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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR DET FÖRKORTADE 
RÄKENSKAPSÅRET 1 APRIL - 31 DECEMBER 2016 
 

”Rekordkvartal avslutar året!” 
 

1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2016 (3 MÅNADER) 
 
 Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 611,5 MSEK (472,1), varav organisk tillväxt  

uppgick till 21 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 8 procent.  
 EBITA ökade med 80 procent till 75,8 MSEK (42,1), motsvarande en EBITA-marginal om  

12,4 procent (8,9). 
 Resultat efter skatt ökade med 81 procent och uppgick till 49,1 MSEK (27,2). 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 96,4 MSEK (62,1). 
 Under kvartalet har två företag förvärvats, Svan Care AB och Biolin Scientific AB, med en sammanlagd 

årsomsättning om cirka 135 MSEK samt en verksamhet, Medline, integrerats in i befintliga bolag, vilket tillför 
ytterligare cirka 40 MSEK i årsomsättning. 

 

1 APRIL – 31 DECEMBER 2016 (9 MÅNADER) 
 
 Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 1 485,6 MSEK (1 109,7), varav organisk tillväxt  

uppgick till 13 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 20 procent.  
 EBITA ökade med 54 procent till 153,7 MSEK (100,1), motsvarande en EBITA-marginal om  

10,3 procent (9,0). 
 Resultat efter skatt ökade med 58 procent och uppgick till 93,0 MSEK (59,0). 
 Resultat per aktie uppgick till 3,87 (3,31). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 

4,87 SEK (4,40). 
 Soliditeten uppgick till 45,5 procent (22,2). 
 Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 62,1 procent (65,8). 
 En företrädesemission om 300 MSEK har genomförts under räkenskapsåret.  
 Under räkenskapsåret har fyra förvärv genomförts med en sammanlagd årsomsättning om cirka 185 MSEK 

och två verksamheter har övertagits och integrerats i befintliga bolag, vilket tillför en sammanlagd 
årsomsättning om cirka 90 MSEK. Efter räkenskapsåret har ett förvärv genomförts, vilket tillför cirka 30 
MSEK i årsomsättning. 

 Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie för det förkortade räkenskapsåret. 
 

 
 3 månader t.o.m.  9 månader t.o.m.  . 12 månader t.o.m. 
MSEK 31 dec 16 31 dec 15 förändr. 31 dec 16 31 dec 15 förändr. 31 dec 16 31 mar 16 förändr. 
Nettoomsättning  611,5 472,1 30% 1 485,6 1 109,7 34% 1 938,3 1 562,4 24% 
EBITA 75,8 42,1 80% 153,7 100,1 54% 188,7 135,2 39% 
EBITA-marginal, % 12,4 8,9  10,3 9,0  9,7 8,7  
Resultat före skatt 61,6 31,1 98% 118,1 76,1 55% 142,2 100,2 41% 
Periodens resultat 49,1 27,2 81% 93,0 59,0 58% 111,8 77,8 43% 
Resultat per aktie, SEK 2,01 1,38 46% 3,87 3,31 17% 4,87 4,15 17% 

 
 

AddLife i korthet 

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig 
sektor huvudsakligen i Norden. Koncernen är uppdelad i två affärsområden; Labtech och Medtech. Koncernen består av 30 operativa dotterbolag 
som levererar utrustning, instrument, reagenser, hjälpmedel, rådgivning och teknisk support till kunder främst inom sjukvård, forskning, universitet 
och högskolor samt till läkemedels- och livsmedelsindustrin. Bolaget är framförallt verksamt i de nordiska länderna och finns även representerat 
genom mindre verksamheter i Tyskland, Benelux, Estland, Italien, UK, Kina och USA. AddLife är marknadsledande i Norden i ett flertal specifika 
nischområden inom marknadsområdena diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys samt medicinteknik.
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VD-kommentar      
 

Stark avslutning på året 
Vi har haft ett intensivt och mycket inspirerande år där vi också etablerat oss som 

börsbolag. Vi avslutar vårt första egna räkenskapsår med ett rekordkvartal där 
omsättningen ökade med 30 procent och resultatet ökade med 80 procent. Den 
organiska tillväxten i det sista kvartalet uppgick till 21 procent och för räkenskapsåret 
som helhet till 13 procent. Våra två affärsområden visade bägge förbättrade 
resultatnivåer både i kvartalet och under räkenskapsåret jämfört med föregående år. 
EBITA-marginalen för koncernen som helhet förbättrades i kvartalet till 12,4 procent 
(8,9) och för helåret till 10,3 procent (9,0). Kassaflödet har både under kvartalet och 
räkenskapsåret varit bra, vilket skapar möjligheter för fortsatta investeringar i vår 
verksamhet. 

Våra bolag har på ett mycket bra sätt navigerat på marknaden under hela året och på 
bästa sätt hanterat både möjligheter och utmaningar. Samtidigt har bolagen arbetat med 
sin interna effektivitet. Det erbjudande som vi som koncern har till marknaden, baserat 
på egna produkter och produkter från ledande leverantörer tillsammans med 
kompetensen i våra bolag där vi erbjuder rådgivning, service och utbildning, är mycket 
starkt. Vår väletablerade affärsmodell, att driva småskalighet i stor skala, har även i år 
visat sig vara framgångsrik.  
 
Marknadsutveckling 

Vår marknad utvecklas fortsatt positivt, och vi med den. Den underliggande tillväxten drivs framförallt av den demografiska 
utvecklingen i Norden, men också av den snabba tekniska utvecklingen inom branschen. Våra bolag har under räkenskapsåret haft 
en organisk tillväxt som vida överstiger genomsnittlig marknadstillväxt, som externa källor1 bedömer till cirka två till fyra procent. 
Detta betyder att våra bolag har ökat sina marknadsandelar inom sina respektive nischer. Sjukvården i Norden fortsätter sina 
investeringar både i instrument och förbrukningsmateriel. Samtidigt som efterfrågan är hög är också konkurrensen om 
upphandlingarna stor.  

