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

FJÄRDE KVARTALET: 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 27 778 TSEK (22 638 TSEK), motsvarande en ökning om 23%
- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 18%
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 7 332 TSEK (6 560 TSEK), motsvarande en ökning
 om 12% respektive en EBIT-marginal om 26,4% (28,8%)
- Resultatet efter skatt uppgick till 5 742 TSEK (5 156 TSEK)
- Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,36 SEK (0,33 SEK)
- Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 28 435 TSEK (24 077 TSEK)

HELÅRET 2018
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 99 136 TSEK (85 490 TSEK), en ökning om 16%
- Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 12%
- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 29 428 TSEK (21 896 TSEK), motsvarande
 en ökning om 34% respektive en EBIT-marginal om 29,6% (25,6%)
- Resultatet efter skatt uppgick till 23 320 TSEK (17 014 TSEK)
- Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 1,48 SEK (1,08 SEK)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21 951 TSEK (12 736 TSEK)
- Valutakursvinster uppgick till 843 TSEK (-751 TSEK)
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
Swedencares verksamhet i Irland flyttade in i dubbelt så stora lokaler vilka kommer bli koncernens nya 
produktions- och logistikcenter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG
Swedencares främsta produkt, ProDen PlaqueOff® Pulver, har blivit godkänd av VOHC.

Swedencare levererar 
omsättningsrekord
i Q4, igen!
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Stark avslutning på året, Dental Bones ökar med 180% under Q4
och nästan 200% under 2019!
Nettoomsättningen under Q4 2018, 27,8 MSEK, är drygt 5 miljoner kronor, eller 23%, högre än 
motsvarande kvartal 2017 och med marginal vårt bästa någonsin. Om vi tittar på helåret är de senaste tre 
kvartalen våra starkaste hittills, det tyder på ett bra momentum och att vi nu växlat upp en nivå.

Vi levererar under Q4 2018 ett rörelseresultat (EBIT) om 7,3 MSEK, en ökning med 12% jämfört med 
föregående år och 26,4% i rörelsemarginal.

För helåret når vi en omsättning på 99 MSEK, en ökning med 16%, och ett rörelseresultat på 29,4 MSEK,
en ökning med 34% och 29,6% i rörelsemarginal.

2018 kan summeras med god tillväxt och förstärkt lönsamhet.

Under det gångna kvartalet drabbades vi av ett oplanerat stopp i renoveringsarbetet vid vår nya anläggning 
på Irland, detta p.g.a. ett byte av byggentreprenör. Stoppet ledde till ökade kostnader under Q4 men vår 
nya produktions- och logistikanläggning med väsentligt högre kapacitet kunde invigas planenligt den 
4 december. Den snabba tillväxten i Asien har medfört en ökad frekvens i kundmöten med de lokala 
återförsäljarna, något som gjort avtryck i kostnaderna under Q4, dessutom samlade vi hela koncernen, 
inklusive styrelsen, vid invigningen av vår nya Irlandsanläggning. Vidare gjorde vi extraordinära satsningar 
på båda våra starka tillväxtmarknader, USA och Kina, detta mot bakgrund av ett starkt momentum och för att 
fortsätta satsningen på en ökad varumärkeskännedom.

I USA har vi t.ex. för första gången haft en högre försäljning av våra 
Dental Bones jämfört med pulvret under en enskild månad, detta 
samtidigt som vi ökat pulverförsäljningen. Vi ser verkligen en snabbt 
växande efterfrågan på den nordamerikanska marknaden och vi 
kommer därför att fortsätta utöka våra säljresurser p.g.a. detta.
 
För Kina, vilken är vår starkaste marknad i Asien, har året och 
kvartalet varit fantastiskt. Jag nämnde i föregående rapport en 
särskild online-satsning i Kina som är ämnad att både öka 
försäljningen markant och kännedomen om Swedencare och 
våra varumärken. Resultaten i Q4 har varit oerhört starka. Vi 
är numera den munhälsoprodukt för husdjur som det både 
söks och skrivs mest om på nätet i Kina, att jämföra med 
tredjeplatsen vid halvårsskiftet. Vår online försäljning i Kina 
ökade från 15 000 burkar 2017 till 50 000 burkar under 2018. 
Uppmuntrade av framgångarna fortsätter vi med särskilda online 
satsningar under hela 2019. Under 2018 ökade samtidigt vår 
marknadsnärvaro från 3 000 till 4 500 kinesiska butiker/kliniker.
Övriga marknader som är värda ett särskilt omnämnande är 
Australien som fortsätter att efterfråga mer produkter samt 
Brasilien där vi börjat se en bättre tillväxt. Vi såg även under Q4 
en återhämtning i Kontinentaleuropa.

