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OM SWEDENCARE
Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande 
marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och 
NutriScience säljs idag i cirka 50 länder via ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag 
i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. 
Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen
i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

FINANSIELL MÅLSÄTTNING
Swedencares finansiella målsättning är att under 2020 uppnå en omsättning överstigande 200 MSEK med 
en EBITDA-marginal överstigande 30%.

UTDELNING
Swedencare har som långsiktig ambition att lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen har dock beslutat 
att prioritera tillväxt genom förvärv av företag och/eller rättigheter kopplade till kompletterande produkter, 
samt satsning på egna varumärken, produktutveckling och marknader. Ambitionen är att senast 2020 uppnå 
en omsättning överstigande 200 MSEK. Styrelsen avser att återkomma avseende utdelningspolicyn när 
ambitionen om en årlig omsättning överstigande 200 MSEK uppnåtts.
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En tillbakablick på 2017 ger för handen att året blev som jag förväntade – ett stort antal
affärsutvecklingsprojekt kunde förverkligas av våra kompetenta medarbetare runt om
i världen och det gav oss en stark tillväxt med bra marginal.

Vi omsatte över 85 MSEK, en ökning med 
59% och 5 MSEK över målsättningen på 
80 MSEK. Resultatet följde med bra och vi 
visade en EBITDA om 23,5 MSEK, en ökning 
med 67%. EBITDA-marginalen noterades till 
27,5%, något under vårt mål om 30% men 
förklaringarna med extraordinära marknads- 
och produktutvecklingssatsningar för våra 
Dental Bones respektive Dental Bites studier 
kommer att ge effekt framåt. En annan 
delförklaring till att marginalen inte fullt ut 
når målet är att vår Humansatsning belastat 
resultatet med drygt 1,5 MSEK. Vi har vidtagit 
åtgärder inom detta verksamhetsområde 
och förväntar oss ett klart bättre resultat här 
under 2018. Även om våra dotterbolag har en 
jämnare försäljning är det fortfarande så att 
vissa av våra distributörer runt om i världen 
beställer en eller två gånger per år. Det ger 
naturligtvis positiv effekt på dessa kvartal 
men gör samtidigt att vår omsättning kan 
fluktuera mellan kvartal. Det kommer även 
fortsättningsvis att vara skillnader mellan 
kvartal även om vår omsättningstillväxt gör att 
dessa skillnader kommer att jämnas ut under 
åren som kommer.
 
En kort summering av varje kvartal visar att 
mycket skett under året,
 
Q1 var ett rekordkvartal både avseende omsättning och resultat, detta beroende på att kvartalet innan var 
lugnare samt att vårt NutriScienceförvärv påverkade siffrorna fullt ut för första gången.
 
Q2’s stora händelse var att vi fick ut vårt Dental Health Bone i USA efter en del förseningar. I övrigt fortsatte 
vårt arbete med att få in NutriScienceprodukterna i vårt Swedencare-erbjudande samtidigt som vi utökade 
våra satsningar i Kina.

Under Q3 presenterades vårt första officiella foderprojekt då vi lanserade - ProDen PlaqueOff i Muusti ja 
Mirris ”Nutrima”-kattfoder för försäljning i Norden. Under 2018 och framåt kommer Swedencare att utöka 
satsningarna på foderprojekt då vi löpande får nya propåer om samarbeten kring functional food. Vidare 
erhöll våra Dental Bites ett viktigt kvalitetserkännande då vi fick rättigheter att märka produkten med VOHC-
sigillen. Detta som ett bevis på att vi genomfört två framgångsrika kliniska studier vilka visar en faktisk effekt 
på oral hälsa.

VD har ordet
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Håkan Lagerberg

Q4 var det näst bästa kvartalet för året efter en stark utveckling i främst UK, USA, Kina och Sydkorea.
I övrigt förberedde vi oss för att gå över till IFRS i vår redovisning.

Fokus under 2018 är att fortsätta marknadsföringen av vår flaggskeppsprodukt ProDen PlaqueOff med 
lanseringar av både Dental Bones och fodersamarbeten på nya marknader. Samtidigt arbetar vi med att 
öppna nya marknader för NutriScience-produkter, både i egen regi och via våra duktiga återförsäljare –
inte minst är intresset mycket stort i Kina och Sydkorea för fler Swedencare-produkter. Några marknader 
som har stor potential att växa markant är Australien, där vi haft en del regulatoriska utmaningar under 2017 
som nu är lösta, Brasilien, som numera är nummer två i världen avseende konsumtion av hundfoder
och Ryssland som i det närmaste är orört för vår del.

Ett annat fokusområde under innevarande år är en mer samlad satsning på online, både 
varumärkesbyggande och försäljning direkt till konsument från oss och från våra B2B-kunder.

De organiskt drivna affärsutvecklingsprojekten har dominerat det nyligen avslutade verksamhetsåret 
varför förvärven har fått stå tillbaka. Vi är en attraktiv diskussionspartner på marknaden och vi får därför 
löpande propåer om både samarbeten och förvärv. Med den plattform vi har byggt de senaste åren och 
med en stark resultatutveckling i ryggen är vi nu beredda att aktivt arbeta med förvärv. Oavsett om och när 
förvärvsmöjligheter dyker upp arbetar hela organisationen målmedvetet för att vi 2020 skall nå 200 MSEK
i omsättning - och vi är på god väg!
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Nyckeltal 2017

OMSÄTTNING
85 660 TSEK

FÖRÄNDRING
INTÄKTER

58,2%

EBITDA 
23 527 TSEK

27,5%

2014-2017 KVARTALSHISTORIK AV OMSÄTTNING OCH EBITDA (TSEK)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 2015 2016 2017

Nettoomsättning

Linjär (Nettoomsättning) Linjär (EBITDA)

EBITDA

Fler nyckeltal samt definitioner finns på sidorna 22 och 35.
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SOLIDITET
72,9%

ÅRETS
RESULTAT

11 822 TSEK

EGET 
KAPITAL

69 019 TSEK

RULLANDE FYRA KVARTAL - NETTOOMSÄTTNING (TSEK) 

RULLANDE FYRA KVARTAL - EBITDA (TSEK)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 2015 2016 2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014 2015 2016 2017
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Vi finns över hela världen

4

Henry Schein - Världsomfattande 
distributör av vetrinärsprodukter
i 32 länder.

Batley’s Bestpets - Den största 
oberoende livsmedelsgrossisten 
i Storbritannien som ökat sina 
PlaqueOff inköp med 60% under 
2017. De har även tagit in
NutriScience produktlinje med 
försäljningsstart i Q1 2018.

Cobasi och Petz 
- I Brasilien säljs 
PlaqueOff i de stora 
djurkedjorna Cobasi 
och Petz.

MWI - En av de största 
husdjursdistributörerna i USA.
Swedencares försäljningen har 
ökat med 80% i 2017 jämfört 
med 2016.

Chewy.com - En av de 
största online zooaffärerna
i världen.

Pet valu - Den tredje största 
husdjurskedjan
i Nordamerika.

Pet City - Greklands största och ledande 
Petshop-kedja med ca 65 butiker och öppnar 
ytterligare 25 butiker inom kort. 
Erbjuder hela PlaqueOff-
sortimentet till sina kunder över 
hela Grekland.

Pets at home - De har över 450
butiker över hela Storbritannien och 
sätter upp temporära montrar i
livsmedelsbutiker. Försäljningsökning 
av PlaqueOffprodukter med
21% under 2017.