 I både Sverige och Norge satsar regeringarna på att stimulera forskning och utveckling. Det gör även privata aktörer på dessa 
marknader varför forskningen erhåller stora anslag. I Danmark och Finland finns däremot statliga besparingsprogram inom 
universitetsforskningen, medan satsningarna från privata aktörer fortsätter. I samtliga nordiska länder har antalet start-ups inom 
Life Science ökat, framförallt inom eHälsa, bioteknik och läkemedel. Flera innovations-kluster byggs upp, ofta kring de större 
sjukhusen, för att stimulera utvecklingen inom Life Science i Norden.  
 

Förvärv 
Vi har under året genomfört totalt fyra förvärv, varav två i det sista kvartalet. Ett syfte med separat-noteringen av AddLife var 

att tydliggöra oss på marknaden som en Life Science-aktör, för att bland annat attrahera nya förvärvskandidater inom området. 
Det har vi lyckats med. Vi upplever att vår modell är attraktiv för ägare som är i begrepp att avyttra sina bolag varför vi ser mycket 
goda förutsättningar till fortsatta förvärv.  

Utöver rena företagsförvärv har vi under året också tagit över två större leverantörers verksamhet, Leica Biosystems och 
Medline, som vi under året integrerat i våra befintliga bolag. 

Efter räkenskapsåret har vi genomfört ytterligare ett företagsförvärv; Techno Medica, som tillför ytterligare cirka 30 MSEK i 
årsomsättning och fem anställda. Techno Medica ska under våren 2017 integreras in i verksamheten i Mediplast inom 
affärsområdet Medtech. 

Samtliga våra nya verksamheter, som förvärvats både under och efter räkenskapsåret, förväntas tillsammans tillföra drygt   
300 MSEK i årsomsättning. Vidare möjliggör dessa förvärv också utveckling inom nya intressanta nischer både på en nordisk och 
global marknad. Genom förvärven av Svan Care och Biolin Scientific, som genomfördes i det sista kvartalet, har vi också tagit ett 
tydligt steg avseende utvecklingen av egna produkter. Vi har genom förvärven också skaffat oss en position utanför Norden 
genom nya dotterbolag i såväl USA och som Kina. När vi nu stänger böckerna för 2016 kan vi konstatera att vi har 30 
rörelsedrivande dotterbolag och tillsammans är vi 545 medarbetare (427) i 11 länder. 

  
Den positiva utveckling som AddLife haft under 2016 är enbart möjlig tack vare alla våra duktiga medarbetare som varje dag gör 
sitt yttersta för att vi ska lyckas förverkliga vår vision. Till er alla vill jag rikta ett stort tack! 

 
Kristina Willgård 
VD och koncernchef  

                                                                 
1 MedTech Europe – The European Medical Technology Industry 
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Koncernens utveckling i kvartalet 
Nettoomsättningen i det tredje kvartalet ökade med 30 procent till 611,5 MSEK (472,1). Den organiska tillväxten var 21 procent 
och den förvärvade tillväxten var 8 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent, 
motsvarande 1,6 MSEK, och EBITA påverkades marginellt positivt. 

EBITA ökade med 80 procent till 75,8 MSEK (42,1) och EBITA-marginalen uppgick till 12,4 procent (8,9). Det förbättrade 
resultatet är en kombination av stark organisk omsättningstillväxt samt förvärvad omsättning men också kostnadseffektiviseringar 
inom våra bolag. I resultatet ingår en positiv effekt om 6,7 MSEK på grund av övergång från förmånsbaserad till premiebaserad 
pensionslösning i Norge.   

Finansnettot uppgick till -2,7 MSEK (-2,5) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 61,6 MSEK (31,1). Resultatet 
efter skatt för kvartalet ökade med 81 procent till 49,1 MSEK (27,2).  
 

Koncernens utveckling under räkenskapsåret 
Under räkenskapsåret ökade nettoomsättningen med 34 procent till 1 485,6 MSEK (1 109,7). Den organiska tillväxten var         
13 procent och den förvärvade tillväxten var 20 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med       
1 procent, motsvarande 7,8 MSEK och EBITA påverkades positivt med 1 procent, motsvarande 0,8 MSEK. 

EBITA ökade med 54 procent till 153,7 MSEK (100,1) och EBITA-marginalen uppgick till 10,3 procent (9,0). Räkenskapsårets 
ökade resultat är en kombination av ökad organisk omsättning, förvärvad omsättning samt kostnadseffektiviseringar inom våra 
bolag.  

Finansnettot uppgick till -4,0 MSEK (-4,0) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 118,1 MSEK (76,1). Resultatet 
efter skatt ökade med 58 procent till 93,0 MSEK (59,0) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (22). Den lägre 
skattesatsen är hänförlig till underskottsavdrag som har nyttjats i dotterbolag som har förvärvats under året. 

 
  
 

    
 
Utveckling per affärsområde 
 
Labtech 
Affärsområdet Labtech består av 18 bolag som verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och 
laboratorieutrustning. 
 

 3 månader t.o.m.  9 månader t.o.m.  12 månader t.o.m. 
MSEK 31 dec 16 31 dec 15 förändr. 31 dec 16 31 dec 15 förändr. 31 dec 16 31 mar 16 förändr. 
Nettoomsättning  401,7 302,8 33% 930,0 781,8 19% 1 218,1 1 069,9 14% 
EBITA 62,6 38,0 65% 118,7 85,3 39% 150,4 117,0 29% 
EBITA-marginal, % 15,6 12,5  12,8 10,9  12,3 10,9  

 
 

Labtechs nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 33 procent till 401,7 MSEK (302,8), varav organisk tillväxt var      
26 procent och den förvärvade 6 procent. EBITA ökade med 65 procent till 62,6 MSEK (38,0), motsvarande en EBITA marginal 
om 15,6 procent (12,5). Nettoomsättning under räkenskapsåret ökade med 19 procent till 930,0 MSEK (781,8), varav organisk 
tillväxt uppgick till 16 procent och förvärvad till 2 procent. EBITA ökade med 39 procent till 118,7 MSEK (85,3), motsvarande en 
EBITA-marginal om 12,8 procent (10,9).  
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Affärsläget för våra bolag inom Labtech har varit starkt under året och i kvartalet, framförallt för diagnostikbolagen. Vi har 
både hög instrumentförsäljning kombinerat med hög förbrukningsförsäljning på redan levererade instrument inom 
diagnostikbolagen. Tillväxten har varit positiv både inom mer traditionell klinisk kemi samt molekylär- och mikrobiologi. Årets 
influensasäsong har varit ovanligt svår i framförallt Sverige och Finland, vilket för oss medfört ökad försäljning av reagenser i det 
senaste kvartalet.  

