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Välkommen till
AdderaCares årsstämma
Tid och plats
Årsstämman i AdderaCare AB (publ) äger rum torsdagen den 27 maj 2020 klockan 09.00 i Fredersen
Advokatbyrås lokaler, Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14 i Malmö.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2020 och
• anmäla sig till bolaget senast fredagen den 17 maj 2020 skriftligen till AdderaCare AB,
Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-660 04 08 eller
per e-post info@adderacare.com. I anmälan skall aktieägare uppge fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift
om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan skall i de fall så krävs åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för
att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 17 maj 2020, vilket
innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.
För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan
till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.adderacare.com och skickas
med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna före stämman kan utöva sin rösträtt per post. Närmare information
om detta samt formulär för poströstning finns på bolagets hemsida www.adderacare.com. Formuläret
kan även fås via post, kontakta AdderaCare.
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AdderaCare på en minut

A

B

C

D

Vad vi gör

Hur vi generar intäkter

Vår strategi

Vårt mål

AdderaCare förvärvar majoritetsposter i lönsamma bolag med
positivt kassaflöde som i huvudsak bedriver försäljning av egna
produkter inom hemsjukvård och
hjälpmedelssektorn.

Vi vidareutvecklar bolagen genom
att kombinera innovationskraften
och kompetensen i det lokala
entreprenörskapet med en aktiv
och erfaren ägarstyrning. På så
vis skapar vi mervärden för både
ägare och brukare.

Vi köper lönsamma bolag som
efter förvärv ska utvecklas genom
en aktiv ägarroll där kontinuitet
för det förvärvade bolaget är ett
nyckelord.

Vårt långsiktiga mål är att under
vårt ägande skapa starkare och
mer välskötta företag som kan
växa snabbare än marknaden.

Vår vision
Ökad livskvalitet för alla med funktionsvariationer.

Våra bolag
Svenskt bolag som har fokus på tillgänglighet (ramper,
badrum samt hissar) och fordon (specialcyklar)

Svenskt bolag som marknadsför produkter inom områdena
sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel

Norskt bolag som marknadsför produkter inom områdena
sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel

Svenskt bolag som är en av de ledande leverantörerna av
ortopediska produkter i Norden

Nederländskt företag som utvecklar och tillverkar specialfordon
som specialcyklar, mobilitetsskotrar och en rullstolsskoter
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5 starka skäl för AdderaCare
En växande hjälpmedelsmarknad

Vår strategiska
förvärvsstrategi

Vår starka
företagsportfölj

1

2

3

Erfaren och
kompetent ledning

4

Finansiell styrka
och långsiktighet

5

AdderaCares utvecklingsmål:
• Att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncer
nens omsättning med mellan 30–50 %

• Att Bolagets skuldsättning inte ska vara mer
än tre gånger så stor som EBITDA

• Att ha en vinstmarginal över 10 % under en
konjunkturcykel

• Att Bolaget ska ha en soliditet på över 35 %

2019 i korthet

* Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 (innehav del av perioden)
** Effekt av omräkning till IFRS 16 ingår med 5 039 KSEK

Nettoomsättning

Rörelseresultat
(EBITDA)

Resultat efter
finansnetto

Soliditet

205,9 MSEK
(192,4 MSEK*)

13,4 MSEK**
(14,2 MSEK*)

–2,4 MSEK
(1,4 MSEK*)

48,7%
(44,7%)

Viktiga händelser under 2019
• 2019 01 25
VD Michael Hermansson meddelade
styrelsen sin avsikt att avgå som
VD för AdderaCare AB.

• 2019 05 31
AdderaCare genomför riktad
kvittningsemission för delfinansiering av tilläggsköpeskilling.

• 2019 04 30
AdderaCare AB meddelar att 		
Marianne Sernevi har rekryterats
som ny VD för bolaget och tillträder
den 1 september 2019.

• 2019 07 12
AdderaCare genomför riktad nyemission till strategisk investerare
om cirka 3,9 MSEK.

• 2019 08 19
Rickard Persson, VD för dotterbolaget
Erimed-gruppen, meddelar att han
önskar lämna sin post som VD senast
under första kvartalet 2020.
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• 2019 10 11
Erimed-gruppen rekryterar
Annica Forslund Nilsson som
ny VD med omgående tillträde.