Våra produkter säljs idag i cirka 50 länder och våra kunder finns på alla världens kontinenter.
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Produktionen av PlaqueOff är i full gång på vår fabrik på Irland.    

1

2

3

1

2

3

4

Kontor

Malmö, Sverige - Huvudkontor
Waterford, Irland
Leeds, UK
Purget-sur-Argens, Frankrike
Poulsbo, Washington, USA

Här finns vi representerade

TaoBao - Kinas största e-handels 
företag. Startades av Alibabagruppen. 
Omsättning
29 miljarder SEK. 

Fressnapf - ProDen PlaqueOff 
finns nu i 50 Fressnapfs-
butiker i Schweiz.

ÆON - Den största husdjursbutiken 
i Asien. De har en special butik för 
husdjur i Japan där vi säljer våra 
Dental Bites.

National Veterinary Supplies 
- Storbritanniens största veterinär 
grossist. Swedencares produkter 
ökade med 48%
under 2017.

Cora - En av Frankrikes största 
supermarket-kedjor med 60 
varuhus. Säljer hela 
sortimentet PlaqueOff.

KIWOKO - Den ledande
Petshopkedjan i Spanien med
ca 150 butiker. Har pulver- och 
Dental Bites-sortiment
på sina hyllor.

Musti ja Mirri - Nordens största 
husdjurskedja med butiker som 
Arkens zoo och Djurkompaniet 
och onlinekedjan Vetzoo.
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Våra produkter

Hundar och katter får en allt mer framträdande roll i våra liv och betraktas i de flesta fall som en fullvärdig 
familjemedlem. Eftersom vi numera tar väldigt väl hand om våra husdjur leder det till att medellivslängden 
ökat och att även husdjuren får fler ålderssymtom. Hund- och kattägare är idag betydligt mer upplysta och 
medvetna om hur de kan hjälpa sina husdjur att få ett längre och friskare liv genom att tillgodose deras 
behov av näringstillskott. I vårt sortiment för Hund, Katt och Häst hittar ni bland annat produkter för tänder 
och tandkött, leder, mage, nerver, päls, herpes, återhämtning och demens.

Swedencare producerar, marknadsför och säljer naturliga 
kosttillskottsprodukter med premiumkvalitet avsett 
för Hund, Katt och Häst. Många av våra produkter är 
framtagna av forskare och veterinärer samt håller en hög 
kvalitet och flera kliniska studier bevisar dess verkan.
Vi brinner för djurvård och är lyhörda för vad som efterfrågas på marknaden. 

Tandproblem är den vanligaste åkomman hos katter och hundar och påverkar hela 76% av hundar och
68% av katter*
Vårt ProDen PlaqueOff-system har bevisad effekt för att minska plack och tandsten. Den senaste studien, 
utförd under 2017 (se mer på sidan 14 om VOHC) visade att den genomsnittliga minskningen av plackindex 
var 40% och den genomsnittliga minskningen av tandsten var 38% efter att ha doserats med produkten
i en månad jämfört med placebogruppen. Vi erbjuder ProDen PlaqueOff, vår aktiva ingrediens, i flera olika 
varianter, pulver, Dental Bites samt Dental Bones. Nyligen introducerades även ProDen PlaqueOff som aktiv 
ingredients i kattfoder.
* Artikel från Petfoodindustry.com
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Hund och kattsporter växer för varje år vilket skapar ett 
ökat behov av produkter som kan underlätta och förlänga 
möjligheten att tävla. I vårt produktutbud finns bl.a. Kalmaid 
som lugnar ned vid stressiga situationer som tex hund- 
och kattutställningar, och ArthriAid som avhjälper och 
förebygger ledproblem vid agilitytävlingar.

Vi har utökat vår produktportfölj för häst. Dagens hästhållning har medfört att hästens behov har förändrats 
och vi behöver därför addera olika tillskott i hästens dagliga utfordring. Tex har studier* visat att 90% av alla 
tävlingshästar och 60% av alla fritidshästar har magsår/katarr av varierande grad. För att avhjälpa magsår 
har vi en effektiv och skonsam produkt som heter GastroCare. Vi har även andra tillskott för leder, senor, 
muskler, nerver och immunförsvar. Ett annat område där efterfrågan är hög 
avser produkter som förbättrar styrka
och uthållighet.

* MSD Veterinary manual
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Nya produkter och ett nytt
affärsområde
Swedencare har sedan 2016 samarbetat med ett av Tysklands ledande företag inom utveckling av 
näringspreparat för människor och djur. Bolaget har flera av Europas största djurfoderproducenter på 
kundlistan och samarbetet innebär att ProDen PlaqueOff ska ingå som tillskott i hund- respektive kattfoder 
för premium petfood-marknaden. 

I höstas utvecklades 
detta affärsområde 
ytterligare då 
Musti Group, 
Nordens ledande 
zoofackshandelskedja, 
lanserade sin 
egen Kattfoderlinje 
”Nutrima” där samtliga 
torrfodersmaker har 
ProDen PlaqueOff 
inkluderat i 
blandningen så att en 
dagsdos är inkluderad 
i maten. Musti Group 
kommer även lansera 
ProDen PlaqueOff i sin Hundfoderlinje under första halvåret av 2018.

Vi har stora förhoppningar att utveckla detta nya affärsområde - PlaqueOff Ingredient - ytterligare då 
vi numera har flera pågående samarbeten och ett stort antal förfrågningar från foderproducenter i bl.a. 
Tyskland, Frankrike, UK och USA.

Som en del av denna nya 
produktlinje har Swedencare 
även utvecklat ett eget 
torrfoder tillsammans med 
vår Kinesiska partner 
innebärande att fyra olika 
hundfoder lanseras på 
den kinesiska marknaden 
under Q3 2018. Denna 
foderlinje kommer vi även 
att kunna erbjuda våra övriga 
distributörer och/eller större 
veterinär- och Pet retailkedjor.
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GEOGRAFISK FÖRDELNING
Under 2017 ökade nettoomsättningen med c:a 31,8 MSEK motsvarande en tillväxt om 59,1%.
Den organiska tillväxten noterades till 36% under 2017 medan resterande tillväxt förklaras främst av 
NutriScience-förvärvet under Q4 2016.

Försäljningen ökar på samtliga marknader. Den geografiska fördelningen nedan visar att vår största marknad 
är UK/Irland vilken representerar 28% av försäljningen. Denna marknad uppvisade en tillväxt på hela 
80% jämfört med 2016, en starkt bidragande orsak är NutriScience förvärvet under Q4 2016. Den största 
ökningen jämfört med 2016 är i övriga Europa där omsättningen dubblerats. Ungern och Slovenien är två 
länder där vi sett störst tillväxt under 2017.

Även om Norden, Frankrike och Nordamerika har en lägre procentandel av totalen 2017 än under 2016 
uppvisar dessa marknader en tillväxt om 33%, 24% respektive 38%. Den asiatiska marknaden ökade med 
62% under 2017, starkt bidragande orsaker till den kraftiga ökningen är Kina med en ökning på 265% och 
Sydkorea med en dubblerad försäljning. Brasilien svarade för en fyrdubblering av försäljningen under 2017.