Satsningarna och initiativen från både offentligt håll samt privata företag och stiftelser ökar generellt i Norden. Satsningarna 
syftar framförallt till att utveckla Life Science och olika forskningsprojekt. Detta medför ökad efterfrågan på framförallt avancerad 
instrumentering och olika forskningsreagenser, bl a antikroppar för cancerforskning, produkter som alla ingår i vårt sortiment.  

De besparingar som görs inom universitetsforskningen i Finland har medfört viss avvaktan i instrumentinvesteringar, vilket 
våra bolag däremot kompenserat genom ökad reagensförsäljning. Besparingarna inom universitetsforskningen och läkemedels-
industrin i Danmark ser inte heller ut att bromsa aktivitetsnivån nämnvärt. Genom fokuserad satsning på digital marknadsföring 
och webshop har de danska bolagen istället ökat sin försäljning av både reagenser och mindre instrument. I Norge har de 
nationella upphandlingarna inom sjukvården minskat och övergången till fler primärvårdsupphandlingar är tydlig. Därigenom har 
antalet upphandlingar totalt sett ökat, vilket varit positivt för våra verksamheter.  

I kvartalets resultat ingår en positiv effekt om cirka 6,7 MSEK avseende förändring från förmånsbaserad till premiebaserad 
pensionslösning i Norge. I december förvärvades Biolin Scientific till affärsområdet och förstärker vårt erbjudande med egna 
högteknologiska instrument på en internationell marknad. 

 
Medtech 
Affärsområdet Medtech består av 12 bolag som levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik, med 
fokus på produktsegmenten operation, thorax/neuro, förband, anestesi, intensivvård, öron- näsa och hals, stomi samt produkter 
inom hemsjukvård. 
 

 3 månader t.o.m.  9 månader t.o.m.  12 månader t.o.m. 
MSEK 31 dec 16 31 dec 15 förändr. 31 dec 16 31 dec 15 förändr. 31 dec 16 31 mar 16 förändr. 
Nettoomsättning  209,8 169,3 24% 555,6 327,9 69% 720,2 492,5 46% 
EBITA 18,9 11,6 63% 44,4 20,2 120% 56,6 32,4 75% 
EBITA-marginal, % 9,0 6,9  8,0 6,2  7,9 6,6  

 
 

I kvartalet ökade Medtech´s nettoomsättning med 24 procent till 209,8 MSEK (169,3) varav den organiska tillväxten uppgick 
till 12 procent och den förvärvade till 12 procent. EBITA uppgick till 18,9 MSEK (11,6), vilket i sin helhet motsvarande en EBITA-
marginal om 9,0 procent (6,9). Nettoomsättning under räkenskapsåret ökade med 69 procent till 555,6 MSEK (327,9), varav 
förvärvad tillväxt var 62 procent. EBITA ökade till 44,4 MSEK (20,2), motsvarande en EBITA-marginal om 8,0 procent (6,2). 
 

Efterfrågan från sjukvården i hela Norden fortsätter att utvecklas positivt både i kvartalet och under året som helhet. 
Tillväxten är störst i Sverige och Finland samt Benelux. Marknaden är däremot i vissa fall utmanande med stora, ibland nationella, 
upphandlingar i hård konkurrens. Våra bolag har emellertid hittills lyckats hantera detta på bästa sätt. Vår produktmix har 
förbättrats och efterfrågan på våra egna produkter, inom framförallt öron, näsa och hals samt infusions- och operations-
segmenten, har ökat både under året och i kvartalet. Vårt erbjudande med kundanpassade kit för olika typer av specialiserade 
ingrepp för sjukvården tas väl emot av marknaden. 

Verksamheten från Medline, som har integrerats i Mediplast-gruppen i slutet av kvartalet, har givit oss tillgång till en bredare 
produktportfölj inom framförallt operation i hela Norden. Svan Care, som förvärvades i oktober, var ett viktigt insteg för oss i den 
intressanta hemvårdsmarknaden. Efter räkenskapsårets slut förvärvades Techno Medica till affärsområdet, vilket kommer att 
integreras in i Mediplast under våren 2017. Bolaget stärker produktutbudet inom enteral nutrition.  
 

Finansiell ställning och kassaflöde 
Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 45,5 procent (22,2) och eget kapital per aktie uppgick till 29,40 SEK (16,28). 
Avkastningen på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 20,5 procent (26,9). Den lägre avkastningen beror framförallt på 
den företrädesemission om 300 MSEK som genomfördes under det första kvartalet. Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK 
(EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 62,1 procent (65,8).  

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 365,9 MSEK (641,5), inklusive pensionsskuld om 59,7 
MSEK (72.8). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån räntebärande nettoskuld inklusive pensionsskuld, uppgick till 0,5 vilket 
kan jämföras med 1,6 vid räkenskapsårets ingång. Minskningen av nettoskuldsättningsgraden beror på företrädesemissionen som 
genomfördes under det första kvartalet.  

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick 
sammantaget till 308,5 MSEK per den 31 december 2016.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 117,6 MSEK (102,4). Det förbättrade  
kassaflödet är hänförligt till årets resultatförbättring. Företagsförvärv uppgick till 150,0 MSEK (233,9) och avyttringar av företag 
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uppgick till 0,0 MSEK (6,4). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 21,1 MSEK (16,4). Avyttringar av 
anläggningstillgångar uppgick till 2,0 MSEK (0,7). Utdelning har betalats med 0,0 MSEK (18,1). Återköp av egna aktier uppgick till 
33,1 MSEK och utfärdade köpoptioner uppgick till 2,4 MSEK.   

 
Medarbetare 
Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 545, vilket kan jämföras med 427 vid räkenskapsårets ingång. Under 
räkenskapsårets genomförda förvärv har antalet medarbetare ökat med 92 personer samt ytterligare 12 personer i samband med 
övertagande av verksamheter. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 452 (317).  

