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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari – 31 december 2016 
 
(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående år. Redovisning enligt 
IFRS, se not 1 för vidare information) 
 

1 oktober – 31 december 2016 i sammandrag 

 Nettoomsättningen uppgick till 32,2 mkr (28,4). 

 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 0,2 mkr (1,6). 

 Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet totalt uppgick till -2,3 mkr (0,4). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 mkr (1,5). 
 
Ökade overheadkostnader till följd av satsningar på IT, marknadsföring och administrativa rutiner samt 
omstruktureringen av Malmökliniken. Dessa påverkade periodens resultat med -1,4 mkr respektive -0,4 mkr.   
 

1 januari – 31 december 2016 i sammandrag  

 Nettoomsättningen ökade till 105,9 mkr (90,8).  

 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar samt jämförelsestörande poster om -2,8 mkr uppgick 
till 1,2 mkr (2,3). 

 Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 1,2 mkr (-2,7) 

 Resultatet per aktie, verksamheten totalt, var 0,01 kr (0,01). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,8 mkr (-0,3). 

 Likvida medel vid årets slut uppgick till 6,0 mkr (16,5). 

 Soliditeten uppgick till 43 procent (46). 

 Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för verksamhetsåret. 
 

VD har ordet 
 
Bästa aktieägare, 
 

I januari 2017 tillträdde jag som verkställande direktör för Orasolv AB. Jag har blivit väldigt väl mottagen av 
Orasolvs medarbetare och ser framtiden an med stor tillförsikt. Det finns ett stort engagemang och vilja att 
bygga Orasolv till Sveriges bästa tandvårdskedja. 
 

Under 2016 omsatte Orasolv för första gången över 100 Mkr efter flera år av hög tillväxt. Sedan 
Gårdatandläkarna i Göteborg förvärvades i maj består koncernen av nio kliniker och har goda förutsättningar 
att fortsätta växa i hög takt. Med en växande verksamhet kommer också vissa utmaningar, bl.a. har kliniken i 
Malmö bytt ledning och större delen av sin personal vilket påverkat höstens resultat negativt. Jag har gett 
arbetet med att slutföra omställningen av kliniken hög prioritet och räknar med att nå lönsamhet där under 
året. 
 

För 2017 fokuserar vi på fyra huvudområden: 
 

 Organisk tillväxt. Samtliga kliniker kan öka kapacitetsutnyttjandet genom att utnyttja 
behandlingsrummen fler timmar varje vecka och öka effektiviteten varje klinisk timme. 

 Fortsatta förvärv inom de tre storstadsregionerna Stockholm-Uppsala, Göteborg och Malmö.  

 Ökad lönsamhet i befintliga kliniker. Den långsiktiga målsättningen för bolaget är att nå en EBITDA 
marginal (rörelseresultat före avskrivningar) om minst 10%.  

 Skapa ett starkt klinikkoncept som attraherar kunder och personal. 
 

Jag vill passa på att tacka alla kunder, medarbetare och aktieägare för 2016! 
 
Michael Lagerbäck, verkställande direktör 
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Kommentarer till utvecklingen 
 
Koncernens resultat och finansiella ställning 1 januari – 31 december 2016 
Koncernens intäkter uppgick till 105,9 mkr (90,8) vilket motsvarade en tillväxt om 16 %. Rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA) och jämförelsestörande poster om -2,8 mkr uppgick till 1,2 mkr (2,3). Orsaker till 
försämringen är främst högre overheadkostnader som är ett naturligt steg i vår ambition att bygga en väl 
fungerande kedja i vilken samordningsfördelar nås och förvärvade kliniker lätt kan integreras. Dessutom har de 
pågående förbättringsaktiviteterna i Malmökliniken ännu inte resulterat i förbättrat resultat.   
 
Orasolv Clinics AB - Tandvårdstjänster 
Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Orasolv Clinics AB, som utvecklar och förvärvar tandvårdskliniker med 
målsättningen att erbjuda patienter tandvård av hög kvalitet och med god service. Idag driver Orasolv Clinics 
totalt 9 kliniker varav fem kliniker i Stockholm, en i Uppsala, två i Göteborg och en i Malmö. 
 
