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DELÅRSRAPPORT 1 april – 30 juni 2017 
 
(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående år. Redovisning enligt IFRS, se not 
1 för vidare information) 
 

1 april – 30 juni 2017 i sammandrag   

• Nettoomsättningen ökade med 4,2% till 30,0 mkr (28,8).  

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) sjönk till -0,8 mkr (2,3). 

• Jämförelsestörande poster uppgick till -1,6 mkr (0). Dessa är avvecklingskostnader för lokaler, ledande personal samt 
reserv för osäkra kundfordringar. 

• Resultat efter skatt uppgick till -2,1 mkr (10,8). I juni föregående år aktiverades ackumulerade underskottsavdrag i 
moderbolaget till ett värde av 9,6 mkr. 

• Antal arbetsdagar uppgick till 59 dagar (62). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 mkr (3,2). 
 
1 januari – 30 juni 2017 i sammandrag   

• Nettoomsättningen ökade med 12,8% till 60,0 mkr (53,2).  

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) sjönk till 0,0 mkr (2,1). 

• Jämförelsestörande poster uppgick till -1,7 mkr (0). Dessa är avvecklingskostnader för lokaler, ledande personal samt 
reserv för osäkra kundfordringar. 

• Resultat efter skatt uppgick till -2,6 mkr (9,5). I juni föregående år aktiverades ackumulerade underskottsavdrag i 
moderbolaget till ett värde av 9,6 mkr. 

• Resultatet per aktie, verksamheten totalt, var -0,01 kr (0,05). 

• Antal arbetsdagar uppgick till 123 dagar (123). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 mkr (3,1). 

• Soliditeten uppgick till 44 procent (48). 
 
Händelser under kvartalet 

• Ett tilläggsförvärv gjordes i Malmö den 8 maj då tandläkare Jacqueline Rasic blev en del av Orasolv-gruppen. 

• Ledningen har kompletterats med en HR-ansvarig – Ida Hassis. 

 

VD har ordet 
 
Bästa aktieägare, 
 

Vi har en fortsatt positiv försäljningsutveckling och ökar omsättningen i andra kvartalet med drygt 4% jämfört med samma 

kvartal föregående år. Under kvartalet har vi gjort investeringar i grundstruktur och IT. Investeringarna har varit 

nödvändiga och är en förutsättning för vår fortsatta resa mot att bli en av Sveriges största tandvårdskedjor. 

Under kvartalet har vi lagt stort fokus på vår klinik i Malmö. Vi har gjort en del personalförändringar och framför allt har vi 

förvärvat och integrerat tandläkare Jacqueline Rasics verksamhet i kliniken. Förändringarna har varit positiva och vi ser en 

förbättring i både omsättning och resultat. 

Den 7 juni tillträdde Ida Hassis tjänsten som HR ansvarig. Rekryteringen av en HR-ansvarig är ett viktigt steg i arbetet att 

skapa ett kedjekoncept där en grundförutsättning för att lyckas är att företaget kan rekrytera, behålla och utveckla 

kompetent personal. 

Nu ser jag fram emot en spännande höst med ökade säljinsatser och fortsatt fokus på byggandet av ett starkt klinikkoncept. 

Michael Lagerbäck, verkställande direktör 
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Kommentarer till utvecklingen  
 
Koncernens resultat 1 april – 30 juni 2017 
Koncernens intäkter ökade under det andra kvartalet och uppgick till 30,0 mkr (28,8) – en ökning med 4,2% jämfört med 
föregående år. Justerat för effekten av förvärvet av Gårdatandläkarna i juni 2016, har omsättningen minskat främst på 
grund av färre arbetsdagar i Q2 – 59 dagar (62) i kvartalet.  
 
Resultat före avskrivningar (EBITDA) minskade till -0,8 mkr (2,3). Resultatet belastades framför allt av kostnader för 
infrastruktur inom IT samt en gemensam plattform för bildhantering.  
 
Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar 
I samband med årsbokslutet 2016 ändrades avskrivningstiderna för anläggningstillgångar, vilket har medfört en ökning av 
avskrivningar på materiella anläggningstillgångar med ca 0,2 mkr. Avskrivningarna på de immateriella tillgångarna uppgick 
till 0,1 mkr (0,2). Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 mkr (0,8) i andra kvartalet. 
 
Finansiella kostnader 
Räntenettot under andra kvartalet uppgick till -0,1 mkr (-0,1). 
 
