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VD HAR ORDET 

 
 
Martin Klafstad, CEO 

Året som gått och vad vi gör framåt! 
 
Arbetet med att skapa en kostnadseffektiv 
plattform fortsatte med full kraft under 2016. 
Under det första halvåret flyttade vi det lager 
vi tidigare haft i Norge till Falköping där nu 
allt varuflöde hanteras för Sverige, Norge 
och Finland. Vi effektiviserade också organi-
sationen med minskade fasta kostnader som 
följd.  
 
Under hösten bestämde vi oss för att genom-
föra två saker. För det första ville vi avsluta 
2016 på ett sätt som gjorde att vi både gene-
rerade ett positivt kassaflöde och ett resultat 
som var bättre än andra halvåret 2015. I en 
situation där omsättningen har fallit med 
12 % lyckades vi med det. Kassaflödet juste-
rat med effekten från factoring blev under 
andra halvåret +12,5 MSEK, och EBITDA 
före engångskostnader uppgick till 6,3 
MSEK. Detta, tillsammans med att vi gläd-
jande (efter ett antal omgångar i olika instan-
ser) till slut fick en rättvis dom i Högsta Dom-
stolen i Cederrothfallet, genererade ett 
EBITDA för året på 25,7 MSEK. Bringwell 
har därmed fått en mer solid balansräkning 
och likviditet att kunna utveckla verksam-
heten vidare.  
 
För det andra satte vi som mål att utveckla 
och påbörja genomförandet av ett förbätt- 
 

 
 
 
 
ringsprogram. Bringwell är idag inte tillräck-
ligt lönsamt och vi behöver förbättra oss 
inom flera områden för att nå våra målsätt-
ningar. 

Vi ska bli mer effektiva 
 
En av våra största kostnader är marknadsfö-
ring av våra produkter. Effektiv användning 
av marknadsföringsmedel innebär att man 
använder en andel av omsättningen till mark-
nadsföring som både är hållbar över tid och 
som skapar tillväxt och vi har implementerat 
metoder som gör att vi framöver kan säker-
ställa en mer effektiv användning av våra 
medel.  
 
Vi behöver ytterligare effektivisera övrig 
verksamhet vad gäller vår användning av 
både fasta och produktrelaterade kostnader. 
Under året har vi samlat alla funktioner för 
logistik, redovisning och lager i Falköping 
och även effektiviserat säljkåren. Totalt har 
vi som en följd av detta minskat beman-
ningen under 2016 från 66 till 61 personer. 
Fokus har också legat på att reducera in-
köps- och produktionskostnaderna på våra 
produkter. Detta är ett arbete som har gett 
bra effekt under 2016 och vi har bra och kon-
kreta planer för detta även framöver. 

Vi ska ha ett bättre och mer effektivt 
sortiment 
 
Bringwell har över tid satsat alltför brett på 
flera olika varumärken, där förutsättningarna 
för en lönsam verksamhet inte har varit goda. 
Vi har därför initierat åtgärder för att minska 
sortimentet och se över våra avtal med leve-
rantörerna. Som en konsekvens av detta 
kommer vi bland annat inte längre att sälja 
varumärkena BioLife, Questbar och Multipo-
wer. Även om detta på kort sikt är ogynnsamt 
för omsättningen - dessa varumärken stod 
för 65 % av omsättningstappet under 2016 - 
så är det absolut nödvändigt på lång sikt, vi 
måste ha produkter med goda marginaler 
och vi måste ha avtal där vi inte tvingas till 
hög kapitalbindning.  
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Reducering av sortimentet är också centralt 
för att få ett lägre rörelsekapital och därmed 
förstärkt likviditet. Vårt sortiment har därför 
minskats från 655 till 590 artiklar under året 
och vi har planerat ytterligare nedskärningar 
till cirka 430 artiklar under första halvåret 
2017. 

Vi ska bli en bättre partner för våra 
kunder 
 
Bringwells största kundsegment är hälso-
fackhandeln. Under 2016 stod denna kanal 
för 46 % av vår omsättning (exklusive export), 
medan vår omsättning i kanalen föll med 
22 %. Hälsofackkanalen är en kanal vi måste 
och vill satsa på om vi ska lyckas. Därför ska 
vi bli en bättre partner för våra hälsofackkun-
der, och har skapat ett bra fundament fram-
över med fördelaktigare avtal, ett mer an-
passat sortiment och ett aktivt kampanjpro-
gram. 
 
Samtidigt har vi produkter och varumärken 
som passar bra även i andra kanaler. Exem-
pelvis har välkända varumärken som möter 
ett brett konsumentbehov en naturlig plats i 
dagligvaruhandeln. Andra produkter som 
täcker mer "medicinska" behov vill konsu-
menterna finna på apotek och vi har med ti-
den sett till att bredda distributionen av 
dessa produkter till denna kanal. Resultatet 
av detta gav under 2016 en omsättningsök-
ning på 10 % - främst genererat av svenska 
apotek. Framöver vill vi aktivt bearbeta apo-
tek även i andra länder. För att möjliggöra 
detta har vi bland annat ingått ett distribut-
ionsavtal med Tamro i Finland. Samtidigt 
kommer vi också fortsättningsvis hålla foten 
på pedalen i Sverige. 
 
Slutligen måste vi också finnas till hands för 
konsumenter som vill handla online - vår till-
växt för webbhandeln förra året blev 16 % - 
och vi har ett aktivt samarbete och bra planer 
för våra kunder för att göra ett bra jobb även 
här. 

Vi måste utveckla våra varumärken 
 
Till syvende och sist lever Bringwell av att ut-
veckla, förbättra och sälja varumärken och 
produkter till konsumenter. Konkurrensen är 
hård - både från varumärkesleverantörer och 

handelns egna varumärken - samt att konsu-
menten blir mer och mer krävande. 
 
Under 2016 har vi lyckats med vissa varu-
märken, medan andra har varit svårare. En 
av ljuspunkterna var Probi, där vi genom ett 
aktivt lanserings- och försäljningsprogram 
och ett gott samarbete med vår leverantör 
har skapat en tillväxt på 24 %. Detta varu-
märke är nu vårt största i Sverige.  
 
Vi har också träffat rätt med lanseringen av 
Eskimo-3 Kids Chewable, en omega-3-pro-
dukt med god smak, där både barn och 
vuxna lätt kan få i sig sin dagliga dos av 
omega-3. Produkten har fått bra listning i 
Sverige, den är på väg in i Danmark och 
även till våra exportmarknader, bland annat i 
Kina, Irland och Storbritannien. Vi har också 
förnyat marknadsföringen av KanJang - Sve-
riges mest sålda medel mot förkylning - med 
god effekt. 
 
Vår satsning framöver kommer att fokusera 
längs två spår. För det första kommer vi att 
stärka innovations- och marknadsföringsar-
betet för våra egna varumärken, där bland 
annat Eskimo-3, Kan Jang, Mivitotal, Maxo-
sol och MOVO är viktiga. För det andra kom-
mer vi aktivt att vidareutveckla de licensie-
rade varumärken som vi har bestämt oss att 
satsa på och vi kommer att fördjupa samar-
betet med våra duktiga leverantörer inom 
detta område. 

Framöver 
 
För 2017 är vår huvudplan att genomföra det 
förbättringsprogram som vi initierade 2016 
och som vi tidigare beskrivit. Vi kommer 
också att rikta särskilt fokus på att stabilisera 
och så småningom vända utvecklingen på 
den norska marknaden, där vi hittills har varit 
sårbara på grund av svaga licensierade va-
rumärken och för få egna, starka varumär-
ken. Det är bara att kavla upp ärmarna och 
se fram emot ett aktivt 2017! 
 
 
 
 
Martin Klafstad, CEO 
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VERKSAMHETEN 
 
Bringwell är en av de ledande försäljnings- och marknadsorganisationerna för egenvårdspro-
dukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård och traditionellt växtbaserade läkemedel) 
och OTC-läkemedel. 
 
Bringwell finns i samtliga nordiska länder (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samt-
liga kanaler (hälsofackbutiker, apotek, dagligvarubutiker, träningsbutiker, webbhandel samt 
export). Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken.  
 
Bringwells aktie är listad på NASDAQ First North och Mangold Fondkommission AB är Certi-
fied Adviser. 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

”Bringwell brinner för dokumenterade produkter som har en positiv påverkan 
på människors hälsa och gör en skillnad i vardagen” 

 

 
   

 
 
 

Bringwell ABs (publ) huvudkontor har 
sitt säte i Stockholm.  
Bringwell Sverige AB har en produk-
tionsanläggning placerad i Falköping. 
Bringwell Norge AS är baserat i 
Asker, Norge,  
Bringwell Finland Oy är baserat i 
Helsingfors, Finland. 
A/S Anjo/Bringwell Danmark är base-
rat i Köpenhamn, Danmark. 
  
Den nordiska matrisorganisationen gör 
att samverkan sker på nordisk basis 
inom samtliga affärsområden såsom 
Marknad, Försäljning, Finans, Supply 
och Regulatory. 
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HÖGKVALITATIVA PRODUKTER – BÄSTSÄLJANDE! 
Bringwells ambition är att hjälpa människor att må bra och känna välbefinnande. Därför är det viktigt att 
produkterna är av hög kvalitet och bygger på mångårig erfarenhet och forskning samt är väl dokumente-
rade. Bringwell har ett brett sortiment och här är några av de mest omtyckta och bästsäljande produk-
terna! 
 

    
 
Eskimo-3/Eskimo-3 Chewable 
En unik fiskolja som tillverkas på ett 
sätt som säkerställer att det är en av 
de stabilaste produkterna på mark-
naden. År efter år presenteras den 
som en av de bästa i test på alla nor-
diska marknader. Eskimo säljs i alla 
nordiska länder inom apotek, i hälso-
fackhandeln och webb samt exporte-
ras främst till Storbritannien, Belgien, 
Frankrike och USA. Finns nu även 
som välsmakande tuggtablett. 

           
 
Mivitotal Plus 
Mivitotal Plus är ett flytande vitamin- 
och mineralkomplex för hela familjen 
från 3 år och uppåt. I Mivitotal-familjen 
ingår även Mivitotal Kvinna, Man, Flex 
och Sport, samtliga speciellt anpas-
sade för sin målgrupp. En mycket om-
tyckt produkt som länge varit en stor-
säljare på apotek, i hälsofack- och 
dagligvaruhandeln samt webb. 

 
 
Kan Jang 
Kan Jang är ett traditionellt växtbase-
rat läkemedel för lindring av symtom 
vid förkylning. Produkten har funnits 
länge på marknaden och är en av 
Sveriges mest använda och betrodda 
förkylningsprodukter. Finns numera 
även i tablettform. Säljs på apotek, i 
hälsofack- och dagligvaruhandeln 
samt webb.  
 
 

 
 

            
 
ProbiJärn 
Probi Järn innehåller en balanserad 
mängd järn, bakteriekulturen Lacto-
bacillus plantarum 299v (som genom-
gått ett fyrtiotal kliniska studier som vi-
sat förmågan att överleva matsmält-
ningspassagen och stanna kvar i tar-
men).  Probiprodukterna Järn, Mage, 
Frisk och Travel finns på alla nordiska 
marknader och säljs på apotek, i häl-
sofackhandeln samt webb. 

 
 

               
 
Artic Root 
Artic Root med rosenrotextrakt är ett 
traditionellt växtbaserat läkemedel an-
vänt som adaptogen vid stressrelate-
rad nedsatt prestationsförmåga med 
symptom såsom trötthet, svaghets-
känsla, irritabilitet och lindrig oro. 
Säljs på apotek, i hälsofackhandeln 
samt webb.  
 

 
 
 
WNT 
WNT erbjuder ett brett sortiment av 
produkter, främst proteinpulver, bars 
och smoothies, för både motionärer 
och elitidrottare. Alla produkter bygger 
på mångårig erfarenhet och forskning. 
WNT rekommenderas av flera tränare 
i elitidrotten. Säljs i hälsofack- och 
sportfackhandeln, gym samt webb. 
 

 
 

 
 
 
Maxosol 
Maxosol är ett kosttillskott och den 
första produkten på marknaden där 
man kombinerar betakaroten med 
andra för huden viktiga vitaminer och 
mineraler (bl a biotin, vitamin A, niacin 
och zink) i en och samma tablett. 
Säljs på apotek, i hälsofackhandeln 
samt webb.  
 

 
 
Membrasin 
Membrasin är Sveriges mest använda 
kosttillskott vid torra slemhinnor i mun, 
ögon och underliv. Membrasin inne-
håller extrakt av havtornsbär, är en 
mycket omtyckt produkt och används 
av både män och kvinnor. Säljs på 
apotek, i hälsofackhandeln samt 
webb. 
 