VD har ordet
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Tack för mig,

Håkan Lagerberg, VD
Malmö den 14 februari 2019

Avseende våra fodersamarbeten kan det konstateras att det nu börjar röra på sig. Både Nutrima och det 
senast lanserade Canagan beställde mer Powder Ingredient under Q4. Canagan har nu kommit ut i cirka 
10 länder med väldigt bra respons enligt dem själva. Deras viktigaste exportmarknad, Japan, har beslutat 
att lansera vår gemensamma produkt efter sommaren 2019. Det är vi oerhört glada för då Japan hittills 
endast haft en smak/blandning av Canagans hela sortiment varför vi var långtifrån säkra på att de skulle ta 
in Dentalprodukten. Det är fortsatt starkt intresse från fler fodertillverkare vilket troligtvis leder till ytterligare 
något projekt under 2019.

Slutligen vill jag påminna om att vi erhållit det viktiga VOHC sigillet för vår främsta produkt PlaqueOff Pulver 
i januari månad. Det har rönt stor uppmärksamhet och jag ser fram emot att kunna rapportera längre fram 
om vad det betytt för vår försäljning.

2019 har inletts starkt och hela vår organisation ser fram emot ännu ett år av stark tillväxt
och intensivt arbete!

Hela Swedencares organisation inviger vår nya produktions- och logistikfastighet i Waterford, Irland - december 2018
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SOLIDITET
83,4%

RESULTAT 
PER AKTIE
0,36 SEK

LIKVIDA
MEDEL

28 435 TSEK

Nyckeltal
Q4 2018

NETTO-
OMSÄTTNING
27 778 TSEK

FÖRÄNDRING
NETTO-

OMSÄTTNING
23%

EBIT 
7 332 TSEK

EBIT
MARGINAL

26,4%

2015-2018 KVARTALSHISTORIK AV OMSÄTTNING OCH EBITDA (TSEK)

Nettoomsättning

Linjär (Nettoomsättning) Linjär (EBITDA)

EBITDA

Fler nyckeltal samt definitioner finns på sidan 19.

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

RULLANDE FYRA KVARTAL - NETTOOMSÄTTNING (TSEK) 

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

99 136

RULLANDE FYRA KVARTAL - EBITDA (TSEK)

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

29 711
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Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen 
- koncernen
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen under Q4 var den högsta noteringen hittills och de tre senaste kvartalen bolagets bästa 
historiskt. Nettoomsättningen ökade under det fjärde kvartalet med 23% till 27 778 TSEK (22 638 TSEK)
i jämförelse med föregående år. Ökningen beror främst på att Asien fortsätter att öka, med Kina i toppen med 
sina 9% av försäljningen i Q4. En fortsatt lansering av Dental Bones i Europa och övriga värden bidrar även 
den till försäljningsökningen under kvartalet. Produktgruppens försäljningen har ökat med 180%
i jämförelse med fjärde kvartalet 2017. I USA, där den först lanserades, är det en succé-produkt som redan 
står för 24% av dotterbolagets försäljning under 2018.

Under helåret 2018 ökade nettoomsättningen med 16% till 99 136 TSEK (85 490 TSEK). Den organiska, 
valutajusterade, tillväxten uppgick till 18% under fjärde kvartalet respektive 12% under 2018.

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Den största ökningen, procentuellt, i fjärde kvartalet kommer från Rest of the World vilka tredubblat sin 
försäljning i jämförelse både mot motsvarande kvartal föregående år samt på helåret 2018, detta främst 
beroende på större leveranser till Australien och Brasilien. Asien fortsätter att öka snabbast, under helåret 
2018 ökade Asien med 53% i jämförelse med helåret 2017 till att motsvara 15% av koncernens totala 
omsättning under året att jämföra med 11% under 2017. Kina som den största marknaden i Asien svarar
för 8% av den totala försäljningen 2018.

Marknaden i Nordamerika fortsätter att gå starkt framåt med en ökning på 44% i jämförelse med 
motsvarande kvartal föregående år och är därmed vår största marknad under kvartalet. Försäljningen
i kvartalet påverkades positivt av en omklassificering av marknadsstöd som bolaget haft under 2018. Under 
2018 representerade Nordamerika 25% av den totala försäljningen och har därmed gått om UK i omsättning, 
och var strax efter UK/Irlands 27%.

Under Q4 2018 och Q4 2017 fördelades försäljningen geografisk enligt grafiken.

Q2 2018 Q4 2017Q4 2018
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PRODUKTFÖRDELNING
Dental Bones är fortsatt den snabbast växande produktgruppen. I det fjärde kvartalet 2018 stod Dental 
Bones för 8% av den totala försäljningen, en tillväxt på 180% jämfört med samma period föregående år och 
produktgruppen har nästan tredubblat försäljningen under 2018 i jämförelse med 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. Glädjande är det också att NutriScience-försäljningen ökat något under det fjärde kvartalet, detta 
trots arbetet med inflyttning i de nya lokalerna.