 

Förvärv  
De från och med räkenskapsåret 2015/2016 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:  
 

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde 
Mediplast AB, Sverige Juli, 2015 465 120 Medtech 
Fenno Medical Oy, Finland Juli, 2015 185 35 Medtech 
V-Tech AB och Esthe-Tech AB, Sverige April, 2016 50 11 Medtech 
Svan Care AB, Sverige Oktober, 2016 35 13 Medtech 
Biolin Scientific AB, Sverige December, 2016 100 68 Labtech 
TM Techno Medica AB, Sverige Januari, 2017 30 5 Medtech 

 
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten. 
 
 
Under räkenskapsåret har fyra företagsförvärv genomförts: 
Den 1 april 2016 förvärvades samtliga aktier i V-Tech AB och Esthe-Tech AB till affärsområdet Medtech. Bolagen har 11 
anställda och omsätter tillsammans cirka 50 MSEK. Förvärven innebär en expansion främst inom området kärlkirurgi och estetisk 
kirurgi.  
                                                                                                                                                                                                                                                                
Den 3 oktober 2016 genomfördes förvärvet av Svan Care AB till affärsområdet Medtech. Bolaget har 13 anställda och omsätter 
cirka 35 MSEK. Förvärvet innebär en expansion inom området hemvård.  
 
Den 7 december 2016 genomfördes förvärvet av Biolin Scientific AB till affärsområdet Labtech. Bolaget är en ledande nordisk 
utvecklare och tillverkare av analysinstrument för materialanalys inom nanoteknik som efterfrågas av både universitet och industri 
över hela världen. Bolaget omsätter cirka 100 MSEK. Biolin Scientific AB med dotterbolag, har totalt 68 anställda. 
 
Förvärven har tillsammans påverkat koncernens nettoomsättning med 59 MSEK, EBITA med 12 MSEK, rörelseresultatet med 9 
MSEK och årets resultat efter skatt med 6 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med 
uppskattningsvis 141 MSEK, EBITA med 20 MSEK, rörelseresultat med 12 MSEK samt årets resultat efter skatt med 4 MSEK om 
förvärven hade genomförts 1 april 2016. 
 
Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår beräknat verkligt värde på villkorade köpeskillingar till 
13,3 MSEK, vilket utgör cirka 52 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en 
fastställd maximinivå. 
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De tillgångar och skulder som ingick i förvärven genomförda under räkenskapsåret 2016 uppgår enligt de preliminära 
förvärvsanalyserna till följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive 
förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i de förvärvade bolagen. Transaktionskostnader för förvärv 
uppgår till 1,8 MSEK och redovisas i posten försäljningskostnader.  

 
Under räkenskapsåret har 0,4 MSEK redovisats under övriga rörelseintäkter till följd av att beräknade villkorade köpeskillingar, 
avseende tidigare förvärv, avvikit från faktiskt utfall. Omvärdering av skulder för villkorade köpeskillingar har medfört en intäkt om 
4,4 MSEK under räkenskapsåret, vilket redovisas under övriga rörelseintäkter.  

 

Aktiestruktur 
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 50,1 MSEK. 
 

Aktieslag Antal aktier 
A-aktier 1 011 766 
B-aktier 23 605 327 
Totalt antal aktier före återköp 24 617 093 
Antal återköpta B-aktier -230 000 
Totalt antal utestående aktier efter återköp 24 387 093 

 
 
Under räkenskapsåret har 230 000 egna aktier återköpts. Det egna innehavet om 230 000 B-aktier motsvarar 0,9 procent av 
totalt antal aktier och 0,7 procent av röstetalet. Återköpta aktier täcker bolagets åtagande i utestående köpoptionsprogram. Det 
genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 143,93 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick 
under räkenskapsåret i medeltal till 86 983 (-). Aktiekursen per 31 december 2016 uppgick till 137,75 SEK och den senaste 
betalkurs för AddLifeaktien den 15 februari 2017 var 155,00 SEK.  
 
Efter beslut av årsstämman i september 2016 riktades ett erbjudande till 25 ledningspersoner att förvärva 230 000 köpoptioner 
på återköpta aktier. Programmet blev fulltecknat. Vid fullt nyttjande kommer antalet utestående B-aktier att öka med 230 000 
motsvarande cirka 0,9 procent av totala antalet aktier och cirka 0,7 procent av totala antalet röster i bolaget. 
Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 10,30 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en 
extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 148,10 SEK 
motsvarande 110 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 2 september - 15 september 2016. Lösenperioden är 
från och med den 17 september 2018 till och med den 28 februari 2019.  
 
Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har ej medfört någon utspädningseffekt under räkenskapsåret.  

 

  

         Verkligt värde     

Immateriella anläggningstillgångar 118,6

Övriga anläggningstillgångar 4,3

Varulager 25,5

Övriga omsättningstillgångar 59,4

Uppskjuten skatteskuld/skattefordran 8,4

Övriga skulder -83,3

Förvärvade nettotillgångar 132,9

Goodwill 43,4

Köpeskilling 1) 176,3

Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -16,6

Villkorad ännu ej utbetald köpeskilling -17,4

Påverkan på koncernens likvida medel 142,3

1) Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven. 
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Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till 18,1 MSEK (-) och resultat efter finansiella poster uppgick till 
68,9 MSEK (-10,0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 576,8 MSEK (476,4). 
Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång till 50,1 MSEK (40,1).   

 

Redovisningsprinciper 
Bokslutskommunikén har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34. 16A 
framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av bokslutskommunikén. 
Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om 
värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i AddLifes årsredovisning 2015/2016 har tillämpats för räkenskapsåret. För 
tidigare perioder har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i Addtechs årsredovisning 2014/2015 tillämpats. 
De nya och reviderade IFRS -standarder och IFRIC-tolkningar, med tillämpning från räkenskapsår 2016, har inte haft någon 
väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.   

