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Förbättrade bruttomarginaler men fortsatt negativ vinstutveckling
Perioden 1 januari 2016 – 30 september 2016
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 101,2 MSEK (104,4).
Bruttomarginalen ökade till 45,3 procent (38,4).
Rörelseresultatet uppgick till -28,3 MSEK (-12,2) och rörelsemarginalen uppgick till -27,8 procent (-11,8).
Resultat efter skatt uppgick till -33,2 MSEK (-17,0) motsvarande -0,42 SEK per aktie (-0,41) före utspädning respektive -0,42 SEK
(-0,41) efter utspädning.
Eget kapital uppgick till 15,3 MSEK (-7,4), motsvarande 0,13 SEK (-0,16) per aktie. Eget kapital i moderbolaget uppgick till 70,1
MSEK (25,0). Soliditeten uppgick till 11,8 procent (-6,3), respektive 73,2 procent (66,3) i moderbolaget.
Periodens kassaflöde uppgick till -2,3 MSEK (-0,8). Bolagets likvida medel uppgick till 2,9 MSEK den 30 september 2016 (2,1).
Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen på 25,7 MSEK (19,5) inklusive volymberoende factoring.

Tredje kvartalet 1 juli 2016 – 30 september 2016
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 39,4 MSEK (41,3).
Bruttomarginalen ökade till 41,1 procent (38,2)
Rörelseresultatet uppgick till -9,0 MSEK (0,5).
Resultat efter skatt uppgick till -9,7 MSEK (-1,6), motsvarande -0,12 SEK (-0,04) per aktie.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång
•
•
•
•
•
•

Tony Wester tillträdde som VD den 1 september.
Bolaget arbetar med att färdigställa en uppdaterad affärsplan och varumärkesplattform. Bland annat så utvärderas sortiment
och kunderbjudande och en ny digital strategi för hela gruppen är under utveckling.
Arbetet med att avveckla olönsamma distributionsmarknader fortsätter. Bolaget räknar med att detta arbete på kort sikt
kommer påverka bolagets omsättning negativt men fortsätta stärka bruttomarginalen.
The Shirt Factory fortsätter att utvecklas enligt plan och levererar bättre än föregående år. Bolaget förväntas fortsätta leverera
enligt eller över förväntan och därmed bidra med ett positivt rörelseresultat för innevarande år.
Bolaget har under perioden avslutat tre separata rättstvister vilka drar ned rörelseresultatet med ca 3,1 MSEK.
Under perioden avslutades den annonserade nyemissionen, vilket tillförde bolaget ca 38 MSEK före emissionskostnader, och
samtidigt omstrukturerades som annonserat bolaget lånekrediter genom en riktad konvertibelemission om 17 MSEK.

”Vi har under tredje kvartalet hanterat sena leveranser och ett för årstiden milt väder vilket har påverkat omsättning och
genomförsäljning negativt. Förändringar för att säkerhetsställa effektivare och snabbare leveranser för kommande säsong pågår.
Arbetet med att förbättra bruttomarginalen fortgår och vi ser de åtgärder vi gör fortsätter synas även detta kvartal.” säger Tony Wester,
VD WeSC.

Nettoomsättning, MSEK
Bruttomarginal %
Rörelseresultat, MSEK
Rörelsemarginal, %
Resultat före skatt, MSEK
Resultat per aktie, SEK

3 m ån
JUL-SEP
2016
39,4
41,1
-9,0
-22,9
-9,7
-0,12

3 m ån
JUL-SEP
2015
41,3
38,2
0,5
1,3
-1,6
-0,04

9 m ån
JAN-SEP
2016
101,2
45,3
-28,3
-27,8
-33,2
-0,42

9 m ån
JAN-SEP
2015
104,4
38,4
-12,2
neg
-17,0
-0,41

12 m ån
JAN-DEC
2015
131,9
33,5
-37,4
neg
-44,3
-1,02

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den
internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy®).
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VERKSAMHETEN I KORTHET
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och
accessoarer inom segmentet premium streetwear
på

den

internationella

varumärket

WeSC

(We

marknaden
are

the
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
PERIODEN OCH EFTER PERIODENS
UTGÅNG

under

Superlative

Conspiracy). Försäljningen sker dels genom egna
och distributörsdrivna konceptbutiker, dels genom
återförsäljare samt inom e-handel genom såväl
egen webshop som återförsäljares.