De regulatoriska utmaningarna med att importera Dental Bites till USA påverkar även det fjärde kvartalet, 
dock är produktionen av Dental Bites i USA nu igång och kommer vara redo för försäljning i slutet av
Q1 2019.

Trots att PlaqueOff Powder, vår flaggskeppsprodukt, är väl etablerad på våra marknader fortsätter den snabba 
omsättningsökningen – under det fjärde kvartalet var tillväxten 23% jämfört med motsvarande period 
föregående år, och 22% på helåret.

Genom det nya samarbetet med Canagan har produktgruppen Powder Ingredient, som används med 
foderproducenter, tagit fart under Q4.  Under 2018, även om det fortfarande rör sig om modesta volymer, var 
tillväxten 152% i jämfört med helåret 2017.

2018 2017

Under helåret 2018 och 2017 fördelades försäljningen geografiskt enligt grafiken.
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Notera att de underliggande tabellerna för den geografiska samt produktfördelningen finns på sidan 32.

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

Under Q4 2018 och Q4 2017 fördelades försäljningen per produkt enligt grafiken.

2018 2017

Q4 2018 Q3 2017

1,5%

Q4 2017
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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 fjärde kvartalet 2018 till 7 332 TSEK
(6 560 TSEK), motsvarande en rörelsemarginal om 26,4% (28,8%). Den lägre rörelsemarginalen 
påverkades främst av flytten till bolagets nu färdigrenoverade fabrik- och logistikfastighet, en större online 
marknadssatsning i Kina tillsammans med vår distributör, samt ökade resekostnader i samband med 
budgetmöte i Irland med bolagets alla anställda. I det fjärde kvartalet gjordes även en omklassificering på
1 205 TSEK av kostnader för marknadsföringssupport för helåret 2018 från bruttoresultatet till externa 
kostnader. Valutakursförändringar har endast påverkat EBIT marginellt under Q4 med en kursvinst på 26 TSEK 
under fjärde kvartalet och 843 TSEK på helåret.

Under helåret 2018 uppgick EBIT till 29 428 TSEK, en ökning med 34% i jämförelse med motsvarande period 
förra året (21 896 TSEK), motsvarande en rörelsemarginal om 29,6% (25,6%) vilket är i linje med bolagets 
långsiktiga lönsamhetsmål.

Resultat efter skatt uppgick under det fjärde kvartalet 2018 till 5 742 TSEK (5 156 TSEK) motsvarande en 
vinstmarginal om 20,7% (22,6%). Under helåret 2018 uppgick resultat efter skatt till 23 320 TSEK
(17 014 TSEK), motsvarande en vinstmarginal om 23,5% (19,9%).

Resultat per aktie uppgick under det fjärde kvartalet 2018 till 0,36 SEK (0,33 SEK) beräknat på vägt 
genomsnittligt antal aktier (15 770 622) per den 31 december 2018. Under helåret 2018 uppgick resultat per 
aktie till 1,48 SEK (1,08 SEK). 

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapital till 7 286 TSEK
(6 439 TSEK) under det fjärde kvartalet 2018. Under helåret 2018 uppgick kassaflödet från den löpande 
verksamheten till 21 951 TSEK (12 736 TSEK). 

Under det fjärde kvartalet 2018 uppgick kassaflödet till 828 TSEK (2 018 TSEK). Kassaflödet påverkades främst 
av fortsatta investeringar, 1 646 TSEK under Q4 och totalt 7 867 TSEK under 2018, i den nya fabriks- och 
logistikfastigheten i Irland vilken blev klar för inflyttning under Q4. Kassaflödet påverkades även av två, mot 
normalt en, amorteringar på förvärvslånet. Det totala amorterade beloppet under 2018 var 8 000 TSEK.

Kassaflödet för helåret 2018 uppgick till 4 286 TSEK (3 536 TSEK).

FINANSIELL STÄLLNING
Swedencares egna kapital uppgick per den 31 december 2018 till 98 269 TSEK (74 203 TSEK).

Swedencares likvida medel uppgick per den 31 december 2018 till 28 435 TSEK (24 077 TSEK), koncernen 
hade per samma datum räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder om totalt 10 376 TSEK (18 064 TSEK). 
9 000 TSEK av de långfristiga respektive kortfristiga räntebärande skulderna avser förvärvskrediter.
Swedencare har en nettokassa vilken, per den 31 december 2018, uppgick till 18 059 TSEK (6 013 TSEK).