Koncernen bildades den 22 juni 2015 genom att AddLife AB förvärvade 20 bolag som ingick i Addtech ABs Life Science 
segment från Addtech Nordic AB till redovisade värden. Eftersom verksamheterna historiskt inte har utgjort en koncern enligt 
IFRS definitioner, finns det inte koncernräkenskaper för perioderna före 22 juni 2015. Den historiska finansiella informationen för 
perioderna fram till 22 juni 2015 har därför upprättats som sammanslagna finansiella rapporter för den rapporterande enheten 
som utgörs av AddLife AB samt de 20 dotterbolagen. Nettoskuldsättning i de sammanslagna finansiella rapporterna utgörs av 
historisk redovisad skuldsättning för den rapporterande enheten. 

 
Alternativa nyckeltal  
AddLife presenterar vissa finansiella mått i bokslutskommunikén som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger 
värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets 
prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som 
används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I denna 
rapport har utökad information angivits avseende definitioner av finansiella mått.  

 
Valberedning 
Vid årsstämman 2016 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för de fem röstmässigt största aktie- 
ägarna per 30 september 2016 utse ledamöter, att jämte ordföranden utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet 
härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen; Johan Sjö, styrelseordförande, Anders Börjesson, Tom 
Hedelius, Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Martin Wallin (utsedd av Lannebo Fonder) och Johan Strandberg (utsedd av 
SEB Investment Management). Information om hur man kontaktar valberedningen finns på AddLifes hemsida. 

 

Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående har skett under räkenskapsåret, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat. 

 

Händelser efter räkenskapsårets utgång 
 

Förvärv 
Den 12 januari 2017 förvärvades TM Techno Medica AB. Bolaget kommer att ingå i affärsområdet Medtech. Techno Medica 
säljer och marknadsför produkter huvudsakligen inom enteral nutrition samt produkter för patienthygien och inkontinens. Techno 
Medica har framgångsrikt etablerat sig som en ledande leverantör inom enteral nutrition i Sverige, en intressant marknad med 
stark tillväxt som riktar sig mot såväl kommunal hemvård som landstingsfinansierad vård. Bolaget som har 5 anställda och 
omsätter cirka 30 MSEK kommer att integreras in i Mediplast AB. 
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Ledningsförändring 
Koncernledningen har utökats efter räkenskapsåret och utöver Kristina Willgård, Artur Aira och Martin Almgren ingår även Peter 
Simonsbacka, affärsområdeschef Labtech, och Lars-Erik Rydell, affärsområdeschef Medtech. Peter Simonsbacka anställdes i 
koncernen 2007 som VD i Bergman Labora men har under de senaste åren haft ansvar för en grupp av bolag inom affärsområdet 
Labtech. Lars-Erik Rydell kom in i koncernen 2015 som VD genom förvärvet av Mediplast och han har sedan dess arbetat 
parallellt som affärsområdeschef för Medtech.  
 
Inga andra för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
AddLifes resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som AddLife styr 
över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De externa riskfaktorer som har 
störst betydelse för AddLife är konjunkturläget i kombination med marknadsutveckling, konkurrenssituationen samt offentliga 
upphandlingar och politiska beslut. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information 
hänvisas till avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen (33-36) i AddLifes årsredovisning 2015/2016. 
Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen. 

 
 
Stockholm den 16 februari 2017 
 
 
 
Kristina Willgård 
VD och Koncernchef 
 
Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 
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Förslag till årsstämman 29 maj 2017 
Årsstämman hålls i Stockholm, IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 den 29 maj 2017 klockan 16:00. 
 
AddLifes utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning motsvarade 30-50 procent av koncernens genomsnittliga 
resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Styrelsen föreslår att bolaget lämnar en utdelning om 1,50 SEK per aktie. 
 
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman ett incitamentsprogram riktat till personer i ledande befattning. 
Styrelsen har vidare beslutat föreslå årsstämman om mandat till återköp av egna aktier motsvarande högst 10 procent av samtliga 
aktier i bolaget.  

 
Finansiell kalender 
Delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2017 kommer att publiceras 28 april 2017.  
Årsredovisningen för räkenskapsåret 1 april – 31 december 2016 kommer att publiceras som en pdf på AddLifes hemsida, 
www.add.life,  i mitten av april 2017. Tryckt årsredovisning kommer utsändas till de aktieägare som separat efterfrågat. 

 
Telefonkonferens 
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar 
bokslutskommunikén. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. 
 
Telefonkonferensen är den 16 februari 2017, kl. 10:00. 
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren  
Vänligen ring in på : +46 8 22 90 90 kod: 113242  
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Kristina Willgård, VD och koncernchef, +46 70 510 12 23 
Martin Almgren, ekonomidirektör, +46 70 228 15 45 
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Affärsområden 
Nettoomsättning per affärsområde 2016   2015/2016 
Kvartalsdata, MSEK  Kv3 Kv2 Kv1   Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 
Labtech  401,7 246,8 281,5  288,1 302,8 218,4 260,6 
Medtech  209,8 162,3 183,5  164,6 169,3 152,1 6,5 
Moderbolag och koncernposter  - - -   - - - - 
AddLifekoncernen  611,5 409,1 465,0  452,7 472,1 370,5 267,1 
          
          
EBITA per affärsområde 2016   2015/2016 
Kvartalsdata, MSEK  Kv3 Kv2 Kv1   Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 
Labtech  62,6 21,2 34,9  31,7 38,0 15,7 31,6 
Medtech  18,9 11,8 13,7  12,2 11,6 8,0 0,6 
Moderbolag och koncernposter  -5,7 -1,5 -2,2  -8,8 -7,5 1,4 0,7 
EBITA  75,8 31,5 46,4  35,1 42,1 25,1 32,9 
Avskrivningar immateriella 
anläggningstillgångar  -11,5 -10,2 -9,9  -8,9 -8,5 -8,5 -3,0 

Rörelseresultat  64,3 21,3 36,5  26,2 33,6 16,6 29,9 
Finansiella intäkter och kostnader  -2,7 0,5 -1,8   -2,1 -2,5 -1,0 -0,5 
Resultat efter finansiella poster  61,6 21,8 34,7  24,1 31,1 15,6 29,4 
 
 

       

Nettoomsättning per affärsområde     
 3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. 

