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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Styrelsen för Waldemar Andren Tapetdesign AB, org nr

556006-0625, avger härmed årsredovisning för tiden

1 januari - 31 december 2018.

Moderbolaget WA WallVision AB har sitt säte i Borås

och äger Waldemar Andren Tapetdesign AB till 100%.

Koncern redovisning upprättas av WA WallVision AB.

Den underliggande rörelsedrivande koncernen, med

moderbolaget Waldemar Andren Tapetdesign AB, har

sitt säte i Borås.

Waldemar Andren Tapetdesign AB har inga anställda.

Bolaget har fem dotterföretag, WA WallVision Sweden

AB, Sverige, John 0. Borge AS, Norge, Cole & Son Ltd,
Storbritannien, Wallvision International Trading (China)
Co. Ltd, Kina och Wall & deco Sri, Italien.

Definitioner:

1. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till

nettoomsättning.

2. Avkastning på eget kapital: Årets resultat enligt
resultaträkningen i procent av genomsnittligt
justerat eget kapital

3. Justerad soliditet: Justerat eget kapital dividerat med

balansomslutningen. Justerat eget kapital definieras

som eget kapital samt obeskattade reserver med

avdrag för uppskjuten skatt.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står enligt bolagets balans

räkning, kr:

Koncernen Waldemar Andren Tapetdesign AB, designar,
tillverkar och marknadsför tapeter under starka

varumärken

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa

18 347 000

224526 778

55 970096

298 843 874

Waldemar Andren Tapetdesign AB:s verksamhet utgörs
huvudsakligen av att förvalta aktierna i dotterföretagen Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Verksamheten under året och efter dess utgång

Bolaget förvärvade den 16 januari 2018 det italienska

premiumbolaget Wall & deco.

Överkursfond
I ny räkning överförs

Summa

18 347 000

280496874

298 843 874

översikt över resultat och ställning
Sammanställningen nedan visar Waldemar Andren

Tapetdesign AB:s nyckeltal för perioden 1 januari - 31

december 2018.

2014 2015 2016 2017 2018

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.

Nettoomsättning (TSEK}

Rörelseresultat (TSEK}

Rörelsemarginal (%)1

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 88,0 -4,0 -3,2

Avkastning på eget kapital (%}2 2,4

Soliditet (%)3 100 100 100 100 96

Balansomslutning (MSEK} 258,1 271,7 288,6 306,3 376,9

Genomsnittligt antal anställda 0 0 0 0 0
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RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER (TSEK)
ID
°'
Cl\
l"'- Not 2018 2017("J
(l"j
Q
t"'-
0
0\ Nettoomsättning
,, ... -i

c:::,
C"l Kostnad för sålda varor

Bruttoresultat

Administrationskostnader

Övriga rörelseintäkter 4 565

Övriga rörelsekostnader 5 -3 760 -4

Rörelseresultat 3-5 -3195 -4

Resultat från andelar i koncernföretag 6 55 966 17 832

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1398

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -240

Resultat efter finansiella poster 53929 17 828

Bokslutsdispositioner 7 2 041

Resultat före skatt 55 970 17828

Skatt på årets res u Itat 8

Årets resultat 55 970 17828

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Årets resultat 55 970 17 828

Övrigt totalresultat

Årets totalresultat 55 970 17828

,·
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BALANSRÄKNINGPER 31 DECEMBER (TSEK)

Not 2018-12-31 2017-12-31
l"'·
(".J\ TILLGÅNGARO,
t·-..
("-l
('l"'j
c:::,
t ..... AnläggningstillgångarC:::>
0\
,-i

C:::>
(--1 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 9 347 776 242 966

Summa finansiella anläggningstillgångar 347 776 242 966

Summa anläggningstillgångar 347 776 242 966

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 2 29 210 63 402

Summa kortfristiga fordringar 29210 63402

Kassa och bank 5 6

Summa omsättningstillgångar 29 215 63408

SUMMA TILLGÅNGAR 376 991 30637(

4



BALANSRÄKNINGPER 31 DECEMBER (TSEK),fortsättning

Not 2018-12-31 2017-12-31
O,::l
Cl\ EGET KAPITAL OCH SKULDER(;i\
l""
M
rl')
0
t, Eget kapital0
0\
..... Aktiekapital 53 500 53 5000
("'1

övrigt tillskjutet kapital 28 347 28 347

Balanserat resultat inklusive årets resultat 280 497 224 527

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 362 344 306 374

Långfristiga skulder

övriga långfristiga skulder 3 853

Summa långfristiga skulder 3 853

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 2 10794

Summa kortfristiga skulder 10794

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 376 991 306374

c;
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (TSEK)

