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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.

PERIODEN I SAMMANDRAG
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS, samtliga jämförelsetal i rapporten är 
omräknade enligt de nya principerna – se bilaga.

TREDJE KVARTALET: 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 24 005 TSEK (21 593 TSEK), motsvarande en ökning om 11%
- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 8%
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 8 664 TSEK (5 570 TSEK), motsvarande 
 en ökning om 56% respektive en EBIT-marginal om 36,0% (25,8%)
- Resultatet efter skatt uppgick till 6 961 TSEK (4 466 TSEK)
- Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,44 SEK (0,28 SEK)
- Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till 27 657 TSEK (22 018 TSEK)

FÖRSTA 9 MÅNADERNA: 1 JAN – 30 SEPTEMBER 2018
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 71 359 TSEK (62 852 TSEK), en ökning om 14%
- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 10%
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 22 096 TSEK (15 336 TSEK), motsvarande 
 en ökning om 44% respektive en EBIT-marginal om 30,9% (24,4%)
- Resultatet efter skatt uppgick till 17 578 TSEK (11 858 TSEK)
- Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 1,11 SEK (0,75 SEK)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14 700 TSEK (6 453 TSEK)
- Valutakursvinster uppgick till 817 TSEK (-979 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
Det finns inga väsentliga händelser under det tredje kvartalet att kommentera.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG
Swedencare AB (publ) lanserar ett nytt globalt samarbete med Canagan, ett ledande varumärke 
inom premiumsegmentet för hundmat.

Lönsamhetsrekord i Q3!
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Tack för mig,

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 25 Oktober 2018

Fortsatt god tillväxt och vårt bästa resultat någonsin ger oss råg i ryggen 
inför avslutningen av året!
Nettoomsättningen under Q3 2018 på 24 MSEK, är nästan 2,5 miljoner kronor, eller 11%, högre
än motsvarande kvartal 2017.

Vi levererar samtidigt ett väldigt starkt resultat vilket med god marginal är vårt bästa någonsin, 8,7 miljoner 
kronor (EBIT), 36% rörelsemarginal och en ökning med 56% jämfört med föregående år.

Jag förväntade mig en starkare marginal under andra halvåret men utfallet under Q3 blev bättre än väntat. 
Det är glädjande att rapportera att samtliga dotterbolag hade sitt hittills starkaste kvartalsresultat för året 
under Q3. Alla är med och bidrar vilket är ett starkt bevis på en väl fungerande organisation.

Omsättningsmässigt hade vi vårt näst bästa kvartal hittills direkt efter vårt bästa (Q2 2018). Att följa upp med 
ytterligare ett starkt kvartal direkt efter Q2 skall ses i ljuset av flera utmaningar under de senaste månaderna 
med våra Dental Bones och Bites. Vi hade kunnat sälja väsentligt mer i UK, Norden och övriga Europa 
om inte en stor leverans av våra amerikanska Dental Bones hade blivit stoppade i tullen i augusti. Om 
anledningen är de lite frostigare relationerna mellan EU och USA vet jag inte men det har både blivit svårare 
att skicka Dental Bones till EU från vår amerikanska tillverkare och för våra Dental Bites från Frankrike att 
skickas till USA på sistone. Vi har dock under kvartalet hittat nya lösningar samt anpassat oss efter de nya 
arbetssätten. Även i Japan och Korea har vi haft regulatoriska frågor som gjort att volymorders som vi hade 
kunnat skicka i Q3 istället nu går i början av november.

De marknader som är värda ett särskilt omnämnande är Korea som är det 
starkaste asiatiska landet under kvartalet, där levererade vi våra första 
stora orders av Stomax och Glucosamin. Kina fortsätter att växa och 
under Q4 kommer vi att göra en särskild on-linesatsning med en 
speciell förpackning som enbart säljs i den kanalen. Jag ser fram 
emot att kunna informera om detta i nästa rapport då jag redan fått 
höra att lanseringen har startat oerhört bra. I övrigt går USA och 
UK starkt framåt medan övriga Europa har varit lite lugnare då det 
påverkats lite mer av semester och en varm sommar.

Som vi informerat om i ett separat pressmeddelande har vi 
inlett ett spännande samarbete avseende foder med varumärket 
Canagan. Det har nu levererats ut till butiker i UK och under 
slutet av året kommer även övriga världen få leveranser. Inom 
detta affärsområde har vi ett antal diskussioner i gång och jag 
räknar med att löpande kunna rapportera om fler samarbeten.

VD har ordet I Brasilien, som är en underutvecklad marknad för oss, kommer vi att göra en hel del nya satsningar 
tillsammans med vår distributör. Det kommer innebära ett lägre konsumentpris, men inte sämre marginal 
för oss, ett utvidgat butiksnät, radioreklam samt en särskild satsning på sociala medier. Även här kommer 
vi med största sannolikhet att lansera ett fodersamarbete under nästa år. Brasilien är den näst största 
marknaden i världen för foder vilket ger oss goda förhoppningar om ett bra utfall. 

Vi håller på att se över vårt återförsäljarnät i Spanien och Portugal som stått still i några år. Förhoppningsvis 
kommer jag inom kort att kunna rapportera om en del förändringar som gör att vi ska kunna få en bättre 
tillväxt där.

Vidare har vi utökat vår säljstyrka under kvartalet både i UK och Irland. På Irland har vi anställt en säljchef 
med inriktning på Häst, ett affärsområde som har en stor potential och vi har under Q3 bl.a. levererat en stor 
order till UAE.

Nu ser jag fram emot ett intensivt kvartal med resor till både Japan och Korea samt koncernmöte i vårt nya 
fabrik- och logistikcenter på Irland innan det blir dags för lite ledighet i jul.

Vårt samarbete med Canagan Hundmat (Symply Foods) startade med 
produktionen som drog igång i Q3 och produkterna kommer finnas på 
butikshyllorna i början på Q4. Detta kommer ge varumärket ProDen 
PlaqueOff exponering i 30 länder runt om i världen där Canagan redan 
säljs. Under 2019 kommer även PlaqueOff inkluderas i Symply’s 
sortiment för katter.

Vi är mycket stolta över vårt nya samarbete med Swedencare och deras 
världskända munhälsoprodukt ProDen PlaqueOff®, vilken reducerar 
plack och tandsten samt på detta sätt förbättrar tandhälsan. Genom att 
kombinera Canagans prisvinnande hundmat och ProDen PlaqueOff® 
skapar vi en produkt som kommer att bli en stor succé bland våra 
kunder.
- James Milbourne, VD på Canagan.