 

    
MSEK 31 dec 16 31 dec 15 31 dec 16 31 dec 15 31 dec 16 31 mar 16 
Labtech 401,7 302,8 930,0 781,8 1 218,1 1 069,9 
Medtech 209,8 169,3 555,6 327,9 720,2 492,5 
Moderbolag och koncernposter - - - - - - 
AddLifekoncernen 611,5 472,1 1 485,6 1 109,7 1 938,3 1 562,4 

 

 
EBITA och EBITA-marginal per affärsområde samt rörelseresultat för koncernen  
 

 3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. 
MSEK 31 dec 16 % 31 dec 15 % 31 dec 16 % 31 dec 15 % 31 dec 16 % 31 mar 16 % 
Labtech 62,6 15,6 38,0 12,5 118,7 12,8 85,3 10,9 150,4 12,3 117,0 10,9 
Medtech 18,9 9,0 11,6 6,9 44,4 8,0 20,2 6,2 56,6 7,9 32,4 6,6 
Moderbolag och 
koncernposter 

-5,7  -7,5  -9,4  -5,4  -18,1  -14,2  

EBITA 75,8 12,4 42,1 8,9 153,7 10,3 100,1 9,0 188,8 9,7 135,2 8,7 
Avskrivningar 
immateriella 
anläggningstillgångar 

-11,5  -8,5  -31,6  -20,0  -40,5  -28,9  

Rörelseresultat 64,3 10,5 33,6 7,1 122,1 8,2 80,1 7,2 148,3 7,6 106,3 6,8 
Finansiella intäkter 
och kostnader 

-2,7  -2,5  -4,0  -4,0  -6,1  -6,1  

Resultat efter 
finansiella poster 

61,6  31,1  118,1  76,1  142,2  100,2  
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Koncernen i sammandrag 
Resultaträkning  3 månader t.o.m.  9 månader t.o.m.  12 månader t.o.m. 
MSEK 31 dec 16 31 dec 15  31 dec 16 31 dec 15  31 dec 16 31 mar 16 
Nettoomsättning  611,5 472,1  1 485,6 1 109,7  1 938,3 1 562,4 
Kostnad för sålda varor -402,1 -310,5  -975,2 -721,6  -1 268,3 -1 014,7 
Bruttoresultat 209,4 161,6  510,4 388,1  670,0 547,7 
Försäljningskostnader -120,2 -99,7  -316,4 -245,4  -415,2 -344,2 
Administrationskostnader -29,1 -34,3  -78,9 -69,3  -112,8 -103,2 
Forskning och utveckling -1,9 -  -1,9 -  -1,9 - 
Övriga rörelseintäkter och -
kostnader 

6,1 6,0  8,9 6,7  8,2 6,0 

Rörelseresultat 64,3 33,6  122,1 80,1  148,3 106,3 
Finansiella intäkter och kostnader -2,7 -2,5  -4,0 -4,0  -6,1 -6,1 
Resultat efter finansiella poster 61,6 31,1  118,1 76,1  142,2 100,2 
Skatt -12,5 -3,9  -25,1 -17,1  -30,4 -22,4 
Periodens resultat 49,1 27,2  93,0 59,0  111,8 77,8 
         
Hänförligt till:         
Moderbolagets aktieägare 49,1 27,2  93,0 59,0  111,8 77,8 
Innehav utan bestämmande inflytande - 0,0  - 0,0  - - 
Vinst per aktie, SEK* 2,01 1,38  3,87 3,31  4,87 4,15 
Medelantal aktier efter återköp, ’000 24 387 19 694  24 027 18 436  22 950 18 749 
Antal aktier vid periodens utgång, 
’000 

24 387 19 694  24 387 19 694  24 387 19 694 

* Beräknat exklusive innehav utan bestämmande inflytande.        
         
         
EBITA 75,8 42,1  153,7 100,1  188,8 135,2 
         
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar         
– materiella anläggningstillgångar -4,7 -3,8  -13,7 -10,4  -17,9 -14,6 
– immateriella anläggningstillgångar från 
förvärv 

-9,7 -7,4  -26,9 -18,1  -34,6 -25,8 

-övriga immateriella anläggningstillgångar  -1,8 -1,1  -4,7 -1,9  -5,9 -3,1 
         
         
Rapport över totalresultat 3 månader t.o.m.  9 månader t.o.m.  12 månader t.o.m. 
MSEK 31 dec 16 31 dec 15  31 dec 16 31 dec 15  31 dec 16 31 mar 16 
Periodens resultat 49,1 27,2  93,0 59,0  111,8 77,8 
Poster som senare kan återföras i 
resultaträkningen 

        

Periodens omräkningsdifferenser -0,5 -4,5  11,1 -8,1  15,4 -3,8 
Poster som inte ska återföras i 
resultaträkningen 

        

Omvärdering av förmånsbestämda 
pensionsplaner 

4,1 -  -2,3 -  7,4 9,7 

Skatt hänförlig till poster som inte 
ska återföras i resultaträkningen 

-0,9 -  0,5 -  -1,7 -2,2 

Övrigt totalresultat 2,7 -4,5  9,3 -8,1  21,1 3,7 
Periodens totalresultat 51,8 22,7  102,3 50,9  132,9 81,5 
Hänförligt till:         
Moderbolagets aktieägare 51,8 22,7  102,3 50,9  132,9 81,5 
Innehav utan bestämmande inflytande - 0,0  - 0,0  - - 
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Balansräkning, MSEK 31 dec 16 31 mar 16 31 dec 15 
Goodwill 524,2 479,1 478,2 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 346,5 255,8 247,3 
Materiella anläggningstillgångar 67,8 59,4 55,6 
Finansiella anläggningstillgångar 10,6 10,7 10,5 
Summa anläggningstillgångar 949,1 805,0 791,6 
Varulager 252,4 212,9 212,9 
Kortfristiga fordringar 360,5 247,6 309,7 
Likvida medel 14,7 11,6 129,8 
Summa omsättningstillgångar 627,6 472,1 652,4 
Summa tillgångar 1 576,7 1 277,1 1 444,0 
Eget kapital 716,9 346,6 320,7 
Räntebärande avsättningar 59,7 63,3 72,8 
Icke räntebärande avsättningar 40,2 52,5 54,6 
Räntebärande långfristiga skulder 10,7 301,1 1,3 
Icke räntebärande långfristiga skulder 0,7 - - 
Summa långfristiga skulder 111,3 416,9 128,7 
Icke räntebärande avsättningar 5,9 4,8 0,0 
Räntebärande kortfristiga skulder 310,1 185,1 697,2 
Icke räntebärande kortfristiga skulder 432,5 323,8 297,4 
Summa kortfristiga skulder 748,5 513,6 994,6 
Summa eget kapital och skulder 1 576,7 1 277,1 1 444,0 