VD-ord | Marianne Sernevi

God tillväxt och stor framtidstro
– jämte svagare resultat
I september 2019 fick jag förmånen att tillträda posten som
koncern-vd för AdderaCare. Att få leda en verksamhet som bidrar
till att göra stor skillnad, både i många människors liv och i sam
hället som helhet, är en inspirerande uppgift. Inte minst som jag
ser stor potential för vår koncern att utvecklas ytterligare.
Samtidigt finns det ingen anledning att hymla: AdderaCares
resultat för 2019 är inte i linje med förväntningarna. För helåret
2019 nådde vi ett EBITDA på 13,4 MSEK (14,2 MSEK) I resultatet
2019 ingår då en effekt av IFRS 16 på 5,0 MSEK, vilket rensat för
denna är en alltför låg nivå för vår koncern.
Bakom det svaga resultatet ligger ett slitsamt år då dotter
bolagen Kom i Kapp och Erimed hade minskande omsättning och
försämrad lönsamhet. Vårt holländska dotterbolag drabbades av
en kundförlust som drog ned resultatet.
God tillväxt på växande marknad
Det finns dessbättre flera anledningar till optimism och stark
framtidstro. Vi kan visa upp en organisk tillväxt på 7 % och det är
mycket glädjande.
För våra tre övriga dotterbolag, Amajo, Huka och Trident blev
2019 ett tillväxtmässigt bra år, för Amajo och Huka riktigt bra.
AdderaCares marknad växer och kommer att fortsätta växa.
Efterfrågan på hjälpmedel och anpassningar som förbättrar livskvaliteten för äldre och för människor med funktionsvariation
ökar för varje år – därmed också våra affärsmöjligheter.
Viktiga investeringar för framtiden
En aktiv och erfaren ägarstyrning. Det är utgångspunkten för
AdderaCares affärsmodell. Jag vill gärna lägga till ”ödmjuk”. Inom
ramen för koncernens riktlinjer för resultat och värderingar är våra
fem dotterbolag i grunden självständiga. Vart och ett har sin historia, sin kultur, sin stolthet, sin kunskap om sin marknad och sina
kunder. Här finns stora värden, som vi vill bevara och förädla.
Samtidigt har koncernledningen en viktig uppgift i att ställa
krav på och skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt.
Samtliga dotterbolag har förbättringspotential knuten till minskad kapitalbindning och ökad digitalisering. Under 2018 och 2019
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har vi medvetet och konsekvent gjort stora investeringar inom
dessa områden, mestadels kopplade till processförbättringar inom
lager, inköp och produktion. Framöver kommer vi också att arbeta
med digitalisering för att stödja försäljningsarbetet.
Kostnaderna har påverkat årens resultat negativt men kommer
att stärka vår konkurrenskraft framöver. Vi räknar med att se en
effekt redan från andra halvan av 2020 i form av ökad effektivitet
och lönsamhet.
Amajo A/S vände till vinst
Under 2019 har Amajo vänt förlust till vinst, och det är inte en
slump. De investeringar vi gjorde 2018 för att vända utvecklingen
har burit frukt på ett tillfredsställande sätt. Verksamheten är
effektivare nu: ett förbättrat arbete med försäljning i kombination med ökad digital närvaro har drivit upp e-handeln och stärkt
företagets position på marknaden.
Vd-byte för Erimed AB
Erimed är ett stabilt företag med engagerade medarbetare där
utvecklingsarbetet har stått och stampat en tid. Därför valde vi
under hösten att rekrytera Annica Forslund Nilsson som ny vd.
Annica har både branscherfarenhet och erfarenhet av att utveckla
organisationer och medarbetare. Under 2019 minskade Erimed
sin omsättning och vinsten är väsentligt lägre än 2018.
Huka BV växer snabbt
Koncernens nederländska bolag visade en fortsatt mycket fin
utveckling under 2019. Under årets två sista kvartal har vi gjort
investeringar i personal och i förbättring av lager- och produktionsflöden, ett arbete som fortsätter under hela 2020. Huka har
stor potential att utvecklas ytterligare, både på en växande lokal
marknad och genom ökad export.
Efter periodens utgång drabbades Huka av en befarad kund
förlust på 4,3 MSEK exklusive omräkningsdifferens, varav –3,2 MSEK
(exklusive omräkningsdifferens 3,1 MSEK) påverkar rörelseresultatet 2019. En ägare av hjälpmedelscentraler gick i konkurs i april
och resultatet för bolaget och för AdderaCare har räknats om

efter att reserveringar har skett som motsvarar fordringarna.
Det är i nuläget oklart om Huka kan räkna med någon utdelning
från konkursboet. Reserveringarna kan framöver även påverka
den tilläggsköpeskilling som avtalades i samband med förvärvet
av dotterbolaget Huka, 2018.
Tuff konkurrens för Kom i Kapp AB
Kom i Kapp föll tillbaka under 2019 med krympande omsättning och lönsamhet. Bolaget mötte konkurrens från konsument
produkter vid försäljning av tyngdtäcken. Kom i Kapp har lång
erfarenhet av att tillhandahålla hjälpmedelsprodukter för att
främja sömn och minska oro. Produkterna som säljs klarar höga
hygienkrav vilket gör att de kan användas länge samt även inom
vården. Under året har Kom i Kapp stärkt sin position inom skolan
där de säljer hjälpmedelsprodukter som ger arbetsro för unga
med NPF diagnoser. Årets resultat belastas med kostnader för
nödvändiga förändringar, framför allt införandet av ett effektivare
och mer digitaliserat arbetssätt.
Trident Industri AB
Tridents omsättning sjönk under årets sista kvartal, samtidigt
som kostnader för en nödvändig organisationsförändring tillkom.
Detta påverkade årets resultat negativt, men med jämförelsestörande poster från fjolåret borträknade är det likväl förbättrat
gentemot 2018. I slutet av året rekryterade vi ny personal till
produktionsledning och utveckling. Därmed har vi i början av
2020 ett starkt medarbetarteam, väl rustat att föra bolaget vidare.