Orasolvs befintliga kliniker har fortsatt organisk tillväxtpotential och målet är att öka kapacitetsutnyttjandet 
under 2017.  Ett mått Bolaget använder är intäkt per behandlingsrum och den uppgick i genomsnitt till 2,1 mkr 
under 2016 att jämföra med 2,8 mkr för kliniken med högst intäkt per behandlingsrum. Det visar en stor 
potential för högre kapacitetsutnyttjande. Det ska nås genom en kombination av patientrekryteringar, 
utveckling av befintliga patientregister, förtätningsförvärv (förvärv av mindre kliniker vars verksamhet flyttas till 
befintliga Orasolv-kliniker) samt genom ett bredare tjänsteutbud. 
 
Inkluderat årets nyförvärv växte nettoomsättningen till 105,9 mkr (90,8). Rörelseresultatet ökade något men 
påverkades negativt av omstruktureringen av kliniken i Malmö, ökade overheadkostnader och att två andra 
kliniker presterade under 2015 års nivå. Övriga sex kliniker har utvecklats väl under året. Tandvårdens resultat 
före jämförelsestörande poster uppgick till 7,9 mkr (7,7). Intäkten per arbetsdag under 2017 uppgick till 479 tkr 
(407). 
 
Koncernens mål är att klinikerna ska redovisa en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om minst 15 % 
och att overheaden inte ska överstiga 5 % av intäkterna. Klinikernas RTM-proforma ligger genomsnittligt i nivå 
med målet – frånsett Malmökliniken – och det är vår uppfattning att de även fortsättningsvis kommer att göra 
det (se nedanstående tabell). 

 

 
 
 
Tandvårdsklinikerna (exkl. Malmö) 
Som framgår nedan är det fyra kliniker som redovisar en EBITDA-marginal (RTM) överstigande 17 %, medan tre 
ligger under 5 %. Av ökningen i intäkter respektive EBITDA svarade Gårdatandläkarna för 8,6 mkr respektive 2,5 
mkr vilket innebär att resultatet minskade med 0,6 mkr för övriga kliniker. Av denna minskning stod två kliniker 
för 2,2 mkr varför resterande fem ökade sina resultat. Åtgärder har vidtagits för att dessa två kliniker ska 
komma tillbaka på tidigare goda resultatnivåer. 
  

UTVECKLING 2016 OCH 2015

Intäkter EBITDA % Intäkter EBITDA % Intäkter EBITDA %

Tandvårdsklinikerna (exkl. Malmö) 95,8 14,0 14,6% 79,8 12,1 15,2% 102,7 15,4 15,0%

Malmökliniken (Wiismile) 10,1 -2,9 neg 11,0 -2,2 neg 10,1 -2,9 neg

Summa Tandvårdskliniker 105,9 11,1 10,5% 90,8 9,9 10,9% 112,8 12,5 11,1%

Overhead (Orasolv AB och Orasolv Clinics AB) -9,9 9,3% -7,6 8,4% -9,8 8,7%

JÄMFÖRBARA VERKSAMHETER 105,9 1,2 1,1% 90,8 2,3 2,5% 112,8 2,7 2,4%

Engångsreserveringar -2,8

Redovisat i koncernens resultaträkning -1,6

Jan-dec 2016 RTM-proformaJan-dec 2015
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Malmökliniken (Wiismile) 
Bolaget förvärvade i januari 2015 Wiismile i Malmö i syfte att etablera sig i Skåneregionen. Wiismile hade under 
en längre period före förvärvet haft lönsamhetsproblem varför åtgärder vidtogs. Dessa visade sig dessvärre 
vara otillräckliga varför en total förnyelse av kliniken har genomförts under hösten 2016. Den 15 augusti 
tillträdde en ny erfaren klinikchef som tidigare varit verksam i en annan tandvårdskedja och flera rekryteringar 
pågår. 
 

 
 

Overhead 
Overhead består av kostnaderna för moderbolaget Orasolv AB samt gemensamma kostnader i Orasolv Clinics 
AB. Kostnaderna för verksamheten ökade jämfört med föregående år till följd av marknadsföring, ökad 
personal samt projektet att införa en gemensam IT-plattform.  De ökade overheadkostnaderna är nödvändiga 
för att kunna bygga ett effektivt klinikkoncept och lägga grunden för nästa fas i bolagets tillväxtresa.   
 
