Konsult för Tim-Tam Consulting SPRL
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Pimkie (Frankrike), Orsay 
(Tyskland) och PURetail (Luxemburg) 
Innehav i RNB 31 augusti 2013: 0 aktier.
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Koncernledning

Magnus Håkansson, f 1963,
VD och Koncernchef 
Civilekonom och MBA
Anställd sedan 2011 
Antal aktier i RNB: 31 500 

Stefan Danieli, f. 1965
CFO
Civilekonom
Anställd sedan 2012
Antal aktier i RNB: 0

Amelie Söderberg*, f. 1969 
VD Departments & Stores Europe AB
Civilekonom
Anställd sedan 2000 
Antal aktier i RNB: 0

Intern revision
RNB har hittills inte funnit anledning att inrätta en 

särskild internrevisionsfunktion. Bolaget arbetar med 

att löpande stärka den interna kontrollen och ett antal 

kontrollaktiviteter har genomförts. Frågan om en sär-

skild internrevisionsfunktion kommer att prövas årligen.

VD och koncernledning
Verkställande direktör leder verksamheten i enlighet 

med den antagna arbetsordningen mellan verkställande 

direktör och styrelse samt styrelsens instruktioner. 

Verkställande direktör ansvarar för att hålla styrelsen 

informerad samt tillse att styrelsen har nödvändiga 

och så fullständiga beslutsunderlag som möjligt. 

Verkställande direktör håller dessutom styrelsens 

ordförande informerad om bolagets och koncernens 

utveckling och finansiella ställning.

Verkställande direktör och övriga i koncernledningen 

har möten kontinuerligt under verksamhetsåret för att 

gå igenom resultatuppföljning och planer samt diskutera 

strategifrågor. RNB:s beslutande koncernledning består 

av sju personer, varav två kvinnor. 

Styrningen av affärsområdena sker via koncernin-

terna styrelser i dotterbolagen där koncernchef, CFO 

*   Hanna Graflund Sleyman efterträder Ameilie Söderberg  
som VD den 1 januari 2014.
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Maria Öqvist, f. 1968
VD Brothers & Sisters AB
Civilekonom
Anställd sedan 2010
Antal aktier i RNB: 1 925

Marthyn Inghamn**, f. 1968
VD JC Sverige AB
Gymnasieutbildning
Anställd sedan 2011
Antal aktier i RNB: 18 796

Anders Wiberg, f. 1961
VD Polarn O. Pyret AB
Gymnasieutbildning
Anställd sedan 2009
Antal aktier i RNB: 0

Peter Bondelid , f. 1962
Global Supply Chain Director
Civilekonom 
Anställd sedan 2012
Antal aktier I RNB: 0

och minst en VD för ett av systerbolagen är styrelsele-

damöter. Styrelserna har en arbetsordning som följer 

aktiebolagslagen med avseende på arbetsfördelning 

och rapportering. Arbetsordningen reglerar styrelsens 

sammankomster, ärenden som skall tas upp på styrel-

semöten, ordförandens arbetsuppgifter, verkställande 

direktörens arbetsuppgifter och vissa övriga frågor. 

Styrelserna har ordinarie styrelsemöten en gång i 

kvartalet där bland annat resultatuppföljning, hand-

lingsplaner och investeringar behandlas.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare
Lönesättningen för personer i företagsledningen består av 

en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen är beroende 

av uppnådda mål för företaget och för individen. För 

personer i koncernledningen kan rörlig ersättning för 

räkenskapsåret uppgå till maximalt 750 Tkr för var och en.

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för att det finns ett effektivt system 

för intern kontroll och riskhantering. Till verkstäl-

lande direktör har delegerats ansvaret för att skapa 

goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. 

**   Marthyn Inghamn efterträddes av Peter Bondelid 
som gick in i rollen som tf VD för JC den 8 maj 2013.
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Såväl koncernledning som chefer på olika nivåer i 

bolaget har detta ansvar inom sina respektive områden. 

Befogenheter och ansvar är definierade i riktlinjer, 

ansvarsbeskrivningar samt attestinstruktioner.

Målet för den interna kontrollen är att skapa förut-

sättningar för verksamheten i vilken kraven, målen och 

ramarna är tydligt definierade. Ytterst syftar kontrollen 

till att skydda bolagets tillgångar och därigenom aktieä-

garnas investering. Den interna kontrollen i RNB följer ett 

etablerat ramverk som består av följande fem komponen-

ter: Kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 

information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör grunden för intern kontroll. 