                       
Movo 
Movo är en nyponbaserad produkt 
som bidrar till ledernas rörlighet och 
bygger på ett unikt patent. Movo inne-
håller hela bäret med bl a kärnor som 
har en hög halt av naturligt C-vitamin. 
Nyponpulvret i Movo är utan tillsatser 
och sötningsmedel och innehåller pa-
tenterad GOPO. Produkten har upp-
graderats med ett nytt greppvänligt 
lock och finns på alla nordiska mark-
nader. Säljs på apotek, i hälsofack-
handeln samt webb.   
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Omsättning och förändring per kanal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kommentarer helåret 2016 
 
 
Den nedgång vi haft i hälsofackhandeln gör att 
samtliga produktområden minskar. Kosttillskott, 
med bl a Eskimo och Probi, är det största pro-
duktområdet och står för 74 % av omsättningen. 
Näst störst produktområde är läkemedel med 
15 % av omsättningen. Sportsegmentet har den 
största minskningen beroende på att vi på grund 
av dålig lönsamhet inte längre har Questbar och 
Multipower i vårt sortiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges minskning mot samma period förra året 
beror på den svaga utvecklingen i hälsofackhan-
deln. Glädjande var att Apotek växte med 11 % 
och Webb med 20 %. Apotek är nu den största 
kanalen i Sverige med 43 % av den svenska om-
sättningen. Norges minskning är hänförlig till vår 
svaga utveckling i hälsofackhandeln där vi påver-
kas både av kanalens negativa utveckling och 
deras satsning på egna varumärken. Avveckling 
av olönsamma produkter och kunder gör att 
sportsegmentet minskat kraftigt i Norge. Finland 
har haft en bra tillväxt då vi fått bättre distribution 
på våra produkter. Danmark minskar något bero-
ende på tapp inom dagligvaruhandeln samtidigt 
som webbhandel ökar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälsofackhandeln är fortsatt vår största kanal. 
Den kanalglidning från hälsofack till Apotek och 
Webb vi började se 2015 har fortsatt även detta 
år. Bättre distribution och effektiva kampanjer gav 
10 % tillväxt på Apotek och 16 % tillväxt på 
Webb. På totalen kompenserade det inte fullt ut 
för den kraftiga minskningen på hälsofackhan-
deln. Minskningen i sportsegmentet beror på att 
vi där medvetet tagit bort olönsamma produkter. 
Svag utveckling i Sverige och Danmark ligger 
bakom den negativa utvecklingen på dagligvaru-
handeln. 
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NORDISK LEDNING 
 

 
 
Martin Klafstad 
 
CEO 
Bringwell sedan 2016 
Född 1965 
 
Martin har gedigen erfarenhet av 
FMCG, dagligvaruhandeln och 
han har haft ledande befattningar 
inom Rema1000, Kavli och Orkla 
Food. Han har både sälj- och 
marknadsbakgrund. 
  
Martin har en magisterexamen i 
ekonomi och en civilingenjörsexa-
men. 
 
Aktier i bolaget: 0 
 
 
 

 
 
Jonny Hoffman 
 
CFO/vice CEO 
Bringwell sedan 2014 
Född 1956 
 
Jonny har en bred erfarenhet som 
både CFO och CEO i Abba och 
Seafood-kategorin i Orkla Food. 
Han har arbetat som interim CFO 
och konsult inom ledningen för en 
rad större bolag och har jobbat i 
alla nordiska länder samt internat-
ionellt. Han sitter i Svensk Egen-
vårds styrelse. 
Jonny har en civilekonomexa- 
men. 
 
Aktier i bolaget: 0 

 
 
Senia Johansson 
 
Chief Medical & Regulatory Of-
ficer  
Bringwell sedan 2012 
Född1969 
 
Senia har en forskarbakgrund. 
Hon har arbetat på bl a Läkeme-
delsverket och Svensk Egenvård 
med regulatoriska och vetenskap-
liga frågeställningar både nation-
ellt och internationellt. 
Senia har farmacie doktorsexa-
men från Uppsala Universitet. Har 
publicerat ett flertal vetenskapliga 
artiklar och publikationer. 
 
Aktier i bolaget: 0 
 

 
 
Lena Karlsson 
 
HR Manager  
Bringwell sedan 2012 
Född 1973 
 
Lena har tidigare jobbat som HR 
Specialist på Metsä Tissue AB 
och som Key Account Mana-
ger/Sälj coach på SJ AB. Lena 
har en magisterexamen i Perso-
nal Organisation och Ledarskap 
och är Diplomerad Akupressör. 
 
Aktier i bolaget: 0 
 

 
 
Eva Wilander 
 
CMO 
Bringwell sedan 2016 
Född 1969 
 
Eva har haft ledande befattningar 
på bl a Coca Cola och Candy-
king. Hon har bred erfarenhet 
inom sälj- och marknadsföring av 
FMCG. 
 
Eva har civilingenjörsexamen och 
Business/Mgmt IHM.  
 
Aktier i bolaget: 0 
 
 
 
 

 
 
Björn Ullemark 
 
Chief Supply Officer 
Bringwell sedan 2014 
Född 1978 
 
Björn har tidigare arbetat som 
Produktionschef och Platschef på 
Falbygdens Ost och Atria Scandi-
navia. 
 
Björn har en DIHM-examen från 
IHM Business School.  
 
Aktier i bolaget: 0 
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Bengt Lind 
 
Country Manager Bringwell 
Sweden  
Bringwell sedan 2008 
Född 1976 
 
Bengt har gedigen erfarenhet från 
branschen, bl a som VD i Green 
Medicine. 
 
Bengt har även arbetat som god-
känd revisor och har en magis-
terexamen i ekonomi.  
 
Aktier i bolaget: 0 
 
 
 
 
 
 

 
 
Claus Jacobsen 
 
Country Manager A/S Anjo/ 
Bringwell Denmark  
Export 
Bringwell sedan 2007 
Född: 1951 
 
Claus har många års erfarenhet 
från hälsofackhandeln (bl a som 
VD för A/S Anjo i 25 år) samt sälj- 
och marknadsföring.  
 
Claus ansvarar även för Export.   
 
Aktier i bolaget: 0 
 
 
 

 
 

 
 
Audun Holt 
 
Country Manager Bringwell 
Norway 
Bringwell sedan 2016 
Född 1970 
 
Audun har en bred erfarenhet 
från hälsokostbranschen från bl a 
Validus. Han varit även varit in-
köps- och försäljningschef på 
Life. 
 
Audun har en magisterexamen i 
ekonomi. 
 
Aktier i bolaget: 0 
 
 
 
 
 

 
 
Kirsi Kettunen 
 
Country Manager Bringwell 
Finland 
Bringwell sedan 2015 
Född: 1970 
 
Kirsi har en lång erfarenhet från 
hälsofackhandeln, sälj- och mark-
nadsföring samt produktgrupps-
management.  
Kirsi har bl a jobbat som Sales 
Manager på Midsona Finland Oy 
och Algol Pharma Oy. 
Hon sitter i Finska Hälsokost Par-
tihandels Associations styrelse. 
 
Aktier i bolaget: 0 
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STYRELSE OCH REVISORER 
 

 
 
Catherine Röhstö Sahlgren 
 
Styrelseordförande sedan 2014 
Styrelseledamot sedan 2010 
 

Född 1962 
 
Övriga nuvarande uppdrag: 
VD Teknikmagasinet, Styrelseledamot i Arkitektkopia och 
Future. 
 
Tidigare erfarenheter: VD Selecta AB, VD Euroseek, Ked-
jedirektör för Pressbyråkedjan 
 
Utbildning: Civilekonom 
 
Aktier i bolaget: 127 069 

Styrelsens övergripande ansvar är att för aktieä-
garnas räkning förvalta Bolaget på ett sätt så att 
ägarnas intresse av en långsiktig god kapitalav-
kastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrel-
sen har inte utsett något revisionsutskott. En val-
beredning har utsetts vars uppgift är att lämna för-
slag på styrelse inför årsstämman 2017. Det har 
hållits 10 st protokollförda styrelsemöten under 
2016, inklusive ett konstituerande i Bringwell AB. 
Styrelsen har träffat bolagets ansvarige revisor vid 
två tillfällen då genomgång gjorts av de noteringar 
som revisorn haft uppe under årets revision. 

Styrelsen består idag av fem personer. 
 
 
 
Revisorer: 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som 
Bringwells revisor vid ordinarie bolagsstämma i april 
2016 med huvudansvarig Auktoriserad revisor Mag-
nus Brändström. Född 1962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Lars Holmström 
 
Styrelseledamot sedan 2013 
 

Född 1942 
 
Övriga nuvarande uppdrag: 
Styrelseledamot i Food Radar 
Systems AB, Fastighets AB 
Eleonor och Palagonia AB. 
 
Tidigare erfarenheter: Lång 
erfarenhet av VD-och kon-
cernledningsarbete inom 
Abba Seafood AB, Estrella AB 
och Freia Marabou AB. Flerta-
let styrelseuppdrag inom 
Volvo, Orkla och Freia Ma-
rabou. 
 
Utbildning: Ekonom 
 
Aktier i bolaget: 0 

 
 
Bengt Julander 
 
Styrelseledamot sedan 2016 
 

Född 1953 
 
Övriga nuvarande uppdrag:  
CEO Linc AB. 
  
Styrelseledamot i bl a Eriks-
bergskliniken AB, nWise AB, 
Pharmalink AB, Proequo AB, 
Stille AB, Swevet AB, Linc AB 
 
Utbildning: Apotekare 
 
Aktier i bolaget: 30 000 000 
 

 
 
Dag J Opedal 
 
Styrelseledamot sedan 2014 
 

Född 1959 
 
Övriga nuvarande uppdrag: 
Executive Advisor för FSN 
Capital Partners AS. Styrelse-
ledamot i bolag som Telenor 
ASA, Kavli Holding AS, 
Nammo AS, Odin Forvaltning 
AS, Bertel O Steen Holding 
og Invest AS och Cosmetic 
Group AS.  
 
Aktier i bolaget: 0 

 
 
Patrice Jabet 
 
Styrelseledamot sedan 2016 
 

Född 1979 
 
Övriga nuvarande uppdrag:  
Partner FSN Capital Partners 
AB. Styrelseledamot i bl a 
VITA AS med relaterade bo-
lag samt i Molly Holding AB 
(fd Validus)  
 
Utbildning: M.Sc. in Indus-
trial Management and Engi-
neering, Lund, B.Sc i Busi-
ness and Economics, Lund  
 
Aktier i bolaget: 0 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
Allmän information 
 
Bringwell AB, organisationsnummer 556484-3232 
(moderföretaget) och dess dotterbolag (sammantaget 
koncernen) är en av de ledande försäljnings- och 
marknadsorganisationerna för egenvårdsprodukter på 
den nordiska marknaden. Bringwells strategi är att 
leda utvecklingen på egenvårdsmarknaden genom  
bl a innovativa produkter som ger bättre hälsa samt 
ökar välbefinnandet och livskvaliteten.  
 
Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade 
produkter och varumärken. Koncernen har en pro-
duktionsanläggning i Sverige. Koncernen säljer hu-
vudsakligen sina produkter inom Sverige, Norge, Fin-
land och Danmark samt en mindre del på Export (ut-
anför Norden). 
 
Verksamheten består i huvudsak av tillverkning, för-
säljning och distribution av hälsoprodukter genom 
koncernens dotterbolag. Moderbolagets verksamhet 
omfattar främst koncerngemensamma lednings- och 
ekonomifunktioner. Bringwell bedriver verksamhet i 
Sverige, Norge, Finland samt Danmark. 
 
Bringwell har sitt säte i Stockholm.  Adressen till hu-
vudkontoret är Rosenlundsgatan 13, Stockholm. Bo-
laget är noterat på Nasdaq OMX First North på Stock-
holmsbörsen under beteckningen BWL.  
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. 
 
Väsentliga händelser under året 
 
I augusti 2016 började Martin Klafstad som CEO i 
Bringwell AB. Jonny Hoffman utsågs samtidigt till 
CFO och vice VD. I augusti började även Eva Wilan-
der som CMO och Audun Holt utsågs till Landschef 
Norge samt nordisk försäljningschef. 
 
I enlighet med Bringwells strategi om att fokusera 
ännu starkare på utveckling av egna varumärken 
kommer företaget från februari 2017 inte längre att 
saluföra varumärket BioLife på den nordiska mark-
naden. På kort sikt medför detta ett tapp i omsätt-
ningen samtidigt som marginalen och likviditeten 
stärks.  
 
Väsentliga händelser efter räken-
skapsårets utgång 
 
Högsta Domstolen meddelade den 13 februari 2017 
att den ändrat Hovrättens dom och det skadestånd 
som Bringwell Sverige AB ska betala till Cederroth 
uppgår till 2,0 MSEK samt ränta. Totalt innebär det att 
Bringwell ska betala 3,1 MSEK.  
Skadeståndsminskningen har inneburit en positiv re-
sultateffekt under 2016 på 26,9 MSEK. 
Utbetalningen täcks med egna likvida medel.  
 
 
 

Omsättning och resultat 

 
Under 2016 uppgick den totala omsättningen till 336,3 
(378,4) MSEK. En minskning med 11 % jämfört med 
föregående år. 
 
EBITDA uppgick till 25,7 (-17,9) MSEK. I resultatet in-
går poster av engångskaraktär med 21,6 (-21,5) 
MSEK. Årets resultat uppgick till 11,8 (-69,0) MSEK, 
vilket innebär att resultatet per aktie uppgick till 0,05  
(-0,27) SEK. 
 
Valutakurseffekter 

 
Bolaget påverkas av alla nordiska valutors utveckling 
gentemot den svenska kronan. Den norska kronans 
påverkan är störst eftersom ca 1/4 av omsättningen 
är i NOK. Bruttomarginalen och EBITDA påverkades 
negativt av valutaeffekter på cirka 3 MSEK då inköp i 
USD och Euro har blivit dyrare.  
 
Säsongsvariationer 
 
Bringwells målsättning är att ha en produktportfölj av 
väldokumenterade egna och inlicensierade produkter 
med en stark marknadsnärvaro inom terapiområdena 
Vitaminer/Mineraler, Mage/Tarm, Hjärta/Kärl, Förkyl-
ning, Immunförsvar, Leder och Hudvård. Den starka 
marknadsnärvaron inom dessa områden ska bidra till 
minskade säsongsvariationer och ge en stabil vinst-
generering.  
 