Omstrukturering och ledningsförändringar
I och med rekryteringen av ny VD slutfördes den
omstrukturerings- och omorganisationsarbete som
inleddes redan hösten 2013. Effekten är att hela
ledningen är utbytt och att stora
kostnadsbesparingar har genomförts.
Nya leveranser av varor sker mot adekvata
säkerheter. Tidigare

utestående problemkrediter

betalas av enligt avbetalningsplan men kommer i
vissa fall att ta lång tid innan de till fullo är
återbetalda.
Rättstvister
Bolaget har under perioden genom förlikning
avslutat tre separata rättstvister - vilka rörde
tidigare licensbaserad verksamhet med hörlurar i
USA och Kanada samt distributörsverksamhet i
Norge.

Detta

har

påverkat

rörelseresultatet

negativt med ca 3,1 MSEK.
WeSCs starka varumärke innebär även en möjlighet
att licensiera ut produktion och försäljning av nya

Företrädesemission

produktgrupper i de fall dessa produkter skiljer sig

WeSCs

från

avseende

antalet aktier i Bolaget ökade genom emissionen

produktion, distribution eller försäljningskanaler,

från 76 588 501 till 114 882 751 aktier. Bolaget

men ändå passar väl in under varumärket och riktar

tillfördes

WeSCs

befintliga

sortiment

sig till WeSCs befintliga målgrupp.
Dotterbolaget The Shirt Factory AB designar,
marknadsför och säljer skjortor och accessoarer på
den svenska marknaden under varumärket The
Shirt Factory. Försäljning sker dels genom egna
konceptbutiker, dels genom återförsäljare samt
genom egen webshop.

företrädesemission

därmed

cirka

fulltecknades

38

MSEK

och

före

emissionskostnader.
Konvertibelemission
Den konvertibelemission - som genomfördes i
samband med företrädesemissionen genom en
nyemission av konvertibler om 17 MSEK riktad till
Nove Capital Master Fund och där betalning
skedde genom kvittning – har en löptid fram till
den 30 juni 2019 med en årlig ränta om tre (3)
procent och konverteringskursen är satt till 1,65
SEK.
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Försäljning Distribution
Försäljningen

inom

distributionsverksamheten

uppgick under perioden januari 2016 – september

WeSC-koncernens intäkter utgörs främst av

2016 till 23,0 MSEK (42,6). Försäljningen inom
distributionsverksamheten

uppgick

under

det

försäljning till internationella distributörer samt

tredje kvartalet juli 2016 – september 2016 till 10,6

egen distribution (grossistverksamhet) i Sverige,

(16,0).

USA, och England. Tre koncept-butiker drivs även i
egen regi i Sverige och USA.

Koncernens försäljning uppgick under perioden
januari 2016 – september 2016 till 101,2 MSEK
(104,4). Den minskade försäljningen i Europa och
övriga världen är delvis hänförlig till det försämrade
konjunkturläget,

samt

nu

utlicensierade

produktgrupper. Den främsta orsaken är dock
omställningstiden för den nya affärsinriktning
bolaget förutsatt sig att genomdriva, där fokus
främst ska ligga på så kallade egna marknader, ehandel och egen butiksdrift, vilka bidrar med större
bruttomarginaler än den distributörsdrivna delen.
Kostnader och resultat
Koncernens bruttovinstmarginal uppgick under
perioden januari 2016 – september 2016 till 45,3
procent (38,4). Koncernens bruttovinstmarginal
uppgick under perioden juli 2016 - september 2016
till 41,1 procent (38,2).
Bolagets operativa kostnader har under perioden
januari – september 2016 fortsatt att minska på
jämförbara enheter jämfört med samma period
föregående år. Kostnadsbesparing sker löpande och
ytterligare åtgärder genomförs för att förbättra
bolagets bruttomarginal.
Koncernens rörelseresultat för perioden januari
Försäljning Egna marknader
Försäljningen på egna marknader uppgick under
perioden januari 2016 – september 2016 till 78,2
MSEK (61,8). Försäljningen på egna marknader
uppgick under det tredje kvartalet juli 2016 –
september 2016 till 28,8 (25,4).

2016 – september 2016 uppgick till -28,3 MSEK (12,2). Rörelsemarginalen under samma period
uppgick till -27,8 procent (-11,8).
För perioden juli 2016 - september 2016 var
rörelseresultatet -9,0 MSEK (0,5).
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Rörelsemarginalen under samma period uppgick till

likviditeten framåt. Arbetet med detta pågår och

-22,9 procent (1,3).

bolaget bedömer att detta är på plats under Q4.