Orasolv AB 
Moderbolaget ansvarar för ledning och koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter består 
enbart av fakturering till dotterbolaget Orasolv Clinics AB. Resultat före avskrivningar uppgick till -6,7 mkr        
(-5,3). Försämringen beror främst på IFRS-övergången, förvärvsförhandlingar, IT-projekt samt ökad bemanning 
till följd av expansionen. 
 
Engångskostnader 
I september beslutade styrelsen att utse Michael Lagerbäck till ny VD. Bytet av VD medförde engångskostnad 
om avseende avgångsersättning till avgående VD. Därtill gjordes en reservation för nedskrivning av 
kundfordringar avseende kliniken i Malmö. Engångskostnaderna uppgick totalt till 2,8 mkr. 
 
Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar 
I samband med årsbokslutet 2016-12-31 har Bolaget valt att se över bedömningarna för avskrivning av 
anläggnings-tillgångar i syfte att de finansiella rapporterna skall ge en mer relevant bild av företagets finansiella 
ställning. Avskrivningar för immateriella tillgångar uppgår till -0,3 mkr (-0,3) i koncernen. Avskrivningarna för 
materiella tillgångar uppgår till -4,4 mkr (-0,7) i koncernen. Årets resultat har därmed belastats med ca 0,9 mkr 
extra avskrivning för förbättringskostnader i hyrd fastighet samt ytterligare ca 0,5 mkr extra avskrivning för 
maskiner och inventarier.  
 
Finansiella kostnader 
I de finansiella posterna ingår nedskrivning av en finansiell fordran om 0,8 mkr varför räntenettot uppgick till     
-0,6 mkr (-1,3). Förbättringen förklaras av att en nyemission genomfördes och nya banklån togs under 2015 
vilket gjorde att s.k. brygglån kunder återbetalas. 
 
Likviditet och räntebärande skulder 
Koncernens likvida medel och kortfristiga likvida fordringar uppgick till 6,0 mkr (16,5). Därtill kommer 
outnyttjad checkkredit om 3,0 mkr. Räntebärande skulder inklusive leasingåtaganden uppgick till 17,3 mkr 
(13,2) den 31 december 2016, således uppgick den finansiella nettoskulden till 11,3 mkr (-3,3) per den 31 
december 2016. 
 
Investeringar 
Årets investeringar om totalt 13,7 mkr utgjordes främst av förvärvet av Gårdatandläkarna. Därtill har 
ersättnings-investeringar gjorts i några av klinikerna och i IT-utrustning för att genomföra den gemensamma IT-
plattformen.  
  

EBITDA - marginal RTM

över 17% 4

10-17% 1

5-10% 1

Under 5% 3
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Kassaflöde 
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,8 mkr (-0,3) varav 4,9 mkr (1,5) under årets sista 
kvartal. Då årets investeringar främst finansierades genom egna medel blev årets kassaflöde -10,5 mkr (13,5). 
2015 påverkades kassaflödet positivt av försäljningen av dotterbolaget Preventum Partner samt en nyemission. 
 
Personal 
Medeltalet anställda under 2016 uppgick till 108 (74) personer, varav 88 (60) kvinnor och 20 (14) män. 
 
Väsentliga händelser under 2016 
I maj 2016 ingick Bolaget avtal med ägarna av Gårdatandläkarna i Göteborg om förvärv av deras rörelser och 
den 1 juni genomfördes förvärvet. 
 
Den 19 september 2016 utsågs Michael Lagerbäck till ny VD i bolaget och tidigare VD lämnade bolaget. 
Lagerbäck tillträdde sin befattning den 12 januari 2017 och under mellantiden var Håkan Hallberg VD och 
Marianne Westerlund styrelseordförande.  
 
Framtidsutsikter 
Orasolvs mål är att bli en av de ledande aktörerna i svensk tandvård. Då samtliga kliniker har kapacitet att 
behandla fler kunder och anställa ytterligare personal kommer säljinsatserna att ökas under 2017. Ambitionen 
är att klinikerna skall nå marginalmålet om 15 % (EBITDA) under 2017 medan målsättningen att overheaden ska 
vara högst 5 % av intäkterna förväntas infrias senare.   
 