Rörelsekostnader 
 
Rörelsens kostnader uppgick till -319,9 (-461,0) 
MSEK, en minskning med 30,6 %. Kostnader för han-
delsvaror minskade med 9,8 % och uppgick till -167,9 
(-186,2) MSEK. I totala rörelsekostnader ingår poster 
av engångskaraktär med 21,6 (-21,5) MSEK.  
 
Avskrivningar och nedskrivningar 
 
Bringwell-koncernens avskrivningar på immateriella 
anläggningstillgångar är relaterade till varumärken, 
distributionsrättigheter, recept och balanserade ut-
vecklingskostnader. Restposten goodwill skrivs inte 
av planmässigt utan impairmenttestas årligen samt 
vid indikation på värdenedgång, vilket innebär att pos-
tens värde endast förändras genom nedskrivning. Av-
skrivningar på materiella anläggningstillgångar består 
av avskrivningar på inventarier. Av- och nedskriv-
ningar uppgick under 2016 till totalt -9,3 (-64,7) 
MSEK, varav -6,9 (-61,9) MSEK är hänförligt till av- 
och nedskrivningar på immateriella tillgångar, se not 
11. Under 2015 skrevs goodwill ned med 50 MSEK 
avseende segment Bringwell Retail Norden.  
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Kassaflöde, likviditet och finansiell 
ställning 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till 6,5 (-3,9) MSEK efter förändringar i rörelsekapitalet 
13,6 (14,1) MSEK. Factoring avseende kundford-
ringar i Bringwell Sverige AB och Bringwell Norge AS 
påverkade kassaflödet med -1,0 (23,6) MSEK. Årets 
kassaflöde uppgick till 6,7 (-5,0) MSEK. 
 
Koncernens varulager uppgick vid årets utgång till 
51,7 (60,6) MSEK. Kundfordringar och andra ford-
ringar uppgick till 48,0 (56,9) MSEK och innefattar 
kundfordringar om 43,7 (50,0) MSEK. Likvida medel 
uppgick till 29,2 (21,2) MSEK. Bringwell-koncernen 
har en factoringkredit om 50,0 MSEK, vilken är utnytt-
jad med 22,6 MSEK per 31 december 2016. Leveran-
törsskulderna var per den 31 december 2016 33,9 
(37,4) MSEK. Bringwell-koncernen har inga räntebä-
rande skulder per 31 december 2016. 
 
Koncernens balansomslutning uppgick per 31 decem-
ber 2016 till 348,8 (369,9) MSEK. Det egna kapitalet 
uppgick till 268,3 (250,7) MSEK och soliditeten till 
76,9 (67,8)%. 
 
Investeringar 
 
Anläggningstillgångarna utgörs till största delen av 
varumärken, distributionsrättigheter och recept.  
Investeringar i anläggningstillgångar under 2016 upp-
gick till 0,8 (1,1) MSEK. 
 
1 

Tvister 
 
Hänvisning till punkten ”Väsentliga händelser efter rä-
kenskapsårets utgång”.  
 
Personal 
 
Antalet anställda var vid periodens utgång 61, att jäm-
föras med 66 föregående år. Av det totala antalet an-
ställda var 30 (32) kvinnor.  
 
Närståendeförhållanden 
 
Inga närståendetransaktioner har ägt rum år 2016. 
 
Moderbolaget 
 
Koncernens moderbolag är Bringwell AB (publ). 
Under 2016 uppgick nettoomsättningen till 8,1 (8,1) 
MSEK med ett resultat före skatt på -10,8 (-196,6) 
MSEK. Nettoomsättningen omfattar koncernintern för-
säljning av tjänster. Moderbolagets likviditet uppgick 
per 31 december 2016 till 28,9 (20,8) MSEK.  
Antalet anställda var vid årets utgång 6 (7). 
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Nyckeltal koncern 
 

 
 
  

kSEK 2016 2015
Nettoomsättning 335 915 377 991
% tillväxt nettoomsättning, i lokal valuta -11,1% -1,4%
EBITDA 25 701 -17 855
Resultat före skatt 14 994 -80 712
Bruttovinstmarginal, % 50,0% 50,7%
Rörelsemarginal, % 4,9% neg.
EBITDA-marginal, % 7,7% -4,7%
Soliditet, % 76,9% 67,8%

Balansomslutning 348 837 369 948
Antal anställda vid årets utgång 61 66

Antal aktier vid periodens slut i tusental 258 225 258 225
Börskurs på balansdagen, kr 0,69 1,18
Eget kapital per aktie, kr 1,04 0,97
Utdelning per aktie, kr - -
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Aktier och ägarförhållanden 
 
Aktiekapitalet i Bringwell uppgår till 51,6 MSEK fördelat på 258 225 180 antal aktier. Enligt bolagsordningen kan 
aktieantalet i Bringwell uppgå till maximalt 560 000 000 aktier. Varje enskild aktie medför lika rätt till andel i 
Bringwells tillgångar och resultat, samt berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. 
 
De största aktieägarna i Bringwell var vid 2016 års utgång Penny Holding AS (fd Validus AS) som ägde 29,9%, 
SEB som ägde 21,7% och Linc Invest AB som ägde 11,6 % av kapitalet.  
 
Bolagets börsvärde per den 30 december 2016 var 178,2 (304,7) MSEK. 
 
Ägare  Antal aktier Ägarandel (%) 
Penny Holding AS (fd Validus AS) 77 287 482 29,93 % 

SEB 56 000 000 21,69 % 
Linc AB 30 000 000 11,62 % 

JP Morgan Securities LLC, W9 13 855 972 5,37 % 
Hubert Johansson 12 258 012 4,75 % 

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 10 742 729 4,16 % 

Maxvector Oü 9 174 053 3,55 % 
Sunvector Oü 7 000 000 2,71 % 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 991 342 1,55 % 
Sigbjörn Svensson 3 350 000 1,30 % 

Port Capital AB 2 387 422 0,92 % 
Skandia Försäkrings AB 1 998 024 0,77 % 

LCL Life & Pensions Ltd 1 662 222 0,64 % 
Sven Mattsson 1 454 546 0,56 % 

Skandinaviska Enskilda Banken,S.A W8 1 200 000 0,46 % 
Summa 15 största ägare 232 361 804 89,98 % 
Övriga 25 863 376 10,02 % 
Totalt antal aktier 258 225 180 100 % 

 
I tabell ovan återges bolagets ägarstruktur per 30 december 2016. Uppgifterna i tabellen baseras på information 
från Euroclear Sweden AB. 
 
Utöver styrelse- och ledningsmedlemmar med insynsställning i Bringwell, finns en större aktieägare (Hubert Jo-
hansson via Maxvector Oü/Sunvector Oü) vars aktieinnehav är anmälningspliktigt enligt anslutningsavtalet med 
Bolagets Certified Adviser på First North samt tillämplig svensk lagstiftning. Bringwells Certified Adviser är Man-
gold Fondkommision AB. 
 
Aktierna i Bringwell anslöts till First North den 14 april 2000 under handelsbeteckningen BWL. ISN-kod är 
SE0000436974. En börspost motsvarar en aktie. 
 
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq. Bolag vars aktie handlas på First North är inte 
skyldiga att följa samma reglering som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till fö-
reträdesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser 
som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investe-
rare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Nasdaq godkänner ansö-
kan om upptagande till sådan handel.
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Ersättning till ledande befattningsha-
vare 
 
Utgångspunkten för styrelsen är att ersättning och 
andra anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara 
marknadsmässiga. Med ledande befattningshavare 
avses verkställande direktör och övriga medlemmar i 
ledningsgruppen. 
 
Löner och andra ersättningar 
 
Ersättning till verkställande direktören och övriga le-
dande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga 
förmåner och pension alternativt konsultarvode vid 
anställning på konsultbasis.  
 
Incitamentsprogram 
 
Det finns vid räkenskapsårets utgång inga avtal om 
aktierelaterade ersättningar eller utestående options-
program. 
 
Pensioner 
 
I koncernen omfattas anställda i Sverige, Danmark 
och Finland av avgiftsbestämda pensionsplaner. I 
Norge har förmånsbestämda pensionsplaner under år 
2016 övergått till avgiftsbestämda pensionsplaner.  
  
Uppsägning 
 
Varken VD eller annan ledande befattningshavare har 
en uppsägningstid från företagets sida överstigande 
tolv månader eller något avtal om rätt till avgångsve-
derlag överstigande tolv månadslöner. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Finansiell riskhantering 
 
Valutarisk 
Merparten av Bringwells produkter marknadsförs och 
säljs på de geografiska marknaderna Danmark, 
Norge, Finland och Sverige med fakturering i lokala 
valutor, dvs. DKK, NOK, EUR och SEK. Fluktuationer 
mellan dessa valutor mot den svenska kronan påver-
kar koncernens resultat och finansiella lönsamhet. 
Den norska kronans påverkan är störst eftersom 
24 % av omsättningen är i NOK.  
EBITDA under 2016 uppgick till 25,7 MSEK. Med 
oförändrade valutakurser hade EBITDA uppgått till 
28,7 MSEK jämfört med 2015. Detta framförallt orsa-
kat av att utvecklingen av EUR och USD fördyrat våra 
inköp.  
 
Genom att i möjligaste mån skapa in- och utflöden i 
samma valutor och genom att använda valutaswap-
par arbetar Bringwell för att minimera valutariskerna  
 
Ränterisk avseende kassaflöden och verk-
liga värden 
Med ränterisk avses den resultateffekt som en ränte-
förändring orsakar. Koncernens ränterisk uppstår ge-
nom factoring. Bringwell-koncernen har per 31 de-
cember 2016 inga andra räntebärande skulder.  

Kreditrisk 
Kreditrisk uppstår genom likvida medel och kreditex-
poneringar gentemot kunder, inklusive utestående 
fordringar och avtalade transaktioner. Det görs en 
riskbedömning av kundens kreditvärdighet där den-
nes finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfa-
renheter och faktorer. 
Risken för kreditförluster bedöms som låg och mini-
meras genom spridningen på ett stort antal kunder 
och factoring. Alla fordringar bedöms dock individuellt 
och erforderliga reserveringar görs där fordringarna 
inte bedöms inflyta inom rimlig tid. Se not 19. 
 
Kapitalrisk 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att 
trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksam-
het, så att den kan fortsätta generera värde till aktieä-
garna och nytta för andra intressenter och att upprätt-
hålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostna-
derna för kapitalet nere. För att upprätthålla eller ju-
stera kapitalstrukturen kan koncernen förändra utdel-
ning som betalats till aktieägarna, återbetala kapital 
till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar 
för att minska skulderna. På samma sätt som andra 
företag i branschen bedömer koncernen kapitalet på 
basis av skuldsättningsgraden. 
 
Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att tillräckliga likvida 
medel kan komma att saknas för den verksamhet 
som har planerats liksom risken att svårigheter kan 
uppkomma att ta externa lån. Koncernen arbetar ak-
tivt med sin likviditetsuppföljning och uppdaterar fort-
löpande prognoserna för den förväntade likviditetsut-
vecklingen. Detta ger möjlighet att i tid vidta erforder-
liga åtgärder. Bedömningen utifrån nu kända förhål-
landen är att koncernen har erforderlig likviditet för att 
bedriva verksamheten enligt nuvarande planer. 
Factoringskulden är kortsiktig och förfaller inom ett år. 
 
Operativa risker 
 
Marknadsutveckling/konjunktur 
Efterfrågan på Bringwells produkter påverkas, liksom 
de flesta konsumentvaror, av förändringar i det all-
männa konjunkturläget.  
 
Leverantörer 
Bringwells produkter består av råvaror och substan-
ser från flera olika leverantörer. För att Bringwell ska 
kunna sälja produkter är bolaget beroende av att le-
veranser från tredje man lever upp till överenskomna 
krav vad gäller t ex kvalitet och leveranstid. Felaktiga 
eller uteblivna leveranser från leverantörer kan inne-
bära att Bringwells produktion försenas, vilket i det 
korta perspektivet kan innebära minskad försäljning. 
Bringwell ser löpande över sitt behov av leverantörer 
och överväger ständigt nya alternativ. 
 
Immateriella rättigheter 
Det är viktigt för Bringwell att skydda sina egna pro-
dukter genom varumärken eller andra immateriella 
rättigheter i syfte att begränsa konkurrenternas möj-
ligheter att marknadsföra förväxlingsbara produkter. 
Bringwell och dess dotterbolag har erhållit varumär-
kesregistrering i Sverige, Norge, Finland och Dan-
mark för ett flertal, dock inte samtliga, av bolagens 
viktigare produkter.   
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Det finns inga garantier för att Bringwell har oin-
skränkt äganderätt till sina immateriella rättigheter 
och det kan inte heller uteslutas att det i framtiden 
kan uppstå tvister rörande dessa rättigheter, vilket 
skulle kunna skada Bringwells varumärke samt kon-
cernens verksamhet. 
 
Försäkringar 
Bringwell bedömer att koncernen har det försäkrings-
skydd som kan anses motiverat mot bakgrund av 
koncernens storlek och den typ av verksamhet som 
bedrivs. Den typ av verksamhet som bedrivs inom 
koncernen kan dock aktualisera stora skadeståndsan-
språk gentemot Bringwell som inte täcks av försäk-
ringarna. Ett skadeståndsanspråk som inte täcks av 
gällande försäkringar kan påverka Bringwells verk-
samhet, resultat och finansiella ställning negativt. 
 
Nyckelpersoner 
Inom koncernen finns ett antal nyckelpersoner som är 
viktiga för verksamheten. Detta gäller särskilt de per-
soner som sitter i ledningsgruppen för Bringwell och 
respektive dotterbolags VD. Skulle någon, eller några, 
av dessa nyckelpersoner lämna koncernen kan det, 
på kort sikt, ha en negativ inverkan på verksamheten.  
 