Kontrollmiljön består främst av etiska värderingar, inte-

gritet, kompetens, ledarfilosofi, organisationsstruktur, 

ansvar och befogenheter. RNB:s interna arbetsordningar, 

instruktioner, policies, riktliner och manualer är i detta 

sammanhang viktiga eftersom de vägleder medarbe-

tarna.

I den löpande verksamheten ansvarar verkställande 

direktören för det system av interna kontroller som krävs 

för att skapa en kontrollmiljö för väsentliga risker.

Verkställande direktören rapporterar regelbundet till 

styrelsen avseende detta.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter
I RNB finns även riktlinjer och policies som avser finan-

siell styrning och uppföljning, kommunikationsfrågor 

och affärsetik. Ramar för kredit- och valutahantering, 

finansiell styrning och uppföljning fastställs genom 

fastställda finans-, redovisnings- och investeringspoli-

cies. Försäkringar i bolaget knutet till egendomsvärden 

och intäktsbortfall tecknas baserat på analys av behov 

och risk.

I RNB finns också en uppförandekod (Code 

of Conduct) som gäller för hela koncernen. 

Uppförandekoden, som är baserad på en rad internatio-

nella vedertagna konventioner, är ett uttryck för vilka 

värderingar och riktlinjer som ska gälla inom koncernen 

avseende affärsetik samt fri- och rättigheter.

Styrelsen bedömer att det finns en god förståelse 

bland medarbetarna för behovet av god kontroll över den 

finansiella rapporteringen. RNB:s interna kontrollstruk-

tur baseras sammanfattningsvis på arbetsfördelningen 

mellan bolagsorganen, rapporteringen till styrelsen, 

fastställda policies och riktlinjer samt att medarbetarna 

följer policies och riktlinjer så att en god kontroll över 

den finansiella rapporteringen kan bibehållas.

RNB arbetar löpande med riskanalyser för att iden-

tifiera potentiella källor till fel inom den finansiella 

rapporteringen. Identifiering har skett av de processer 

i vilka risken för väsentliga fel i den finansiella rap-

porteringen kan antas vara relativt sett högre än i andra 

processer, till följd av komplexitet i affärsprocessen 

alternativt till följd av höga belopp eller transaktions-

volymer. RNB har bland annat kartlagt sårbarhet i 

vissa IT-system, risk för felvärdering och trögrörlighet i 

varulager innefattande bedömning avseende inkurans. 

Kartläggningen och efterföljande riskbedömning har 

resulterat i ett antal motåtgärder och kontrollaktiviteter. 

Normala kontrollaktiviteter omfattar kontoavstämningar 

och stödkontroller. Syftet med samtliga motåtgärder och 

kontrollaktiviteter är att förebygga, upptäcka och rätta 

eventuella fel eller avvikelser i den finansiella rapporte-

ringen.

Risker bedöms även föreligga vid värdering av 

goodwill och varumärke samt för osäkra kundfordringar 

och uppskjutna skattefordringar. För goodwill och 

varumärke upprättas så kallade impairment test varje 

balansdag eller i det fall att indikation om värdenedgång 

föreligger för att beräkna det verkliga värdet av underlig-

gande tillgångar. I dessa sammanhang är antaganden 

om framtid, tillväxt, lönsamhet samt finansiering 

viktiga parametrar. Dessa parametrar är även viktiga för 

bedömning av going concern. För kundfordringar görs 

löpande värdering av motpartens möjligheter att infria 

sina åtaganden. Uppskjutna skattefordringar knutna 

till underskottsavdrag redovisas i den omfattning det 

är sannolikt att framtida överskott kan utnyttjas mot 

uppskjutna skattefordringar.

Information och kommunikation
En korrekt informationsgivning såväl internt som 

externt medför att alla delar i verksamheten på ett 

effektivt sätt ska utbyta och rapportera relevant väsentlig 

information om verksamheten. För att åstadkomma 

detta har RNB utfärdat policies och riktlinjer avseende 

hantering av information i den finansiella proces-

sen, vilka har kommunicerats från ledningsgrupp till 

medarbetarna. Under verksamhetsåret eller i tiden 

därefter har inga överträdelser skett som föranlett någon 

disciplinär åtgärd från Nasdaq OMX eller uttalande från 

Aktiemarknadsnämnden.

Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information 

som bolagsledningen lämnar. Styrelsen följer också upp 

effektiviteten i ledningsgruppens arbete. Styrelsens 

arbete innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder 

vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som kan 

ha framkommit vid den externa revisionen.

56 RNB ÅRSREDOVISNING 2012/2013



Stockholm den 23 december 2013

Laszlo Kriss

Styrelsens ordförande

Jan Carlzon Ann-Sofie Danielsson Ivar Fransson

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Michael Lemner Mikael Solberg Per Thunell

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Magnus Håkansson

Verkställande direktör

Revisorsyttrande om bolagsstyrningsrapporten  

Till årsstämman i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), org.nr 556495-4682

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-

rapporten för räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 

augusti 2013 på sidorna 50–57 och för att den är upprättad 

i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat 

på denna läsning och vår kunskap om bolaget och 

koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för 

våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade 

genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan 

inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 

med den inriktning och omfattning som en revision 

enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, 

och att dess lagstadgade information är förenlig med 

årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 23 december 2013

Ernst & Young AB

Johan Eklund

Auktoriserad revisor
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RNB aktiens utveckling

Aktien
Aktiekapital
RNB RETAIL AND BRANDS aktie är noterad på Nasdaq 

OMX Nordic, Stockholm, Small Cap, sedan juni 2001 

under beteckningen RNBS. Det registrerade aktiekapi-

talet i RNB uppgick den 31 augusti 2013 till 203 473 056 

kronor fördelat på 33 912 176 aktier med ett kvotvärde om 

en krona vardera. Samtliga aktier är stamaktier.

Antalet aktieägare i RNB uppgick per den 31 augusti 

2013 enligt Euroclear till 9 231, varav 91,5 procent var 

registrerade i Sverige. RNB:s tio största aktieägare 

innehade aktier motsvarande 57,9 procent av såväl röster 

som kapital i bolaget. Andelen utlandsregistrerade aktier 

uppgick samtidigt till 13,4 procent av totala antalet 

aktier i bolaget.

Kursutveckling
Sista betalkurs per den 31 augusti 2013 var 10,30 kronor, 

vilket gav ett börsvärde för RNB RETAIL AND BRANDS 

på 349 295 413 kronor. 

Utdelningspolitik
Styrelsens långsiktiga mål är att dela ut hälften av 

vinsten efter skatt till aktieägarna. Styrelsen föreslår 

årsstämman att ingen utdelning ska utgå för verksam-

hetsåret 2012/2013.

Ägarstruktur per 31 augusti 2013

Storleksklasser Antal aktieägare
Aktiekapital/ 

Röster, % 

1–500 7 119 2,1

501–1 000 694 1,5

1 001–5 000 1 061 7,2

5 001–10 000 158 3,5

10 001–15 000 58 2,0

15 001–20 000 26 1,4

20 001 – 115 82,3

Total 9 231 100,0

Omsatt antal aktier,
1000-tal(inkl. efteranmälan)

OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier, 
1000-tal(inkl. efteranmälan)

RNB aktien

Kronor
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Aktiekapitalets utveckling