2017 2016

2017 2016

PRODUKTFÖRDELNING
Produktfördelningen har förändrats markant i jämförelse med samma period föregående år. Under 2016 
svarade PlaqueOff Powder för 85% av försäljningen, under 2017 fortsätter produkten att vara vår storsäljare 
samtidigt som försäljningen av övriga produkter nu vuxit kraftigt för att motsvara 36% av omsättningen. 
Starkt bidragande till utvecklingen är NutriScience-produkterna och Dental Bones. Samtidigt som vi fått en 
väsentligt bredare produktmix ökade försäljningen av PlaqueOff Powder med 19% och Dental Bites med 
hela 92% i jämförelse med föregående år.

Powder Ingredient som används i våra samarbeten med foderproducenter är ett nytt 
produktområde i vår ProDen PlaqueOff familj. Under 2017 var volymerna för små att synas i grafiken men vi 
är övertygade om att foderområdet kommer att ha en mycket hög tillväxt under kommande år. Pga. den höga 
efterfrågan och önskemål om samarbeten världen över kommer en särskild strategi förf affärsområdet att tas 
fram under 2018 för att på bästa sätt utveckla och ta hand om den potential som detta produktområde har. 13



VOHC

“Dessa är de första studierna vi har gjort på ProDen PlaqueOff i ett annat format än pulver. Vi var 
övertygade om effekten och är nöjda att nu ha en formell studie som visar dessa fantastiska resultat.
VOHC-märket är också väldigt viktig för oss då flera betydande veterinärer, speciellt i USA men även i andra 
delar av världen, endast erbjuder munhälsoprodukter som är märkta och godkända av VOHC. I och med 
VOHC-godkännandet öppnas en helt ny del av marknaden för våra Dental Bites!”
- Håkan Lagerberg, CEO of Swedencare AB

Influence of dental bites containing Ascophyllum nodosum

on oral health in dogs. Double-blind, randomised,

placebo-controlled unicentre study.

Gawor Jerzy Jank Michał, Jodkowska Katarzyna, Klim Emilia, Svensson Ulla

Table 2 Average Calculus index (arithmetic mean ± standard deviation and 

a range in parentheses) of dogs from two groups (P1 placebo and P2 ProDen 

PlaqueOff®) at four consecutive time points (T0, T30, T60, T90)

Group n T0 T30 T60 T90

P1 30 0 0.60 ± 0.15
(0.3-1.0)

1.05 ± 0.24
(0.7-1.6)

1.34 ± 0.23
(1.0-1.9)

P2 30 0 0.39 ± 0.14
(0.2-0.9)

0.82 ± 0.29
(0.4-2.1)

1.07 ± 0.39
(0.7-2.6)

Total 60 0 0.50 ± 0.18
(0.2-1.0)

0.94 ± 0.29
(0.4-2.1)

1.20 ± 0.32
(0.7-2.6)

Group n T0 T30 T60 T90

P1 30 0 0.96 ± 0.42
(0.4-2.0)

1.94 ± 1.14
(0.9-4.8)

2.71 ± 1.36
(1.1-6.4)

P2 30 0 0.62 ± 0.31
(0.2-1.7)

1.49 ± 1.17
(0.6-6.4)

1.67 ± 0.81
(0.9-4.7)

Total 60 0 0.79 ± 0.40
(0.2-2.0)

1.72 ± 1.17
(0.6-6.4)

2.19 ± 1.23
(0.9-6.4)

Table 1. Average combined plaque index (arithmetic mean ± standard 

deviation and a range in parentheses) of dogs from two groups (P1 placebo and 

P2 ProDen PlaqueOff®) at four consecutive time points (T0, T30, T60, T90)

Figure 1. Average combined plaque and calculus 

index (given as an arithmetic mean with 95% 

confidence interval) of dogs from two groups (P1/

placebo – blue and P2/ProDen PlaqueOff – red) at 

four consecutive time points (T0, T30, T60, T90). 

Asterisk (*) signifies the time point when groups 

significantly differed from each other.

Objective To determine the influence of 90-day administration of dental 

bites containing the brown algae Ascophyllum nodosum on plaque and dental 

calculus accumulation as well as on other parameters characterizing oral 

health status: Oral Health Index (OHI), Total Mouth Periodontal Score (TMPS) 

and Volatile Sulphur Compound (VSC) concentration in canine oral cavity.

Materials and Methods 60 client owned dogs representing Japanese 

chins, miniature Schnauzers, Chihuahua, Pomeranians and West Highland 

White Terrier (WHWT) breeds underwent prophylaxis procedure and were 

randomly subdivided into 2 groups receiving daily dental bites containing 

brown algae Ascophyllum nodosum or placebo according to their bodyweight. 

Clinical assessment of Plaque index, Calculus index, OHI and VSC was 

performed under sedation after 30, 60 and 90 days of treatment. The study 

was conducted as a placebo controlled, double blind, randomized study.

Results: Oral administration of dental bites containing the brown algae 

Ascophyllum nodosum significantly improved the investigated indices and 

parameters, i.e. Plaque index, Calculus index and VSC; when compared to 

placebo-treated group.

Conclusion: Dental bites ProDen Plaque off containing Ascophyllum 

Nodosum efficiently decreased plaque and calculus accumulation in study 

dogs. Measured concentration of VSC and Oral Health Index in study group 

showed significantly lower concentration of VSC and better health status of 

the dogs respectively.

Key words: plaque index, dental calculus, Ascophyllum nodosum, homecare, oral health, oral hygiene, Volatile Sulphur Compound.
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Influence of dental bites containing Ascophyllum nodosum

on oral health in dogs. Double-blind, randomised,

placebo-controlled unicentre study.

Gawor Jerzy Jank Michał, Jodkowska Katarzyna, Klim Emilia, Svensson Ulla

Table 2 Average Calculus index (arithmetic mean ± standard deviation and 

a range in parentheses) of dogs from two groups (P1 placebo and P2 ProDen 

PlaqueOff®) at four consecutive time points (T0, T30, T60, T90)

Group n T0 T30 T60 T90

P1 30 0 0.60 ± 0.15
(0.3-1.0)

1.05 ± 0.24
(0.7-1.6)

1.34 ± 0.23
(1.0-1.9)

P2 30 0 0.39 ± 0.14
(0.2-0.9)

0.82 ± 0.29
(0.4-2.1)

1.07 ± 0.39
(0.7-2.6)

Total 60 0 0.50 ± 0.18
(0.2-1.0)

0.94 ± 0.29
(0.4-2.1)

1.20 ± 0.32
(0.7-2.6)

Group n T0 T30 T60 T90

P1 30 0 0.96 ± 0.42
(0.4-2.0)

1.94 ± 1.14
(0.9-4.8)

2.71 ± 1.36
(1.1-6.4)

P2 30 0 0.62 ± 0.31
(0.2-1.7)

1.49 ± 1.17
(0.6-6.4)

1.67 ± 0.81
(0.9-4.7)

Total 60 0 0.79 ± 0.40
(0.2-2.0)

1.72 ± 1.17
(0.6-6.4)

2.19 ± 1.23
(0.9-6.4)

Table 1. Average combined plaque index (arithmetic mean ± standard 

deviation and a range in parentheses) of dogs from two groups (P1 placebo and 

P2 ProDen PlaqueOff®) at four consecutive time points (T0, T30, T60, T90)

Figure 1. Average combined plaque and calculus 

index (given as an arithmetic mean with 95% 

confidence interval) of dogs from two groups (P1/

placebo – blue and P2/ProDen PlaqueOff – red) at 

four consecutive time points (T0, T30, T60, T90). 

Asterisk (*) signifies the time point when groups 

significantly differed from each other.