Viktiga förhållanden 
 
Distributionsavtal 
Bringwell och dess dotterbolag har ingått ett flertal 
distributionsavtal enligt vilka koncernbolagen erhåller 
en exklusiv rätt att marknadsföra, sälja och distribuera 
produkter i enstaka länder och/eller Norden. Säljrät-
ten är ibland begränsad till vissa försäljningskanaler,  
t ex hälsokostaffärer eller apotek och innehåller ofta 
mer eller mindre omfattande konkurrensbegräns-
ningar i form av åtaganden att inte sälja produkter 
som konkurrerar med den enskilde leverantörens pro-
dukt. Ett flertal av avtalen innehåller krav på att det 
relevanta koncernbolaget ska köpa eller sälja vissa  
minimivolymer av produkter. Om inköps- respektive 
försäljningsåtagandet inte uppnås har leverantörerna 
oftast rätt att konvertera den exklusiva säljrätten till en 
icke exklusiv rätt alternativt säga upp avtalet antingen 
med omedelbar verkan eller med iakttagande av en 
uppsägningstid om en till sex månader. Avtalen löper 
i regel med en initial avtalstid om ett till fem år och för-
längs automatiskt med löpande perioder om ett till tre 
år. Uppsägningstiden är tre till sex månader. Vid för-
säljning av vissa produkter enligt förvärvade säljrättig-
heter har bolaget också en förpliktelse att betala 
royalty. 
 
Tillstånd från Läkemedelsverket 
Alla som driver partihandel med läkemedel ska följa 
Kommissionens riktlinjer för god distributionssed och 
ha tillstånd. Partihandelstillståndet utfärdas i Sverige 
av Läkemedelsverket, efter att ansökan har godkänts. 
Läkemedelsverket kontrollerar regelbundet att företa-
get följer gällande regler för GDP som omfattar krav 

på t ex lokaliteter, personal, utrustning och doku-
mentation. Det svenska dotterbolaget Bringwell Sve-
rige AB innehar tillstånd från Läkemedelsverket, Till-
stånd till partihandel med läkemedel (GDP), giltigt till 
och med 8 oktober 2018. 
 
Förslag till disposition beträffande 
bolagets vinst 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstme-
del 49 906 978 SEK behandlas enligt följande: 
 
Balanserade vinstmedel -252 583 492 
Överkursfond 313 664 956 
Årets resultat -11 174 486 
Summa 49 906 978 

  
  
Styrelsen föreslår att i ny räkning ba-
lanseras 49 906 978 

 
Utdelningspolicy 
 
Bringwell har inte för avsikt att föreslå utdelning de 
närmaste åren. När lönsamhetsförutsättningarna 
medger utdelning utan att värdeuppbyggnad äventy-
ras, kommer styrelsen att omvärdera Bringwells utdel-
ningspolicy. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 
Koncernens resultaträkning  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

kSEK NOT 2016 2015

Intäkter 2 335 915 377 991
Övriga intäkter 3 370 444
Summa intäkter 336 285 378 435

Handelsvaror -167 899 -186 228
Övriga externa kostnader 5 -112 030 -132 835
Ersättningar till anställda 6 -57 199 -62 999
Av- och nedskrivningar 11, 12 -9 330 -64 675
Övriga kostnader 4 -379 -6
Skadestånd och tvister 7 26 925 -14 222
Summa kostnader -319 913 -460 965

Rörelseresultat 16 371 -82 530

Finansiella intäkter 148 2 260
Finansiella kostnader -1 525 -442
Finansiella poster - netto 8 -1 377 1 818

Resultat före skatt 14 994 -80 712

Skatt 9 -3 182 11 699

ÅRETS RESULTAT 11 812 -69 013

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 11 812 -69 013

Data per aktie:
10 0,05 -0,27

10 0,05 -0,27

Genomsnittligt antal aktier, före och efter utspädning i tusental 258 225 258 225

Resultat per aktie före och efter utspädning (kronor per aktie)

Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, före och efter 
utspädning (kronor per aktie)
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Rapport över totalresultat, koncern 
 

 
 
  

kSEK 2016 2015

Periodens resultat 11 812 -69 013

Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda
pensionsplaner -551 1 479
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 149 -399

-402 1 080

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Förändring av omräkningsreserv 6 182 -8 065

Summa övrigt totalresultat 5 780 -6 985

ÅRETS TOTALRESULTAT 17 592 -75 998

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 17 592 -75 998
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Koncernens balansräkning 
 

 
 
  

kSEK NOT 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 11 5 879 8 551
Immateriella anläggningstillgångar 12 202 417 208 917
Uppskjutna skattefordringar 9 10 646 12 732
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 1 1
Andra långfristiga fordringar 15 416 61
Summa anläggningstillgångar 219 358 230 262

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 17 51 715 60 568
Kundfordringar 18, 24 43 657 49 994
Skattefordran 878 1 024
Övriga fordringar 24 655 1 449
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 3 385 5 490
Summa omsättningstillgångar 100 289 118 525

Likvida medel 20, 24 29 190 21 161

SUMMA TILLGÅNGAR 348 837 369 948

EGET KAPITAL
Aktiekapital 51 645 51 645
Övrigt tillskjutet kapital 388 838 388 838
Reserver -28 034 -33 814
Balanserat resultat inkl årets resultat -144 134 -155 946
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 268 315 250 723

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser - 697
Övriga avsättningar 5 932 37 899
Summa avsättningar 21 5 932 38 595

SKULDER
Skulder till kreditinstitut 22, 24 22 573 23 599
Leverantörsskulder 24 33 924 37 357
Skatteskuld 394 507
Övriga kortfristiga skulder 24 3 689 5 103
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 14 011 14 063
Summa kortfristiga skulder 74 590 80 630

Summa skulder 74 590 80 630

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 348 837 369 948
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Koncernens förändringar i eget kapital 
 

 
 
Omräkningsreserv 
 
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från 
utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncer-
nens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i 
svenska kronor. 
 
 
 
 
  

kSEK
Aktie-

kapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat
Summa             

eget kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01 51 645 388 838 -26 829 -86 933 326 721
Årets resultat - - - -69 013 -69 013

Årets övrigt totalresultat - - -6 985 - -6 985

Årets totalresultat - - -6 985 -69 013 -75 998

Utgående eget kapital 2015-12-31 51 645 388 838 -33 814 -155 946 250 723

Ingående eget kapital 2016-01-01 51 645 388 838 -33 814 -155 946 250 723

Årets resultat - - - 11 812 11 812

Årets övrigt totalresultat - - 5 780 - 5 780

Årets totalresultat - - 5 780 11 812 17 592

Utgående eget kapital 2016-12-31 51 645 388 838 -28 034 -144 134 268 315
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Koncernens kassaflöde 
 

 
 

1 Under år 2016 har periodens kassaflöde rensat för effekter av factoring förbättrats med 7,7 MSEK. 
  

kSEK NOT 2016 2015

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 16 371 -82 530

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet -22 637 67 095

Erhållen ränta 148 81

Erlagd ränta -563 -478

Betald inkomstskatt -434 -2 204

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -7 116 -18 037

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 11 196 2 216

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 9 943 2 471

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelseskulder -7 494 9 413

Förändringar i rörelsekapital 13 645 14 100

Kassaflöde från den löpande verksamheten1 6 529 -3 937

Investeringsverksamheten
Köp/försäljning av materiella anläggningstillgångar 207 -1 067

Kassaflöde från investeringsverksamheten 207 -1 067

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Periodens kassaflöde 6 736 -5 004

Likvida medel vid periodens början 21 161 28 132

Kurseffekt likvida medel 1 293 -1 967

Likvida medel vid periodens slut 29 190 21 161

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 2016 2015

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar 9 330 64 675

Avsättning Bringwell Sverige AB -31 967 2 420
-22 637 67 095
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Moderbolagets resultaträkning 
 

 
 
1Avser nedskrivning av andelar i Bringwell Norge AS (föregående år nedskrivning av andelar i Bringwell Sverige AB och 
Bringwell Finland Oy). 
 
 
 
 
  

kSEK NOT 2016 2015

Intäkter 8 100 8 100
Övriga intäkter 3 -14 -
Summa intäkter 8 086 8 100

Övriga externa kostnader 5 -13 176 -19 554
Ersättningar till anställda 6 -9 471 -16 238
Av- och nedskrivningar 11, 12 -15 326 -14 494
Summa kostnader -37 973 -50 286

Rörelseresultat -29 887 -42 186

Resultat från andelar i koncernföretag1 -9 688 -162 788
Finansiella intäkter 495 3 134
Finansiella kostnader -1 536 -417
Finansiella poster - netto 8 -10 729 -160 071

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -40 616 -202 257

Bokslutsdispositioner 29 841 5 653

Resultat före skatt -10 776 -196 604

Skatt 9 -399 6 223

ÅRETS RESULTAT -11 174 -190 381
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Moderbolagets balansräkning 
 

 
 

 
 
 
 

kSEK NOT 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 11 74 269
Immateriella anläggningstillgångar 12 46 031 61 162
Andelar i koncernföretag 13 190 993 200 681
Uppskjutna skattefordringar 9 16 900 17 299
Andra långfristiga fordringar 15 351 -
Summa anläggningstillgångar 254 349 279 411

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar hos koncernföretag 16 30 592 839
Skattefordran 280 254
Övriga fordringar 476 1 181
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 542 327
Summa omsättningstillgångar 31 890 2 601

Likvida medel 20 28 937 20 761

SUMMA TILLGÅNGAR 315 176 302 773

EGET KAPITAL
Bundet kapital
Aktiekapital (258 225 180 aktier) 51 645 51 645
Reservfond 45 775 45 775
Summa bundet eget kapital 97 420 97 420

Fritt eget kapital
Överkursfond 313 665 313 665
Balanserat resultat -252 583 -62 203
Årets resultat -11 174 -190 381
Summa fritt eget kapital 49 907 61 081
SUMMA EGET KAPTIAL 147 327 158 501

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar - 1 740
Summa avsättningar 21 - 1 740

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 418 1 260
Skulder till koncernföretag 16 164 752 137 997
Övriga kortfristiga skulder 240 634
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 1 438 2 640
Summa kortfristiga skulder 167 849 142 532

Summa skulder 167 849 142 532

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 315 176 302 773
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Moderbolagets förändringar i eget kapital 
 
 

  
 

Moderbolagets kassaflöde 
 

 
 
 

kSEK
Aktie-

kapital Reservfond Överkursfond

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat
Summa             

eget kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01 51 645 45 775 313 665 -77 220 333 865

Fusionsresultat - - - 15 018 15 018

Årets resultat - - - -190 381 -190 381

Utgående eget kapital 2015-12-31 51 645 45 775 313 665 -252 584 158 501

Ingående eget kapital 2016-01-01 51 645 45 775 313 665 -252 584 158 501

Årets resultat - - - -11 174 -11 174

Utgående eget kapital 2016-12-31 51 645 45 775 313 665 -263 759 147 327

kSEK NOT 2016 2015

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -29 887 -42 186

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 15 326 14 494

Erhållen ränta 495 57

Erlagd ränta -274 -356

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekaptial -14 340 -27 992

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 201 5 722

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelseskulder 22 315 15 782

Förändringar i rörelsekapital 22 516 21 504

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 176 -6 488

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Periodens kassaflöde 8 176 -6 488

Likvida medel vid periodens början 20 761 27 249

Likvida medel vid periodens slut 28 937 20 761

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 2016 2015

Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar 15 326 14 494

15 326 14 494
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NOTER 
 

1 Redovisningsprinciper  
 

Överensstämmelse med normgivning 
och lag 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) ut-
givna av International Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner till-
lämpats. 
 
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper 
som koncernen utom i de fall som anges nedan under 
avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. 
 
De nedan angivna redovisningsprinciperna för kon-
cernen har tillämpats konsekvent på samtliga peri-
oder som presenteras i koncernens finansiella rappor-
ter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redo-
visningsprinciper har tillämpats konsekvent på rappor-
tering och konsolidering av moderbolag och dotterfö-
retag. 
 
Förutsättningar vid upprättande av mo-
derbolagets och koncernens finansiella 
rapporter 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor 
vilket även utgör rapporteringsvalutan för koncernen. 
Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras 
i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat 
anges, är avrundade till närmaste tusental. 
 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska an-
skaffningsvärden. 
 
Bedömningar och uppskattningar i de fi-
nansiella rapporterna 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar 
och uppskattningar samt gör antaganden som påver-
kar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. 
 
Uppskattningarna och antaganden ses över regelbun-
det. Ändringar av uppskattningar redovisas i den pe-
riod ändringen görs om ändringen endast påverkar 
denna period, eller i den period ändringen görs och 
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell 
period och framtida perioder. 
 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om 
framtiden. De uppskattningar för redovisningsända-
mål som blir följden av dessa kommer, definitions-
mässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. 
De uppskattningar och antaganden som innebär en 
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade 

värden för tillgångar och skulder under nästkom-
mande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för good-
will 
Koncernen testar varje år eller vid indikation om något 
nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet 
med den redovisningsprincip som beskrivs nedan. 
För vidare information om impairment test, se not 12. 
 
Bedömning av Immateriella Tillgångar 
Ledningen bedömer löpande om de immateriella till-
gångarna har ett bestående värde, se not 12. 
 
Antaganden/uppskattningar av utgången i 
pågående tvister 
Ledningen följer utvecklingen i pågående tvister och 
bedömer att aktuell värdering är korrekt. Se vidare 
förvaltningsberättelsen. Vid utgången av år 2016 före-
ligger inte någon avsättning för tvister. 
 