Orasolv Clinics AB - Tandvårdstjänster 
Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Orasolv Clinics AB som utvecklar och förvärvar tandvårdskliniker med målsättningen 
att erbjuda patientssäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Idag driver Orasolv Clinics totalt nio 
kliniker varav fem i Stockholm, en i Uppsala, två i Göteborg och en i Malmö.  
 
Orasolv AB  
Moderbolaget omfattar VD och CFO samt bär kostnader för styrelse, notering och revision. Moderbolagets intäkter har 
uteslutande bestått av fakturering till dotterbolaget. Resultat före avskrivningar för kvartalet uppgick till -1,6 mkr (-1,4).  
 
Investeringar 
Periodens investeringar utgörs av tilläggsförvärvet av verksamheten i JacRas AB, av IT-utrustning för genomförandet av den 
gemensamma IT-plattformen samt ersättningsinvesteringar på klinikerna.  
 
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till 0,2 mkr (3,2).  
Investeringarna belastade kassaflödet med -1,2 mkr (-10,0) och räntor och amortering av banklån med -1,4 mkr (4,1). 

  
Likviditet och räntebärande skulder 
Koncernens likvida medel uppgick till 2,0 mkr (6,0 mkr vid årsskiftet), därtill kommer en outnyttjad checkkredit på 3,0 mkr. 
Räntebärande lån och leasingåtaganden uppgick tillsammans till 14,6 mkr (17,3 mkr vid utgången av 2016). Den finansiella 
nettoskulden uppgick således till 12,6 mkr (11,3 vid årsskiftet).  
 
Väsentliga händelser under rapportperioden 
Ett tilläggsförvärv till Engelbrektskliniken genomfördes i maj genom köpet av verksamheten i JacRas AB. Med förvärvet 
knyts viktig kompetens till kliniken i Malmö samt ökas kapacitetsutnyttjandet och lönsamheten. 
 
Rekryteringen av en HR-ansvarig genomfördes och är en viktig roll i en personalintensiv verksamhet. 
 
Händelser efter rapportperiodens utgång 
Inget särskilt att rapportera.     
 
Framtidsutsikter 
Orasolvs mål är att bli en av de ledande aktörerna inom svensk tandvård. Då samtliga kliniker har kapacitet att behandla 
fler kunder och anställa ytterligare personal ökar säljinsatserna under hösten 2017.  
Kedjekonceptet är under utveckling under 2017 och de delar som ger störst samordningsfördelar prioriteras. Det är bl.a. 
inköp, IT, marknadsföring och bemanning. 
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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, 
verksamhetsrelaterade risker och finansiella risker.  
 
De marknadsrelaterade riskerna inkluderar bland annat den politiska risken som det innebär att vara vårdgivare där en del 
av ersättningen för bedriven vård kommer från Försäkringskassan och regleras av bland andra Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket. Därtill förekommer för vissa patientgrupper stöd från sociala myndigheter och/eller landsting. 
 
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.  
 
De finansiella riskerna kan vara: 

• Ränterisk – är risken att verkliga värden eller framtida kassaflöden påverkas av ändrade marknadsräntor, 

• Prisrisk – kan förekomma i finansiella tillgångar som kan säljas eller finansiella skulder värderade till verkligt värde, 
o Finansiella tillgångar - Orasolv äger andelar i en bostadsrättsförening i Uppsala, som har bokförts till 

verkligt värde i koncernen efter en värdering av en lokal fastighetsmäklare 
o Finansiella skulder – Orasolv har skulder för tilläggsköpeskillingar. Om dessa skulle vara otillräckliga 

påverkar de inte resultatet, utan ökar goodwillen under förvärvsåret. Justering därefter görs över 
resultaträkningen och påverkar resultatet.  

• Kreditrisk – här menas exponering i placeringar såsom överskottslikviditet och kundfordringar.  
o Överskottslikviditeten placeras endast på inlåningskonto i SEB. 
o Exponeringen i kundfordringar är begränsad då en stor del av kunderna betalar med betal-/kreditkort i 

anslutning till behandling. Fakturering förekommer i viss mån fortfarande, vilket innebär att det finns viss 
risk för kundförluster i koncernen. Bolaget vidtar fortsatta åtgärder för att undvika kreditrisken i 
kundfordringar.  

• Finansieringsrisken – är risken att bolaget inte kan finansiera sin verksamhet. Bolaget har haft negativt kassaflöde 
till följd av förvärv och investeringar, vilket är en risk.  