('.:i\
('.)\
°'
t---
N

ÖVERKURS- ÅRETSen AKTIE- RESERV- BALANSERAT TOTALTEGET
0
r·-.
c::, KAPITAL FOND FOND RESULTAT RESULTAT KAPITAL
O,
.....

c;::, Ingående eget kapital 2017-01-01 53 500 10000 18347 189 871 16828 288 546
r,1

Omföring av föregående års resultat 16 828 -16 828

Årets resultat 17 828 17 828

Summa förmögenhetsförändringar

redovisade i eget kapital exklusive

transaktioner med bolagets ägare 16828 1000 17828

Utgående eget kapital 2017-12-31 53500 10000 18347 206 699 17 828 306 374

RESERV- ÖVERKURS- BALANSERAT ÅRETS TOTALT EGETAKTIE

KAPITAL FOND FOND RESULTAT RESULTAT KAPITAL

Ingående eget kapital 2018-01-01

Omföring av föregående års resultat

Årets resultat

Summa förmögenhetsförändringar

redovisade i eget kapital exklusive

transaktioner med bolagets ägare

Utgående eget kapital 2018-12-31

53 500

53 500

10000

10000

6

18347

18347

206 699

17 828

17 828

224 527

17 828

-17 828

55 970

38142

55 970

306 374

55970

55970

362 344



KASSAFLÖDESANALYS (INDIREKTMEDTOD) 1 JANUARI - 31 DECEMBER (TSEK)

Not

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Summa

Erhållen utdelning från andelar i koncernföretag

Erhållen ränta

Betald ränta

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av fordringar

Förändringar av skulder och avsättningar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterbolag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETETEN

Förändring av checkräkningskredit

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Bolagets outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till

7

2018

-3195

1398

-1797

38 944

·240

36907

53 255

-90 163

-1

-1

6

5

2017

.4

2 286

2 282

-2 193

-87

2

2

4
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Noter

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH UPPLYSNINGAR

Allmänt

Årsredovisningenför Waldemar Andren Tapetdesign
AB:s räkenskapsår som slutar den 31 december 2018

har godkänts av styrelsen och verkställande direktören

och kommer att föreläggas årsstämman 2019 för

fastställande. Samtliga belopp är i TSEK om inte annat

anges.

Uttalande om överensstämmelse med tillämpade
regelverk
Eftersom Waldemar Andren Tapetdesign AB är ett

bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända IFRS.

Waldemar Andren Tapetdesign AB:s årsredovisning är

upprättad i enlighet med svensk lag och med tillämpning
av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation

RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).

Koncern redovisning
Waldemar Andren Tapetdesign AB upprättar ingen
koncernredovisning, med hänvisning till att bolaget och

samtliga dotterföretag omfattas av en

koncern redovisning som upprättas av ett överordnat

moderföretag. Moderföretag i den största koncern där

Waldemar Andren Tapetdesign AB är dotterföretag och

koncern redovisning upprättas är WA Wallvision AB,
556809-6191, Borås.

Nya och ändrade standarder som tillämpas av

bolaget
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första

gången är obligatoriska för det räkenskapsår som

började 1 januari 2018 har haft någon väsentlig
inverkan på bolaget.

Nya standarder, ändringar och tolkningar av

befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft

och som inte har tillämpats i förtid av koncernen

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft

för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2019 och

har inte tillämpats vid upprättandet av denna

finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon
väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.

Från och med 1 januari 2019 träder IFRS 16 i kraft. I

RFR 2 finns ett frivilligt undantag från att tillämpa IFRS

16 i juridisk person vilket har valts av detta bolag.
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Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder värderas och

redovisas i koncernen och moderbolaget i enlighet
med reglerna i IFRS 9. Enligt IFRS 9 klassificeras

finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen
beror på avsikten med förvärvet av det finansiella
instrumentet. Företagsledningen bestämmer

klassificering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt.
Kategorierna är Finansiella tillgångar och skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen,
Finansiella tillgångar och skulder värderade till

upplupet anskaffningsvärde samt Finansiella tillgångar
och skulder värderade till verkligt värde via övrigt
tota Iresultat.

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. En finansiell tillgång tas

bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet

realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen

över den. En finansiell skuld tas bort från

balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs
eller på annat sätt utsläcks.

Förvärv och avyttringar av finansiella tillgångar
redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då

bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra
tillgången, förutom i de fall bolaget förvärvar eller

avyttrar noterade värdepapper, då tillämpas
likviddagsredovisning.