Bedömningar av reserven för kundförluster 
Ledningen följer utveckling av reserven för kundför-
luster och bedömning sker individuellt per kundford-
ran om aktuell värdering är korrekt, se not 18. 
 
Bedömning av inkuransavsättning i lager 
Ledningen följer utvecklingen av inkuransavsättning 
och bedömning sker individuellt per vara om aktuell 
värdering är korrekt. 
 
Grundläggande förutsättningar för tilläm-
pade redovisningsprinciper 
Det är styrelsens bedömning att koncernen har finan-
siella resurser för att driva verksamheten vidare under 
kommande 12 månader. 
 
Standarder, ändringar och tolkningar 
som trätt i kraft 2016 
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper 
som koncernen tillämpar från och med 1 januari 2016. 
 
Inga nya, ändrade eller omarbetade standarder ut-
givna av IASB och uttalanden från IFRIC har trätt i 
kraft under 2016 som har påverkan på Koncernens fi-
nansiella rapporter. 
 
Standarder, ändringar och tolkningar 
som ännu inte börjat tillämpas  
 
IFRS 9 Finansiella instrument 
Standarden kommer att ersätta IAS 39 Finansiella in-
strument: Redovisning och värdering. Standarden in-
nebär en minskning av antalet värderingskategorier 
för finansiella tillgångar och innebär att huvudkatego-
rierna för redovisning är till anskaffningsvärde (upplu-
pet anskaffningsvärde), verkligt värde via resultatet 
samt verkligt värde via övrigt totalresultat. För vissa 
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investeringar i eget kapitalinstrument finns möjlig-
heten att redovisa till verkligt värde i balansräkningen 
med värdeförändringen redovisad direkt i övrigt total-
resultat, där ingen överföring sker till periodens resul-
tat vid avyttring. Vidare har nya regler införts för hur 
förändringar i egen kreditspread ska presenteras när 
skulder redovisas till verkligt värde. I nedskrivnings-
modellen ska även förväntade framtida förluster beak-
tas. Säkringsredovisningen bygger mer på den in-
terna riskhanteringen för att företagets riskhantering 
ska återspeglas i de finansiella rapporterna. S.k. mak-
rosäkringar har flyttats till ett särskilt projekt. Standar-
den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018. 
Koncernen har påbörjat en analys av effekterna av 
IFRS 9. Den initiala bedömningen är dock att standar-
den inte kommer ha någon väsentlig effekt på Kon-
cernens finansiella rapporter. 
 
IFRS 15 Intäkter från kundkontrakt 
IFRS 15 träder i kraft för räkenskapsår som inleds 
den 1 januari 2018 eller senare och ersätter då samt-
liga tidigare utgivna standarder och tolkningar som 
hanterar intäkter. IFRS 15 innehåller en samlad mo-
dell för intäktsredovisning avseende kundkontrakt 
som inte omfattas av andra standarder (till exempel 
IFRS 4, IFRS 9 eller IFRS 16). Utgångspunkten i 
standarden är avtal om försäljning av en vara eller 
tjänst mellan två parter. Inledningsvis ska ett kundav-
tal identifieras, vilket hos säljaren genererar en till-
gång (rättigheter, ett löfte om erhållande av ersätt-
ning) och en skuld (åtagande, ett löfte om överföring 
av varor/tjänster). Enligt modellen ska en intäkt redo-
visas då ett åtagande att leverera utlovade varor eller 
tjänster till kunden uppfylls. Koncernen har påbörjat 
en analys av effekterna av IFRS 15. Den initiala be-
dömningen är dock att standarden inte kommer ha 
någon väsentlig effekt på Koncernens finansiella rap-
porter, dock kommer upplysningskraven att utökas. 
 
IFRS 16 Leases 
IFRS 16 Leases ersätter IAS 17 från och med 1 
januari 2019. Enligt den nya standarden ska de 
flesta leasade tillgångar redovisas i balansräk-
ningen. För leasegivaren innebär den nya stan-
darden inte några större skillnader. Koncernen 
har ej tagit ställning till effekterna av IFRS 16.  
 
Segmentsrapportering 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som står i 
överensstämmelse med den interna rapporteringen 
som lämnas till den högste verkställande beslutsfatta-
ren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och 
bedömning av rörelsesegmentens resultat. Som 
högste verkställande beslutsfattare i det här samman-
hanget har Bringwell identifierat bolagets verkstäl-
lande direktör samt koncernens ledningsgrupp.  
 
Koncernens interna rapportering indelas i segmenten 
Bringwell Retail Norden och Export, se not 2.  
 
Klassificering  
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i mo-
derbolaget och koncernen består i allt väsentligt av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 

mer än tolv månader räknat från balansdagen. Om-
sättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbo-
laget och koncernen består i allt väsentligt av belopp 
som förväntas återvinnas inom tolv månader räknat 
från balansdagen. 
 
Konsolideringsprinciper  
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag som står under ett bestäm-
mande inflytande från Bringwell AB. En investerare 
har bestämmande inflytande över investeringsobjek-
tet när den är exponerad för eller har rätt till rörlig av-
kastning från sitt engagemang i investeringsobjektet 
och kan påverka avkastningen med hjälp av sitt be-
stämmande inflytande över investeringsobjektet. 
 
Konsolideringsprinciper 
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Meto-
den innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas 
som en transaktion varigenom koncernen indirekt för-
värvar dotterföretagets tillgångar och skulder. Det 
koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom 
en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I 
analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för ande-
larna eller rörelsen, dels det verkliga värdet av förvär-
vade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder. 
Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsut-
gifter som är hänförliga till emission av egetkapitalin-
strument eller skuldinstrument, som uppkommer re-
dovisas direkt i årets resultat. Skillnaden mellan an-
skaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det 
verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna 
skulder utgör koncernmässig goodwill. När skillnaden 
är negativ redovisas denna direkt i årets resultat. 
Koncernen tillämpar full goodwill. 
 
Transaktioner som elimineras vid konsolide-
ring 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller 
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprät-
tande av koncernredovisningen. 
 
Utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan till den valutakurs som föreligger 
på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i 
de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin 
verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i ut-
ländsk valuta räknas om till den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Va-
lutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna 
redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar 
och skulder som redovisas till historiska anskaffnings-
värden omräknas till valutakurs vid transaktionstill-
fället. 
 
Intäkter 
Intäkter redovisas i resultaträkningen när de väsent-
liga risker och förmåner som är förknippade med va-
ran övergår på köparen. Det innebär att intäktsredo-
visning sker först när köparen övertagit den juridiska 
äganderätten till varan. Om en intäkt bedöms som 
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osäker skrivs den ned till det värde som beräknas in-
flyta. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms 
och rabatter. I koncernredovisningen elimineras kon-
cernintern försäljning. Övriga intäkter som intjänats in-
täktsredovisas enligt följande; Royalty och liknande, 
periodiseras i enlighet med den aktuella överenskom-
melsens ekonomiska innebörd.  
  
Rörelsekostnader  
Operationella leasingavtal 
Kostnader avseende operationella leasingavtal redo-
visas som rörelsekostnad i resultaträkningen. Betal-
ningar som görs under leasingtiden kostnadsförs lin-
järt över leasingperioden.  
 
Skatter 
Aktuell skatt 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i 
uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultat-
räkningen, redovisas även därmed sammanhängande 
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av 
poster som redovisas i övrigt totalresultat, redovisas i 
övrigt totalresultat.  
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balans-
räkningsmetoden. Uppskjuten skattefordran avse-
ende underskottsavdrag eller andra framtida skatte-
mässiga avdrag redovisas till den skattesats den för-
väntas utnyttjas till i den utsträckning det är troligt att 
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida be-
skattning. Uppskjuten skatteskuld avseende tempo-
rära skillnader som hänför sig till investeringar i dot-
terföretag redovisas inte i koncernredovisningen då 
moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för 
återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
bedöms sannolikt att en återföring sker inom över-
skådlig framtid. 
 
Finansiella instrument  
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i föl-
jande kategorier: finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen samt låneford-
ringar och kundfordringar. Klassificeringen är bero-
ende av för vilket syfte den finansiella tillgången för-
värvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de 
finansiella tillgångarna vid det första redovisningstill-
fället och omprövar detta beslut vid varje rapporte-
ringstillfälle.  
 
Allmänna principer 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instru-
ment redovisas första gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella till-
gångar som inte redovisas till verkligt värde via resul-
taträkningen. 
 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt 
värde, medan hänförliga transaktionskostnader redo-
visas i resultaträkningen. Lånefordringar och kund-
fordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

med tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och koncernen har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med ägande-
rätten. 
 
Värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs ge-
nom att använda värderingsteknik till exempel nyligen 
genomförda transaktioner, pris på liknande instrument 
och diskonterade kassaflöden. Koncernen bedömer 
per varje balansdag om det finns objektiva bevis för 
att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell till-
gång eller en grupp av finansiella tillgångar, såsom 
upphörande av en aktiv marknad eller att det ej är tro-
ligt att gäldenären kan uppfylla sina åtaganden. 
 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen är finansiella tillgångar som innehas 
för handel. En finansiell tillgång klassificeras i denna 
kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att 
säljas inom kort. 
 
Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat 
med eventuell reserv för värdeminskning. En reserv 
för värdeminskning av kundfordringar görs när det 
finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att 
kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt ford-
ringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella 
svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gälde-
nären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansi-
ell rekonstruktion och uteblivna eller försenade betal-
ningar betraktas som indikatorer på att ett nedskriv-
ningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reser-
vens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida 
kassaflöden. Redovisat värde för kundfordringar, efter 
eventuella nedskrivningar, förutsätts motsvara dess 
verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig i sin 
natur. 
 
Likvida medel 
I likvida medel i balansräkningen ingår kassa och 
banktillgodohavanden. I likvida medel i kassaflö-
desanalysen ingår kassa och banktillgodohavanden. I 
balansräkningen redovisas utnyttjad checkräknings-
kredit som upplåning bland kortfristiga skulder. 
 
Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat 
värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess 
verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig i sin 
natur. 
 
Finansiella skulder 
Upplåning redovisas i enlighet med IAS 39 inled-
ningsvis till verkligt värde, netto efter transaktions-
kostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 
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anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan er-
hållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen 
fördelat över låneperioden, med tillämpning av effek-
tivräntemetoden. Upplåning klassificeras som kortfris-
tiga skulder om inte Koncernen har en ovillkorlig rätt 
att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 
månader efter balansdagen. Redovisat värde för kon-
cernens upplåning förutsätts motsvara dess verkliga 
värde eftersom lånen saknar transaktionskostnader 
och löper med en rörlig marknadsränta.  
 
Materiella tillgångar 
Ägda tillgångar 
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaff-
ningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens 
redovisade värde eller redovisas som en separat till-
gång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner 
som är förknippade med tillgången kommer att 
komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaff-
ningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat 
värde för den ersatta delen tas bort från balansräk-
ningen. Alla former av reparationer och underhåll re-
dovisas som kostnader i resultaträkningen under den 
period som de uppkommer. 
 
Avskrivningsprinciper 
Koncernen tillämpar komponentavskrivning, vilket in-
nebär att varje del av en materiell anläggningstillgång 
med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhål-
lande till tillgångens sammanlagda anskaffnings-
värde, skrivs av separat. Linjär avskrivningsmetod an-
vänds för samtliga typer av materiella tillgångar. Föl-
jande avskrivningstider tillämpas på de materiella till-
gångarna: 
 
Inventarier    3-10 år 
 
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas 
varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs 
redovisade värde skrivs omgående ner till dess åter-
vinningsvärde om tillgångens redovisade värde övers-
tiger dess bedömda återvinningsvärde. Vinster och 
förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet 
och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive öv-
riga rörelsekostnader i resultaträkningen. 
 
Immateriella tillgångar 
Goodwill 
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffnings-
värdet överstiger det verkliga värdet på koncernens 
andel av det förvärvade dotterbolagets identifierbara 
nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv 
av dotterföretag redovisas som immateriell tillgång. 
Goodwill som redovisas separat testas årligen för att 
identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovi-
sas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs 
inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inklu-
derar kvarvarande redovisat värde på den goodwill 
som avser den avyttrade enheten. Goodwill fördelas 

på kassagenererande enheter vid prövning av even-
tuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de 
kassagenererande enheter eller grupper av kassa-
genererande enheter som förväntas bli gynnade av 
det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten.  
 
Immateriella rättigheter 
Immateriella rättigheter redovisas till anskaffnings-
värde. Immateriella rättigheter med en bestämbar 
nyttjandeperiod redovisas till anskaffningsvärde mins-
kat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar 
görs linjärt för att fördela kostnaden för licenser och 
andra immateriella rättigheter över deras bedömda 
nyttjandeperiod. Årligen, vid bokslutet eller om indi-
kationer förekommer, värderas tillgångarna genom in-
dividuella nuvärdesberäknade återvinningsvärden. 
 
Avskrivningsprinciper 
Bringwell skriver av sina produktportföljer med imma-
teriella rättigheter på maximalt 10 år. Linjär avskriv-
ningsmetod används för samtliga typer av immateri-
ella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas på 
de immateriella tillgångarna 
 
Kunddatabas    10 år 
Distributionsrättigheter  10 år 
Varumärken   5 år 
Varumärken  Obestämbar nyttjandeperiod 
Recept  Obestämbar nyttjandeperiod 
 
Nyttjandeperioden på varumärken och recept har be-
dömts vara obestämbar då tillgångarna förväntas ge-
nerera överskott under en lång tidshorisont. Bringwell 
bedömer att dessa värden kommer att bestå inom en 
oöverskådlig tid.  
 
Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar 
Värdet på goodwill samt immateriella tillgångar med 
obestämbar nyttjandeperiod testas minst årligen, för 
att säkerställa att värdet inte avviker negativt från 
bokfört värde, men kan testas oftare om indikationer 
finns att värdet kan ha minskat. Nedskrivningspröv-
ningen för enheterna innehållande goodwill baseras 
på beräkning av nyttjandevärde. Detta värde bygger 
på kassaflödesprognoser för de närmaste fem åren 
samt en terminalperiod. Prövningen görs per kassa-
genererande enhet som är segment i lokal valuta. 
Enheternas kassaflöden påverkas av kommersiella 
faktorer, som bland annat marknadstillväxt, konkur-
renskraft, teknologisk utveckling, allmän kostnadsut-
veckling, investeringsnivåer och rörelsekapitalbind-
ning. Vid diskonteringen tillkommer finansiella fak-
torer, som ränteläge, marknadsrisk och skattesatser.        
Se not 12. 
 
Varulager 
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvär-
det fastställs med användning av först in-, först utme-
toden (FIFU). Anskaffningsvärdet för färdiga varor 
och pågående arbeten består av sammanställnings-
kostnader, råmaterial, direkt lön, andra direkta kost-
nader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader 
(baserade på normal tillverkningskapacitet). Låne-
kostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det 
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uppskattade försäljningspriset i den löpande verksam-
heten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljnings-
kostnader. För homogena varugrupper tillämpas kol-
lektiv värdering. Erforderlig avsättning för inkurans 
bedöms löpande och görs avsättningar för. 
 
Factoring 
Kundfordringar hänförliga till factoring redovisas som 
omsättningstillgång i raden Kundfordringar om inte 
väsentliga risker och förmåner har överförts till mot-
parten. Förlustrisk beaktas vid värderingen av kund-
fordringar. Skulden till kreditinstitutet/factoringbolaget 
redovisas som kortfristig skuld i raden Skulder till kre-
ditinstitut. 
 
Aktiekapital  
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transakt-
ionskostnader som direkt kan hänföras till emission 
av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital 
som ett avdrag från emissionslikviden. 
 
Ersättningar till anställda 
Pensionsförpliktelser 
Inom koncernen finns enbart avgiftsbestämda pens-
ionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till en extern offentlig eller privat ju-
ridisk enhet som administrerar de framtida pensions-
förpliktelserna. Koncernens resultat belastas för kost-
nader i takt med att förmånerna intjänas eller betalas. 
Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser 
eller andra åtaganden när avgifterna väl är betalda.  
 
Förmånsbestämda pensionsplaner i Bringwell Norge 
AS har per bokslutsdatum år 2016 övergått till avgifts-
bestämda pensionsplaner.  
 
Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds 
anställning sagts upp av Bringwell före normal pens-
ionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig av-
gång i utbyte mot sådana ersättningar. Bringwell re-
dovisar avgångsvederlag när koncernen bevisligen är 
förpliktad endera att säga upp anställda enligt en de-
taljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, el-
ler att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat 
av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till fri-
villig avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 må-
nader efter balansdagen diskonteras till nuvärde. 
 
Moderbolagets redovisningsprinciper  
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen i enlighet med Rådet för finansi-
ell rapportering rekommendation RFR 2. Redovisning 
för juridiska personer vilket innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen tillämpar 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så 
långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisnings-
lagen och med hänsyn till sambandet mellan redovis-
ning och beskattning. Rekommendationen anger vilka 
undantag från och tillägg till IFRS som skall göras. 
 
 
 
 

Skillnader mellan koncernens och moderbo-
lagets redovisningsprinciper 
De väsentligaste skillnaderna mellan koncernens och 
moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. 
De nedan angivna redovisningsprinciperna för moder-
bolaget har tillämpats konsekvent på samtliga peri-
oder som presenteras i moderbolagets finansiella rap-
porter. 
 
Klassificering och uppställningsformer 
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är 
uppställda enligt Årsredovisningslagens scheman. 
 
Dotterföretag och intresseföretag 
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i 
moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden.  
 
Anteciperad utdelning 
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i 
de fall moderbolaget ensamt har rätt att besluta om 
utdelningens storlek och att moderbolaget har fattat 
beslut om utdelningens storlek innan publiceringen av 
de finansiella rapporterna. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redo-
visas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumule-
rade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på 
samma sätt som för koncernen men med tillägg för 
eventuella uppskrivningar. 
 
Leasade tillgångar 
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt 
reglerna för operationell leasing. 
 
Skatter 
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklu-
sive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen 
delas däremot obeskattade reserver upp på uppskju-
ten skatteskuld och eget kapital. 
 
 
Koncernbidrag  
Koncernbidrag såväl erhållna som lämnade ska redo-
visas som bokslutsdisposition både i moderbolag och 
i dotterbolag.  
 
Fusionsredovisning 
Fusioner har redovisats enligt koncernvärdemetoden, 
vilket innebär att det fusionerade dotterföretagets till-
gångar och skulder har redovisats i moderbolaget till 
de värden dessa hade i koncernredovisningen. 
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.2 Segmentsrapportering 
 
Rörelsesegmenten indelas i Bringwell Retail Norden 
och Export. Rörelsesegmenten erhåller sina intäkter 
främst från försäljning av kosttillskott, naturläkemedel, 
sportnutrition och kosmetik genom dotterbolagen. 
Försäljningen mellan segment sker på marknads-
mässiga villkor. Intäkter från externa parter i seg-
mentsrapporteringen värderas på samma sätt som i 
årsredovisningen. 
 
Det geografiska området Retail Norden innefattar för-
säljning till kunder i Sverige, Norge, Finland och Dan-
mark. Det geografiska området export omfattar för-
säljning till kunder utanför Norden.  
Rörelseresultatet för dessa två geografiska områden 
baseras på resultatmåttet EBITDA, rörelseresultat 

före avskrivningar och exkluderar kostnader av en-
gångskaraktär så som omstruktureringskostnader, ju-
ridiska kostnader och nedskrivning av goodwill. 
 
I centrala poster ingår koncernkostnader som ej faktu-
reras ut till dotterbolagen och engångskostnader som 
beskrivits tidigare.  
 
Segmentsrapporteringen avseende summa tillgångar 
värderas på samma sätt som i årsredovisningen. 
Dessa tillgångar fördelas på segmentens verksamhet.  
Av bolagets kunder finns det en kund där intäkterna 
överstiger 10 % av koncernens totala intäkter. Intäk-
terna från kunden utgör 20 % (25 %) av koncernens 
totala intäkter. 
.

 
 
 

3 Övriga intäkter 

 

KONCERNEN
kSEK

2016
Bringwell 

Retail Norden Export
Centrala 

poster Summa
Intäkter per segment 368 455 26 199 8 100 402 753
varav intern försäljning -58 369 - -8 100 -66 469
Summa intäkter 310 086 26 199 - 336 285

Rörelseresultat före avskrivningar 10 663 7 337 7 701 25 701

Summa tillgångar 286 647 62 190 - 348 837

kSEK

2015
Bringwell 

Retail Norden Export
Centrala 

poster Summa
Intäkter per segment 372 041 25 709 8 100 405 850
varav intern försäljning -19 315 - -8 100 -27 415
Summa intäkter 352 726 25 709 - 378 435

Rörelseresultat före avskrivningar 8 361 6 339 -32 555 -17 855

Summa tillgångar 329 040 63 208 - 392 248

2015

2016

kSEK 2016 2015 2016 2015
Distributionsintäkter 2 76 - -
Valutakurseffekter - - -61 -
Vinst vid avyttring av immateriella 
anläggningstillgångar

231 85 47 -

Övrigt 137 283 - -
Summa 370 444 -14 -

MODERBOLAGETKONCERNEN
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4 Övriga rörelsekostnader 

 
 
 

 
5 Arvode och kostnadsersättningar till revisorerna 

 
  
Med revisionsuppdraget avses granskning av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att ut-
föra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet 
av sådana övriga arbetsuppgifter. 
 

 
 
  

kSEK 2016 2015 2016 2015
Förlust vid avyttring av materiella 
anläggningstillgångar

-379 - - -

Övrigt - -6 - -
Summa -379 -6 - -

KONCERNEN MODERBOLAGET

kSEK 2016 2015 2016 2015
PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdrag -554 -687 -155 -235
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -45 - -
Skatterådgivning -44 -10 - -
Övriga tjänster -363 -50 -263 -35

Summa -962 -792 -418 -270

KONCERNEN MODERBOLAGET
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6 Anställda, personalkostnader VD och ledande befattningshavares ersätt-
ningar 
 

 
 
Medelantal anställda är beräknat utifrån sysselsättningsgrad. 
 
 
Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelse, ledamöter, VD och 
övriga ledande befattningshavare 
 KONCERNEN 

 2016 2015 
  Antal på ba-

lansdagen 
Varav kvin-

nor 
Antal på ba-

lansdagen 
Varav kvin-

nor 

Styrelse 5 1 5 2 

Vd och ledande befattningshavare 8 3 7 2 

 
 
Kostnader för ersättningar till anställda, VD, ledande befattningshavare och 
styrelse 
 

 
 
 

Antal anställda på balansdagen 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Kvinnor 30 32 4 5
Män 31 34 2 2
Summa 61 66 6 7

Medelantalet anställda 2016 2015 2016 2015
Sverige 45 48 7 8
varav kvinnor 19 20 4 6
Norge 9 15 - -
varav kvinnor 6 8 - -
Danmark 5 5 - -
varav kvinnor 2 2 - -
Finland 5 5 - -
varav kvinnor 4 4 - -
Summa utomlands 19 25 - -
varav kvinnor 12 14 - -
Totalt 64 73 7 8
varav kvinnor 31 34 4 6

KONCERNEN MODERBOLAGET

KONCERNEN MODERBOLAGET

kSEK 2016 2015 2016 2015 

Löner och ersättningar 40 283 42 731 6 558 8 804

varav styrelse, VD & övr ledande befattningshavare 6 404 6 148 6 404 6 036

Pensioner 3 069 5 955 689 1 391

varav styrelse, VD & övr ledande befattningshavare 610 956 610 956

Sociala avgifter 10 759 12 325 1 857 2 796

Övriga personalkostnader 3 637 2 558 367 121

Summa 57 748 63 569 9 471 13 112

MODERBOLAGETKONCERNEN
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Ersättningar till ledande befattningshavare 
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner 
och pension alternativt konsultarvode vid anställning på konsultbasis. Med andra ledande befattningshavare av-
ses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.  
 
Uppsägningstid och avgångsvederlag 
Varken verkställande direktören eller annan ledande befattningshavare har en uppsägningstid från företagets sida 
överstigande tolv månader eller något avtal om avgångsvederlag överstigande tolv månadslöner. 
 
Aktierelaterade ersättningar 
Det fanns vid utgången av 2016 inga avtal om aktierelaterade ersättningar, enligt IFRS 2. 

 

2016
Löner och 

ersättningar
Pensions-
kostnader Summa

Styrelseordförande Catherine Röhstö Sahlgren 147 - 147

Styrelseledamot Lars Holmström 97 - 97

Styrelseledamot Patrice Jabet - - -

Styrelseledamot Dag Opedal 97 - 97

Styrelseledamot Bengt Julander - - -

Styrelseledamot Helena Bragd1 34 - 34
Styrelseledamot Christer Wikner1 34 - 34

Verkställande direktör Lars Lund-Roland2 - - -

Verkställande direktör Jonny Hoffman3 1 949 243 2 192

Verkställande direktör Martin Klafstad3 1 483 - 1 483

Andra ledande befattningshavare (6 st) 2 563 367 2 930

Summa 6 404 610 7 014
1Helena Bragd och Christer Wikner avgick ur styrelsen vid bolagsstämman april 2016.
2Jonny Hoffman tillträdde som verkställande direktör istället för Lars Lund-Roland den 23 juni 2015 
3Martin Klafstad tillträdde som verkställande direktör 1 aug 2016 istället för Jonny Hof fman som är vice VD samt CFO.

Löner och andra ersättningar till styrelse och koncernledning
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7 Skadestånd och tvister 
 

  

 
8 Finansiella intäkter och kostnader  
 

 
 

 
9 Skatt 
 

 
 
 

kSEK 2016 2015
Cederoth 26 925 -5 363
MJT Holding AB - -8 859
Summa 26 925 -14 222

KONCERNEN

kSEK 2016 2015 2016 2015
Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivning av andelar i koncernföretag - - -9 688 -162 788

- - -9 688 -162 788

Finansiella intäkter
Ränteintäkter, banktillgodohavanden 148 83 61 57
Ränteintäkter, koncernföretag - - 434 1 970
Valutakursdifferenser från finansieringsåtgärder - 2 177 - 1 107
Summa 148 2 260 495 3 134

Finansiella kostnader
Räntekostnader, kreditinstitut -563 -442 -159 -356
Räntekostnader, koncernföretag - - -114 -61
Valutakursdifferenser från finansieringsåtgärder -962 - -1 263 -
Summa -1 525 -442 -1 536 -417
Finansnetto -1 377 1 818 -10 729 -160 071

KONCERNEN MODERBOLAGET

Aktuell skatt
kSEK 2016 2015 2016 2015
Skatt på årets resultat -464 -534 - -
Summa aktuell skatt -464 -534 - -

Uppskjuten skatt
kSEK 2016 2015 2016 2015
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 1 634 3 377 2 692 2 468
Uppskjuten skatt avseende underskott -4 352 8 857 -3 091 3 755
Summa uppskjuten skatt -2 718 12 234 -399 6 223
Summa skattekostnad -3 182 11 700 -399 6 223

KONCERNEN MODERBOLAGET
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1Enligt förslag om ändrad skattesats i Norge till 24 % (25 %). 
 