Kedjekonceptet kommer att utvecklas under 2017 och de delar som ger störst samordningsfördelar ska 
prioriteras. Det är bl.a. inköp, IT, marknadsföring och bemanning. 
 
Bolagets strategiska val att satsa på de minst konjunkturkänsliga marknadssegmenten inom områden med 
goda marknadsförutsättningar är fortsatt vägledande vid förvärv. Orasolv utvärderar kontinuerligt nya förvärv 
och förvärvsdiskussioner pågår. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Orasolv utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade 
risker samt verksamhetsrelaterade risker. De marknadsrelaterade riskerna inkluderar bland annat den politiska 
risken det innebär att vara vårdgivare där en del av ersättningen för bedriven vård kommer från 
Försäkringskassan och regleras av bland andra Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. De 
verksamhetsrelaterade riskerna inkluderar bland annat beroendet av nyckelpersoner och förmågan att 
rekrytera attraktiv personal. Vidare har bolaget en risk relaterad till den vård som bedrivs. 
 
Transaktioner med närstående 
Styrelseordförande Håkan Hallberg tjänstgjorde som t.f. VD under perioden 19 september 2016 – 11 januari 
2017. Under den perioden uppbar han en lön om 0,3 mkr. 
 
Segmentsredovisning 
Till följd av avyttringen av Preventum Partner AB under 2015 finns endast ett segment i verksamheten varför 
ingen segmentsredovisning har upprättats. 
 
Aktier och aktieägare  
Orasolv har per 31 december 2016 cirka 1 700 aktieägare och 188 782 602 utestående aktier med ett kvotvärde 
på 0,20 kronor. Därtill kommer teckningsoptioner motsvarande 3 000 000 aktier. 
 
Emissioner och bemyndiganden 
Vid årsstämman i Orasolv AB den 21 april 2016, beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 
kunna, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om 
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning av emitterade aktier, 
teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna ske kontant, genom kvittning, med apportemission eller i annat 
fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3.  
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Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2016.  
 
Årsstämma och årsredovisning 
Årsstämma för Orasolv AB kommer att hållas den 11 maj 2017 klockan 15:00 på Summit, Hightech building, 
Sveavägen 9, Stockholm. Aktieägare kommer att kallas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar tidigast 
sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 
 
Orasolv ABs årsredovisning för 2016 beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.orasolv.se senast den 
26 april.  
 
Kommande informationstillfällen 
Delårsrapport januari-mars 2017  28 april 2017 
Årsstämma 2017                      11 maj 2017 
Delårsrapport april-juni 2017    25 augusti 2017 
Delårsrapport juli-september 2017                             26 oktober 2017 
 

Valberedning 
Vid bolagets årsstämma den 21 april 2016 beslutades att Orasolv skall ha en valberedning bestående av en 
representant från de tre största ägarna vid utgången av september 2016. Valberedningens mandatperiod 
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utgörs av Rune Löderup, Torbjörn 
Gunnarsson och Bertil Haglund med styrelsens ordförande Håkan Hallberg som sammankallande. 
 
Valberedningen skall utfärda rekommendationer avseende val av styrelseordförande, styrelseledamöter och 
revisor, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete och 
revisionsarvode. Förslagen presenteras på Orasolvs hemsida senast en vecka före årsstämman. 
 
Övrig information 
För ytterligare information om Orasolv ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.orasolv.se .  
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning samt resultat.  
 
Stockholm den 23 februari 2017 
ORASOLV AB (PUBL) 
 
 
 

HÅKAN HALLBERG 
Styrelseordförande 

BENGT ELIASSON  
Styrelseledamot 

TORBJÖRN GUNNARSSON 
Styrelseledamot 

 
 
 
BERTIL HAGLUND 
Styrelseledamot 

 
 
 
PER NILSSON 
Styrelseledamot 

 
 
 
MARIANNE WESTERLUND 
Styrelseledamot 
 
 

   MICHAEL LAGERBÄCK  
   Verkställande direktör 
 
För frågor hänvisas till: 
Michael Lagerbäck, verkställande direktör 
e-post:  michael.lagerback@orasolv.se 
telefon:  +46 (0)707 401 195 
 