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera

avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden

endast utgör kapitalbelopp och ränta värderas till

upplupet anskaffningsvärde. Tillgångar i denna

kategori redovisas initialt till verkligt värde inklusive

transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten
redovisas de till upplupet anskaffningsvärde med

tillämpning av effektivräntemetoden.
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Kundfordringar
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder

avseende sålda varor eller tjänster som utförs i den

löpande verksamheten. Kundfordringar förfaller

generellt till betalning inom 30 dagar och samtliga
kundfordringar har därför klassificeras som

omsättningstillgångar. Kundfordringar innehas enbart i

syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden och

värderas således till upplupet anskaffningsvärde.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer de framtida förväntade

kreditförluster som är kopplade till tillgångar
redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen

redovisar en kreditreserv för sådana förväntade

kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För

kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade

ansatsen för kreditreservering, det vill säga, reserven

kommer att motsvara den förväntade förlusten över

hela kundfordrans livslängd. Förväntade
kreditförluster redovisas i koncernens rörelseresultat.

likvida medel

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart

tillgängliga tillgodohavanden hos banker och

motsvarande institut.

Skulder

Koncernens övriga finansiella skulder redovisas initialt
till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader.

Övrigafinansiella skulder redovisas därefter till

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av

effektivräntemetoden. Långfristiga skulder har en

förväntad löptid längre än 1 år medan kortfristiga har

en löptid kortare än 1 år. I denna kategori ingår
skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder och övriga
kortfristiga skulder.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde,
netto efter transaktionskostnader. Upplåning
redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och

eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter

transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet
redovisas i resultaträkningen fördelat över

låneperioden, med tillämpning av

effektivräntemetoden.

Derivatinstrument

Koncernen innehar derivat i form av syntetiska
optionsprogram. Dessa kategoriseras som "Verkligt
värde via resultaträkningen".
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Syntetiska optioner
Skulden omvärderas löpande till verkligt värde genom

tillämpning av en optionsvärderingsmodell, med
beaktande av gällande villkor. Värdeförändringar
under optionens löptid redovisas som en ökning eller

minskning av personalkostnad. Om en syntetisk option
utnyttjas av innehavaren regleras den finansiella

skulden, som tidigare omvärderats till verkligt värde.

Eventuellt realiserat resultat redovisas i resultatet som

en personalkostnad. Om de syntetiska optionerna
förfaller värdelösa, intäktsförs den redovisade skulden.

Erhållen premie redovisas som finansiell skuld.

Syntetiska aktier

Syntetiska aktier kategoriseras som "Skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen" i

underkategorin "Verkligt värde optionen". Skulden
omvärderas löpande till verkligt värde och redovisas
till ett värde som motsvarar värdet på den

underliggande aktien, WA WallVision AB.

Värdeförändringar redovisas som personalkostnad i

resultaträkningen.

Skatt

Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt. Skatt

redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser

poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i

eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt
totalresultat respektive eget kapital.

Aktuell skatt

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de

skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i

praktiken beslutade i det land där bolaget är

verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till

balansdagens kurs.

Nedskrivning anläggningstillgångar
Bolaget utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena

på anläggningstillgångar. Finns en indikation på att

någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat
fastställs tillgångens återvinningsvärde. Med

återvinningsvärde avses det högsta av en tillgångs
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Tillgången
skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde
och kostnaden belastas resultaträkningen. En tillgångs
nyttjandevärde beräknas genom att diskontera
framtida kassaflöden.

t;_



Eventualförpliktelser
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.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när företaget har ett åtagande
som en följd av en inträffad händelse och det är troligt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att

reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning
av beloppet kan göras.

Låneutgifter
Bolaget har inga projekt där aktivering av ränta

krävs enligt IAS 23, vilket innebär att lånekostnader

har belastat resultatet för den period till vilken de

hänför sig.

Nettoomsättning (intäktsredovisning)
Bolaget redovisar inga intäkter eftersom ingen
försäljningsverksamhet bedrivs i bolaget.

Finansiella risker och riskhantering

Bolaget bedriver ingen verksamhet förutom

förvaltning av dotterbolagsaktierna och är inte utsatt

för några andra risker förutom risk för värdeförändring
på dotterbolagsaktierna. Bolaget är inte indraget i

någon rättstvist av betydelse. (
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NOT 2 WALDEMAR ANDREN TAPETDESIGN AB:S TRANSAKTIONER MED KONCERNFÖRETAG

2018 2017

Fordran/skuld till koncernföretag

WA WallVision AB

Cole & Son Ltd.