Om Canagan
Del av Symply Group, vilken även har följande varumärken förutom Canagan, 
Symply, Piccolo and Cheshire Cat’s Garden, Canagans målgrupp är husdjursägare som vill ge sina djur bästa möjliga näring 
med de främsta spannmålsfria ingredienser som finns på marknaden. Samtliga Canagan produkter innehåller minst 60% 
högkvalitativt kött. För mer information om Canagan vänligen besök www.canagan.co.uk.

“
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SOLIDITET
80,3%

RESULTAT 
PER AKTIE
0,44 SEK

LIKVIDA
MEDEL

27 657 TSEK

Nyckeltal
Q3 2018

OMSÄTTNING
24 005 TSEK

FÖRÄNDRING
INTÄKTER

11,4%

EBIT 
8 664 TSEK

36%

Nettoomsättning

Linjär (Nettoomsättning) Linjär (EBITDA)

EBITDA

Fler nyckeltal samt definitioner finns på sidan 19.

Notera att EBITDA i KVARTALSHISTORIK (sid 6) och i RULLANDE FYRA KVARTAL (sid 7) före
Q1 2018 är beräknad enligt K3 dock är skillnaden mellan redovisningsprinciperna på EBITDA-nivå ej 
väsentliga. Se not 4 i bilaga för omräkningar.

2015-2018 KVARTALSHISTORIK AV OMSÄTTNING OCH EBITDA (TSEK)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2015 2016 2017 2018

RULLANDE FYRA KVARTAL - EBITDA (TSEK)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2016 2017 2018

28 821

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2016 2017 2018

RULLANDE FYRA KVARTAL - NETTOOMSÄTTNING (TSEK) 

93 997
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PRODUKTFÖRDELNING
Dental Bones är fortsatt den snabbaste växande produktgruppen. I det tredje kvartalet stod Dental Bones 
för 8% av den totala försäljningen, efter en tillväxt på 141% jämfört med samma period föregående år. 
Produkten fortsätter komma ut på nya marknader samtidigt som den har stark tillväxt i både USA och i UK 
där den först lanserades.

Vi har haft regulatoriska utmaningar med Dental Bites i det tredje kvartalet, främst i USA, vilket resulterat i 
en minskad försäljning av denna produkt. Även försäljningen av NutriScience har minskat något under 2018 
jämfört med 2017 då vi flyttat en del av PlaqueOff produktionen till fabriken i Irland samtidigt som vi har 
saknat ordentlig försäljningsorganisation inom produktgruppen. Under det tredje kvartalet har vi rekryterat 
en ny säljare, med en bakgrund som professionell jockey samt försäljning av hästprodukter, för att lyfta vår 
NutriScience linje.

Försäljningen i produktgruppen Other, där bland annat Glucosamin och Stomax ingår, mer än dubblade sin 
försäljning jämfört med tredje kvartalet 2017 – detta beror främst på att vår distributör i Korea har utökat sitt 
sortiment utöver PlaqueOff linjen.

Trots att PlaqueOff Powder, vår flaggskeppsprodukt, är väl etablerad på våra marknader fortsätter 
produktlinjen att visa snabb tillväxt – under det tredje kvartalet var tillväxten 25% jämfört med samma period 
föregående år.

En ny produktgrupp under 2018 är Powder Ingredient som används i våra samarbeten med 
foderproducenter. Under Q3 inledde Swedencare ett nytt samarbete med Canagan, ett ledande varumärke 
inom premium segmentet för hundmat. Volymerna är dock ännu för små för att synas i grafiken.

YTD 2018 YTD 2017

Under de första 9-månaderna 2018 och 2017 fördelades försäljningen geografiskt enligt grafiken.Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen 
- koncernen
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen under Q3 var den näst högsta historiskt. Trots att Q3 följde ett kvartal med 
rekordomsättning ökade nettoomsättningen under det tredje kvartalet med 11% till 24 005 TSEK
(21 593 TSEK) i jämförelse med föregående år. Ökningen beror främst på att Asien fortsätter att öka, med 
större beställningar från Japan, Korea och Kina. Dessutom fortsätter vi vår lansering av Dental Bones
i Europa, detta har bidragit till att försäljningen av produktgruppen ökat med över 200% i jämförelse med 
de första nio månaderna föregående år. Nämnvärt är även att det gick en större beställning till Korea med 
produkter utanför Swedencares PlaqueOff produktlinje.

Under de första nio månaderna 2018 ökade nettoomsättningen med 14% till 71 359 TSEK (62 852 TSEK). 
Den organiska tillväxten uppgick till 8% under det tredje kvartalet respektive 10% under de första
nio månaderna 2018.

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Asien svarade under det tredje kvartalet för den största ökningen jämfört med samma period föregående år. 
Under det gångna kvartalet fördubblade Asien sin omsättning och svarade för 17% av koncernens totala 
omsättning och är under Q3, igen, vår tredje största marknad. Snabbast tillväxt visade Korea.

Rest of the world, där bl.a. NutriScience har levererat större leveranser av hästprodukter till UAE, har en 
tillväxt på 50% under de första nio månaderna jämfört med samma period föregående år och representerar 
5% av den totala försäljningen. I denna geografiska marknad ingår även Brasilien och Australien, marknader 
där Swedencare har ökat marknadssatsningarna de senaste året. Marknaden i Nordamerika fortsätter att 
gå starkt framåt, speciellt i Kanada och inom on-line, med en ökning på 35% under kvartalet i jämförelse 
med samma period föregående år. Marknaden representerar 23% av den totala försäljningen de första nio 
månaderna, strax bakom UK/Irland med sina 27%.

Under Q3 2018 och Q3 2017 fördelades försäljningen geografisk enligt grafiken.

Q2 2018 Q3 2017Q3 2018
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Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick under de första nio månaderna till
22 096 TSEK, en ökning med 44% i jämförelse med samma period förra året (15 336 TSEK), motsvarande 
en rörelsemarginal om 30,9% (24,4%) vilket är i linje med bolagets långsiktiga lönsamhetsmål.

Resultat efter skatt uppgick under det tredje kvartalet 2018 till 6 961 TSEK (4 466 TSEK) motsvarande en 
vinstmarginal om 28,9% (20,7%). Under de första nio månaderna 2018 uppgick resultat efter skatt till
17 578 TSEK (11 858 TSEK), motsvarande en vinstmarginal om 24,5% (18,9%).

Resultat per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2018 till 0,44 SEK (0,28 SEK) beräknat på antal 
utestående aktier (15 770 622) per den 30 september 2018. Under de första nio månaderna 2018 uppgick 
resultat per aktie till 1,11 SEK (0,75 SEK).

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapital till 6 936 TSEK
(1 257 TSEK) under det tredje kvartalet 2018. Rörelsekapitalet påverkades främst av lägre kapitalbindningar
i kundfordringar. Under de första nio månaderna 2018 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten 
till 14 700 TSEK (6 453 TSEK).