Objective To determine the influence of 90-day administration of dental 

bites containing the brown algae Ascophyllum nodosum on plaque and dental 

calculus accumulation as well as on other parameters characterizing oral 

health status: Oral Health Index (OHI), Total Mouth Periodontal Score (TMPS) 

and Volatile Sulphur Compound (VSC) concentration in canine oral cavity.

Materials and Methods 60 client owned dogs representing Japanese 

chins, miniature Schnauzers, Chihuahua, Pomeranians and West Highland 

White Terrier (WHWT) breeds underwent prophylaxis procedure and were 

randomly subdivided into 2 groups receiving daily dental bites containing 

brown algae Ascophyllum nodosum or placebo according to their bodyweight. 

Clinical assessment of Plaque index, Calculus index, OHI and VSC was 

performed under sedation after 30, 60 and 90 days of treatment. The study 

was conducted as a placebo controlled, double blind, randomized study.

Results: Oral administration of dental bites containing the brown algae 

Ascophyllum nodosum significantly improved the investigated indices and 

parameters, i.e. Plaque index, Calculus index and VSC; when compared to 

placebo-treated group.

Conclusion: Dental bites ProDen Plaque off containing Ascophyllum 

Nodosum efficiently decreased plaque and calculus accumulation in study 

dogs. Measured concentration of VSC and Oral Health Index in study group 

showed significantly lower concentration of VSC and better health status of 

the dogs respectively.

Key words: plaque index, dental calculus, Ascophyllum nodosum, homecare, oral health, oral hygiene, Volatile Sulphur Compound.

April 2018

Influence of dental bites containing Ascophyllum nodosum
on oral health in dogs. Double-blind, randomised,

placebo-controlled unicentre study.
Gawor Jerzy Jank Michał, Jodkowska Katarzyna, Klim Emilia, Svensson Ulla

Table 2 Average Calculus index (arithmetic mean ± standard deviation and 
a range in parentheses) of dogs from two groups (P1 placebo and P2 ProDen 
PlaqueOff®) at four consecutive time points (T0, T30, T60, T90)

Group n T0 T30 T60 T90
P1 30 0 0.60 ± 0.15

(0.3-1.0)
1.05 ± 0.24
(0.7-1.6)

1.34 ± 0.23
(1.0-1.9)

P2 30 0 0.39 ± 0.14
(0.2-0.9)

0.82 ± 0.29
(0.4-2.1)

1.07 ± 0.39
(0.7-2.6)

Total 60 0 0.50 ± 0.18
(0.2-1.0)

0.94 ± 0.29
(0.4-2.1)

1.20 ± 0.32
(0.7-2.6)

Group n T0 T30 T60 T90
P1 30 0 0.96 ± 0.42

(0.4-2.0)
1.94 ± 1.14
(0.9-4.8)

2.71 ± 1.36
(1.1-6.4)

P2 30 0 0.62 ± 0.31
(0.2-1.7)

1.49 ± 1.17
(0.6-6.4)

1.67 ± 0.81
(0.9-4.7)

Total 60 0 0.79 ± 0.40
(0.2-2.0)

1.72 ± 1.17
(0.6-6.4)

2.19 ± 1.23
(0.9-6.4)

Table 1. Average combined plaque index (arithmetic mean ± standard 
deviation and a range in parentheses) of dogs from two groups (P1 placebo and 
P2 ProDen PlaqueOff®) at four consecutive time points (T0, T30, T60, T90)

Figure 1. Average combined plaque and calculus 
index (given as an arithmetic mean with 95% 
confidence interval) of dogs from two groups (P1/
placebo – blue and P2/ProDen PlaqueOff – red) at 
four consecutive time points (T0, T30, T60, T90). 
Asterisk (*) signifies the time point when groups 
significantly differed from each other.

Objective To determine the influence of 90-day administration of dental 
bites containing the brown algae Ascophyllum nodosum on plaque and dental 
calculus accumulation as well as on other parameters characterizing oral 
health status: Oral Health Index (OHI), Total Mouth Periodontal Score (TMPS) 
and Volatile Sulphur Compound (VSC) concentration in canine oral cavity.

Materials and Methods 60 client owned dogs representing Japanese 
chins, miniature Schnauzers, Chihuahua, Pomeranians and West Highland 
White Terrier (WHWT) breeds underwent prophylaxis procedure and were 
randomly subdivided into 2 groups receiving daily dental bites containing 
brown algae Ascophyllum nodosum or placebo according to their bodyweight. 
Clinical assessment of Plaque index, Calculus index, OHI and VSC was 
performed under sedation after 30, 60 and 90 days of treatment. The study 
was conducted as a placebo controlled, double blind, randomized study.

Results: Oral administration of dental bites containing the brown algae 
Ascophyllum nodosum significantly improved the investigated indices and 
parameters, i.e. Plaque index, Calculus index and VSC; when compared to 
placebo-treated group.

Conclusion: Dental bites ProDen Plaque off containing Ascophyllum 
Nodosum efficiently decreased plaque and calculus accumulation in study 
dogs. Measured concentration of VSC and Oral Health Index in study group 
showed significantly lower concentration of VSC and better health status of 
the dogs respectively.

Key words: plaque index, dental calculus, Ascophyllum nodosum, homecare, oral health, oral hygiene, Volatile Sulphur Compound.

MAGAZINE
April 2018

Swedencare ProDen PlaqueOff® Dental Bites
har blivit godkända av VOHC för kliniskt bevisad

 effekt av plack- och tandstensreduktion
och därmed fått rättighet att

använda VOHC-stämpeln.
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Testimonials
ARTHRIAID

“Jag ville bara berätta att ArthriAid 
bokstavligen ändrat min hunds liv. Vi har en 
Golden retriever som brukade gå ett varv i parken 
och sedan lägga sig ner. Han vägrade att gå 
längre och hade tydlig smärta. Vi råddes av vår 
veterinär att prova ArthriAid efter alla typer av 
tester och antiinflammatoriska läkemedel. Efter 
två veckor märkte jag att han var som en annan 
hund, kunde springa flera varv i parken. Det var 
som att vända tillbaka till när han var en valp. Vid 
denna tidpunkt började jag vänja av honom från de 
antiinflammatoriska medicinerna och det märktes 
inte ens så jag slutade ge dem helt. Medicinen 
kostade oss 65 euro per månad och gjorde ingen 
skillnad över huvud taget. Jag berättar för alla jag 
vet om ArthriAid. Tack så mycket! Vi kommer att vara 
livslånga kunder av denna fantastiska produkt.
Caitriona O’Brien

PLAQUEOFF

“Jag köpte PlaqueOff till min 12-åriga 
yorkiepoo som hade hemska tänder. Tandrengöring 
hos veterinär är numera riskabelt på grund av hans 
hälsa så under de senaste tre åren har jag inte tagit 
honom till veterinär för professionell rengöring. 
Han vägrar att låta mig borsta tänderna och hatar 
tandkrämer, han är väldigt jobbig när det gäller 
tänderna. De enda tänderna du kunde se någon del 
av var hans hörntänder och några främre tänder. 
Alla andra var täckta med tandsten och plack. Jag 
började använda PlaqueOff, och även till min stora 
hund som också hade en del problem. De har ätit 
PlaqueOff i 4 veckor. Den stora hunden hade en 
mörk fläck på en av tänderna nära tandköttet som 
nu är borta. Han har ingen tandsten på några tänder. 
Hos yorkiepoon som hade kindtänder som var fulla 
med beläggning och plack ser man nu vita tänder. 
Det finns några små tänder på sidan som inte har 
någon uppbyggnad alls. Jag skulle säga att hans 
tänder är cirka 30% bättre och jag tänker fortsätta 
med PlaqueOff. Hans förfärliga andedräkt har blivit 
mycket bättre. Det här är inte en snabblösning, men 
långsamt har det gjort stor skillnad.
Laura