 

Rapport över förändringar i 
koncernens eget kapital, MSEK 

       

1 apr 16 – 31 dec 16 1 apr 15 − 31 mar 16 1 apr 15 − 31 dec 15 

 Moderbolagets 
ägare 

Totalt eget 
kapital 

Moderbolagets 
ägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Totalt 
eget 

kapital 

Moderbolaget
s 

ägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Totalt 
eget 

kapital 
Belopp vid periodens ingång 346,6 346,6 263,0 0,3 263,3 263,0 0,3 263,3 
Nyemission - - 67,2 - 67,2 67,2 - 67,2 
Apportemission - - 234,3 - 234,3 234,3 - 234,3 
Företrädesemission 300,0 300,0 - - - - - - 
Emissionskostnad  -1,3 -1,3 - - - - - - 
Utfärdade köpoptioner 2,4 2,4 - - - - -  
Återköp av egna aktier -33,1 -33,1 - - - - - - 
Utdelning - - -294,9 -0,1 -295,0 -294,9 -0,1 -295,0 
Förändring innehav utan best. 
inflytande 

- - -4,5 -0,2 -4,7 - - - 

Periodens totalresultat 102,3 102,3 81,5 - 81,5 50,9 0,0 50,9 
Belopp vid periodens utgång 716,9 716,9 346,6 - 346,6 320,5 0,2 320,7 

          
Kassaflödesanalys  3 månader t.o.m.  9 månader t.o.m.  12 månader t.o.m. 
MSEK 31 dec 16 31 dec 15  31 dec 16 31 dec 15  31 dec 16 31 mar 16 
Resultat efter finansiella poster 61,6 31,1  118,1 76,1  142,2  100,2 
Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet 

0,8 11,9  36,7 30,2  54,8 48,3 

Betald inkomstskatt  -2,7 -6,7  -16,6 -16,0  -37 -36,4 
Förändringar i rörelsekapital 36,7 25,8  -20,6 12,1  -27,1 5,6 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

96,4 62,1  117,6 102,4  132,9 117,7 

Nettoinvesteringar i 
anläggningstillgångar 

-5,5 -4,3  -19,1 -15,7  -44,1 -40,7 

Företagsförvärv och avyttringar -111,4 6,4  -150,0 -227,5  -153,9 -231,4 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-116,9 2,1  -169,1 -243,2  -198,0 -272,1 

Utdelning till moderbolagets 
aktieägare 

- -  - -18,1  -276,8 -294,9 

Företrädesemission  - -  298,7 -  298,7 - 
Återköp av egna aktier - -  -33,1 -  -33,1 - 
Övrig finansieringsverksamhet 24,2 -16,4  -216,4 209,2  -44,0 381,6 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

24,2 -16,4  49,2 191,1  -55,2 86,7 

Periodens kassaflöde 3,7 47,8  -2,3 50,3  -120,3 -67,7 
Likvida medel vid periodens ingång 10,7 84,1  11,6 82,5 129,8 82,5 
Valutakursdifferens i likvida medel 0,3 -2,1  5,4 -3,0 5,2 -3,2 
Likvida medel vid periodens slut 14,7 129,8  14,7 129,8  14,7 11,6 
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Verkligt värde på finansiella instrument  31 dec 2016 31 mar 2016 

MSEK 
Redovisat 

värde Nivå 2 Nivå 3 
Redovisat 

värde Nivå 2 Nivå 3 
Derivat som innehas för handelsändamål 0,3 0,3 - - - - 
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 0,3 0,3 - - - - 
       
Derivat som innehas för handelsändamål - - - 0,8 0,8 - 
Villkorade köpeskillingar 13,3 - 13,3 6,4 - 6,4 
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 13,3 - 13,3 7,2 0,8 6,4 

 
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan. 
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. 
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För 
koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde. 
 

 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m. 
Villkorade köpeskillingar 31 dec 16 31 mar 16 
Ingående bokfört värde 6,4 - 
Årets förvärv 17,4 6,2 
Utbetalda köpeskillingar  -6,2 - 
Återförda via resultaträkningen -4,8 - 
Räntekostnader 0,5 0,2 
Valutakursdifferenser 0,0 0,0 
Utgående bokfört värde 13,3 6,4 

 
 

Nyckeltal 12 månader t.o.m. 

  31 dec 16 31 mar 16 31 dec 15 31 mar 15 31 mar 14 
Nettoomsättning, MSEK 1 938,3 1 562,4 1 394,4 1 056,8 983,5 
EBITA, MSEK 188,8 135,2 128,9 119,6 115,6 
EBITA marginal, % 9,7 8,7 9,2 11,3 11,8 
Resultattillväxt, EBITA, % 46,5 12,9 9,1 3,5 5,5 
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 62,1 64,0 65,8 94,0 97,5 
Periodens resultat, MSEK 111,8 77,8 78,3 80,4 78,3 
Avkastning eget kapital, %* 20,5 25,5 26,9 30,1 27,7 
Räntebärande nettoskuld, MSEK  365,9 537,9 641,5 18,7 13,4 
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 1,8 3,6 4,7 0,1 0,1 
Nettoskuldsättningsgrad, ggr* 0,5 1,6 2,0 0,1 0,0 
Soliditet, %* 45,5 27,1 22,2 40,9 44,3 
Medelantal anställda 452 370 317 284 276 
Antal anställda vid periodens slut 545 427 423 286 280 

 

* Nyckeltalen är beräknade med innehav utan bestämmande inflytande inkluderat i eget kapital. 
För nyckeltalsdefinitioner, se nedan. 