 
Närstående 
Inga närståendetransaktioner har förekommit i bolaget under andra kvartalet.  
 
Segmentsredovisning 
Till följd av avyttringen av Preventum Partner AB under 2015 finns endast ett segment i verksamheten varför ingen 
segmentsredovisning upprättats. 

 
Aktier och teckningsoptioner 
Totalt antal utestående aktier uppgick vid kvartalsbokslutet till 188 782 602 st. 
 
Vid ordinarie årsstämma 2014 beslutades om emission av 1 500 000 teckningsoptioner. Dessa förföll den 30 juni 2017 utan 
att tecknas. Dessa teckningsoptioner är makulerade. 
 
Vid ordinarie årsstämma 2017 beslutades om emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner, som skall förvärvas av 
ledande befattningshavare. Optionerna förfaller den 30 juni 2020 och kan lösas in under tre månader innan förfallodagen. 
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Kommande informationstillfällen under 2017 och 2018 
 

Delårsrapport januari-september 2017                  26 oktober 2017 
Bokslutskommuniké januari-december 2017 22 februari 2018 
Delårsrapport januari-mars 2018 26 april 2018 
Årsstämma 2018 26 april 2018 

 
 
Övrig information 
För ytterligare information om Orasolv AB:s verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.orasolv.se .  
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning samt resultat.  

 
Stockholm den 25 augusti 2017 

ORASOLV AB (PUBL)  

 

Bertil Haglund 
Styrelsens ordförande 

Torbjörn Gunnarsson 
Styrelseledamot 

 
 
Håkan Hallberg 
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)70 740 11 95 
      
Delårsrapporten är inte granskad av bolagets revisor. Denna information är sådan information som Orasolv AB (publ) är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 klockan 08:30.  

http://www.orasolv.se/
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (MSEK) 2017 2016 2017 2016

KONCERN NOT apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun

1, 2

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning 30,0 28,8 60,0 53,2

Övriga  rörelseintäkter 0,0 - 0,1 -

Rörelsens  kostnader -30,8 -26,5 -60,1 -51,1

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -0,8 2,3 0,0 2,1

Avskrivningar immateriel la  anläggningsti l lgångar 3 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3

Avskrivningar materiel la  anläggningsti l lgångar -1,1 -0,8 -2,1 -1,6

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -2,0 1,3 -2,4 0,2

Finans iel l t netto -0,1 -0,1 -0,2 -0,3

Resultat efter finansiella poster -2,1 1,2 -2,6 -0,1

Skatt på  periodens  resultat - 10 - 9,6

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -2,1 10,8 -2,6 9,5

Periodens  resultat från avvecklade verksamheter - - - -

Periodens resultat -2,1 10,8 -2,6 9,5

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets  aktieägare -2,1 10,8 -2,6 9,5

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet hänförligt till 

moderbolagets aktieägare

före utspädning -0,01 0,06 -0,01 0,05

efter utspädning -0,01 0,06 -0,01 0,05

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare

före utspädning -0,01 0,06 -0,01 0,05

efter utspädning -0,01 0,06 -0,01 0,05

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Periodens  resultat -2,1 10,8 -2,6 9,5

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras i senare finansiella rapporter:

Verkl igt värde finans iel la  ti l lgångar som kan sä l jas , efter skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Periodens summa totaltresultat -2,1 10,8 -2,6 9,5

Periodens summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets  aktieägare -2,1 10,8 -2,6 9,5

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) 2017 2016 2017 2016

KONCERN Not 30 jun 30 jun 31 mar 31 mar

Anläggningstillgångar

Immateriel la  anläggningsti l lgångar 3 44,3 42,1 43,2 31,0

Materiel la  anläggningsti l lgångar 8,3 9,8 8,8 9,6

Finans iel la  anläggningsti l lgångar 15,5 15,3 15,5 5,7

Summa anläggningstillgångar 68,1 67,2 67,5 46,3

Omsättningstillgångar

Varulager 1,9 2,3 2,0 1,8

Kortfri s tiga  fordringar 5,7 9,4 6,5 10,1

Likvida  medel 2,0 12,5 4,4 15,2

Summa omsättningstillgångar 9,6 24,2 12,9 27,1

Summa tillgångar 77,7 91,4 80,4 73,4

Eget kapita l 33,0 43,6 35,1 32,7

Långfris tiga  skulder 20,7 21,9 21,4 21,0

Kortfri s tiga  skulder 24,0 25,9 23,9 19,7

Summa eget kapital och skulder 77,7 91,4 80,4 73,4
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MSEK) 2017 2016 2017 2016