“Min labrador är snart 11 år gammal, 
och hade dålig andedräkt och plack på tänderna. 
Detta orsakades av att hon hade bråttom med att 
äta, de som har en labrador vet vad jag menar. Jag 
har använt PlaqueOff i ett par månader, och den 
dåliga andedräkten är borta och hennes tänder 
verkar renare! Jag är väldigt glad för produkten och 
kommer fortsätta använda den!
Heidi

GASTROCARE

“Jag fodrar mina hästar med GastroCare. Jag provade först på två av dem, båda nerviga, lätt 
stressade och petiga med maten. Resultatet var fantastiskt! Hästarna blev mindre stressade, mer harmoniska 
och äter jättebra. Idag äter alla mina hästar GastroCare och jag upplever ökad harmoni och välbefinnande 
hos allihop! Årets första tävling bjöd på rundor med pigga, avspända och harmoniska hästar! GastroCare är 
nu en självklar del i upplägget för mina tävlingshästar!
Malin Sellén Andersson

KALMAID

“Som Beteendevetare är jag väl 
medveten om effekterna av nutraceuticals på hundar. 
KalmAid har fungerat så bra för att minska stressen 
hos min unga tik, att inlärningen fungerar mycket 
mer effektivt. Eftersom hon är misstänksam mot 
tillägg i sin mat har vätskan varit en livräddare! 
Rekommenderas till alla inklusive mina kunder.
Jeri Omlo
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4 vanliga frågor 
VAD VISADE STUDIERNA NI GJORDE 
UNDER 2017 FÖR RESULTAT?
Det gjordes studier på två grupper av hundar där varje 
grupp delades in i två undergrupper, en som erhöll ProDen 
PlaqueOff Dental Bites och en som erhöll en placeboprodukt. 
Som förväntat var resultaten fantastiska – efter bara en månad 
var en genomsnittliga minskningen av plackindex 40% och av 
tandsten 38% i gruppen som använt den aktiva ingrediensen 
jämfört med placebogruppen. Det känns riktigt bra att ha 
ytterligare en formell studie som bevisar resultaten.
Under 2018 planerar vi att göra liknande studier även på vårt pulver för att sedan förhoppningsvis kunna 
ansöka om VOHC-märket som är en viktig kvalitetssymbol, speciellt i veterinärsledet i USA men även i andra 
delar av världen.

HUR SKA NI KLARA TILLVÄXTEN 2018 OCH FRAMÅT?
Vi har ett energiskt team som under 2018 kommer att förstärkas för att klara den planerade tillväxten med 
ökat fokus på NutriScience-produkter och en ökad marknadsnärvaro i USA och UK.

VAD INNEBÄR DET FÖR SWEDENCARE ATT NI 
FÖRVÄRVAT ETT EGET PRODUKTIONS- OCH 
LOGISTIKCENTER PÅ IRLAND?
Vi vill utöka vår egen produktion av ProDen PlaqueOff, därför kändes det 
rätt att köpa en egen lokal som kan hjälpa oss att växa. Lokalen är mer än 
dubbelt så stor som vår befintliga och samtidigt kommer vi att automatisera delar av produktionen för att få 
ner produktionskostnaderna med befintlig personal.

HUR SER NI PÅ FLER FÖRVÄRV?
Under 2017 var vi i ett antal förvärvsprocesser som tyvärr inte realiserades. Detta kommer vara ett fortsatt 
fokus under 2018 då det ligger i Swedencares strategi att fortsätta växa dels med förvärv. Vi letar främst efter 
unika produktbolag med ett hållbarhetstänk, naturbaserade och med produkter som har bevisad effekt och 
efterfrågan. Vi är inte intresserade av rena forskningsföretag som inte har produkter på marknaden.

Samtidigt som vi arbetar med att hitta potentiella förvärv driver vi även egen produktutveckling, både på 
befintliga produkter och inom nya terapiområden för att ytterligare bredda vår portfölj med nya alternativa 
produkter och få produkter till fler terapiområden.

?
!

?
!
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AKTIEÄGARE (Swedencares ägarstruktur per den 31 december 2017 i sammanfattning).
ANTAL AKTIER ÄGARANDEL

Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5 070 982 32.15%
Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 2 102 352 13.33%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 2 102 351 13.33%
SEB Life International (Swedia Capital AB) 800 786 5.08%
AMF Aktiefond Småbolag 755 000 4.79%
Aktia Nordic Micro Cap 516 614 3.28%
SHB Fonder 500 000 3.17%
Timer Hill Europe AG (Martin Shimko - VD Swedencare USA) 301 364 1.91%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 297 212 1.88%
Avanza 236 572 1.50%
Grandeur, Fund BBHBOS 223 855 1.42%
ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222 173 1.41%
Granit Fonder Småbolag 216 265 1.37%
BNP PARIBAS (Hans Persson - VD Swedencare Frankrike) 199 750 1.27%
Grenspecialisten 197 454 1.25%
KBC Securities (Ecuphar NV) 195 122 1.24%
Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 190 000 1.20%
Lin Micka 150 772 0.96%
Staffan Johansson 120 000 0.76%
Per Malmström Consulting AB 120 000 0.76%
Anders Lönner 109 066 0.69%

Övriga 1 142 932 7.25%

Totalt 15 770 622 100.00%

Free Float* 6 184 937 39.22%

Aktien
AKTIENS UTVECKLING UNDER 2017
Swedencares aktie noterades vid Nasdaq First North den 14 juni 2016. I samband med noteringen 
genomfördes en nyemission om totalt ca: 34,5 MSEK före kostnader för noteringen, vilka uppgick till ca 4,3 
MSEK, där teckningskursen sattes till 14 SEK. Aktiekursen noterades som högst till 29,30 kronor den 15 
februari och 2017 avslutades med en aktiekurs om 26,30 kronor motsvarande en kursuppgång på 88% från 
introduktionen den 14 juni 2016.

* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar eller aktieägare med mer än 10% 17



Bolagets styrelse

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2014
- FÖDD 1957

Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom IT, 
resor och finans. Filosofie Magister från
Örebro Universitet.

VD och styrelseledamot i Håkan Svanberg & Co 
Utveckling AB och K3 Nordic AB. Styrelseledamot 
i K3 Travel AB, Håkan Svanberg & Co Health Care 
AB, Aqua Systems Sweden AB, Treberg Holding AB, 
Eyeonid Group AB (publ) samt Engelbrekt
Factoring AB.

HÅKAN SVANBERG

ORDFÖRANDE SEDAN 2014 
- FÖDD 1961

Bakgrund från finansbranschen bland annat SEB, 
Aragon Fondkommission, CFO i Adera AB 1998-
2001 (nuvarande Addnode AB) samt ett flertal 
styrelseuppdrag. Civilekonom från dåvarande 
Örebro Högskola.

VD och styrelseledamot i Per Malmström 
Consulting AB. Styrelseordförande i K3 Nordic 
AB, K3 Travel AB, Håkan Svanberg & Co Health 
Care AB samt Håkan Svanberg & Co
Utveckling AB.

PER MALMSTRÖM
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STYRELSELEDAMOT SEDAN 2014
- FÖDD 1968

Internationell erfarenhet från ledande positioner
i privata och publika bolag. Internationell
Jur. Kand från Lunds Universitet. Post Graduate
i International Trade Law från University of
Torino i Italien.