 
 
  



 

14 AddLife Bokslutskommuniké 1 april–31 december 2016 
 

Nyckeltal per aktie 12 månader t.o.m. 
  31 dec 16 31 mar 16 31 dec 15 31 mar 15 31 mar 14 
Resultat per aktie, SEK 4,87 4,15 4,40 5,06 4,90 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,87 - - - - 
Kassaflöde per aktie, SEK 5,79 6,27 7,74 7,58 5,70 
Eget kapital per aktie, SEK* 29,40 17,60 16,28 16,46 16,98 
Medelantal aktier efter återköp, ’000 22 950 18 749 17 809 15 892 15 892 
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 22 950 - - - - 
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 24 387 19 694 19 694 15 892 15 892 

 
* Beräknat exklusive innehav utan bestämmande inflytande. 
 
I beräkningen av genomsnittligt antal utestående aktier har antagits att de 500 000 st aktierna vid AddLife ABs bildande har 
förelegat under hela rapportperioderna. Därefter har fondemissionselement i den kontantemission som genomfördes under juli 
2015 justerats för retroaktivt. Då det saknas noterad aktiekurs för AddLife under de historiska räkenskapsåren har 
fondemissionselementet framräknats på basis av ett värde per aktie som använts i den i tiden närliggande apportemissionen som 
skedde i samband med förvärvet av Mediplast. Apportemissionen i sig, som genomförts efter de tre historiska 
räkenskapsperioderna, antas i resultat per aktieberäkningen ha skett till verkligt värde och påverkar således inte resultat per aktie 
för de tre perioderna. 
 
 

Moderbolaget i sammandrag 
Resultaträkning  3 månader t.o.m.  9 månader t.o.m.  12 månader t.o.m. 
MSEK 31 dec 16 31 dec 15  31 dec 16 31 dec 15  31 dec 16 31 mar 16 
Nettoomsättning 6,3 -  18,1 -  23,1 5,0 
Administrationskostnader -10,0 -8,6  -26,4 -8,6  -39,0 -21,2 
Rörelseresultat -3,7 -8,6  -8,3 -8,6  -15,9 -16,2 
Resultat från andelar i koncernföretag  75,0 -  75,0 -  75,0 - 
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande 
resultatposter 

1,4 -0,5  2,2 -1,4  0,9 -2,7 

Resultat efter finansiella poster 72,7 -9,1  68,9 -10,0  60,0 -18,9 
Bokslutsdispositioner 45,9 -  45,9 -  80,5 34,6 
Resultat före skatt  118,6 -9,1  114,8 -10,0  140,5 15,7 
Skatt -9,6 2,0  -8,8 2,2  -14.5 -3,5 
Periodens resultat 109,0 -7,1  106,0 -7,8  126,0 12,2 
      

 

Balansräkning, MSEK  31 dec 16 31 mar 16 31 dec 15 
Immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,4 0,4 
Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 - 
Finansiella anläggningstillgångar 1 164,3 960,6 776,9 
Summa anläggningstillgångar 1 164,8 961,2 777,3 
Kortfristiga fordringar 151,1 75,4 2,8 
Kassa och bank - - 32,3 
Summa omsättningstillgångar 151,1 75,4 35,1 
Summa tillgångar 1 315,9 1 036,6 812,4 
Eget kapital 688,1 314,2 294,2 
Obeskattade reserver  18,6 5,2 - 
Räntebärande långfristiga skulder 64,8 360,1 - 
Icke räntebärande långfristiga skulder 0,7 - ´- 
Summa långfristiga skulder 84,1 360,1 - 
Räntebärande kortfristiga skulder 513,6 322,6 508,7 
Icke räntebärande kortfristiga skulder 30,1 34,6 9,5 
Summa kortfristiga skulder 543,7 357,2 518,2 
Summa eget kapital och skulder 1 315,9 1 036,6 812,4 
Ställda säkerheter 39,8 - - 
Eventualförpliktelser   - - - 
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Definitioner 
 
Avkastning på eget kapital  Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av 

genomsnittligt eget kapital.  
 
 2016-12-31 2016-03-31 2015-12-31 
Årets resultat enligt resultaträkningen 111,8 77,8 78,3 
Eget kapital årsgenomsnitt  545,1 304,9 291,1 
Avkastning på eget kapital 111,8/545,1 = 20,5% 77,8/304,9 = 25,5% 78,3/291,1 = 26,9% 
 
Avkastning på rörelsekapital (R/RK)  EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.  
 
 2016-12-31 2016-03-31 2015-12-31 
Rörelseresultat före immateriella  
avskrivningar, EBITA, R 

188,8 135,2 128,9 

Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 303,9 211,1 195,9 
R/RK 188,8/303,9 = 62,1% 135,2/211,1 = 64,0%  128,9/195,9 = 65,8% 
  
EBITA  Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.  
 
 2016-12-31 2016-03-31 2015-12-31 
Rörelseresultat enligt resultaträkningen 148,3 106,3 105,9 
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar  40,5 28,9 23,0 
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar,  
EBITA 

188,8 135,2 128,9 

 
EBITA marginal   EBITA i procent av nettoomsättningen. 
 
 2016-12-31 2016-03-31 2015-12-31 
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar,  
EBITA 

188,8 135,2 128,9 

Nettoomsättning enligt resultaträkningen 1 938,3 1 562,4 1 394,4 
EBITA marginal 188,8/1 938,3 = 9,7% 135,2/1 562,4 = 8,7% 128,9/1 394,4 = 9,2% 
 
EBITDA  Rörelseresultat före avskrivningar. 
 
Eget kapital per aktie  Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.  
 
Kassaflöde per aktie  Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.  
 
Nettoskuldsättningsgrad  Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.  
 
Resultat per aktie  Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. 
 
Resultattillväxt EBITA Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA. 
 
Räntebärande nettoskuld  Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.  
  
Räntebärande nettoskuld/EBITDA  Räntebärande nettoskuld dividerat med EBITDA.  
 
Soliditet  Eget kapital i procent av summa tillgångar.  
 
 
De presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. 
Nyckeltalen presenteras i ”Nyckeltalstabellen” på sid 13 och kommenteras på sidorna 1-5. 
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Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
Marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08:00 (CET). 

 
 

AddLife AB (publ), Box 3145, Birger Jarlsgatan 43, SE-103 62 Stockholm. info@add.life, www.add.life, org.nr. 556995-8126 