PERSONAL
Swedencare hade per den 31 december 2018 totalt 31 anställda fördelat på Sverige (7), England (5), Frankrike 
(2), USA (4) samt Irland (13). Per den 31 december 2017 hade Swedencare totalt 29 anställda.
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Vi finns över hela världen
Våra produkter säljs idag i cirka 50 länder och våra kunder finns på alla världens kontinenter.

4

“Swedencare USA finished 2018 with a strong 4th quarter and set a new month 
sales record in October.
Our ProDen PlaqueOff® Dental Bones are showing excellent growth as their 
sales increased almost 50% over the previous 9 month average.
We are working on some new products to launch in early 2019 and looking 
forward to our continued growth in the new year.”

- Martin Shimko
VD - Swedencare USA

“We’re delighted to see double digit growth from our main
wholesalers in the UK in Q4 despite tough trading conditions.
NVS & Centaur are showing 17% & 13% growth respectively 
vs last quarter, with the big product winner being the Dental 
Bones at 13% growth Q4 vs Q3.”

- John Leonard
VD - Swedencare UK/Ireland

“Swedencare Ireland are delighted to confirm 
that the relocation & installation to the new 
premises has been completed and we are in 
full production (with existing equipment
& staff) since Jan 2nd 2019. We will continue 
working with internal process developments 
to further optimize our production efficiencies, 
this complemented by some additional
equipment will add to our capacity and
potential to take on new production.”

- Brian O´Shea
Operations Manager - Swedencare Ireland

“Successful visit to Brazil with new 
action plans to increase sales in the 
market. Focus on investment in
marketing events and expand the
distributor network. Looking forward
to having good result for Brazil
in 2019.”

- Katarina Klein
International Product Manager
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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

“Our largest NutriScience Distributor, Natural Horse Care, visited the 
new Swedencare Ireland manufacturing facility in November. They were 
highly impressed by the production opportunities that the new facility 
will provide. After a very positive meeting they projected 20% growth for 
2019 partly generated by supplying to additional online stores.”

- Padge Whelan
European Sales Manager - NutriScience productline

“Under hösten 2018 inledde Swedencare Nordic ett 
utökat samarbete med
Apoteket Hjärtat som under våren 2019 kommer att 
lansera ett större sortiment av våra produkter i deras 
onlinebutik. De erbjuder idag vårt pulver men tar nu 
in hela PlaqueOff serien. 
 
Från årsskiftet erbjuder alla de stora onlineaktörerna 
som Apotea.se, Vetzoo.se och animail.se även vårt 
Nutriscience sortiment. Att få komma med i dessa 
kanaler kommer med all säkerhet betyda ett stort lyft 
för dessa nya produkter.” 

- Sabine Uhde
Swedencare Nordic Director

“It was encouraging to see how several markets picked up 
in Q4 which became our best quarter, by far, in terms of 
revenue, margin and result. In addition, Swedencare
Buccosanté France was an official sponsor at one of the 
largest and most important Dog Show and Animal Show
in December.”

- Hans Persson
VD - Swedencare Buccosanté

“During Q4 we kick-started our joint online campaign 
together with our distributor in China. 
I am happy to say that ProDen PlaqueOff® Powder by 
the end of 2018 became the number one product
“Top of Mind” in its category.”

- Andreas Lysander
Export Sales Manager
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31-dec-18 31-dec-17 31-dec-16
Antal aktier vid periodens slut 15 770 622 15 770 622 15 770 622
Aktiekurs vid periodens slut 45.9 26.3 24.8

AKTIEÄGARE (tabellen återger Swedencares ägarstruktur per den 31 december 2018 i sammanfattning).
ANTAL AKTIER ÄGARANDEL

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

Mastan AB (Håkan Lagerberg genom bolag) 2 115 362 13.41%

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 424 995 2.69%

Aktia Nordic Micro Cap 416 614 2.64%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 378 180 2.40%

Öresund Investment 342 425 2.17%

Martin Shimko - VD Swedencare USA 300 000 1.90%

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

Avanza 219 751 1.39%

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) 191 759 1.22%

Per Malmström Consulting AB 123 000 0.78%

Jonas Pålsson (NY) 109 854 0.70%
Anders Lönner Dbo 109 066 0.69%

Övriga 1 490 996 9.45%

Totalt 15 770 622 100.00%

Free Float* 6 167 168 39.11%

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

Aktien
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Finansiell översikt 
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (TSEK)

okt-dec
2018

okt-dec
2017

jan-dec
2018

jan-dec
2017

Nettoomsättning 27 778 22 638 99 136 85 490
Övriga intäkter 5 170 253 170
Totala intäkter 27 783 22 808 99 389 85 660