Ledamot i samtliga dotterbolag till Swedencare 
AB (Publ). Styrelseordförande i One CC AB. 
Styrelseledamot i HAOLAG AB och Mastan AB. 
Styrelsesuppleant i Cellares AB och Comera AB.

HÅKAN LAGERBERG

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016
- FÖDD 1967

Rådgivare till Patricia AB (Investor AB)
och tidigare VD för  Investor Growth Capital
i Europa. Lång erfarenhet av  investeringar
och affärsutveckling inom hälsovårdsbranschen.

Styrelseordförande i Moberg Pharma AB (publ), 
Sedana Medical AB samt Itrim Holding AB. 
 Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Biotage 
AB,   Rodebjer Form AB, Neoventa Medical AB, 
TEDCAP AB, Memira Holding AB samt
Eklund konsulting AB.

THOMAS EKLUND

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2014
- FÖDD 1970

Entreprenör och ägare till ett flertal bolag inom 
försäljning, IT och fastighet. Examen
i marknadsekonomi från Nercia 
Business School.

Styrelseordförande i Local Market Sweden AB 
samt BR Group AB. Styrelseledamot i Comera AB, 
JCC Group AB, JCC Group Invest AB, BR Group 
Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan 
Fastigheter AB samt Trygghandel AB.

JOHAN BERGDAHL
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2017
Års- och Koncernredovisning
Swedencare AB (publ)
Org.nr.556470-3790 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
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Förvaltningsberättelse
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Koncernens verksamhet består huvudsakligen av utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter 
inom djurhälsovård med ett brett utbud av högkvalitativa varumärken inom ett flertal terapiområden till Katt, 
Hund och Häst. Råvaruförsörjning respektive tillverkning av koncernens produkter sker genom dotterbolag 
och underleverantörer i Sverige, Norge, Frankrike, USA och Irland.

Produktfamiljen ProDen PlaqueOff, utvecklad av Swedencare, innehåller ett flertal premiumprodukter inom 
dentalhälsa för främst hundar och katter. ProDen PlaqueOff är patenterad och varumärkesskyddad i ett stort 
antal länder.

Företagets andra produktfamilj NutriScience, innehåller högkvalitativa kosttillskotts-produkter för Hund, Katt 
och Häst.

Försäljning bedrevs under 2017 genom fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och 
USA samt ett internationellt distributionsnät, i cirka 50 länder.

Försäljningen under 2017 fördelades geografiskt på UK/Irland (28%), Nordamerika (21%), Övriga Europa 
(19%), Asien (11%), Frankrike (9%), Norden (9%) och övriga världen (3%).

Valutakursutvecklingen påverkar koncernens resultat i viss utsträckning då fakturering huvudsaklingen sker
i USD och Euro, detta balanseras till stor del genom koncernens internationella dotterbolagsverksamhet 
samt genom inköp från underleverantörer i Frankrike och USA.

Swedencare har som långsiktig ambition att lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen har dock beslutat 
att prioritera tillväxt genom förvärv av företag och/eller rättigheter kopplade till kompletterade produkter. 
Styrelsen avser att återkomma avseende utdelningspolicyn när ambitionen om en årlig omsättning 
överstigande 200 MSEK uppnåtts.

Företaget har sitt säte i Malmö.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Under 2017 har Swedencare förstärkt organisationen i form av ny CFO, digital marknadsföringsansvarig 
samt försäljningschefer i England.

Swedencare har framgångsrikt lanserat de unika tuggbenen, ProDen PlaqueOff System Dental Care Bones, 
vilka innehåller vår patenterade aktiva substans.

Swedencare’s ProDen PlaqueOff Dental Bites har blivit godkända av VOHC för bevisad effekt av plack- och 
tandstensreduktion och fått rättigheterna att använda VOHC stämpeln.

Swedencare och Musti Group har tillsammans lanserat en ny och unik produktlinje - Kattfoder innehållande 
ProDen PlaqueOff.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Swedencare AB (publ) tillämpar IFRS för koncernen samt RFR2 för moderbolaget från den 1 januari 2018.

Swedencare har förvärvat en fabriks- och logistikfastighet på Irland vilket kraftigt ökar och effektiviserar den 
egna produktionen samtidigt som koncernen får en bas för den internationella logistiken.
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KONCERNEN 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 85 491 53 720 26 832 24 165 18 268
Totala intäkter 85 661 54 156 27 167 24 165 18 561
EBITDA 23 527 14 047 8 795 6 202 -1 497
Periodens resultat 11 822 9 779 6 681 3 517 100
      
MODERBOLAGET 2017 2016 2015   
Nettoomsättning 34 554 31 236 26 343   
Total intäkter 34 611 31 671 26 678   
EBITDA 10 870 11 930 8 792   
Periodens resultat 6 512 10 146 9 383   
      
NYCKELTAL 2017 2016 2015 2014 2013
Balansomslutning 94 663 89 761 18 629 11 547 9 682
Eget Kapital 69 019 56 693 13 168 5 355 5 337
Förändring intäkter (%) 58 99 12 30 9
Bruttomarginal (%) 74 78 68 61 59
EBITDA-marginal (%) 28 26 32 26 -8
Vinstmarginal (%) 14 18 25 15 0
Soliditet (%) 73 63 71 72 73
Räntebärande nettoskuld -6 013 4 459 -3 294 -2 817 -1 926
Likvida medel 24 077 20 541 3 294 2 817 1 926
Antal utestående aktier vid
periodens slut 15 770 622 15 770 622 11 100 000 1 110 1 110
Genomsnittligt antal aktier 15 770 622 14 054 613 1 034 979 1 110 1 110
Resultat per aktie (SEK) 0,75 0,70 6,40 3168,50 90,10

Fram till och med 2014 bestod verksamheten endast av moderbolaget.

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

FLERÅRSÖVERSIKT (TSEK)

22



FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TSEK)

KONCERNEN
Aktiekapital Reserver Annat eget 

kapital
Årets 

resultat
Totalt

Belopp vid årets ingång 789 22 55 882 56 693
Omräkningsdifferens 504 504
Årets resultat   11 822 11 822
Belopp vid årets utgång 789 22 56 386 11 822 69 019
  

MODERBOLAGET 
Aktiekapital Reserver Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Totalt

Belopp vid årets ingång 789 22 46 447 10 146 57 404
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:  10 146 -10 146 0
Årets resultat   6 512 6 512
Belopp vid årets utgång 789 22 56 593 6 512 63 916

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

Moderbolaget
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst 56 593 721
Årets vinst 6 511 625

63 105 346

Disponeras så att i ny räkning överföres 63 105 346

Denna årsredovisning har godkänts av styrelsen den 3 april 2018. Årsredovisningen skall föreläggas 
årsstämman i Malmö den 24 april 2018. 
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)

Not
2017-01-01

-2017-12-31
2016-01-01

-2016-12-31
Nettoomsättning  85 491 53 720
Övriga rörelseintäkter  170 435
  85 661 54 156
    
Rörelsens kostnader    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror  -21 914 -11 645
Övriga externa kostnader  -18 476 -14 580
Personalkostnader 2 -21 743 -13 883
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 -6 072 -2 412

Övriga rörelsekostnader  -751 89
  -68 956 -42 431 

Rörelseresultat  16 705 11 724
    
Finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1 365
Räntekostnader och liknande resultatposter  -496 -218
  -495 147