År, Transaktion
Ökning  

antal aktier
Ackumulerat  

antal aktier
Ökning  

aktiekapital
Ackumulerat  

aktiekapital
Kvotvärde 

/aktie, kr

1997,Ingående balans 90 000 9 000 000 100

1998, Nyemission 11 250 101 250 1 125 000 10 125 000 100

2000, Nyemission 106 125 207 375 10 612 500 20 737 500 100

2001, Split 25:1 4 977 000 5 184 375 20 737 500 4

2001,Nyemission 150 000 5 334 375 600 000 21 337 500 4

2001,Nyemission 253 740 5 588 115 1 014 960 22 352 460 4

2001,Nyemission 2 5 588 117 8 22 352 468 4

2001,Nyemission 1 916 320 7 504 437 7 665 280 30 017 748 4

2005,Nyemission 800 000 8 304 437 3 200 000 33 217 748 4

2005,Split 2:1 8 304 437 16 608 874 33 217 748 2

2006,Split 2:1 16 608 874 33 217 748 33 217 748 1

2006,Nyemission 20 871 016 54 088 764 20 871 016 54 088 764 1

2006,Nyemission 1 083 562 55 172 326 1 083 562 55 172 326 1

2006,Nyemission 755 286 55 927 612 755 286 55 927 612 1

2006,Nyemission 151 220 56 078 832 151 220 56 078 832 1

2006,Konvertering av skuldebrev 1 000 000 57 078 832 1 000 000 57 078 832 1

2008,Nyemission 57 078 832 114 157 664 57 078 832 114 157 664 1

2009,Nyemission 34 959 350 149 117 014 34 959 350 149 117 014 1

2009,Nyemission 16 308 237 165 425 251 16 308 237 165 425 251 1

2013, Nyemission 6 617 009 949 6 782 435 200 38 047 805 203 473 056 0,03

2013, Sammanläggning 200:1 -6 748 523 024 33 912 176 203 473 056 6

Ägarförhållanden per 31 augusti 2013

Största aktieägarna Antal aktier
 Aktiekapital/ 

Röster,%

Konsumentföreningen Stockholm 11 246 598 33,2

Catella Fondförvaltning 2 359 940 7,0

Avanza Pension 1 744 615 5,1

Client Long 954 074 2,8

Vätterleden AB 690 605 2,0

Löfman Michael 575 000 1,7

Nordnet Pensionsförsäkring 567 917 1,7

Nortal Capital AB 527 168 1,6

Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL 500 602 1,5

Goldman Sachs International LTD, 
W8IMY 478 294 1,4

Summa största aktieägarna 19 644 813 57,9
Övriga 14 267 363 42,1

Total 33 912 176 100,0

Ägarförhållanden per 30 november 2013

Största aktieägarna Antal aktier
 Aktiekapital/ 

Röster,%

Konsumentföreningen stockholm 11 246 598 33,2

Catella Fondförvaltning 3 153 854 9,3

Avanza Pension 1 966 812 5,8

Client Long 961 774 2,8

Nordnet Pensionsförsäkring 776 856 2,3

Vätterleden AB 690 605 2,0

Löfman Michael 575 000 1,7

SEB Life International Assurance 476 512 1,4

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., 
W8IMY 474 149 1,4

Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL 435 602 1,3

Summa största aktieägarna 20 757 762 61,2
Övriga 13 154 414 38,8

Total 33 912 176 100,0

Nyckeltal per aktie*

Svenska kronor/aktie 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Resultat per aktie -1 224 36 -538 -398 -55

Utdelning per aktie 0 0 0 0 0

Eget kapital per aktie 9,38 8,49 5,80 3,80 12,62

*   I samband med genomförd nyemission har sammanläggning skett av aktier med förhållandet 200:1.  
Historiska jämförelsetal avseende genomsnittligt antal aktier samt resultat per aktie har justerats för detta.
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Fem år i sammandrag
Resultatposter
Mkr Sep 08–aug 09 Sep 09–aug 10 Sep 10–aug 11 Sep 11–aug 12 Sep 12–aug 13

Intäkter 3 212,0 3 072,3 2 987,2 2 801,1 2 629,5
Rörelseresultat -636,0 48,0 -509,5 -303,3 -601,4
Finansnetto -52,6 -26,3 -25,1 -56,2 -26,9
Resultat efter finansiella poster -688,6 21,7 -534,7 -359,5 -628,3
Årets resultat -662,8 28,9 -445,2 -328,9 -628,7

Balansposter
Mkr Sep 08–aug 09 Sep 09–aug 10 Sep 10–aug 11 Sep 11–aug 12 Sep 12–aug 13

Anläggningstillgångar 1 660,9 1 605,8 1 171,7 1 025,8 632,1
Varulager 590,6 563,2 573,1 483,8 409,8
Kundfordringar 222,1 201,8 191,6 134,3 115,0
Övriga omsättningstillgångar 112,0 97,5 89,2 128,0 96,9
Likvida medel 15,3 49,5 53,5 29,7 46,8
Summa tillgångar 2 600,9 2 517,8 2 079,1 1 801,6 1 300,6

Eget kapital 1 071,3 1 404,5 959,4 627,9 427,8
Långfristiga skulder 590,5 571,1 456,5 534,4 363,4
Kortfristiga skulder 939,1 542,2 663,2 639,3 509,4
Summa eget kapital och skulder 2 600,9 2 517,8 2 079,1 1 801,6 1 300,6