Resultat efter skatt för perioden januari 2016 –

Bolagets räntebärande skulder omfattas av avtal

september 2016 uppgick till -33,2 MSEK (-17,0) och

med särskilda villkor som innebär att bolaget enligt

resultat per aktie till -0,42 SEK (-0,41).

avtalet har förbundit sig att uppfylla vissa finansiella
parametrar. Bolagets fortsatta finansiering är

Motsvarande resultat för perioden juli 2016 –

beroende av att nuvarande nivå på bankfinansiering

september 2016 var -9,7 MSEK (-1,6), vilket innebar

bibehålls. Under tredje kvartalet 2016 har de

ett resultat per aktie om -0,12 SEK

finansiella parametrarna enligt avtalet ej uppnåtts

(-0,04).

vilket medfört att bolaget har begärt s.k. waiver
från kreditgivaren vilket innebär en tillfällig

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens

acceptans för bristen.

utgång till 2,9 MSEK (2,1).

RISKBEDÖMNING
WeSC-koncernen är

Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen

exponerad för risker och osäkerhetsfaktorer. En

uppgående

detaljerad

till

25,7

MSEK

(19,5)

inklusive

volymberoende factoring.

genom

beskrivning

av

sin
de

verksamhet
risker

och

osäkerhetsfaktorer som WeSC är exponerat för

Bolaget finansiella ställning påverkas negativt av
långa betalningstider från bolagets distributörer.

finns i förvaltningsberättelsen samt i not 2 i WeSCs
årsredovisning för 2015. Årsredovisningen finns
publicerad på WeSCs webbplats. Där framgår även
hur WeSC hanterar och försöker minimera riskerna.

Kassaflödet under perioden från förändringar av

Bedömningen av dessa risker är oförändrad jämfört

rörelsekapital uppgick till -29,6 MSEK (-16,6).

med bedömningen i årsredovisningen 2015.

Periodens kassaflöde uppgick totalt till -2,3 MSEK (0,8).
Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång
till 63,1 MSEK (76,1) varav 43,4 (57,3) avser
kortfristiga rörelsekrediter och factoring, och 17,0
(0,0) ett konvertibelt förlagslån.

ÖVRIGA HÄNDELSER
Transaktioner med närstående
För
att
säkerhetsställa
det

kortsiktiga

likviditetsbehovet har WeSC tidigare erhållit lån av
Nove Capital Master Fund. I samband med
företrädesemissionen
konvertibelemission

genomfördes
med

dock

betalningen

en

genom

kvittning av 17 MSEK av tidigare lån. Fram till och

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till
15,3 MSEK (-7,4). Eget kapital i moderbolaget
uppgick till 70,1 MSEK (25,0).

med tredje kvartalet 2016 har bolaget erhållit 5
MSEK i ytterligare lån från Nove Capital Master
Fund.

En längre tids svag betalningsförmåga har lett till
försämrade kreditvillkor och bolagets likviditet är
Rörelserelaterade

Investeringar
Koncernens investeringar under perioden uppgick

åtgärder för att hantera detta genomförs men

till totalt 1,7 MSEK (0,2) varav 1,7 MSEK (0,2) avser

bolaget

materiella anläggningstillgångar och 0,0 MSEK (0,0)

fortsatt

mycket
är

ansträngd.

även

beroende

av

andra

finansieringslösningar för att förbättra och säkra

avser immateriella anläggningstillgångar.

WeSC AB (publ.) • Postadress Box 272 89 Besöksadress Hangövägen 27, Stockholm
Internet www.WeSC.com • E-post info@WeSC.com • Tel 08-46 50 50 00• Fax 08-46 50 50 99
Org nr 556578-2496 • VAT No SE 5565782496-01

WeSC AB (publ) (WeSC)
Delårsrapport 3, 1 januari 2016 – 30 september 2016
Personal
Antalet anställda i slutet av september uppgick till
74 personer (46).

påverkar

även
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bolagets

rörelseresultat

och

likviditet.

WeSC-AKTIEN

MODERBOLAGET
Moderbolaget hade under perioden en försäljning
om 0,0 MSEK (0,0). Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (-3,0).

Antalet aktieägare uppgick per den 30 september i
till 2357 (1 671). Antalet aktier var vid periodens
utgång 114 882 751 (46 436 614). WeSC listades i
november 2010 på First North Premier.

Balansomslutningen uppgick till 95,8 MSEK (37,6),
varav eget kapital utgjorde 70,1 MSEK (25,0).
Likvida medel i moderbolaget uppgick till
0,5 MSEK (0,0). Moderbolagets investeringar under
perioden uppgick till 0,1 MSEK (0,0).