WA WallVision Sweden AB

Summa

NOT 3 INFORMATION ANGÅENDEERSÄTTNINGTILL REVISORER

Kostnader för ersättning till revisorer finns i ett annat koncernbolag.

-10 794

17022

12188

18416

15 547

47 855

63 402

NOT 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2018 2017

Kursvinster 565 4

Summa 565 4

NOT 5 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

2018 2017

Kursförluster -3 760 4

Summa -3 760 4

NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

2018 2017

Resultat från andelar i koncernföretag

Aktieutdelning 55 966 17 832

Summa 55 966 17 832

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 1398

Summa 1398

Finansiella kostnader

Räntekostnader -240

Summa -240

Finansnetto 57124 17832

NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2018 2017

Erhållna koncernbidrag 2 041

Summa 2041 .

?
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NOT 8 SKATI PÅ ÅRETS RESULTAT

2018 2017

Aktuell skatt

Aktuell skatt på årets resultat

2017%2018%

::9 summa
C::)

---???????????????????????????????????????-

0'0
N
r•"'J
c;;:, Skillnaden mellan bolagets gällande skattesats och den effektiva skattesatsen består av följande komponenter:
I>
,;::,
0\
!•"'-i

0
("'\

Reslutat före skatt 55970 17 828

Gällande skattesats i Sverige 22,0% 12 313 22,0% 3 922

Skatteeffekt av intäkter och kostnader som

inte är skattepliktiga respektive avdragsgilla -22,0% -12 313 -22,0% -3 922

Skattekostnad 0,0% 0,0%

NOT 9 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Kapital Rösträtt Antal Bokfört

andel andel andelar värde

WA WallVision Sweden AB 100% 100% 1000 000 145 067

John O.Borge AS 100% 100% 8 301 26 299

Cole & Son Ltd 100% 100% 208 889 68 885

Wallvision International Trading (China) Co. Ltd. 100% 100% 1 2 715

Wall & Deeb S.rl. 100% 100% 10 000 104 810

Summa 347 776

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:

WA WallVision Sweden AB

John O.Borge AS

Cole & Son Ltd

Wallvision International Trading (China) Co. Ltd.

Wall & Deeb S.rl.

Org.nr

556423-2824

885 449 042

00335313

320594400030508

RA-190537

Säte

Borås, Sverige

Skui, Norge

London, Storbritannien

Suzhou, Kina

Cervia, Italien

NOT 10 STÄLLDASÄKERHETER

2018 2017

Företagsinteckningar

Aktier i dotterföretag 171366 171366

Summa 171366 171366
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NOT 11 FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG

Koncernen förvärvade den 16 januari 2018 det

italienska premium bolaget Wall & deco med

tillhörande bolag. Bolaget grundades 2006 av

Christian Benini.

Bolaget säljer digitaltryckta tapeter för både inomhus,
utomhus och våtrumsmiljöer. Bolagets kunder består

primärt av arkitekter, inredare, exklusiva möbel- och

inredningsbutiker samt kontraktsmarknaden.

Genom förvärvet stärker WallVision koncernen sin

position som Europas ledande aktör inom tapeter.

Köpeskilling
Likvida medel

Ägarlån
Preferensaktier

Tilläggsköpeskilling
Total betalning för aktier

40527

19 649

6140

35 859 *

102175

*Varav 3 853 TSEK kvarstår per 2018-12-31

NOT 12 HÄNDELSEREFTER BALANSDAGEN

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Styrelsens ordförande

Vår revisionsberättelse har angivits den l 6 J (/fl 1' ZO I q
Price aterhouseCoopers AB

Auktoriserad revisor

fZA/_
/afrik Resebo

Auktoriserad revisor
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Waldemar Andren Tapetdesign AB

Org nr 556006-0625

l"'· Undertecknad styrelseledamot i Waldemar Andren Tapetdesign AB intygar, dels att denna
C:::>

?? kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och

?;J balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-06-28. Årsstämman beslutade att
C;:)

h"; godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.
?)\

Borås den 1 Juli 2019
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Waldemar Andren Tapetdesign AB, org.nr 556006-0625

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Waldemar Andren Tapetdesign AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Waldemar Andren Tapetdesign ABs finansiella ställning per den
31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Waldemar Andren
Tapetdesign AB.

Grund for uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Waldemar Andren Tapetdesign AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen, Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att

göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Waldemar
Andren Tapetdesign AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings berättelsen och beviljar
styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Waldemar Andren Tapetdesign AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett

betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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