Nyckeltal
Sep 08–aug 09 Sep 09–aug 10 Sep 10–aug 11 Sep 11–aug 12 Sep 12–aug 13

Bruttovinstmarginal, % 43,0 48,4 46,9 47,7 46,9
Rörelsemarginal, % neg 1,6 neg neg neg
Vinstmarginal, % neg 0,9 neg neg neg
Riskbärande eget kapital, Mkr 1 187,5 1 525,4 990,3 628,1 427,8
Andel riskbärande eget kapital, % 45,7 60,6 47,6 34,9 32,9
Soliditet, % 41,2 55,8 46,1 34,9 32,9
Sysselsatt kapital, Mkr 1 913,2 1 882,5 1 520,1 1 261,2 799,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg 3,5 neg neg neg
Avkastning på eget kapital, % neg 2,3 neg neg neg
Antal årsanställda 1 451 1 442 1 435 1 404 1 399
Antal egna butiker vid periodens utgång 243 218 215 228 240
Antal franchise-butiker vid periodens utgång 192 184 177 148 143

Data per aktie*

Sep 08–aug 09 Sep 09–aug 10 Sep 10–aug 11 Sep 11–aug 12 Sep 12–aug 13

Resultat efter skatt, kr -1 224 36 -538 -398 -54,56
Eget kapital, kr 1 876 1 698 1 160 760 12,62
Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 542 805 827 827 11 523
Antal aktier vid årets slut, tusental 571 827 827 827 33 912

*   I samband med genomförd nyemission har sammanläggning skett av aktier med förhållandet 200:1.  
Historiska jämförelsetal avseende genomsnittligt antal aktier samt resultat per aktie har justerats för detta.
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Definitioner nyckeltal
Andelen riskbärande eget kapital
Riskbärande eget kapital i förhållande till balansomslut-

ningen.

Antal årsanställda
Totala antalet närvarotimmar senaste 12-månaderspe-

rioden dividerade med normal årsarbetstid i respektive 

land.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget 

kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget 

kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut 

dividerat med två.

 

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kost-

nader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 

Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt 

kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets 

slut dividerat med två.

Bruttovinstmarginal
Nettoomsättningen minus kostnad för sålda varor i 

förhållande till nettoomsättningen.

Direktavkastning
Utdelning i procent av aktiekurs per balansdag.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Jämförbar försäljningsutveckling
Försäljningsutveckling för jämförbara månader i egna 

butiker som varit öppna i mer än tolv månader.

Kassaflöde per aktie
Kassaflöde efter investeringar dividerat med antal aktier.

Operativt kapital
Balansomslutning minus likvida medel, andra räntebä-

rande tillgångar och icke räntebärande skulder.

Resultat per aktie 
Resultat efter full skatt dividerat med vägt genomsnitt-

ligt antal aktier.

Resultat per aktie efter utspädning
Resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnittligt 

antal aktier efter konvertering av konvertibelt skulde-

brev.

Riskbärande eget kapital
Summan av redovisat eget kapital och uppskjuten skatt.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen reducerad med icke räntebärande 

skulder.

Vinstmarginal
Nettoresultat i förhållande till nettoomsättningen.
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Årsstämma
Årsstämma hålls den 16 januari 2014, kl. 17.00 i 
bolagets lokaler på Regeringsgatan 29, Stockholm.

Deltagande
Rätt att deltaga på årsstämman har aktieägare som är 

införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

senast fredagen den 10 januari 2014. Dessutom skall 

anmälan göras till bolaget senast måndagen den 13 januari 

2014 under adressen RNB RETAIL AND BRANDS AB, Box 

16142, 103 23 Stockholm, på telefon 08-410 520 00 eller via 

e-post till ann-charlotte.rudels@rnb.se . 

Förvaltarregistrerade aktier
För rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, 

som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inre-

gistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden 

AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, måste 

underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 10 

januari 2014, då sådan omregistrering måste vara verk-

ställd.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räken-

skapsåret 2012/2013.

Kalendarium

2014-01-15 Delårsrapport för första kvartalet

2014-01-16 Årsstämma, kl 17.00

2014-04-02 Delårsrapport för andra kvartalet

2014-06-26 Delårsrapport för tredje kvartalet

2014-10-23 Delårsrapport för fjärde kvartalet
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