KONCERNEN apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun

Kassaflöde från löpande verksamheten 0,2 3,2 0,2 3,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,2 -10,0 -1,9 -10,4

Kassaflöde från finans ieringsverksamheten -1,4 4,1 -2,3 3,3

Periodens kassaflöde -2,4 -2,7 -4,0 -4,0

Likvida  medel  vid periodens  början 4,4 15,2 6,0 16,5

Likvida  medel  vid periodens  s lut 2,0 12,5 2,0 12,5

NYCKELTAL 2017 2016 2017 2016

KONCERNEN apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun

Antal  aktier vid periodens  s lut 188 782 602 188 782 602 188 782 602 188 782 602

Genomsnittl igt anta l  aktier 188 782 602 188 782 602 188 782 602 188 782 602

Sol idi tet (%) 42 48 44 48

Avkastning på  eget kapita l  (%) -6 28 -7 25

Avkastning på  tota l t kapita l  (%) -3 13 -3 12

Eget kapita l  per aktie, SEK 0,17 0,23 0,17 0,23

Antal  arbetsdagar 59 62 123 123

EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK) 2017 2016 2017 2016

KONCERNEN 30 jun 30 jun 31 mar 31 mar

Eget kapital vid periodens ingång 35,1 32,8 35,6 34,1

Periodens  resultat -2,1 10,8 -0,5 -1,3

Övrigt tota l resultat - - - -

Periodens  tota l resultat -2,1 10,8 -0,5 -1,3

Eget kapital vid periodens utgång 33,0 43,6 35,1 32,8

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) 2017 2016 2017 2016

MODERBOLAGET apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun

Nettoomsättning 0,4 0,2 0,8 0,3

Övriga  intäkter - - 0,0 -

Rörelsens  kostnader -2,0 -1,6 -3,8 -3,6

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -1,6 -1,4 -3,0 -3,3

Avskrivningar immateriel la  ti l lgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar av materiel la  ti l lgångar - 0,0 - 0,0

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -1,6 -1,4 -3,0 -3,3

Finans iel l t netto 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Resultat efter finansiella poster -1,6 -1,5 -3,1 -3,4

Skatt på  periodens  resultat - 9,6 - 9,6

Periodens resultat/ periodens totalresultat -1,6 8,1 -3,1 6,2

BALANSRÄKNING (MSEK) 2017 2016 2017 2016

MODERBOLAGET 30 jun 30 jun 31 mar 31 mar

Anläggningstillgångar

Immateriel la  anläggningsti l lgångar 0,3 0,0 0,3 0,1

Materiel la  anläggningsti l lgångar - - - -

Finans iel la  anläggningsti l lgångar 47,9 29,0 47,9 19,4

Summa anläggningstillgångar 48,2 29,0 48,2 19,5

Omsättningstillgångar

Kortfri s tiga  fordringar 0,8 21,7 0,8 21,7

Kassa  och bank 0,3 5,4 0,3 7,5

Summa omsättningstillgångar 1,1 27,1 1,1 29,2

Summa tillgångar 49,3 56,1 49,3 48,7

Eget kapita l 42,3 48,9 42,3 40,8

Långfris tiga  skulder 3,0 4,0 3,0 5,0

Kortfri s tiga  skulder 4,0 3,2 4,0 2,9

Summa eget kapital och skulder 49,3 56,1 49,3 48,7
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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            

      

    
2017 

30 jun 
2016 

30 jun 
2017 

31 mar 
2016 

31 mar 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 45,6 32,5 45,6 32,5

Förvärv under året via  inkråm 1,2 11,4 - -

Övriga  förvärv 0,2 - - -

Utgående balans 47,0 43,9 45,6 32,5

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -2,4 -1,4 -2,2 -1,4

Årets  avskrivningar -0,3 -0,3 -0,2 -0,1

Utgående balans -2,7 -1,7 -2,4 -1,5

Redovisat värde 44,3 42,2 43,2 31,0

De immateriel la  ti l lgångarnas  redovisade värde i  Orasolv är

*  Goodwi l l 30,3 28,4 29,9 20,6
*  Patientstockar 13,5 13,5 12,9 10,2

*  Övriga  immateriel la  ti l lgångar 0,5 0,3 0,4 0,2

Totalt 44,3 42,2 43,2 31,0