Informationen är sådan som Orasolv AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Bokslutskommunikén är inte granskad av bolagets revisor. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 23 februari 2017 klockan 08:30.  

http://www.orasolv.se/
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (MSEK)  2016 2015 2016 2015 
KONCERN   NOT okt -dec okt -dec jan-dec jan-dec 

  1,2,4     
Kvarvarande verksamhet       
Nettoomsättning   32,3 28,4 105,9 90,8 
Övriga rörelseintäkter   0,0 0,1 0,0 0,6 
Rörelsens kostnader     -32,1 -27,0 -107,5 -89,1 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar   0,2 1,6 -1,6 2,3 
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar   -0.3 -0,3 -0,9 -0,6 
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar   -2,0 -0,7 -4,4 -3,1 
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar     0,0 - 0,0 - 

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar   -2,1 0,6 -6,9 1,5 
Finansiellt netto     -0.2 -0,2 -1,4 -1,3 

Resultat efter finansiella poster     -2,3 0,4 -8,3 -2,7 
Skatt på periodens resultat     - - 9,6 - 

Resultat från kvarvarande verksamheter   -2,3 0,4 1,2 -2,7 
Resultat från avvecklade verksamheter  5 - 3,8 - 4,0 
Resultat   -2,3 4,2 1,2 1,3 

       
Resultat hänförligt till:       
Moderbolagets aktieägare   -2,3 4,2 1,2 1,3 

       
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare 
före utspädning    -0,01 0,00 0,01 -0,02 
efter utspädning    -0,01 0,00 0,01 -0,02 

       
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare     
före utspädning    -0,01 0,02 0,01 0,01 
efter utspädning    -0,01 0,02 0,01 0,01 

       
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 
            

Periodens resultat   -2,3 4,2 1,2 1,3 
Övrigt totalresultat       
Poster som kan komma att om klassificeras i senare finansiella rapporter:    
Verkligt värde finansiella tillgångar som kan säljas, efter skatt 0,0 0,0 0,3 0,0 

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt    0.0 0,0 0.0 0,0 

Periodens summa totalt resultat   -2,3 4,2 1,5 1,3 

       
Periodens summa totalresultat hänförligt till:       
Moderbolagets aktieägare   -2,3 4,2 1,5 1,3 

       
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK)             
KONCERN   Not 31 dec 2016 31 dec 2015 30 sep 2016 30 sep 2015 

  1,2,4     
Anläggningstillgångar       

 

Immateriella anläggningstillgångar  3 43,4 31,1 42,0 35,0  

Materiella anläggningstillgångar   9,1 10,0 9,1 10,7  

Finansiella anläggningstillgångar     15,5 5,7 15,5 5,7  

Summa anläggningstillgångar   68,0 46,8 66,6 51,4  

       
 

Omsättningstillgångar       
 

Varulager   2,4 1,8 2,1 1,8  

Kortfristiga fordringar   5,9 8,3 7,5 11,4  

Likvida medel     6,0 16,5 4,7 8,3  

Summa omsättningstillgångar     14,3 26,6 14,4 21,5  

Summa tillgångar   82,3 73,4 80,9 72,9  

       
 

       
 

Eget kapital   35,6 34,1 37,8 29,7  

Långfristiga skulder    22,2 19,1 21,0 23,9  

Kortfristiga skulder    24,5 20,2 22,1 19,3  

Summa eget kapital och skulder   82,3 73,4 80,9 72,9  

        
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MSEK)   2016 2015 2016 2015  

KONCERNEN     okt -dec okt -dec jan-dec jan-dec  

        
Kassaflöde från löpande verksamheten   4,9 1,5 1,8 -0,3  

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2,5 8,2 -13,7 -5,8  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -1,1  -1,6  1,4 19,6  

Periodens kassaflöde     1,3 8,2 -10,5 13,5  

Likvida medel vid periodens början   4,7 8,3 16,5 3,1  

Likvida medel vid periodens slut   6,0 16,5 6,0 16,5  
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NYCKELTAL     2015 2015 2016 2015  