VALUTAHANTERING
WeSCs varuinköp sker huvudsakligen i USD och
EUR. Försäljning sker idag i huvudsak i EUR och
delvis i SEK och USD. WeSC valutasäkrar från tid till
annan en del av bolagets förordervolymer. I och
med

valuta-säkringarna

tillämpar

WeSC

säkringsredovis-ning vilket bland annat innebär att
valuta-säkrad nettoförsäljning i annan valuta än
svenska kronor redovisas till terminssäkrade
kurser.

FRAMTIDSUTSIKTER

Terminssäkringar har under perioden påverkat

Bolagets långsiktiga målsättningar är att nå

nettoförsäljningen med 0,0 MSEK.

försäljningstillväxt om 15-20 procent i lokala valutor

Utöver detta har kursdifferenser på rörelse-

2016 och 2017 kommer dock WeSC fortsatt att

Bolaget

offentliggör

resultatet med 0,7 MSEK (-0,6).

prioritera lönsamhet framför tillväxt. Fr.o.m. 2018
hoppas

bolaget

rörelsemarginalmålen.

SÄSONGSVARIATIONER
Klädbranschen generellt sett är påverkad av
säsongsvariationer på grund av olika kollektioner
och olika försäljningsperioder. I WeSC-koncernen är
relativt

konstanta

målsättningar.

och en rörelsemarginal om minst 10 procent. För

fordringar och rörelseskulder påverkat rörelse-

kostnaderna

långsiktiga

under

räkenskapsåret, medan försäljningsvolymerna och
därigenom omsättningen varierar mellan kvartalen.
WeSCs försäljningsutveckling ska därför bäst ses
över en längre tidsperiod. Säsongsvariationer
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Kommande rapporttillfällen och övrig
information
o

Bokslutskommuniké och delårsrapport för
fjärde kvartalet publiceras den 23 februari
2017.

Stockholm den 23 november 2016
WeSC AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av

Definitioner nyckeltal
Soliditet (%):
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen
Kassalikviditet (%):
Omsättningstillgångar exkl. lager i förhållande till kortfristiga
skulder
Avkastning på eget kapital (%):
Nettovinsten i förhållande till genomsnittligt eget kapital under
perioden
Avkastning på totalt kapital (%):
Resultat efter finansnetto i förhållande till genomsnittlig
balansomslutning under perioden
Resultat per aktie (SEK):
Nettovinsten dividerat med genomsnittligt antal aktier under
perioden
Eget kapital per aktie (SEK):
Eget kapital vid periodens utgång dividerat med totalt antal
utestående aktier vid periodens utgång

bolagets revisor.

Ytterligare information lämnas av:
Aktieägarfrågor:
Styrelseordförande, Theodor Dalenson
+46 8 545 01750
Verksamhetsfrågor:
VD Tony Wester, +46 8 46 50 5000
BOLAGETS ADRESS
WeSC AB (publ)
Hangövägen 27
115 41Stockholm
E-mail: info@wesc.com
Hemsida: www.wesc.com
BOLAGSUPPGIFTER
Org nr 556578-2496
Styrelsens säte: Stockholms län, Stockholms
kommun
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NYCKELTAL – KONCERNEN

Soliditet, %
Kassalikviditet, %
Bruttovinstmarginal, %
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Antal aktier vid periodens utgång
Genomsnittligt antal aktier under perioden
Resultat per aktie, SEK (före utspädning)
Resultat per aktie, SEK (efter utspädning)
Eget kapital per aktie, SEK

3 m ån
JUL-SEP
2016
11,8%
41,6%
41,1%
-22,9%
-37,2%
-0,5
114 882 751
79 391 854
-0,12
-0,12
0,13

3 m ån
JUL-SEP
2015
-6,3%
56,7%
38,2%
1,3%
25,5%
-1,5
46.436.614
42.078.333
-0,04
-0,04
-0,16
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9 m ån
JAN-SEP
2016
11,8%
41,6%
45,3%
-27,8%
-17529,1%
-0,3
114 882 751
79 391 854
-0,42
-0,42
0,13

9 m ån
JAN-SEP
2015
-6,3%
56,7%
38,4%
-11,8%
-334,2%
-15,5
46.436.614
41.628.662
-0,41
-0,41
-0,16

12 m ån
JAN-DEC
2015
-13,3%
44,3%
33,5%
neg
neg
neg
59 166 214
43 172 844
-1,02
-1,02
-0,26