Under det tredje kvartalet 2018 uppgick kassaflödet till 2 561 TSEK (999 TSEK). Kassaflödet påverkades 
främst av fortsatta investeringar, 2 083 TSEK under Q3 och totalt 6 221 TSEK, i den nya fabriks- och 
logistikfastigheten i Irland som förväntas stå klar för inflyttning under det sista kvartalet 2018 samt 
amortering av 2 000 TSEK på förvärvslånet.

Kassaflödet för de första nio månaderna uppgick till 3 493 TSEK (1 518 TSEK).

FINANSIELL STÄLLNING
Swedencares egna kapital uppgick per den 30 september 2018 till 92 738 TSEK (68 503 TSEK),
varav 811 TSEK (811 TSEK) var bundet eget kapital.

Swedencares likvida medel uppgick per den 30 september 2018 till 27 657 TSEK (22 018 TSEK), koncernen 
hade per samma datum räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder om totalt 14 447 TSEK
(22 136 TSEK). 13 000 TSEK av de långfristiga respektive kortfristiga räntebärande skulderna avser 
förvärvskrediter. Swedencare har en nettokassa vilken, per den 30 september 2018, uppgick till
13 210 TSEK (-118 TSEK).

PERSONAL
Swedencare hade per den 30 september 2018 totalt 31 anställda fördelat på Sverige (7), England (5), 
Frankrike (2), USA (4) samt Irland (13). Per den 30 september 2017 hade Swedencare totalt 30 anställda.RESULTAT

Då bolaget tillämpar IFRS från den 1 januari 2018 kommer inte längre goodwill skrivas av löpande och 
bolaget kommer därmed fokusera på Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) istället för som 
tidigare EBITDA.

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick tredje kvartalet 2018 till 8 664 TSEK
(5 570 TSEK), motsvarande en rörelsemarginal om 36,0% (25,8%). Detta gör att Q3 2018 
lönsamhetsmässigt är vårt starkaste kvartal hittills. Resultatförbättningen förklaras dels av en stark 
bruttomarginal på samtliga marknader dels av att, som tidigare kommunicerats, en större del av årets budget 
för expo- och marknadskostnader togs i första halvåret. I samtliga dotterbolag var detta kvartal det starkaste 
både bruttomarginal- och lönsamhetsmässigt hittills i år. Valutakursförändringar, framförallt USD- och 
Euroförstärkningar mot SEK, har påverkat EBIT med 22 TSEK under Q3 respektive 817 TSEK de första
nio månaderna.

Under de första 9-månaderna 2018 och 2017 fördelades försäljningen per produkt enligt grafiken.

Under Q3 2018 och Q3 2017 fördelades försäljningen per produkt enligt grafiken.

Q3 2018 Q3 2017

YTD 2018 YTD 2017
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Här finns vi representerade

1

2

3

1

2

3

4

Huvudkontor
Malmö, Sverige

Dotterbolag
Waterford, Irland
Leeds, UK
Purget-sur-Argens, Frankrike
Poulsbo, Washington, USA

Vi finns över hela världen
Våra produkter säljs idag i cirka 50 länder och våra kunder finns på alla världens kontinenter.

4

“On the early journey of engaging with our customers what is becoming 
most apparent is the consistently positive feedback relating to the high 
standards and quality of our products”.

- Padge Whelan
Recently recruited European Sales Manager – NutriScience productline

“A solid example of our focus and growth in Q3 2018 is the chain of stores 
called Kriser’s Natural Pet. We have pushed our partnership with solid, regional 
chains like this. Kriser’s is growing and they now have stores in Illinois,
California, Colorado, Texas, Virginia and Washington, DC. In Q3 we saw 
Kriser’s quarterly sales almost double the sales of Q2 and the sales for the year 
to date passed the Kriser’s sales for all of 2017. While Internet sales continue to 
push on, good brick and mortar stores are still commanding customer interest 
and our continued support of these stores will further our growth
going forward.”

- Martin Shimko
VD – Swedencare USA

“Swedencare UK is delighted to see strong & continued 
growth from one of our oldest customers. Centaur are 
showing growth of 22% Q3 v Q2 & growth of 60% on
previous year”

- Paul Lilwall
UK National Account Manager

“Swedencare UK continue to invest in Dog shows and getting to 
the end user with recent shows at “All about Dogs” & “Paws in the 
Park” in August & September and continue to support our target 
audience of Veterinary professionals with recent attendance at the 
British Veterinary Nursing Association expo at the end
of September.”

- John Leonard
VD – Swedencare UK/Ireland

“Under sista kvartalet har Swedencare Nordics specialbeställda utställningsvagn 
synts på de större hästtävlingarna. Detta har gett en god respons och dragit till 
sig en hel del intresse och nyfikenhet. Framförallt för våra hästprodukter men 
även för våra smådjursprodukter eftersom att hästägare väldigt ofta även äger 
både hund och katt. När vi är ute och marknadsför oss fångar vi inte bara
slutkonsumenternas intresse utan även nya återförsäljare och Specialdjur-
sjukhuset Evidensia är en av de nya kunderna som nyligen uppdaterat sitt
sortiment med en hel del av våra hästprodukter”. 

- Sabine Uhde
Swedencare Nordic Director

“Flying Vet, our new distributor in Portugal, is specialized in both vet clinics, 
petshops and pharmacy channels and since the start in August they have 
reported an exceptionally positive response with the Swedencare range”. 

- Hans Persson
VD – Swedencare Buccosanté

“We are excited to announce our first delivery of 
Stomax and Glucosamin to Korea! Stomax and 
Glucosamin will be in focus on the next big
exhibition K PET FAIR 2018 in Seoul in November”.

- Katarina Klein
International Product Manager

“ProDen Plaqueoff is today the third largest oral care 
brand for animals in China. With the combined efforts 
from Swedencare and our local partner, our common 
belief is that ProDen PlaqueOff will become the num-
ber one oral care product for animals in 2019 both as 
a top of mind product and of course
in volume.”