KONCERNEN     okt -dec okt -dec jan-dec jan-dec  

       
 

Antal aktier vid periodens slut   188 782 602 188 782 602 188 782 602 188 782 602  

Genomsnittligt antal aktier   188 782 602 188 782 602 188 782 602 165 931 465  

Soliditet (%)   43 46 43 46  

Avkastning på eget kapital (%)   -6 13 3 4  

Avkastning på totalt kapital (%)   -3 6 1 2  

Eget kapital per aktie, SEK   0,19 0,18 0,19 0,18  

 
 

EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK)        2016 2015 
KONCERNEN        31 dec 31 dec 

       
Eget kapital vid periodens ingång     34,1 18,5 
Nyemission     - 14,4 
Emissionskostnader     - -0,1 
Periodens resultat     1,2 1,3 
Övrigt totalresultat     0,3 - 
Periodens totalresultat        1,5 1,3 

Eget kapital vid periodens utgång     35,6 34,1 

       
       
       
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK)     2016  2015 2016 2015 
MODERBOLAGET     okt -dec okt -dec jan-dec jan-dec 

       
Nettoomsättning   0,2 0,1 0,7 0,9 
Övriga intäkter   0,0 0,0 0,0 0,0 
Rörelsens kostnader     -2,1 -1,8 -8,8 -6,2 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar   -1,9 -1,7 -8,1 -5,3 
Avskrivningar immateriella tillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0 
Avskrivningar av materiella tillgångar     0.0 0,0 0.0 0,0 

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar   -1,9 -1,7 -8,1 -5,3 
Finansiellt netto     -0,1 1,8 -0,2 1,6 

Resultat efter finansiella poster   -2,0 0,1 -8,3 -3,7 
Bokslutsdispositioner   - 0,7 - 0,7 
Skatt på periodens resultat     - - -9,6 - 

Resultat   -2,1 0,8 1,2 -3,0 

       
       
BALANSRÄKNING (MSEK)             
MODERBOLAGET     31 dec 2016 31 dec 2015 30 sep 2016 30 sep 2015 

       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar   0,2 0,0 0.0 0,0 
Materiella anläggningstillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0 
Finansiella anläggningstillgångar     49,0 39,7 29,0 27,1 

Summa anläggningstillgångar   49,2 39,7 29,0 27,1 

       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar   1,1 1,5 25,0 20,3 
Kassa och bank     1,2 9,6 0,2 3,0 

Summa omsättningstillgångar     2,4 11,1 25,2 23,3 

Summa tillgångar     51,6 50,8 54,2 50,4 

       
       
Eget kapital   43,9 42,7 46,0 41,9 
Långfristiga skulder   3,0 5,0 3,5 7,5 
Kortfristiga skulder     4,7 3,1 4,7 1,0 

Summa eget kapital och skulder   51,6 50,8 54,2 50,4 
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NYCKELTAL     2016 2015 2016 2015 
MODERBOLAGET     okt -dec okt -dec jan-dec jan-dec 

       
Antal aktier vid periodens slut   188 782 602 188 782 602 188 782 602 188 782 602 
Genomsnittligt antal aktier   188 782 602 188 782 602 188 782 602 165 931 465 
Soliditet (%)   85 84 85 84 
Avkastning på eget kapital (%)   -5 2 3 -8 
Avkastning på totalt kapital (%)   -4 2 2 -7 
Eget kapital per aktie, SEK   0,23 0,23 0.23 0,23 
Resultat/aktie före utspädning, SEK   -0,01 0,00 0,01 -0,02 
Resultat/aktie efter utspädning, SEK   -0,01 0,00 0,01 -0,02 

       
EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK)             
MODERBOLAGET         31 dec 2016 31 dec 2015 

       
Eget kapital vid årets ingång     42,7 31,5 
Nyemission     - 14,4 
Emissionskostnader     - -0,2 
Periodens resultat/ totalresultat         1,2 -3,0 

Eget kapital vid årets utgång     43,9 42,7 

 
 
 

NOTER (MSEK)           

            

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper         

Orasolvs delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådan 
de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med 
RFR 2, Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen. Det är Orasolvs andra räkenskapsår i enlighet med IFRS. 