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -6 863 -5 856 -25 615 -21 914
Bruttoresultat 20 920 16 952 73 774 63 746

Övriga externa kostnader -6 486 -4 237 -20 538 -18 476
Personalkostnader -6 750 -6 174 -23 525 -21 743
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 7 684 6 541 29 711 23 527

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -378 -209 -1 126 -880
Övriga rörelsekostnader* 26 228 843 -751
Rörelseresultat (EBIT) 7 332 6 560 29 428 21 896

Finansnetto -71 -108 -339 -495
Resultat efter finansiella poster 7 261 6 452 29 089 21 401

Resultat före skatt 7 261 6 452 29 089 21 401

Skatt på periodens resultat -1 477 -1 151 -5 871 -4 236
Uppskjuten skatt -42 -144 102 -151
Periodens resultat 5 742 5 156 23 320 17 014
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 742 5 156 23 320 17 014
* Inkluderar valutakursförändringar

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 

Periodens resultat 5 742 5 156 23 320 17 014
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag -211 544 746 504
Summa totalresultat 5 531 5 700 24 066 17 518
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 531 5 700 24 066 17 518
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (TSEK) 

31-dec
2018

31-dec
2017

1-jan
2017TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 49 848 49 848 49 848
Övriga immateriella anläggningstillgångar 311 515 745
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 854 14 -
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 957 2 255 778
Inventarier, verktyg och installationer 1 291 779 387
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella anläggningstillgångar 32 30 30
Uppskjuten skattefordran 609 605 658
Summa anläggningstillgångar 62 902 54 046 52 446

Omsättningstillgångar
Varulager 9 740 8 236 7 357
Kundfordringar 14 415 10 374 8 027
Övriga fordringar 1 194 1 954 328
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 180 1 161 1 222
Likvida medel 28 435 24 077 20 541
Summa omsättningstillgångar 54 964 45 802 37 475
SUMMA TILLGÅNGAR 117 866 99 848 89 921
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - KONCERNEN (TSEK) - FORTS. 

31-dec
2018

31-dec
2017

1-jan
2017EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 789 789 789
Reserver 22 22 22
Balanserat resultat inkl. periodens resultat 97 458 73 392 55 874
Summa eget kapital 98 269 74 203 56 685

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1 000 9 000 17 000
Övriga långfristiga skulder 1 376 1 064 109

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8 000 8 000 8 000
Leverantörsskulder 3 248 1 859 3 653
Skatteskulder 788 692 2 494
Övriga kortfristiga skulder 2 968 3 602 336
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 217 1 428 1 644
Summa skulder 19 597 25 645 33 236
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 117 866 99 848 89 921
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG - KONCERNEN (TSEK) 

okt-dec
2018

okt-dec
2017

jan-dec
2018

jan-dec
2017

Resultat efter finansiella poster 7 261 6 452 29 089 21 401
Avskrivningar 369 391 1 082 880
Betald skatt -816 -3 924 -5 774 -6 289
Förändring av rörelsekapital 472 3 520 -2 446 -3 256
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 286 6 439 21 951 12 736

Investeringsverksamheten excl. lease
Inköp av byggnader -1 646 - -7 867 -
Inköp av maskiner -177 - -637 -
Inköp av inventarier, verktyg och installationer -552 -201 -889 -980
Kassaflöde efter investeringar 4 911 6 238 12 558 11 756

Finansieringsverksamheten
Amortering på räntebärande lån -4 000 -4 000 -8 000 -8 000
Amortering på finansiella lease -83 -220 -272 -220
Periodens kassaflöde 828 2 018 4 286 3 536

Likvida medel vid periodens ingång 27 657 22 018 24 077 20 541
Kursdifferens i likvida medel -50 41 72 -
Likvida medel vid periodens slut 28 435 24 077 28 435 24 077

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL - KONCERNEN (TSEK)

okt-dec
2018

okt-dec
2017

jan-dec
2018

jan-dec
2017

Ingående eget kapital 92 738 68 503 74 203 56 685
Periodens resultat 5 742 5 156 23 320 17 014