- Andreas Lysander
Export Sales Manager



14 15

Finansiell översikt 
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (TSEK)

juli-sep
2018

juli-sep
2017

jan-sep
2018

jan-sep
2017

jan-dec
2017

Nettoomsättning 24 005 21 593 71 359 62 852 85 490
Övriga intäkter 60 - 248 - 170
Totala intäkter 24 065 21 593 71 607 62 852 85 660

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -5 677 -5 111 -18 753 -16 058 -21 914
Bruttoresultat 18 388 16 482 52 854 46 794 63 746
Övriga externa kostnader -4 250 -5 078 -14 052 -14 239 -18 476
Personalkostnader -5 296 -5 129 -16 775 -15 570 -21 743
Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) 8 842 6 275 22 027 16 985 23 527

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -200 -251 -748 -670 -880
Övriga rörelsekostnader* 22 -454 817 -979 -751
Rörelseresultat (EBIT) 8 664 5 570 22 096 15 336 21 896

Finansnetto -69 -102 -268 -387 -495
Resultat efter finansiella poster 8 595 5 468 21 828 14 949 21 401

Resultat före skatt 8 595 5 468 21 828 14 949 21 401

Skatt på periodens resultat -1 822 -882 -4 394 -3 085 -4 236
Uppskjuten skatt 188 -120 144 -6 -151
Periodens resultat 6 961 4 466 17 578 11 858 17 014
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 6 961 4 466 17 578 11 858 17 014

* Inkluderar valutakursförändringar

30-sep-18 30-jun-18 31-dec-17 30-sep-17 30-sep-16
Antal aktier vid periodens slut 15 770 622 15 770 622 15 770 622 15 770 622 15 575 500
Aktiekurs vid periodens slut 60.0 38.5 26.3 23.8 28.1

AKTIEÄGARE (tabellen återger Swedencares ägarstruktur per den 30 september 2018 i sammanfattning).
ANTAL AKTIER ÄGARANDEL

Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5 070 982 32.15%

Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 2 105 362 13.35%

JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl genom bolag) 2 102 351 13.33%

Swedia Capital AB 800 786 5.08%

AMF Aktiefond Småbolag 755 000 4.79%

SHB Fonder 449 934 2.85%

Aktia Nordic Micro Cap 416 614 2.64%

Öresund Investment (NY) 342 425 2.17%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 331 410 2.10%

Martin Shimko - VD Swedencare USA 300 000 1.90%

Avanza 229 131 1.45%

ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222 173 1.41%

Grandeur, Fund BBHBOS 202 578 1.28%

Hans Persson - VD Swedencare Frankrike 199 750 1.27%

Enter Småbolagsfond 195 000 1.24%

Tedcap AB (Thomas Eklund genom bolag) 192 559 1.22%

Per Malmström Consulting AB 123 000 0.78%

Anders Lönner 109 066 0.69%

Övriga 1 622 501 10.29%

Totalt 15 770 622 100.00%

Free Float* 6 176 368 39.16%

Innehav inkluderar närstående
* Aktier som inte ägs av styrelsemedlemmar, deras närstående, eller aktieägare med mer än 10%

Aktien

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 

Periodens resultat 6 961 4 466 17 578 11 858 17 014
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag -369 -142 959 -40 504
Summa totalresultat 6 592 4 324 18 537 11 818 17 518
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 6 592 4 324 18 537 11 818 17 518
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (TSEK) 

30-sep
2018

31-dec
2017

30-sep
2017

1-jan
2017TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 49 848 49 848 49 848 49 848
Övriga immateriella anläggningstillgångar 361 515 706 745
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 219 14 34 -
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 736 2 255 2 130 778
Inventarier, verktyg och installationer 1 153 779 694 387
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella anläggningstillgångar 31 30 30 30
Uppskjuten skattefordran 652 605 698 658
Summa anläggningstillgångar 61 000 54 046 54 140 52 446

Omsättningstillgångar
Varulager 9 658 8 236 9 577 7 357
Kundfordringar 14 719 10 374 13 234 8 027
Övriga fordringar 194 1 954 416 328
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 193 1 161 723 1 222
Likvida medel 27 657 24 077 22 018 20 541
Summa omsättningstillgångar 54 421 45 802 45 968 37 475
SUMMA TILLGÅNGAR 115 421 99 848 100 108 89 921

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (TSEK) - FORTS. 

30-sep
2018

31-dec
2017

30-sep
2017

1-jan
2017EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 789 789 789 789
Reserver 22 22 22 22
Balanserat resultat inkl. periodens resultat 91 927 73 392 67 692 55 874
Summa eget kapital 92 738 74 203 68 503 56 685

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 5 000 9 000 13 000 17 000
Övriga långfristiga skulder 1 447 1 064 1 136 109

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8 000 8 000 8 000 8 000
Leverantörsskulder 3 367 1 859 2 557 3 653
Skatteskulder 128 692 3 220 2 494
Övriga kortfristiga skulder 2 855 3 602 1 540 336
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 886 1 428 2 152 1 644
Summa skulder 22 683 25 645 31 605 33 236
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 115 421 99 848 100 108 89 921



18 19

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG - KONCERNEN (TSEK) 

juli-sep
2018

juli-sep
2017

jan-sep
2018

jan-sep
2017

jan-dec
2017

Resultat efter finansiella poster 8 595 5 468 21 828 14 949 21 401
Avskrivningar 200 251 748 670 880
Betald skatt -1 498 -1 357 -4 958 -2 367 -6 289
Förändring av rörelsekapital -361 -3 105 -2 918 -6 799 -3 256
Kassaflöde från den löpande
verksamheten 6 936 1 257 14 700 6 453 12 736

Investeringsverksamheten
Inköp av byggnader -2 083 - -6 221 - -
Inköp av maskiner/fin lease -240 -24 -935 -1 751 -1 544
Inköp av inventarier, verktyg och installationer -153 - -337 -778 -980
Kassaflöde efter investeringar 4 460 1 233 7 207 3 924 10 212

Finansieringsverksamheten
Amortering på räntebärande lån -2 000 -234 -4 000 -4 000 -8 000
Nytt lån - Finansiella lease 137 - 475 1 751 1 544
Amortering på finansiella lease -36 - -189 -157 -220
Periodens kassaflöde 2 561 999 3 493 1 518 3 536

Likvida medel vid periodens ingång 24 972 21 072 24 077 20 541 20 541
Kursdifferens i likvida medel 123 -53 87 -41 -
Likvida medel vid periodens slut 27 657 22 018 27 657 22 018 24 077

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - KONCERNEN (TSEK)

juli-sep
2018

juli-sep
2017

jan-sep
2018

jan-sep
2017

jan-dec
2017

Ingående eget kapital 86 146 64 179 74 203 56 685 56 685
Periodens resultat 6 961 4 466 17 578 11 858 17 014

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser -369 -142 957 -40 504
Utgående eget kapital 92 738 68 503 92 738 68 503 74 203