Resultat efter finansiella poster  16 210 11 872
    
Resultat före skatt  16 210 11 872
    
Skatt på årets resultat  -4 236 -2 946
Uppskjuten skatt  -152 853
Årets resultat  11 822 9 779
Hänförligt till moderföretagets aktieägare  11 822 9 779
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)

TILLGÅNGAR  Not 2017-12-31 2016-12-31 
   

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar  
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter

3 515 745

Goodwill 4 44 664 49 856
  45 179 50 601
    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 2 255 610
Inventarier, verktyg och installationer 6 793 387
  3 048 997
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Övriga finansiella anläggningstillgångar 7 0 0
Uppskjuten skattefordran  606 658
Andra långfristiga fordringar  30 30
  636 688
Summa anläggningstillgångar  48 863 52 286
    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror  8 235 7 357
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  10 374 8 027
Övriga fordringar  1 954 328
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 160 1 222
  13 488 9 577
    
Kassa och bank  24 077 20 541
Summa omsättningstillgångar  45 800 37 474
    
SUMMA TILLGÅNGAR  94 663 89 761
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31 2016-12-31 
    
Eget kapital    
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare    
Aktiekapital  789 789
Annat eget kapital inklusive årets resultat  68 230 55 904

 69 019 56 693
    
SUMMA EGET KAPITAL  69 019 56 693

Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 8, 9, 10 9 000 17 000
Övriga skulder  1 064 0
  10 064 17 000
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 8, 9, 10 8 000 8 000
Leverantörsskulder  1 859 3 653
Aktuella skatteskulder  691 2 494
Övriga skulder  3 602 277
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 428 1 644
  15 580 16 068
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  94 663 89 761
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

Not
2017-01-01

-2017-12-31
2016-01-01

-2016-12-31
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  16 210 11 872
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m  6 072 2 412
Betald skatt  -6 289 -2 927
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

 
15 993 11 356

    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager och pågående arbeten -879 -5 613
Förändring kundfordringar  -2 347 -5 993
Förändring av kortfristiga fordringar  -1 565 -464
Förändring leverantörsskulder  -1 794 1 592
Förändring av kortfristiga skulder  3 108 996
Kassaflöde från den löpande verksamheten  12 516 1 874
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -980 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  0 -36 186
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -980 -36 186
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission  0 51 362
Amortering av lån  -8 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -8 000 51 362
    
Årets kassaflöde  3 536 17 050
   
Likvida medel vid årets början   
Likvida medel vid årets början 20 541 3 294
Kursdifferens i likvida medel   
Kursdifferens i likvida medel 0 197
Likvida medel vid årets slut 24 077 20 541
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK)

Not
2017-01-01

-2017-12-31
2016-01-01

-2016-12-31
Nettoomsättning  34 554 31 236
Övriga rörelseintäkter  57 435
  34 611 31 671
    
Rörelsens kostnader    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror  -9 810 -8 801
Övriga externa kostnader  -7 586 -7 123
Personalkostnader 2 -6 343 -3 817
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

 -40 0

Övriga rörelsekostnader  -514 117
  -24 293 -19 624

Rörelseresultat  10 318 12 047
    
Finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1 5
Räntekostnader  -444 -211
  -443 -206

Resultat efter finansiella poster  9 875 11 841
    
Bokslutsdispositioner 11 -1 476 0
Resultat före skatt  8 399 11 841
    
Skatt på årets resultat  -1 887 -1 695
Årets resultat  6 512 10 146
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31 
    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3 0 0
  0 0
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 6 61 56
  61 56
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 12 62 614 62 614
  62 614 62 614
Summa anläggningstillgångar  62 675 62 670
    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror  2 324 1 814
  2 324 1 814
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  711 858
Fordringar hos koncernföretag  7 780 8 456
Aktuella skattefordringar  182 0
Övriga fordringar  851 2 538
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  601 747
  10 125 12 599
    
Kassa och bank  8 723 10 787
Summa omsättningstillgångar  21 172 25 200
    
SUMMA TILLGÅNGAR  83 847 87 870
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER  Not 2017-12-31 2016-12-31 
    
Eget kapital 13, 14   
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  789 789
Reservfond  22 22
  811 811
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  50 695 50 695
Balanserad vinst  5 899 -4 247
Årets resultat  6 512 10 146
  63 106 56 594

SUMMA EGET KAPITAL  63 917 57 405
    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 8, 9, 10 9 000 17 000

 9 000 17 000
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 049 1 562
Skulder till kreditinstitut 8, 9, 10 8 000 8 000
Skulder till koncernföretag  376 0
Aktuella skatteskulder  0 2 681
Övriga skulder  318 142
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 187 1 080

 10 930 13 465
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  83 847 87 870
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

Not
2017-01-01

-2017-12-31
2016-01-01

-2016-12-31
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster 9 874 11 841
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 40 -15
Betald skatt -4 748 -3 118
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 5 166 8 708
   
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   
Förändring av varulager och pågående arbete -509 -241
Förändring av kundfordringar 823 -7 342
Förändring av kortfristiga fordringar 1 865 645
Förändring av leverantörsskulder -514 -466
Förändring av kortfristiga skulder 251 494
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 082 1 798
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -45 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -45 415
Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 -45 415
   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission 0 51 362
Upptagna lån -8 000 0
Lämnade koncernbidrag -1 100 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 100 51 362
   
Årets kassaflöde -2 063 7 745
   
Likvida medel vid årets början   
Likvida medel vid årets början 10 787 3 041
Likvida medel vid årets slut 8 724 10 786
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Noter (TSEK)

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Koncernen är en mindre koncern.

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på 
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, dock har tilllägg för finansiell leasing 
skett i koncernen.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som 
är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

KONCERNREDOVISNING
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger 
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt 
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed 
har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet 
till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster 
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett 
nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.

Inköp och försäljning mellan koncernbolag sker på marknadsmässiga villkor. 
Moderbolaget har sålt varor till dotterbolag för 21 433 498 kr (2017). 
Moderbolaget har köpt in varor från dotterbolag för 1 067 676 kr (2017). 
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Samtliga poster i balansräkningen har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har 
omräknats till genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget 
kapital.
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre 
än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna 
goodwillen som en tillgång i balansräkningen.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 4-5 år
Goodwill 10 år
Avskrivningsperioden för goodwill är beräknad utifrån den tid under vilken balansposten bedöms 
generera ekonomiska fördelar för koncernen. Huvudsakligen avser goodwill det förvärvade dotterbolaget 
Swedencare Ireland, vilket bedriver verksamhet kring egenutvecklade produkter med försäljning på växande 
internationella marknader.

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4-7 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

FINANSIELLA INSTRUMENT
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

LEASINGAVTAL
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått 
till leasetagaren klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället 
redovisas en tillgång och skuld i balansräkningen. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas 
minimileasingavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Ränta ska fördelas 
över leasingperioden genom att belasta varje räkenskapsår med ett belopp som motsvarar en fast räntesats 
för den under respektive räkenskapsår redovisade skulden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den 
period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden.

Moderbolaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Tillverkat varulager har värderats upp med utgifter som är direkt hänförliga till tillverkade enheter. 33



INKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget 
kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar
i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas 
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas
i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden 
som är hänförlig till obeskattade reserver.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter 
avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och 
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en 
kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas
i investeringsverksamheten.
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Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter

Intäktsförändring
Totala intäkter i förhållande till föregående motsvarande period

Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av totala intäkter

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt övriga rörelsekostnader som avser valutakursförändring 
och andra inkomstskatter

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av totala intäkter

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Vinstmarginal
Resultat efter skatt i procent av totala intäkter

Soliditet (%)
Eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder, inklusive finansiell leasing, minus likvida medel

Resultat per aktie
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier

NYCKELTALSDEFINITIONER
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NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

KONCERNEN 2017 2016
Medelantalet anställda   
Kvinnor 11 8
Män 13 8
 24 16

Löner och andra ersättningar   
Styrelse och verkställande direktör 1 597 1 087
Övriga anställda 14 925 9 743
 16 522 10 830
   
Sociala kostnader   
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 272 230
Pensionskostnader för övriga anställda 679 413
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 3 070 2 193
 4 021 2 836
   
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 20 543 13 666

MODERBOLAGET 2017 2016
Medelantalet anställda   
Kvinnor 2 2
Män 3 2
 5 4

Löner och andra ersättningar   
Verkställande direktör 1 222 1 087
Övriga anställda 2 526 1 344
Arvode till styrelse 375 0
 4 123 2 431
   
Sociala kostnader   
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 272 230
Pensionskostnader för övriga anställda 286 161
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 495 875
 2 053 1 266
   
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 6 176 3 697

Till styrelsens ordförande och ledamöter, vilka inte är anställda, utgår arvode till styrelsens ordförande med
200 000 kronor och med 100 000 kronor till var och en av övriga enligt årsstämmans beslut 2017-04-27.
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NOT 3 KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN SAMT 
LIKNANDE RÄTTIGHETER

KONCERNEN 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 696 1 402
Försäljningar/utrangeringar -175 0
Inköp av dotterbolag 0 294
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 521 1 696
   
Ingående avskrivningar -951 -491
Försäljningar/utrangeringar 175 0
Årets avskrivningar -230 -206
Inköp av dotterbolag 0 -254
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 006 -951
   
Utgående redovisat värde 515 745

MODERBOLAGET 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 402 402
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 402 402
   
Ingående avskrivningar -402 -402
Utgående ackumulerade avskrivningar -402 -402
   
Utgående redovisat värde 0 0

NOT 4 GOODWILL

KONCERNEN 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 51 922 0
Inköp 0 51 922
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 922 51 922
   
Ingående avskrivningar -2 066 0
Årets avskrivningar -5 192 -2 066
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 258 -2 066
   
Utgående redovisat värde 44 664 49 856
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NOT 5 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

KONCERNEN 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 936 0
Inköp 418 0
Försäljningar/utrangeringar -2 177 0
Omräkningsdifferens 145 0
Finansiell leasing 1 751 0
Inköp av dotterbolag 0 4 936
Omklassificeringar -2 092 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 981 4 936
   
Ingående avskrivningar -4 326 0
Försäljningar/utrangeringar 2 177 0
Omräkningsdifferens -169 0
Omklassificeringar 2 042 0
Årets avskrivningar -450 -31
Inköp av dotterbolag 0 -4 295
Utgående ackumulerade avskrivningar -726 -4 326
   
Utgående redovisat värde 2 255 610

NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KONCERNEN 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 921 50
Inköp 577 79
Försäljningar/utrangeringar -1 906 -31
Omräkningsdifferens -11 0
Inköp av dotterbolag 0 824
Omklassificeringar 2 092 -1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 673 921
   
Ingående avskrivningar -534 -1
Försäljningar/utrangeringar 1 887 0
Omräkningsdifferens 9 0
Omklassificeringar -2 042 1
Årets avskrivningar -200 -109
Inköp av dotterbolag 0 -425
Utgående ackumulerade avskrivningar -880 -534
   
Utgående redovisat värde 793 387
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MODERBOLAGET 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 56 50
Inköp 45 7
Omklassificeringar 0 -1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 101 56
   
Ingående avskrivningar 0 -1
Omklassificeringar 0 1
Årets avskrivningar -40 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -40 0
   
Utgående redovisat värde 61 56

NOT 7 ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KONCERNEN 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0 747
Omklassificeringar 0 -747
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0
   
Utgående redovisat värde 0 0

NOT 8 CHECKRÄKNINGSKREDIT
KONCERNEN/MODERBOLAGET 2017-12-31 2016-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 2 500
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

NOT 9 STÄLLDA SÄKERHETER
KONCERNEN/MODERBOLAGET 2017-12-31 2016-12-31
Företagsinteckning 28 000 28 000

28 000 28 000

NOT 10 SKULDER TILL KREDITINSTITUT
KONCERNEN/MODERBOLAGET

Långivare
Lånebelopp
2017-12-31

Lånebelopp
2016-12-31

Handelsbanken 17 000 25 000
17 000 25 000

Kortfristig del av total skuld 8 000 8 000
Lånet amorteras kvartalsvis under 3 år med start 2017-03-30
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NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER

MODERBOLAGET 2017 2016
Lämnade koncernbidrag -1 476 0

-1 476 0

NOT 12 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET
NAMN KAPITALANDEL RÖSTRÄTTSANDEL ANTAL ANDELAR BOKFÖRT VÄRDE
Swedencare Nordic AB 100% 100% 500 50
SwedencareUSA, Inc. 100% 100%  5 342
Swedencare UK Ltd 100% 100% 100 5 367
SARL Buccosante 100% 100% 50 000 4 715
Biodistra AB 100% 100% 100 000 3 355
Swedencare Ireland Ltd 100% 100% 53 334 43 785

62 614

NAMN ORG.NR SÄTE EGET KAPITAL RESULTAT
Swedencare Nordic AB 559001-4568 Malmö 2 576 1 153
SwedencareUSA, Inc. 200501010189 Poulsbo, Washington 818 797
Swedencare UK Ltd 07851598 Woking GU22 7BX 4 991 3 150
SARL Buccosante 481599447 Purget-sur-Argens 3 003 884
Biodistra AB 556670-7815 Malmö 905 -0
Swedencare Ireland Ltd 20161101 Waterford 12 372 3 890

2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 62 614 50 
Inköp 0 62 564 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 62 614 62 614

Biodistra AB, Swedencare Nordic AB och Swedencare Ireland Ltd. har reviderade årsredovisningar för 2017.
Årsrapporter för alla dotterbolag är inkluderade i Swedencare AB (publ) 2017 koncernredovisning och är del av 
revisorns granskning av koncernen.

NOT 13 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

MODERBOLAGET
NAMN ANTAL AKTIER KVOTVÄRDE
Antal aktier 15 770 622 0,05

15 770 622
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Malmö den 3 april 2018

Håkan Lagerberg Per Malmström 
VD och Styrelseledamot Styrelseordförande

Håkan Svanberg Thomas Eklund Johan Bergdahl
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats

Berth-Åke Knutsson
Autoriserad revisor

NOT 14 DISPOSITION AV VINST

2017-12-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst 56 594
Årets vinst 6 512
 63 105
  
Disponeras så att i ny räkning överföres 63 105 

NOT 15 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
KONCERNEN/MODERBOLAGET

Swedencare AB (publ) tillämpar IFRS för koncernen samt RFR2 för moderbolaget från den 1 januari 2018. 

Swedencare har förvärvat en fabriks- och logistikfastighet på Irland vilket kraftigt ökar och effektiviserar den 
egna produktionen samtidigt som koncernen får en bas för den internationella logistiken.
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Revisionsberättelse
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Premiumprodukter inom djurhälsa. 
Läs mer på swedencare.se


	VD har ordet