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
(MSEK)

Nettoomsättning
Sum m a försäljning
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Övriga finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat efter finansnetto
Koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (MSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Långfristiga fordringar koncernföretag
S:a anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
S:a om sättningstillgångar
S:a tillgångar

9 MÅN

9 MÅN

12 MÅN

JAN-SEP
2016
0,0
0,0
-2,6
-1,8
0,0
-4,4
-1,3
-5,7
-5,0
-10,7
-10,7

JAN-SEP
2015
0,0
0,0
-1,1
-1,6
-0,3
-3,0
-0,4
-3,4
-3,4
-3,4

JAN-DEC
2015
0,3
0,3
-1,2
-2,7
-0,4
-4,0
-0,9
-10,0
-14,9
-16,0
-30,9
-30,9

2016-09-30

2015-09-30

2015-12-31

0,3
43,4
13,3
57,0

0,5
23,6
13,3
37,4

0,5
43,4
18,3
62,2

38,3
0,5
38,8
95,8

0,2
0,0
0,2
37,6

0,9
0,0
0,9
63,1

70,1
0,0
4,2
21,6
95,8

25,0
0,0
2,5
8,6
1,5
37,6

17,8
3,1
22,3
19,9
63,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER (MSEK)
Eget kapital
Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
S:a eget kapital och skulder
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Not 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport ar upprättad enligt IAS 34 Delarsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsinformationen på sidorna 1-19 utgör en integrerad del av denna
finansiella rapport. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet for finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning for juridiska personer.
Koncernredovisningen ar upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. De redovisningsprinciper som tillämpas
överensstämmer med de som beskrivs i WeSC ABs årsredovisning for 2015, som finns tillgänglig på huvudkontoret på Hangövägen 27, 115 41 Stockholm.
Not 2 Segem entsinform ation

Rörelsesegm ent, MSEK
Perioden
Koncernens resultaträkning

Nettoomsättning

JUL-SEP 2016

JUL-SEP 2015

WeSC Egna
Marknader

WeSC
Distribution

28,8

10,6

Koncerngemensamma

Totalt

WeSC Egna
Marknader

39,4

25,4

Avskrivning

-0,7

-0,7

Rörelseresultat

-9,0

-9,0

1,0

WeSC
KoncernDistribution gemensamma
16,0

0,4

Totalt
41,3

-0,8

-0,8

-0,9

0,5

Perioden
Koncernens resultaträkning

Nettoomsättning

JAN-SEP 2016

JAN-SEP 2015

WeSC Egna
Marknader

WeSC
Distribution

78,2

23,0

Avskrivning
Rörelseresultat

Koncernens tillgångar

Koncerngemensamma

Totalt

WeSC Egna
Marknader

101,2

61,8

42,6

-4,6

-2,7

-2,7

-28,3

-28,3

-4,6

Totalt

WeSC Egna
Marknader

28,2

17,2

25,7

18,1

2016-09-30

WeSC
KoncernDistribution gemensamma

Totalt
104,4

-3,0

-3,0

-3,0

-12,2

WeSC
KoncernDistribution gemensamma

Totalt

2015-09-30

WeSC Egna
Marknader

WeSC
Distribution

Kundfordringar

27,4

0,8

Immateriella tillgångar

25,7

Andel i intressebolag
Övriga tillgångar

Koncerngemensamma

0,0

0,0

75,5

75,5

43,7

60,9
18,1
0,0
39

39,0

Not 3 Nyckeltal som ej definieras i IFRS
WeSC-koncernens redovisning upprättas enligt IFRS, se not 1 Redovisningsprinciper, för mer information. I IFRS definieras endast ett fåtal nyckeltal. Från och med andra
kvartalet 2016 har koncernen tillämpat ESMAs (European Securities and Markets Authority – Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) nya riktlinjer for
alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures). Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS, presenterar WeSC finansiella nyckeltal som
inte definieras enligt IFRS. Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga resultat- och prestationsindikatorer för investerare och andra användare av delårsrapporten. De
alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte en ersättning för, den finansiella information som upprättats i enlighet med IFRS. Bolaget anser att dessa
nyckeltal ger värdefull information till investerare och bolagets styrelser och ledning då de möjliggör utvärdering av koncernens prestation, trender, förmåga att
återbetala skuld, investera i nya affärsmöjligheter och återspeglar koncernens affärsmodell.

WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
tel. 08-503 015 03.
Informationen i denna delårsrapport är sådan som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för
offentliggörande den 23 november 2016 kl 08.45.
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