KONCERNENS NYCKELTAL (TSEK)

juli-sep
2018

juli-sep
2017

jan-sep
2018

jan-sep
2017

jan-dec
2017

Nettoomsättning 24 005 21 593 71 359 62 852 85 490
Totala intäkter 24 065 21 593 71 607 62 852 85 660
EBIT 8 664 5 570 22 096 15 336 21 896
Periodens resultat 6 961 4 466 17 578 11 858 17 014
Balansomslutning 115 421 100 108 115 421 100 108 99 848
Eget kapital 92 738 68 503 92 738 68 503 74 203
Förändring intäkter (%) 11.4% 60.1% 13.9% 62.6% 58.2%
Bruttomarginal (%) 76.4% 76.3% 73.8% 74.5% 74.4%
EBIT-marginal (%) 36.0% 25.8% 30.9% 24.4% 25.6%
Vinstmarginal (%) 28.9% 20.7% 24.5% 18.9% 19.9%
Soliditet (%) 80.3% 68.4% 80.3% 68.4% 74.3%
Räntebärande nettoskuld -13 210 118 -13 210 118 -6 013
Likvida medel 27 657 22 018 27 657 22 018 24 077
Antal utestående aktier vid
periodens slut 15 770 622 15 770 622 15 770 622 15 770 622 15 770 622
Genomsnittligt antal aktier 15 770 622 15 770 622 15 770 622 15 770 622 15 770 622
Resultat per aktie (SEK) 0.44 0.28 1.11 0.75 1.08
Eget kapital per aktie (SEK) 5.88 4.34 5.88 4.34 4.71

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter

Förändring intäkter (%)
Totala intäkter i förhållande till föregående 
motsvarande period

Bruttomarginal (%)
Bruttoresultat i procent av totala intäkter

EBIT
Rörelseresultat

EBIT-marginal (%)
Rörelseresultat i procent av totala intäkter

Vinstmarginal (%)
Resultat efter skatt i procent av totala intäkter

DEFINITION AV NYCKELTAL

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

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

Resultat per aktie
Periodens resultat i förhållande till vägt 
genomsnittligt antal aktier under perioden. Det finns 
ingen utspädningseffekt

Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antal aktier vid 
periodens utgång
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STYRELSENS INTYGANDE
Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

MALMÖ DEN 25 OKTOBER 2018

Per Malmström Håkan Svanberg Johan Bergdahl
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Thomas Eklund Håkan Lagerberg
Styrelseledamot VD och Styrelseledamot

REVISORNS GRANSKNING
Bolagets revisor har ej granskat denna delårsrapport.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké 2018  14 februari 2019
Årsstämma 2019  25 april 2019
Delårsrapport Q1 2019  25 april 2019
Delårsrapport Q2 2019  26 juli 2019
Delårsrapport Q3 2019  24 oktober 2019

KONTAKTINFORMATION
Swedencare AB (publ), Org.nr. 556470-3790
Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Håkan Lagerberg, CEO
Telefon: +46 73 517 01 70
hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO
Telefon: +46 73 944 85 54
jenny.graflind@swedencare.se

CERTIFIED ADVISER
FNCA Sweden AB

Humlegårdsgatan 5
102 48 Stockholm
+46 8 528 00 399

Övrig information
RISKFAKTORER
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets 
verksamhet, ställning och resultat. Vid bedömning av Swedencares framtida utveckling är det av vikt att 
vid sidan av potentiell omsättnings- och resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Swedencares verksamhet 
påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning
i olika utsträckning. För en beskrivning av Swedencares risker hänvisas till Bolagets avgivna Prospekt
i samband med listningen och ägarspridningen på Nasdaq First North. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34. Det är tredje gången Swedencare tillämpar IFRS
i en delårsrapport. Alla jämförelsetal har omräknats enligt IFRS, med undantag av graferna på sid 6 och 7.

En detaljerad beskrivning av effekten av övergången till IFRS framgår av not 4 och koncernens samlade nya 
redovisningsprinciper bifogas i bilaga till denna delårsrapport.
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Bilaga
Swedencares
Redovisning av övergång
till IFRS

NOT 1. VERKSAMHETENS KARAKTÄR
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.

Koncernens moderbolag, Swedencare AB (publ) (org.nr 556470-3790), är ett publikt aktiebolag med säte
i Malmö, Sverige. Huvudkontoret ligger på Per Albin Hanssons Väg 41, 205 12 Malmö, telefonnummer
+46 (40)859 33. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North i Stockholm.

I denna rapport benämns Swedencare AB (publ) antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget
och Swedencarekoncernen som Swedencare eller koncernen. Rapporten omfattar samtliga dotterbolag
i koncernen. 

Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK, om ej annat anges.

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av de finansiella 
rapporterna sammanfattas nedan. I de fall moderbolaget tillämpar avvikande principer anges dessa under 
moderbolaget nedan.

NOT 2. ALLMÄN INFORMATION OCH GRUND FÖR UPPRÄTTANDE
Bolaget styrelse har beslutat att Koncernens finansiella rapporter ska upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har 
antagits av EU.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. 
Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

FÖRSTAGÅNGSTILLÄMPNING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
(IFRS) SÅDANA DE ANTAGITS AV EU.
Denna delårsrapport är Swedencares tredje finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS och 
International Accounting Standards (IAS), utgivna av International Accounting Standars Board (IASB), till 
den del dessa godkänts av EU samt de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder, utgivna av IFRS 
Interpretations Committee (IFRIC).

Innan övergången upprättade Swedencare AB (publ) sin koncernredovisning enligt bestämmelserna 
i Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).
IFRS tillämpas från den 1 januari 2018. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 ”Första 
gången International Financial Reporting Standard tillämpas”. Övergångsdatum till IFRS has fastställts 
till den 1 januari 2017 och uppgifterna för jämförelseåret 2017 har omräknats enligt de nya principerna. 
Finansiell information och nyckeltal för räkenskapsår före 2017 har inte omräknats, vilket är i enlighet med 
undantagsreglerna i IFRS 1.

En beskrivning av övergången till IFRS, dess effekter på Koncernens resultat och finansiella ställning, 
presenteras i not 4. Övergången har även påverkat de utökade upplysningskrav i enlighet med IFRS.
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STANDARDER, ÄNDRINGAR OCH TOLKNINGAR RÖRANDE BEFINTLIGA STANDARDER
SOM ÄNNU INTE HAR TRÄTT I KRAFT OCH INTE TILLÄMPAS I FÖRTID AV KONCERNEN
Per dagen för godkännandet av dessa finansiella rapporter har vissa nya standarder, ändringar och 
tolkningar av befintliga standarder publicerats av IASB. Dessa har ännu inte trätt i kraft och har inte 
tillämpats i förtid av Koncernen.