Uppskjutna skattefordringar 
 

 
 
 

 
 
Uppskjuten skatt har värderats utifrån nominell skattesats. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas 
när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatte-skulder och när uppskjutna skatter av-
ser samma skattemyndighet. 
 
Temporära skillnader 
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden är 
olika. För temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder redovisas 
uppskjuten skatt.  
 

Avstämning effektiv skatt
kSEK 2016 2015 2016 2015
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 14 994 -80 712 -40 616 -202 257
Inkomstskatt beräknad enligt svensk skattesats -3 299 17 757 8 936 44 497
Ej skattepliktiga intäkter 927 821 0 -
Ej skattepliktiga kostnader -723 -6 250 -5 462 -38 945
Schablonintäkt periodiseringsfond -1 -11 - -
Skatteeffekt av koncernbidrag - - -6 565 -1 244
Effekt av annan skattesats än 22,0 % (22,0 %) 86 -42 - -
Effekt av ändrad skattesats1 -201 - - -

Valutakursdifferenser 28 -27 - -
Skatt hänförlig till tidigare taxering 1 -548 - -553
Förändring uppskjuten skatt på  temporära 
skillnader

- - 2 692 2 468

Skattekostnad -3 182 11 700 -399 6 223

KONCERNEN MODERBOLAGET

kSEK

Skatte-
mässiga 

underskott 
Temporära 

skillnader Summa

Skatte-
mässiga 

underskott 
Temporära 

skillnader Summa
IB 1 januari 2016 33 655 -20 923 12 732 28 292 -10 993 17 299
Redovisat i resultaträkningen -4 352 1 634 -2 718 -3 091 2 692 -399
Redovisat i övrigt totalresultat - 149 149 - - -
Valutakursdifferenser 449 34 484 - - -
UB 31 december 2016 29 752 -19 106 10 646 25 201 -8 301 16 900

IB 1 januari 2015 25 250 -24 133 1 117 24 537 - 24 537
Redovisat i resultaträkningen 8 857 3 376 12 233 3 755 2 468 6 223
Redovisat i övrigt totalresultat - -399 -399 - - -
Övertagna värden från fusion - - - - -13 461 -13 461
Valutakursdifferenser -452 233 -219 - - -
UB 31 december 2015 33 655 -20 923 12 732 28 292 -10 993 17 299

MODERBOLAGETKONCERNEN

kSEK 2016 2015 2016 2015
Aktiverade underskottsavdrag i Sverige 25 201 28 292 25 201 28 292

Aktiverade underskottsavdrag i Finland och Norge 4 551 5 363 - -
Temporära skillnader avseende varulager och 
kundfordringar

1 050 1 048 - -

Omstruktureringsreserv - 329 - -
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 
på immateriella tillgångar

-19 372 -20 951 -8 301 -10 993

Uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver -784 -1 201 - -
Förmånsbestämda pensionsplaner - -149 - -
Summa 10 646 12 732 16 900 17 299

KONCERNEN MODERBOLAGET
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Underskottsavdrag 
Totala skattemässiga underskottsavdrag uppgår per den 31 december 2016 till -134,0 (-150,7) MSEK. Koncer-
nens underskott är hänförliga till bolagen i Sverige, Norge och Finland. Aktivering har skett legalt i respektive bo-
lag förutom underskottet i Bringwell Finland Oy, som aktiverats i koncernen. Skattevärdet i underskottsavdrag har 
aktiverats då det med hänsyn till koncernens framtida vinstförutsättningar och skattejuridiska möjligheter att ut-
nyttja underskotten framstår som rimligt att underskottsavdragen kan utnyttjas. Företagsledningen bedömer att 
med koncernens nuvarande och framtida struktur är möjligheterna att utnyttja underskotten väl underbyggd.  
 
 

10 Resultat per aktie 
 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare 
divideras med vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. Det finns ingen utspädningseffekt 
att ta hänsyn till, då Bringwell för närvarande inte har några egetkapitalinstrument som skulle kunna orsaka ut-
spädning. 
 
Resultat per aktie före och efter utspädning 
 

 
 
 

11 Materiella anläggningstillgångar 
 

 

kSEK 2016 2015
Resultat som är hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 11 812 -69 013
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier i 
tusental 258 225 258 225

Antal utestående aktier på balansdagen i tusental 258 225 258 225

Resultat per aktie före utspädningseffekter 0,05 -0,27

Resultat per aktie efter utspädningseffekter 0,05 -0,27

KONCERNEN

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 48 426 51 364 1 058 1 058
Investeringar 234 1 103 - -
Försäljningar/utrangeringar -1 394 -4 081 - -
Omklassificeringar 52 543 - -
Omräkningsdifferens 164 -503 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 47 481 48 426 1 058 1 058

Ingående avskrivningar enligt plan -38 536 -39 789 -789 -594
Försäljningar/utrangeringar 888 4 034 - -
Omklassificeringar -52 -467
Omräkningsdifferens -97 407 - -
Årets avskrivningar enligt plan -2 466 -2 721 -195 -195
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -40 264 -38 536 -984 -789

Ingående nedskrivningar -1 339 -1 339 - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 339 -1 339 - -
Redovisat värde vid periodens slut 5 879 8 551 74 269

KONCERNEN MODERBOLAGET
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12 Immateriella anläggningstillgångar 
 

 
 
Balanserade utvecklingskostnader avser utveckling av produkten Arctic Root och utveckling av hemsidor. 
 

 
 
Varumärkesvärde avser poster som uppkommit i samband med förvärv av KG-Produkter AB 2011 (fusionerat 
med Bringwell AB under år 2015). När köp gjordes av KG-Produkter ingick varumärkets rättigheter för Kan Jang, 
Chi San, Arctic Root m.m., Alla dessa rättigheter klassificeras som förvärv av varumärke inom Bringwell. 
Bringwells varumärken anses vara av betydande värde för koncernen och är starka och beständiga. Varumär-
kena har funnits länge och är välkända inom den bransch Bringwell verkar. 
 
 
 
 

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Balanserade utvecklingskostnader
Ingående anskaffningsvärde 1 269 1 269 1 269 -
Övertagna värden från fusion - - - 1 269
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 269 1 269 1 269 1 269

Ingående avskrivningar enligt plan -1 067 -813 -1 067 -
Övertagna värden från fusion - - - -834
Årets avskrivningar enligt plan -202 -254 -202 -233
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -1 269 -1 067 -1 269 -1 067

Ingående nedskrivningar - - - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar - - - -

Redovisat värde vid periodens slut - 202 - 202

KONCERNEN MODERBOLAGET

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Varumärken
Ingående anskaffningsvärde 61 233 65 584 61 184 4 348
Försäljningar/utrangeringar - -4 348 - -4 348
Övertagna värden från fusion - - - 61 184
Omräkningsdifferens 2 -2 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 236 61 233 61 184 61 184

Ingående avskrivningar enligt plan 1 162 -2 826 -10 055 -2 826
Försäljningar/utrangeringar - 4 088 - 4 088
Årets avskrivningar enligt plan - -100 -12 237 -11 317
Utgående ack. avskrivningar enligt plan 1 162 1 162 -22 291 -10 055

Ingående nedskrivningar -1 162 -1 162 -1 162 -1 162
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 162 -1 162 -1 162 -1 162
Redovisat värde vid periodens slut 61 235 61 233 37 730 49 967

MODERBOLAGETKONCERNEN
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Distributionsrättigheter består av poster som uppkommit i samband med förvärv av Hela Pharma AB (nuvarande 
Bringwell Sverige AB) och Green Medicine AB (fusionerat i Bringwell Sverige AB) under år 2006 samt förvärv av 
A/S Anjo, Validus NNP AS (fusionerat i Bringwell Norge AS) Kristallborgen AB (fusionerat i Bringwell Sverige AB) 
och Bringwell Finland Oy under 2007. 
 

 
 

 
 
  

kSEK 2016-12-31 2015-12-31
Distributionsrättigheter
Ingående anskaffningsvärde 110 276 112 357
Försäljningar/utrangeringar 1 796 -
Omklassificeringar -289 267
Omräkningsdifferens 2 384 -2 348
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 114 167 110 276

Ingående avskrivningar enligt plan -100 982 -91 260
Försäljningar/utrangeringar -1 796 -
Omklassificeringar 289 -267
Omräkningsdifferens -2 022 1 666
Årets avskrivningar enligt plan -6 662 -11 122
Utgående ack. avskrivningar enligt plan -111 173 -100 982

Ingående nedskrivningar -1 300 -1 300
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 300 -1 300
Redovisat värde vid periodens slut 1 694 7 994

KONCERNEN

kSEK 2016-12-31 2015-12-31
Recept
Ingående anskaffningsvärde 25 153 25 153
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 153 25 153

Ingående avskrivningar enligt plan - -
Utgående ack. avskrivningar enligt plan - -
Redovisat värde vid periodens slut 25 153 25 153

KONCERNEN

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Goodwill
Ingående anskaffningsvärde 297 589 306 541 34 543 -
Övertagna värden vid fusion - - - 34 543
Omräkningsdifferens 9 240 -8 952 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 306 829 297 589 34 543 34 543

Ingående avskrivningar enligt plan - - -23 550 -
Övertagna värden vid fusion - - - -21 082
Årets avskrivningar enligt plan - - -2 692 -2 468
Utgående ack. avskrivningar enligt plan - - -26 242 -23 550

Ingående nedskrivningar -183 254 -141 470 - -
Årets nedskrivning - -50 000 - -
Omräkningsdifferens -9 240 8 216 - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -192 494 -183 254 - -
Redovisat värde vid periodens slut 114 335 114 335 8 301 10 993

MODERBOLAGETKONCERNEN
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Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill samt övriga immateriella tillgångar med 
obestämbar nyttjandeperiod 
 
De antaganden som gjorts i prövningen återspeglar företagsledningens bästa bedömning av de ekonomiska för-
hållanden som förväntas råda under nyttjandeperioden. De första fem åren baseras huvudsakligen på gällande 
interna prognoser och en framskrivning av dessa. De första åren präglas av fokusering på att satsa på starka 
egna varumärken, reducera olönsamma delar av sortimentet samt minska företagets kostnader och kapitalbind-
ning. För perioder bortom fem år tillämpas en tillväxttakt på 2 % (2 %), vilken tillämpas i terminalperioden. Den 
bedömda tillväxttakten i terminalperioden baseras i huvudsak på bolagets uppfattning om marknadens långsiktiga 
tillväxttakt och har inte ändrats i någon materiell utsträckning jämfört med föregående års nedskrivningsprövning. 
Bringwell ser försiktigt på detta antagande, vilket gör att det per definition skulle kunna vara högre då marknaden 
över en konjunkturcykel med marginal historiskt överstigit 2 procent. 
Känslighetsanalyser av de kommersiella antagandena, för att pröva avståndet till nedskrivningsbehov, har gjorts 
för alla kassagenererande enheter. I känslighetsanalyserna beaktar Bringwell dessa områden samt finansiella 
faktorerna såsom ränteläge. 
 
Beräkning av vägd genomsnittlig kapitalkostnad, WACC (Weighted Average Cost of Capital) före skatt, per kassa-
genererande enhet, vilken sedan har använts som diskonteringsfaktor uppgår till 12,70 % 2016, att jämföra med 
11,4 % i 2015. Den högre diskonteringsfaktorn beror främst på att bedömt avkastningskrav på eget kapital har 
justerats upp jämfört med nedskrivningsprövningen för 2015 samt att vägt eget kapital är högre. Bringwells för-
bättrade soliditet ger alltså som effekt att den genomsnittliga kapitalkostnaden har ökat jämfört med 2015. 
 
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifierade som de operativa segmenten. 
En sammanfattning av fördelningen av goodwill respektive övriga immateriella tillgångar med obestämbar nyttjan-
deperiod på operativa segment återfinns nedan. 
 

 
 
Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår 
från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar som godkänts av styrelsen, 
och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxt-
takt enligt uppgift nedan. 
En känslighetsanalys visar att en ökning av diskonteringsräntan med en procentenhet till 13,7 % ger ett nedskriv-
ningsbehov i retailsegmentet om 12 MSEK.  
 
De väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden är följande: 
 

 
 
1 Vägd genomsnittlig tillväxttakt av omsättningen har använts för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden. 
2 Diskonteringsränta före skatt har använts vid nuvärdesberäkning av uppskattade framtida kassaflöden. 
 
Under 2015 har goodwill skrivits ned med 50 MSEK avseende segment Bringwell Retail Norden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 
 
 
 
 

kSEK
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Bringwell Retail Norden 78 171 78 171 71 100 79 611 149 271 157 782
Export 36 164 36 164 16 981 14 972 53 145 51 136
Summa 114 335 114 335 88 082 94 582 202 417 208 917

Goodwill Öviga immateriella Totalt

Bringwell Retail Norden Export 
Tillväxttakt1 2,0% 2,0%
Diskonteringsränta2 12,70% 12,70%
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13 Andelar i koncernföretag 
 

 
 

 
1 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. 
2 Fusion med Bringwell AB verkställdes 2015-02-09. 
3 Bringwell Holding AS har under första halvåret 2015 fusionerats med Bringwell Norge AS. 
 