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser -211 544 746 504
Utgående eget kapital 98 269 74 203 98 269 74 203
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KONCERNENS NYCKELTAL (TSEK)

okt-dec
2018

okt-dec
2017

jan-dec
2018

jan-dec
2017

Nettoomsättning 27 778 22 638 99 136 85 490
Totala intäkter 27 783 22 808 99 389 85 660
EBIT 7 332 6 560 29 428 21 896
Periodens resultat 5 742 5 156 23 320 17 014
Balansomslutning 117 866 99 848 117 866 99 848
Eget kapital 98 269 74 203 98 269 74 203
Förändring intäkter (%) 21.8% 47.1% 16.0% 58.2%
Bruttomarginal (%) 75.3% 74.3% 74.2% 74.4%
EBIT-marginal (%) 26.4% 28.8% 29.6% 25.6%
Vinstmarginal (%) 20.7% 22.6% 23.5% 19.9%
Soliditet (%) 83.4% 74.3% 83.4% 74.3%
Räntebärande nettoskuld -18 059 -6 013 -18 059 -6 013
Likvida medel 28 435 24 077 28 435 24 077
Antal utestående aktier vid periodens slut 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
Resultat per aktie (SEK) 0.36 0.33 1.48 1.08
Eget kapital per aktie (SEK) 6.23 4.71 6.23 4.71

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter

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

Bruttoresultat
Försäljningsintäkter minus
kostnad för råvaror och 
komponenter 

Bruttomarginal (%)
Bruttoresultat i procent av totala 
intäkter

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar 
och övriga rörelsekostnader

DEFINITION AV NYCKELTAL

EBIT
Rörelseresultat

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

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 
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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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG - MODERBOLAGET (TSEK)

okt-dec
2018

okt-dec
2017

jan-dec
2018

jan-dec
2017

Nettoomsättning 10 090 8 887 36 718 34 554
Övriga intäkter 5 57 244 56
Totala intäkter 10 095 8 944 36 962 34 610

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -2 784 -2 383 -10 670 -9 810
Bruttoresultat 7 311 6 561 26 292 24 800

Övriga externa kostnader -2 281 -1 387 -8 755 -7 587
Personalkostnader -1 632 -2 120 -5 931 -6 343
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3 398 3 054 11 606 10 870

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -8 -8 -32 -40
Övriga rörelsekostnader* 76 328 1 119 -514
Rörelseresultat (EBIT) 3 466 3 374 12 693 10 316

Finansnetto -54 -93 -284 -442
Resultat efter finansiella poster 3 412 3 281 12 409 9 874
Bokslutsdispositioner -109 -1 476 -109 -1 476
Resultat före skatt 3 303 1 805 12 300 8 398

Skatt på periodens resultat -727 -452 -2 706 -1 886
Periodens resultat 2 576 1 353 9 594 6 512

* Inkluderar valutakursförändringar
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okt-dec
2018

okt-dec
2017

jan-dec
2018

jan-dec
2017

Nettoomsättning 10 090 8 887 36 718 34 554
Övriga intäkter 5 57 244 56
Totala intäkter 10 095 8 944 36 962 34 610

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -2 784 -2 383 -10 670 -9 810
Bruttoresultat 7 311 6 561 26 292 24 800

Övriga externa kostnader -2 281 -1 387 -8 755 -7 587
Personalkostnader -1 632 -2 120 -5 931 -6 343
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3 398 3 054 11 606 10 870

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -8 -8 -32 -40
Övriga rörelsekostnader* 76 328 1 119 -514
Rörelseresultat (EBIT) 3 466 3 374 12 693 10 316

Finansnetto -54 -93 -284 -442
Resultat efter finansiella poster 3 412 3 281 12 409 9 874
Bokslutsdispositioner -109 -1 476 -109 -1 476
Resultat före skatt 3 303 1 805 12 300 8 398

Skatt på periodens resultat -727 -452 -2 706 -1 886
Periodens resultat 2 576 1 353 9 594 6 512

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG - MODERBOLAGET (TSEK) 

31-dec
2018

31-dec
2017TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 29 61
Andelar i koncernföretag 62 614 62 614
Summa anläggningstillgångar 62 643 62 675

Omsättningstillgångar
Varulager 2 017 2 324
Kundfordringar 3 144 711
Skattefordringar - 181
Fordringar hos koncernföretag 6 453 7 780
Övriga fordringar 1 144 851
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 904 601
Likvida medel 9 834 8 723
Summa omsättningstillgångar 23 496 21 171
SUMMA TILLGÅNGAR 86 139 83 846

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 789 789
Reserver 22 22
Balanserat resultat inkl. periodens resultat 72 699 63 105
Summa eget kapital 73 510 63 916

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut 1 000 9 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8 000 8 000
Leverantörsskulder 1 519 1 048
Skatteskulder 75 -
Övriga skulder till koncernbolag 109 376
Övriga skulder 85 317
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 841 1 189
Summa skulder 12 629 19 930
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 139 83 846
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Övrig information
RISKFAKTORER
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén 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 bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34. Det är fjärde 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 bokslutskommuniké.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Det har inte skett några transaktioner med närstående under fjärde kvartalet.
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STYRELSENS INTYGANDE
Styrelsen försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

MALMÖ DEN 14 FEBRUARI 2019

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 bokslutskommuniké.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma 2019  25 april 2019
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 publiceras preliminärt den 4 april 2019 på www.swedencare.se.