IFRS 16. LEASES
Detta är den nya standarden för leasing. IFRS 16 ersätter IAS 17 leasingavtal samt tillhörande tolkningar 
IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförligt till alla leasingavtal, med 
några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasingtagaren 
har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala 
för denna rättighet. Redovisningen för leasinggivare kommer i allt väsentligt bli oförändrändrad. Standarden 
gäller från 1 januari 2019 men är ännu inte godkänd av EU. Swedencare innehar operationella leasingavtal 
i form av hyresavtal samt tjänstebilavtal, se not rörande leasing. Den preliminära bedömningen är att dessa 
avtal kommer att resultera i redovisning av tillgång respektive skuld i balansräkningen. Koncernen har 
påbörjat arbetet med att kartlägga vilka effekter denna standard kommer att få. Denna standard kommer inte 
att förtidstillämpas av koncernen.

Upplysning om de som förväntas vara relevanta för Koncernens finansiella rapporter anges nedan.

ÖVERSIKT ÖVER REDOVISNINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som har använts vid upprättandet av koncernredovisningen 
sammanfattas nedan.

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.

KONCERNREDOVISNING
I koncernredovisningen konsolideras moderbolagets och samtliga dotterbolag i vilka moderbolaget direkt 
eller indirekt har mer än 50% av röstantalet 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.
Dotterbolag tas med i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till och med den tidpunkt då 
det bestämmande inflytande upphör.
Redovisningsprinciperna för dotterbolag har vid behov justerats för att överensstämma med koncernens 
redovisningsprinciper.

Alla koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras vid konsolidering inklusive orealiserade 
vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.
Internprissättning mellan koncernbolag sker till marknadsmässiga villkor.

Samtliga poster i balansräkningen har omräknats till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har 
omräknats till genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt
i eget kapital.

RÖRELSEFÖRVÄRV
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för rörelseförvärvet 
värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som summan av de verkliga värdena 
per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalandelar i utbyte mot kontroll över den förvärvade rörelsen. Förvärvsrelaterade kostnader redovisas
i resultaträkningen när de uppkommer.

Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen och verkligt värde vid förvärvstidpunkten överstiger 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som 
goodwill i rapporten över finansiell ställning. Om skillnaden är negativ redovisas denna som en vinst på ett 
förvärv till lågt pris direkt i resultatet efter omprövning av skillnaden.

GOODWILL
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än 
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar.
Goodwill som uppkommer i ett rörelseförvärv redovisas till anskaffningsvärde, fastställd vid 
förvärvstidpunkten enligt beskrivning i avsnitt Rörelseförvärv ovan, med avdrag för eventuella ackumulerade 
nedskrivningar.

Vid nedskrivningsprövning fördelas goodwill på de kassagenererande enheter som förväntas dra 
nytta av synergierna som uppkommer vid förvärvet. Goodwill ska prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov, eller oftare om det finns en indikation på att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. Om återvinningsvärdet, som är det högre av verkligt värde minskat med kostnad för 
avyttring och nyttjandevärde för en kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än det redovisade 
värdet, fördelas nedskrivningsbeloppet. För att fastställa nyttjandevärde uppskattar koncernledning 
förväntade framtida kassaflöden från varje kassagenerade enhet och fastställer en lämplig diskonteringsränta 
för att kunna beräkna nuvärdet av dessa kassaflöden.

Först minskas det redovisade värdet för goodwill som hänförts till den kassagenerade enheten och 
sen minskas redovisat värde för goodwill som hänförts till övriga tillgångar i en enhet. En redovisad 
nedskrivning av goodwill kan inte återföras i en senare period.

Vid försäljning av ett dotterföretag eller intresseföretag tas kvarvarande redovisat värde på goodwill med
i beräkningen av realisationsresultatet.
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INTÄKTER (OCH SEGMENTS) REDOVISNING
Intäkterna avser huvudsakligen intäkter från försäljning av hälsovårdsprodukter till Hund, Katt och Häst.
Vid bedömningen av om en intäkt ska redovisas följer bolaget en 5-stegs process:

1. Identifiera avtalet med kund
2. Identifiera prestationsåtaganden
3. Fastställande av transaktionspriset
4. Fördela transaktionspriset på prestationsåtagandena
5. Redovisa intäkten vid tidpunkten för uppfyllelsen av prestationsåtagandet, antingen vid en viss
 tidpunkt eller över tid.

Intäkten redovisas antingen vid en viss tidpunkt, när (eller om) Koncernen uppfyller prestationsåtagandena 
genom att överföra de utlovade varorna till kunden.

Koncernen redovisar en avtalsskuld när de mottagit en ersättning som erhållits avseende ouppfyllda 
prestationsåtaganden och redovisar dessa belopp som övriga skulder i rapporten över finansiell ställning. 
På samma sätt, om koncernen uppfyller ett prestationsåtagande innan bolaget erhåller vederlaget, redovisar 
Koncernen antingen en avtalstillgång eller en fordran i rapporten över finansiell ställning, beroende på om 
något annat än tidsaspekten är avgörande för när ersättningen förfaller.

Försäljning av varor
Intäkter från försäljning av varor till ett fastställt pris redovisas när Koncernen överför kontrollen över 
tillgångarna till kunden beroende på leveransvillkoren. Fakturor för överförda varor ska betalas när kunden 
mottager varorna.

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

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

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 4-5 år

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader     25-50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4-7 år
Inventarier, verktyg och installationer  3-10 år

FINANSIELLA INSTRUMENT
Koncernen har finansiella tillgångar enbart inom kategorin kundfordringar. Koncernen handlar inte
i säkerhetsinstrument.
Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället.

Redovisning och värdering
Finansiella tillgångar och skulder redovisas när Koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga villkor. 
Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller 
alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Lånefordringar och 
kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Tillämning av effektivräntemetoden innebär att fordringar som är räntefria eller löper 
med en ränta som avviker från marknadsränta och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett 

diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. För fordringar 
med löptider understigande 12 månader bedöms diskonteringseffekten vara oväsentlig.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar.
Enskilt betydande fordringar prövas för nedskrivning när de har förfallit, då det finns andra objektiva belägg 
för att en viss motpart inte kommer betala eller till följd av att en eller flera händelse eller händelser inträffat 
efter det att tillgången redovisats första gången (en ”förlusthändelse”) och att denna händelse har en 
inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången som kan uppskattas på ett 
tillförlitligt sätt.

Utöver enskilda fordringar ska en uppskattad nedskrivning baserat på nyligen framtagen historik avseende 
andelen kundförluster som del av totala intäkter. En beräkning av kundförluster under de senaste två åren, 
2016-2017, har gjorts i jämförelse med Koncernens omsättning och beräkningen visade en kundförlust på 
0%. Beräkningen utförs och omvärderas varje halvår. Koncernen handlar inte med säkerhetsredovisning 
därför har inte denna standard någon effekt på Koncernens resultat, finansiella ställning eller kassaflöde.

Kundfordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgång till det belopp som förväntas 
bli inbetalt, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Andelar i dotterbolag som finansiell tillgång i moderbolaget
Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnaderna. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Nedskrivningsbehovet för de finansiella tillgångarna ska prövas åtminstone vid varje rapportperiods slut för 
att fastställa om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov av en finansiell tillgång eller grupp av 
finansiella tillgångar.

Finansiella skulder
Finansiella skulder kategoriseras som Verkligt värde via resultaträkningen eller Övriga finansiella skulder 
värderade till upplupet anskaffningsvärde.

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.
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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.

INKOMSTSKATTER
Skattekostnaden som redovisas i resultatet består av summan av den uppskjutna skatt och aktuella skatt som 
inte redovisas i eget kapital.
Beräkning av aktuell skatt bygger på skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen.

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.

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel består av kontanter och disponibla tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. 
Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

NOT 3. UPPDELNING AV INTÄKTER

KONCERNEN (TSEK) jan-sep 2018 jan-sep 2017
Produktområden
PlaqueOff Powder 47 675 39 012
PlaqueOff Powder Ingredient 435 355
PlaqueOff Dental Bites 2 802 4 920
PlaqueOff Dental Bones 5 227 1 720
NutriScience 12 714 14 803
Other 2 506 2 042
Summa 71 359 62 852

Tidpunkt för intäktsredovisning
Prestationsåtagandet uppfylls över tid - -
Prestationsåtagandet uppfylls vid en viss tidpunkt 71 359 62 852
Summa 71 359 62 852

Geografisk marknad
Nordics 5 188 6 617
France 6 071 5 203
UK/Ireland 19 075 17 655
Rest of Europe 10 542 12 863
North America 16 764 12 978
Asia 10 499 6 247
Rest of the world 3 220 1 289
Summa 71 359 62 852
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NOT 4. ÖVERGÅNG TILL FINANSIELL RAPPORTERING ENLIGT IFRS
Swedencare har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Från och med 1 januari 2018 upprättar Swedencare 
sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee såsom de 
har antagits av EU för tillämpning inom EU.

Övergångsdatumet till IFRS har fastställts till den 1 januari 2017. Övergången till IFRS redovisas i enlighet 
med IFRS 1 ”Första gången IFRS tillämpas”.

I följande tabeller presenteras och kvantifieras de av företagsledningen bedömt väsentliga preliminära 
effekterna vid övergången till IFRS.
Det som främst har påverkat redovisningen är:
• Immateriella tillgångar, se not a nedan
• Materiella anläggningstillgångar, se not b nedan

Uppgifterna har upprättats enligt IFRS standarder som tillämpas vid tidpunkten för övergång den
1 januari 2018.

Goodwill
Trans-

aktions-
kostnader

Goodwill
IFRS

Goodwill 
(K3)

161231

Goodwill 
(K3)

171231

Justering 
IFRS-K3

SwedencareUSA, Inc. 5 342 088 345 085 4 997 003 4 807 879 4 273 670 723 333
Swedencare UK Ltd 5 350 854 345 085 5 005 769 4 815 769 4 280 683 725 086
SARL Buccosante 3 028 491 345 085 2 683 406 2 725 642 2 422 793 260 613
Swedencare Irland Ltd 35 903 726 865 265 35 038 461 35 305 331 31 714 958 3 323 503
Biodistra AB 2 297 240 174 181 2 123 059 2 201 522 1 971 798 151 261

51 922 400 2 074 701 49 847 699 49 856 142 44 663 902 5 183 796

Not a)
IAS 38 Immateriella tillgångar
Enligt tidigare redovisningsprinciper skrevs goodwill av utifrån den tid under vilken balansposten bedömdes 
generera fördelar för koncernen; 10 år. Enligt IFRS skrivs goodwill inte av utan istället genomförs årlig 
nedskrivningstest. Detta medför en återföring av goodwillavskrivningar för jämförelseåret 2017 på
1 298 TSEK under tredje kvartalet (3 894 TSEK under de första 9 månaderna). Avskrivningarna på goodwill 
under helåret 2017 uppgick till 5 192 TSEK.

Not b)
IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
Enligt tidigare redovisningsprinciper redovisades samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, 
som operationella leasingavtal. I bokslutskommunikén och Årsredovisningen för helåret 2017 redovisades 
finansiell leasing som en tillgång och skuld i balansräkningen samt en justerad ingångsbalans per 1 januari 
2017 med 168 TSEK i ökade tillgångar. Enligt IFRS redovisas finansiell leasing som en tillgång och skuld
i balansräkningen. Detta har medfört en återföring av leaseavgifter för tredje kvartalet på jämförelseåret 2017 
på 85 TSEK (206 TSEK under de första 9 månaderna) och ökade avskrivningskostnader av 73 TSEK för 
tredje kvartalet (181 TSEK under de första 9 månaderna).

Not c)
IAS 12 Uppskjuten skatt
Justeringar på uppskjuten skatt utgörs av de effekter på uppskjuten skatt som uppkommit genom de 
justeringar som varit nödvändiga vid övergången till IFRS.

ORIGINAL (K3)
juli-sep 2017

JUSTERING IFRS IFRS
juli-sep 2017Godwill Fin Lease

Nettoomsättning 21 593 21 593
Övriga intäkter - -
Totala intäkter 21 593 21 593

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -5 111 -5 111
Bruttoresultat 16 482 16 482
Övriga externa kostnader -5 163 85 -5 078
Personalkostnader -5 129 -5 129

Rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) 6 190 85 6 275

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 476 1 298 -73 -251
Övriga rörelsekostnader -454 -454
Rörelseresultat (EBIT) 4 260 1 298 12 5 570

Finansnetto -89 -13 -102
Resultat efter finansiella poster 4 171 1 298 -1 5 468

Resultat före skatt 4 171 1 298 -1 5 468

Skatt på periodens resultat -882 -882
Uppskjuten skatt -120 - -120
Periodens resultat 3 169 1 298 -1 4 466
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 169 4 466

Q3 2017 OMRÄKNAD RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
- KONCERNEN (TSEK)

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 
JULI - SEPTEMBER 2017

Periodens resultat 4 466
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag -142
Summa totalresultat 4 324
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 324
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FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2017 OMRÄKNAD RESULTATRÄKNING
I SAMMANDRAG
- KONCERNEN (TSEK)

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 
JANUARI - SEPTEMBER 2017

Periodens resultat 11 858
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag -40
Summa totalresultat 11 818
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 11 818

ORIGINAL (K3)
jan-sep 2017

JUSTERING IFRS IFRS
jan-sep 2017Godwill Fin Lease

Nettoomsättning 62 852 62 852
Övriga intäkter - -
Totala intäkter 62 852 62 852

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -16 058 -16 058
Bruttoresultat 46 794 46 794
Övriga externa kostnader -14 445 206 -14 239
Personalkostnader -15 570 -15 570

Rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) 16 779 206 16 985

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -4 383 3 894 -181 -670
Övriga rörelsekostnader -979 -979
Rörelseresultat (EBIT) 11 417 3 894 25 15 336

Finansnetto -350 -37 -387
Resultat efter finansiella poster 11 067 3 894 -12 14 949

Resultat före skatt 11 067 3 894 -12 14 949

Skatt på periodens resultat -3 085 -3 085
Uppskjuten skatt -8 2 -6
Periodens resultat 7 974 3 894 -10 11 858
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 7 974 11 858

ORIGINAL (K3)
jan-dec 2017

JUSTERING IFRS IFRS
jan-dec 2017Goodwill

Nettoomsättning 85 490 85 490
Övriga intäkter 170 170
Totala intäkter 85 660 85 660

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -21 914 -21 914
Bruttoresultat 63 746 63 746
Övriga externa kostnader -18 476 -18 476
Personalkostnader -21 743 -21 743

Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA) 23 527 23 527

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -6 072 5 192 -880
Övriga rörelsekostnader -751 -751
Rörelseresultat (EBIT) 16 704 5 192 21 896

Finansnetto -495 -495
Resultat efter finansiella poster 16 209 5 192 21 401

Resultat före skatt 16 209 5 192 21 401

Skatt på periodens resultat -4 236 -4 236
Uppskjuten skatt -151 -151
Periodens resultat 11 822 5 192 17 014
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 11 822 17 014

HELÅRET 2017 OMRÄKNAD RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
- KONCERNEN (TSEK)

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 
JANUARI - DECEMBER 2017

Periodens resultat 17 014
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag 504
Summa totalresultat 17 518
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 17 518
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ORIGINAL (K3)
IB 1 jan 2017

JUSTERING IFRS IFRS
IB 1 jan 2017GoodwillTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 49 856 -8 49 848
Övriga immateriella anläggningstillgångar 745 745
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 610 168 778
Inventarier, verktyg och installationer 387 387
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 30
Uppskjuten skattefordran 658 658
Summa anläggningstillgångar 52 286 160 52 446

Omsättningstillgångar
Varulager 7 357 7 357
Kundfordringar 8 027 8 027
Övriga fordringar 328 328
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 222 1 222
Likvida medel 20 541 20 541
Summa omsättningstillgångar 37 475 - 37 475
SUMMA TILLGÅNGAR 89 761 160 89 921

1 JANUARI 2017 OMRÄKNAD BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
- KONCERNEN (TSEK)

ORIGINAL (K3)
IB 1 jan 2017

JUSTERING IFRS IFRS
IB 1 jan 2017GoodwillEGET KAPITAL

Eget kapital
Aktiekapital 789 789
Reserver 22 22
Balanserat resultat inkl. periodens resultat 55 882 -8 55 874
Summa eget kapital 56 693 -8 56 685

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 000 17 000
Andra långfristiga skulder - 109 109

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8 000 8 000
Leverantörsskulder 3 653 3 653
Skatteskulder 2 494 2 494
Övriga kortfristiga skulder 277 59 336
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 644 1 644
Summa skulder 33 068 168 33 236
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 89 761 160 89 921

1 JANUARI 2017 OMRÄKNAD BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
- KONCERNEN (TSEK) - FORTS.
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ORIGINAL (K3)
30 sep 2017

JUSTERING IFRS IFRS
30 sep 2017Goodwill Fin leaseTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 45 962 3 886 49 848
Övriga immateriella anläggningstillgångar 706 706
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 34 34
Maskiner och andra tekniska anläggningar 606 1 524 2 130
Inventarier, verktyg och installationer 694 694
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 30
Uppskjuten skattefordran 696 2 698
Summa anläggningstillgångar 48 728 3 886 1 526 54 140

Omsättningstillgångar
Varulager 9 577 9 577
Kundfordringar 13 234 13 234
Övriga fordringar 416 416

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 842 -119 723
Likvida medel 22 018 22 018
Summa omsättningstillgångar 46 087 - - 45 968
SUMMA TILLGÅNGAR 94 815 3 886 1 407 100 108

30 SEPTEMBER 2017 OMRÄKNAD BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
- KONCERNEN (TSEK)

ORIGINAL (K3)
30 sep 2017

JUSTERING IFRS IFRS
30 sep 2017Goodwill Fin leaseEGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 789 789
Reserver 22 22
Balanserat resultat inkl. periodens resultat 63 816 3 886 -10 67 692
Summa eget kapital 64 627 3 886 -10 68 503

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 13 000 13 000
Övriga långfristiga skulder - 1 136 1 136

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit - -
Skulder till kreditinstitut 8 000 8 000
Leverantörsskulder 2 557 2 557
Skatteskulder 3 220 3 220
Övriga kortfristiga skulder 1 259 281 1 540
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 152 2 152
Summa skulder 30 188 - 1 417 31 605
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 94 815 3 886 1 407 100 108

30 SEPTEMBER 2017 OMRÄKNAD BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
- KONCERNEN (TSEK) - FORTS.
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ORIGINAL (K3)
31 dec 2017

JUSTERING IFRS IFRS
31 dec 2017GoodwillTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 44 664 5 184 49 848
Övriga immateriella anläggningstillgångar 515 515
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 14
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 255 2 255
Inventarier, verktyg och installationer 779 779
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 30
Uppskjuten skattefordran 605 605
Summa anläggningstillgångar 48 862 5 184 54 046

Omsättningstillgångar
Varulager 8 236 8 236
Kundfordringar 10 374 10 374
Övriga fordringar 1 954 1 954
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 161 1 161
Likvida medel 24 077 24 077
Summa omsättningstillgångar 45 802 - 45 802
SUMMA TILLGÅNGAR 94 664 5 184 99 848

31 DECEMBER 2017 OMRÄKNAD BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
- KONCERNEN (TSEK) 

ORIGINAL (K3)
31 dec 2017

JUSTERING IFRS IFRS
31 dec 2017GoodwillEGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 789 789
Reserver 22 22
Balanserat resultat inkl. periodens resultat 68 208 5 184 73 392
Summa eget kapital 69 019 5 184 74 203

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 000 9 000
Andra långfristiga skulder 1 064 1 064

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8 000 8 000
Leverantörsskulder 1 859 1 859
Skatteskulder 692 692
Övriga kortfristiga skulder 3 602 3 602
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 428 1 428
Summa skulder 25 645 - 25 645
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 94 664 5 184 99 848

31 DECEMBER 2017 OMRÄKNAD BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
- KONCERNEN (TSEK) - FORTS.
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