      

Not 2 Verkliga värden           

Orasolv innehar finansiella tillgångar, klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas vilka värderas till verkligt värde via övrigt 
totalresultat. Denna balanspost är värderad i enlighet med nivå 3. Övriga finansiella tillgångar tillhör kategorin Lånefordringar och kundfordringar 
vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Samtliga skulder, utom villkorad tilläggsköpeskilling är redovisade till upplupet anskaffningsvärde. 
Finansiella tillgångar och skulder vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde löper med rörlig ränta. Det verkliga värdet för dessa bedöms i 
allt väsentligt överensstämma med bokfört värde. Inga finansiella tillgångar eller skulder har flyttats mellan värderingskategorierna. Orasolv 
redovisar tilläggsköpeskillingar i samband med förvärv av verksamhet. Dessa tilläggsköpeskillingar värderas löpande till verkligt värde i enlighet 
med nivå 3. 

      

Not 3 Immateriella anläggningstillgångar            

      

    31 dec 2016 31 dec 2015   
Ackumulerade anskaffningsvärden      
Ingående balans  32,4 24,2   
Förvärv under året via inkråm  12,7 13,6   
Övriga förvärv  0,5 0,0   
Avyttring av dotterföretag   - -5,5   

Utgående balans  45,6 32,4   

      

      
Ackumulerade avskrivningar      
Ingående balans  -1,4 -2,2   
Årets avskrivningar  -0.9 -0,7   
Avyttring av dotterföretag   - 1,4   

Utgående balans   -2,2 -1,4   

Redovisat värde   43,4 31,5   
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Not 4 Rörelseförvärv           

Under räkenskapsåret 2016 har Orasolv Clinics förvärvat en klinik - Gårdatandläkarna i Göteborg - genom inkråmsförvärv från tre 
ägare/aktiebolag.  
Köpeskilling samt redovisade värden för förvärven är som följer:     
      
Köpeskilling Totalt     
Likvida medel 9,8     
Stamaktier som emitteras -     
Villkorad köpeskilling 3,1     

Summa köpeskilling 12,9     

      
Verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder     
Patientregister 3,4     
Inventarier 0,6     
Varulager 0,1     
Semesterlöneskuld -0.5     

Summa förvärvade nettotillgångar exkl goodwill 3,6     

Redovisad goodwill 9,3     

Summa förvärvade nettotillgångar 12,9     

      
Goodwill motsvarar de immateriella värden som personalen och kliniken representerar och som möjliggör skapandet av fortsatta vinster. 

     
Effekt i kassaflödet motsvarar posten likvida medel ovan. Inga kassa- eller bankmedel ingår i de förvärvade verksamheterna. 

      
Förvärvskostnader har uppgått till sammanlagt 209 Tkr och ingår i resultaträkningen/övriga rörelsekostnader. 

      
Tilläggsköpeskillingarna är en funktion av den framtida resultatutvecklingen och kommer att erläggas såväl kontant som genom emittering av 
aktier. Samtliga tilläggsköpeskillingar finns reserverade i balansräkningen och uppgår till totalt 13,4 mkr. Under perioden har 
tilläggsköpeskillingen avseende Gårdatandläkarna värderats upp med hänsyn till det goda resultatet under året. 

      
 

      
      

Not 5 Avvecklade verksamheter           

Det avyttrade dotterföretaget Preventum Partner AB redovisas som avvecklad verksamhet. Preventum Partner AB avyttrades den 19 
november 2015. 

      
Avvecklad verksamhet 2016 2015 2016 2015  
 okt -dec okt -dec jan-dec jan-dec  
Nettoomsättning - 1,7 - 9,7  
Rörelsens kostnader - -1,3 - -8,7  
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar - 0,4 - 1,0  
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar - -0,1 - -0,3  
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar - 0,0 - 0,0  
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar - 0,3 - 0,6  
Finansiellt netto - 0,0 - 0,0  
Resultat efter finansiella poster - 0,3 - 0,6  
Skatt på periodens resultat    -  
Periodens resultat - 0,3 - 0,6  
Rearesultat vid avyttring - 3,4 - 3,4  
Resultat från avvecklad verksamhet - 3,8 - 4,0  
      

  

      

 