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
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Bilaga
Swedencares
Redovisning av övergång
till IFRS
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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 bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34. Delårsrapportering samt 
Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl i noter som på annan plats
i bokslutskommunikén.

FÖRSTAGÅNGSTILLÄMPNING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
(IFRS) SÅDANA DE ANTAGITS AV EU.
Denna bokslutskommuniké är Swedencares fjärde 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.

BEDÖMDA EFFEKTER AV ÖVERGÅNGEN TILL IFRS 16 LEASINGAVTAL
Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2019 den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 
introducerar en enda redovisningsmetod för leasingavtal vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler 
och bilar som tidigare klassificerats som operationell leasing enligt IAS 17 kommer att redovisas
i balansräkningen som tillgång i form av en nyttjanderätt och leasingskuld.

Enligt en preliminär beräkning kommer tillgångar öka med 2 979 TSEK. Samtidigt kommer de långfristiga 
skulderna öka med 1 649 TSEK och de kortfristiga skulderna med 1 330 TSEK. Övergången får ingen 
effekt på koncernens egna kapital. Soliditeten vid övergången påverkas negativt med ca 2 procentenheter. 
Redovisningen beräknas få en positiv effekt på EBITDA då koncernen kommer att redovisa avskrivningar på 
tillgången i stället för leasingavgifter. Resultatet kommer däremot endast påverkas marginellt.

Företaget har valt att tillämpa lättnadsreglerna då leasingavtal av mindre värde och avtal som löper under 
kortare tidsperiod än 12 månader från övergångstidpunkten inte inkluderas. Bolaget har valt att tillämpa 
partiell retroaktivitet där jämförande år inte räknas om och den ackumulerade effekten redovisas som en 
justering av ingående eget kapital vid första tillämpningsdagen.

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.
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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.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Nedskrivningsprövning av goodwill
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknar koncernledningen återvinningsvärdet för varje tillgång eller 
kassagenererande enhet baserat på förväntade framtida kassaflöden och med användning av en lämplig 
ränta för att diskontera dessa kassaflöden. Osäkerheter ligger i antaganden om framtida rörelseresultat och 
fastställandet av lämplig diskonteringssats. Koncernen gjorde under 2018 ingen nedskrivning av goodwill.

Uppskjutna skattefordringar
De uppskjutna skattefordringarna är bedömda baserat på sannolikheten av hur framtida skattepliktiga 
intäkter kommer att kunna utnyttjas mot avdragsgilla temporära skillnader och ackumulerade skattemässiga 
underskott.

Nettoförsäljningsvärde på varulager
Koncernledningen beräknar nettoförsäljningsvärde för varulagret och beaktar de mest tillförlitliga uppgifter 
som finns tillgängliga per respektive balansdag.
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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 efter att 
kunden mottagit varorna i enlighet med betalningsvillkoren.

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
Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. 
Koncernen innehar inte några säkringsinstrument.

Redovisning och värdering
Finansiella tillgångar och skulder redovisas när Koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell ställning när de avtalsenliga rättigheterna 
avseende den finansiella tillgången upphör, eller när den finansiella tillgången och samtliga betydande risker 
och fördelar överförs. En finansiell skuld tas bort från rapporten över finansiell ställning när den utsläcks, 
d.v.s. när den fullgörs, annulleras eller upphör.
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Finansiella tillgångar
Alla finansiella tillgångar redovisas första gången till verkligt värde justerat för transaktionskostnader. 
Finansiella tillgångar klassificeras utifrån både företagets affärsmodell för förvaltningen av tillgången och 
egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången i följande kategorier:

• Upplupet anskaffningsvärde
• Verkligt värde via resultatet (FVTPL)
• Verkligt värde via övrigt totalresultat (FVOCI)

Bolaget har endast finansiella tillgångar klassificerade som värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Alla intäkter och kostnader avseende finansiella tillgångar som redovisas i resultatet klassificeras som 
Finansiella kostnader, Finansiella intäkter eller Övriga finansiella poster, förutom när det gäller förväntad 
kreditförlust i kundfordringar som klassificeras som Övriga externa kostnader.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde om tillgångarna uppfyller följande villkor och 
inte redovisas till verkligt värde via resultatet:

• de innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha de finansiella tillgångarna 
 och inkassera avtalsenliga kassaflöden, och
• avtalsvillkoren för de finansiella tillgångarna ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar 
 av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Efter första redovisningstillfället värderas dessa till upplupet anskaffningsvärde med användning 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.