 

 
14 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
 

 
 
 

 
15 Andra långfristiga fordringar 
 

 
 
 
 
 

kSEK 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 365 469 431 500
Borttagna värden vid fusion - -67 585
Omklassificering - 1 555
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 365 469 365 469

Ingående nedskrivningar -164 788 -7 750
Borttagna värden vid fusion - 5 750
Årets nedskrivning -9 688 -162 788
Utgående ackumulerade nedskrivningar -174 477 -164 788
Redovisat värde vid periodens slut 190 993 200 681

MODERBOLAGET

2016-12-31 2015-12-31

Företagets namn Säte Andel i % 1
Redovisat 

värde
Redovisat värde

Bringwell Sverige AB 556518-6789 Falköping 100% 122 670 122 670
Bringwell Finland Oy 080501-1 Pieksämäki, Finland 100% - -
A/S Anjo1 100% 38 324 38 324
Anjo Holding AB2 556578-7255 Helsingborg 100% - -
KG Produkter AB2 556674-8439 Stockholm 100% - -
Bringwell Holding AB2 556771-6120 Stockholm 100% - -
Bringwell Holding AS 993 357 316 Drammen, Norge 100% - -
Bringwell Norge AS3 883 632 842 Asker, Norge 100% 30 000 39 688
Summa 190 993 200 681

Söborg, Danmark24 156 710

Org.nr/Bolagsnr

kSEK 2016-12-31 2015-12-31
Läkemedelsförsäkringsföreningen 1 1
Summa 1 1

KONCERNEN

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Deposition hyra av kontor, Helsingfors 64 61 - -
Deposition hyra av kontor, Stockholm 351 - 351 -
Summa 415 61 351 -

MODERBOLAGETKONCERNEN
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16 Fordringar och skulder till koncernföretag 
 

 
 
 

17 Varulager 

 
 
Inkuransrisken bedöms individuellt löpande under verksamhetsåret och behov av reservation vid årsbokslutsda-
gen har beaktats enligt samma bedömning. Vid bedömningen identifierades 5.441 tkr (f.å. 5.415 tkr) som inku-
ransrisk i varulagret och detta belopp har reservats 
 
 

18 Kundfordringar och övriga fordringar 
 

 
 
Per den 31 december 2016 har koncernen redovisat förfallna kundfordringar på 1 060 (803) kSEK. Fordringar där 
nedskrivningsbehov föreligger avser i huvudsak kunder som oväntat hamnat i en svår ekonomisk situation. Ål-
dersanalysen av dess kundfordringar framgår nedan. 
 

kSEK 2016-12-31 2015-12-31
Kortfristiga fordringar/Omsättningstillgångar
Kundfordringar 751 839
Övriga fordringar 29 841 -

30 592 839
Summa koncerninterna fordringar 30 592 839

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6 471
Övriga skulder 164 746 137 526
Summa koncerninterna skulder 164 752 137 997

MODERBOLAGET

kSEK 2016-12-31 2015-12-31
Råvarulager 8 764 8 148
Färdiga handelsvaror 42 950 52 420
Summa 51 715 60 568

KONCERNEN

kSEK 2016-12-31 2015-12-31
Kundfordringar 43 657 49 994
Summa 43 657 49 994

KONCERNEN
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Avsättningar till respektive återföring av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten övriga externa kostna-
der i resultaträkningen. Belopp som redovisas på värdeminskningskontot skrivs vanligen bort när koncernen inte 
förväntas återvinna ytterligare likvida medel. 
 
Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som 
nämnts ovan. Koncernen har ej pantsatt kundfordringar som säkerhet. 
 
 

19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

 
 
 
 

Mindre än 3 månader 1 060 610
3 till 6 månader - 13
Mer än 6 månader - 180
Summa 1 060 803

Åldersanalys - nedskrivna
Mindre än 3 månader - -
3 till 6 månader - -
Mer än 6 månader 101 66
Summa 101 66

Per valuta
SEK 26 375 34 395
NOK 7 777 8 545
DKK 4 641 6 189
EURO 4 248 865
Andra valutor 617 -
Summa 43 657 49 994

Förändring av osäkra kundfordringar
Per 1 januari 2016 (+) 353 355
Fordringar som skrivits bort under året som ej 
indrivningsbara -253 -
Återförda outnyttjade belopp - -2
Per 31 december 2016 101 353

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 1 906 1 805 174 147 
Förutbetalda personalrelaterade kostnader 116                   -                        -                        -      
Förutbetalda försäkringskostnader 486 362 110 -
Förutbetalda marknadsföringskostnader 222 2 255 - 141
Förutbetalda licenser 119 - 119 -
Övrigt 537 1 068 140 38 

Summa 3 385 5 490 542 326

KONCERNEN MODERBOLAGET
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20 Likvida medel 
 

 
 
 
 

21 Avsättningar 

 

 
22 Skulder till kreditinstitut 
 

   
Skulder till kreditinstitut 
Bolaget har en factoringkredit på 50 MSEK, vilken är utnyttjad med 22,6 MSEK per 31 december 2016. 
 
Som säkerhet har Bringwell lämnat aktier i dotterbolag, se not 25.  
 
 
 

23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

 
 
 
 

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Bank 29 190 21 161 28 937 20 761
Summa 29 190 21 161 28 937 20 761

KONCERNEN MODERBOLAGET

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Skadestånd 3 500 31 699 - -

Omstrukturering 2 432 6 199 - 1 740

Pensioner och liknande förpliktelser - 697 - -

Summa 5 932 38 595 - 1 740

KONCERNEN MODERBOLAGET

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Kortfristiga räntebärande skulder
Skulder till kreditinstitut 22 573 23 599 - -
Summa 22 573 23 599 - -

KONCERNEN MODERBOLAGET

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Upplupna räntekostnader 4 6 4 6
Upplupna personalrelaterade kostnader 5 811 5 874 795 1 332
Upplupna konsultkostnader 1 144 1 026 390 846
Upplupna royalties 1 173 1 306 - -
Upplupna kundbonusar och rabatter 2 884 2 140 - -
Upplupen lokalhyra 563 - - -
Övrigt 2 432 3 710 249 455
Utgående balans 14 011 14 063 1 438 2 640

KONCERNEN MODERBOLAGET
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24 Finansiella instrument per kategori 
 

 
 
 

25 Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser 
 

 
 
 
 

  

KONCERNEN

kSEK Summa
Låne- och kundfordringar 44 312 - 44 312 
Likvida medel 22 190 - 22 190 
Summa 66 502 0 66 502 

Summa
Skulder till kreditinstitut 22 573 - 22 573 
Leverantörsskulder och övriga skulder 43 545 - 43 545 
Summa 66 118 0 66 118 

KONCERNEN

kSEK Summa
Låne- och kundfordringar 51 442 - 51 442 
Likvida medel 21 161 - 21 161 
Summa 72 603 0 72 603 

Summa

Skulder till kreditinstitut 23 599 - 23 599 

Leverantörsskulder och övriga skulder 81 056 - 81 056 
Summa 104 655 0 104 655 

2016-12-31

2015-12-31

Låne- och kundfordringar

Tillgångar värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningen

Skulder värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningenÖvriga finansiella skulder

Låne- och kundfordringar

Tillgångar värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningen

Skulder värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningenÖvriga finansiella skulder

kSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Skuld kreditinstitut
Pantsatta aktier i dotterföretag
Bringwell Sverige AB 109 028 135 662 122 970 122 970
Bringwell Norge AS 50 418 39 582 30 000 39 688
Kundfordringar
Bringwell Sverige AB 22 573 23 599 - -
Spärrade bankmedel
Hyresgaranti 381 351 381 351
Summa 182 401 199 194 153 351 163 009

KONCERN MODERBOLAGET



      
       Årsredovisning 2016   
   45 
 

26 Operationell leasing 
 

 
 
 
Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som 
följer: 
 

 
 
Koncernens leasingavtal består främst av lokalhyresavtal, hyra av maskiner och kontorsinventarier samt leasing 
av bilar. 
 
 

27 Fusionsredovisning 
 
Följande dotterbolag har genom fusion verkställd 2015-02-09 uppgått i Bringwell AB (publ). 
 

KG-Produkter AB 556747-1239 
Bringwell Holding AB 556771-6120 
Anjo Holding AB 556578-7255 

 
Nedan redovisas balansräkning samt omsättning och rörelseresultat i de fusionerade bolagen från räkenskaps-
årets början till fusionsdatum. Fusionen har redovisats enligt koncernvärdemetoden vilket inneburit att de kon-
cernmässiga övervärden som fanns vid förvärvet tillkommit som immateriella anläggningstillgångar, utöver nedan-
stående övertagna värden. 
 
Övertagna värden (kSEK): 
 

 

kSEK 2016 2015 2016 2015
Lokalhyra -7 593 -9 190 -535 -947
Leasing av bilar -1 645 -1 955 -129 -96
Övrig leasing -752 -958 -185 -191
Summa -9 991 -12 102 -849 -1 234

KONCERNEN MODERBOLAGET

kSEK 2016 2015 2016 2015
Leasingavtal där företaget är leasetagare
Inom ett år -7 908 -7 928 -987 -939
Senare än ett år men inom fem år -16 425 -28 410 -992 -1 661
Senare än fem år - - - -
Summa -24 332 -36 338 -1 979 -2 600

KONCERNEN MODERBOLAGET

KG-Produkter AB 2015-02-09
Rörelseresultat -5

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 57
Omsättningstillgångar 0
Likvida medel 9 739
Summa tillgångar 9 796

Eget kapital inklusive årets resultat 5 544

Skulder
Kortfristiga skulder 4 252
Summa skulder 4 252
Summa skulder och eget kapital 9 796



      
       Årsredovisning 2016   
   46 
 

 
 

 
 
 

 

 
28 Närståendetransaktioner 
 

 
 
Fordringar till närstående i moderbolaget härrör från försäljningstransaktioner och förfaller en månad efter försälj-
ningsdagen. Skulder till närstående i moderbolaget härrör från inköpstransaktioner och förfaller en månad efter 
försäljningsdagen. 
 
 
 

29 Händelser efter räkenskapsårets utgång 
Högsta Domstolen meddelade den 13 februari 2017 att den ändrat Hovrättens dom och det skadestånd som 
Bringwell Sverige AB ska betala till Cederroth uppgår till 2,0 MSEK samt ränta. Totalt innebär det att Bringwell 
ska betala 3,1 MSEK. Skadeståndsminskningen har inneburit en positiv resultateffekt under 2016 på 26,9 MSEK. 
Utbetalningen täcks med egna likvida medel.  
 
 

Bringwell Holding AB 2015-02-09
Rörelseresultat -17

Immateriella anläggningstillgångar 378
Omsättningstillgångar 5 441
Summa tillgångar 5 818

Eget kapital inklusive årets resultat 5 818

Anjo Holding AB 2015-02-09
Omsättningstillgångar 4 283
Summa tillgångar 4 283

Eget kapital inklusive årets resultat 4 283

KONCERNEN
kSEK 2016 

Fordringar hos Skulder till
Penny Holding AS (fd Validus AS) - - - -
Summa - - - -

KONCERNEN
kSEK 2015 

Fordringar hos Skulder till
Penny Holding AS (fd Validus AS) - -35 - -
Summa - -35 - -

MODERBOLAGET
kSEK 2016 

Fordringar hos Skulder till
Dotterbolag 8 100 -4 665 30 592 -164 752
Summa 8 100 -4 665 30 592 -164 752

MODERBOLAGET
kSEK 2015 

Fordringar hos Skulder till
Dotterbolag 8 100 -4 256 839 -137 997
Summa 8 100 -4 256 839 -137 997

Försäljning till Inköp från

Försäljning till Inköp från

Försäljning till Inköp från

Försäljning till Inköp från
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30 Alternativa nyckeltal 

 
 
 
 

31 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 49 906 978 SEK behandlas enligt följande: 
 
Balanserade vinstmedel -252 583 492 
Överkursfond 313 664 956 
Årets resultat -11 174 486 
Summa 49 906 978 

  
  
Styrelsen föreslår att i ny räkning ba-
lanseras 49 906 978 

  

Icke IFRS finansiella nyckeltal
Definition

Anledning för 
användning Avstämning Y 2016

EBITDA Rörel seresul tat plus  av- 
och neds krivningar

Mäter res ulta tet i  
verks amheten

16 371 + 9 330 
= 25 701 KSEK

Bruttovins tma rginal , % Intäkter minus  
kostnader för 
handelsvaror i  procent 
a v intäkter

Mäter lönsamhet i  
verks amheten

(335 915 - 167 899) / 335 
915 = 50,0 %

Rörel semargi nal , % Rörel seresul tat i  
procent a v intäkter

Mäter lönsamhet i  
verks amheten

16 371 / 335 915 
= 4,9 %

EBITDA-margi nal , % EBITDA i  procent av 
intäkter

Mäter lönsamhet i  
verks amheten

25 701 / 335 915 
= 7,7 %

Sol idi tet, % Eget kapi tal  hänförl i gt 
ti l l  moderbol agets  
a ktieäga re i  procent av 
balansomslutningen

Mäter finans iel l  
pos ition

268 315 / 348 837 
= 76,9 %

Eget kapital  per a ktie Eget kapi tal  hänförl i gt 
ti l l  moderföretagets  
a ktieäga re dividerat 
med anta l  aktier vid 
periodens  s l ut

Mäter aktievärde 268 315 / 258 225 
= 1,04

Utdel ning per aktie Utdel ning dividerat med 
a ntal  aktier vid 
periodens  s l ut

Mäter aktievärde -
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STYRELSENS INTYGANDE OCH UNDERSKRIFTER 
 
 
Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2017-04-28 för fastställelse. 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internat-
ionella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställ-
ning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild 
av moderföretagets ställning och resultat.  
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderföretaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av kon-
cernens och moderföretagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Stockholm den 2017-03-31 
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