Koncernens likvida medel, kundfordringar och övriga lång- och kortfristiga fordringar hör till denna kategori 
av finansiella instrument.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Redovisningen av förväntade kreditförluster bedöms enligt den förväntade kreditförlustmodellen i IFRS 9. De 
finansiella tillgångar som omfattas av modellen för förväntade kreditförluster är fordringar och värdepapper 
som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt IFRS 9 samt kundfordringar och avtalstillgångar som 
redovisas och värderats enligt IFRS 15.

Bedömningen av kreditrisk och redovisningen av förväntade kreditförluster är inte beroende av att koncernen 
först identifierar en kreditförlusthändelse utan koncernen beaktar även mer omfattande information som 
tidigare händelser, nuvarande förhållanden och rimliga och underbyggda prognoser som påverkar den 
förväntade möjligheten att erhålla framtida kassaflöden från tillgången.

Koncernen använder sig av den förenklade metoden för kundfordringar samt avtalstillgångar och 
redovisar förväntade kreditförluster för återstående löptid. Vid beräkningen använder koncernen sin 
historiska erfarenhet, externa indikatorer och framåtblickande information för att beräkna de förväntade 
kreditförlusterna.

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
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inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången som kan uppskattas på ett
tillförlitligt sätt.

Vid bedömningen av de förväntade kreditförlusterna har kundfordringarna bedömts kollektivt eftersom 
de har gemensamma kreditriskegenskaper. För bedömningen av förväntade kreditförluster gör koncernen 
en uppföljning av konstaterade kundförluster under de två senaste räkenskapsåren. En beräkning av 
konstaterade kundförluster under 2017-2018 har gjorts vilken visade en kundförlust på 0%. Beräkningen 
utförs och omvärderas varje halvår. Med tanke på den korta tidsperiod som kundfordringarna exponeras 
för kreditrisk och då koncernen historiskt sett inte haft några betydande kundförluster görs ingen kollektiv 
reservering då det inte bedömts vara väsentligt. Koncernen gör dock en individuell bedömning av förväntade 
kreditförluster på kundfordringar som förfallit till betalning då detta tillsammans med avsaknaden av en 
betalningsplan är indikatorer på att det inte finns någon sannolik förväntan att erhålla full betalning.

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 värderas initialt till verkligt värde justerat för transaktionskostnader.
Finansiella skulder värderas efter första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde med hjälp av 
effektivräntemetoden.

Alla ränterelaterade avgifter ingår i posterna Finansiella kostnader eller Finansiella intäkter.

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.
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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.
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NOT 3. UPPDELNING AV INTÄKTER

KONCERNEN (TSEK) jan-dec 2018 jan-dec 2017
Produktområden
PlaqueOff Powder 66 394 54 219
PlaqueOff Powder Ingredient 773 307
PlaqueOff Dental Bites 3 917 6 314
PlaqueOff Dental Bones 7 475 2 525
NutriScience 17 200 19 081
Other 3 377 3 044
Summa 99 136 85 490

Tidpunkt för intäktsredovisning
Prestationsåtagandet uppfylls över tid - -
Prestationsåtagandet uppfylls vid en viss tidpunkt 99 136 85 490
Summa 99 136 85 490

Geografisk marknad
Sweden 3 907 4 806
Nordics 2 695 3 630
France 8 540 7 072
UK/Ireland 26 454 24 485
Rest of Europe 14 955 16 241
North America 24 808 18 754
Asia 14 505 9 466
Rest of the world 3 272 1 036
Summa 99 136 85 490
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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 fjärde kvartalet. 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.

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.
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ORIGINAL (K3)
okt-dec 2017

JUSTERING IFRS IFRS
okt-dec 2017Godwill Fin Lease

Nettoomsättning 22 638 22 638
Övriga intäkter 170 170
Totala intäkter 22 808 22 808

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -5 856 -5 856
Bruttoresultat 16 952 16 952
Övriga externa kostnader -4 030 -207 -4 237
Personalkostnader -6 174 -6 174

Rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) 6 748 -207 6 541

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 689 1 298 182 -209
Övriga rörelsekostnader 228 228
Rörelseresultat (EBIT) 5 287 1 298 -25 6 560

Finansnetto -144 36 -108
Resultat efter finansiella poster 5 143 1 298 11 6 452

Resultat före skatt 5 143 1 298 11 6 452

Skatt på periodens resultat -1 151 -1 -1 152
Uppskjuten skatt -144 -144
Periodens resultat 3 848 1 298 10 5 156
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 848 5 156

Q4 2017 OMRÄKNAD RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
- KONCERNEN (TSEK)

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 
OKTOBER - DECEMBER 2017

Periodens resultat 5 156
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag 544
Summa totalresultat 5 700
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 700
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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)
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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)
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) 
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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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