Balanserad plattform för framtida förvärv
Sedan starten 2015 har AdderaCare vuxit efterhand. Vår ambition är att fortsätta växa. Vi kommer att förfina vår investerings
strategi och närmare analysera vilka marknadsområden vi vill
växa inom. Fokus kommer att vara att skapa mervärde för kunder
och medarbetare men vi söker också synergier, nätverk och sam
arbeten mellan våra bolag.
Påverkan av Coronavirus
Effekterna av Coronaviruset och de restriktioner som har införts
sedan utbrottet påverkar AdderaCares dotterbolags affärer dels i
form av uppskjutna affärer då det i nuläget är svårt att distribuera
hjälpmedel till användare, dels i form av svårigheter med material
försörjningen för koncernens bolag. Effekterna på försäljning var
synliga redan under de sista två veckorna av kvartal ett och vi
räknar med betydande påverkan under minst det andra kvartalet.
Ledningarna för dotterbolagen har vidtagit åtgärder för att parera
effekterna av nedgången.
Jag och mina medarbetare arbetar tillsammans genom Corona
krisen och använder den tid som blir över för att vässa strategier
för framtiden. Vi tackar alla som följt AdderaCare under 2019 och
hoppas på ert fortsatta förtroende för oss framöver.
Marianne Sernevi VD,
AdderaCare AB
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Marknadsöversikt

Många faktorer bidrar till tillväxten
inom hjälpmedelssektorn
Marknaden för hjälpmedel förväntas växa, dels beroende på en
ökad medvetenhet om behov och de möjligheter hjälpmedlen
skapar för jämlika levnadsvillkor och dels på en allt större åldrande
befolkning som i större utsträckning vill kunna fortsätta att bo
kvar hemma. En annan marknadsdrivande faktor är den allt större
medvetenheten om hur kognitiva hjälpmedel kan användas som
ett effektivt icke-farmakologiskt stöd för barn- och ungdomar
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Ett ökat internationellt fokus på behovet av hjälpmedel
Ett flertal initiativ från till exempel FN, WHO och EU lyfter betydelsen av hjälpmedel för att möjliggöra sysselsättning, skolgång
och inkludering, framför allt för kvinnor som generellt drabbas
hårdare av funktionsnedsättningar.
Av artikel 26.3 i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning framgår att konventionsstaterna ska
främja tillgång till, kännedom om och användning av hjälpmedel
och teknik som är utformade för personer med funktionsnedsättning och som främjar habilitering och rehabilitering. Ett grundläggande mål är att samhället utformas så att människor i alla åldrar
oavsett funktionsförmåga blir fullt delaktiga i samhällslivet. För
att nå dit behövs bl.a. god tillgång till funktionella hjälpmedel. 1
Konsensus i Sverige om behovet av hjälpmedel
Riksdagen beslutade år 2017 om ett nytt nationellt mål för
funktionshinderspolitiken.
För att nå målet ska politiken inriktas mot de fyra områdena,
principen om universell utformning, brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet och att
förebygga och motverka diskriminering. Beslutet innebär också
ett antal åtgärder som syftar till att bidra till det nationella målet,
bl.a. utbildning i mänskliga rättigheter. Åtgärderna ligger i linje
med de delmål i Agenda 2030 som direkt refererar till personer
med funktionsnedsättning.2
Upphandlingar med fokus på funktionshinder
Nationella upphandlingsstrategin beslutades 2016 och syftar till
att lyfta upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå
olika samhälleliga mål. Ett av strategins sju mål är ”Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle”. I strategin
betonas vikten av att upphandlande myndigheter och enheter
i ett tidigt skede av inköpsprocessen använder sig av principen
om universell utformning, dvs. att inte på förhand utesluta vissa
användare. Tanken är att den offentliga sektorn ska stimulera
utvecklingen av helt nya innovativa lösningar som kan säkerställa
god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.3
Den svenska befolkningen åldras. Andelen personer över 65 år
i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan år 2010 och
2050. Behovet av hjälpmedel kan därför antas öka i framtiden till
följd av den ökade andelen äldre.4
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En majoritet av européerna (51 procent) anser att det bästa för
äldre som inte kan bo utan hjälp är att de fortsätter bo hemma
fast med någon form av assistans, antingen från barnen eller från
samhället. Endast 10 procent tycker att det är bättre med ålderdomshem eller motsvarande. Tillfrågade om hur de själva skulle
vilja ha det, uppger 89 procent att de vill bo kvar hemma och få
vård och omsorg där.5
I Sverige har andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och
omsorgsinsatser och ändå bor kvar hemma enligt Socialstyrelsen
ökat från 67 till 74 % åren 2008–2013.6 Detta beror delvis på
platsbrist inom äldreboenden men även på att det finns en vilja
hos många äldre att bo och vårdas i hemmet samt att äldre är
idag mer medvetna om sitt hälsotillstånd och ställer högre krav
än tidigare.
Dagens äldre ställer krav
Att äldre idag är mer medvetna om sitt hälsotillstånd och ställer
högre krav har också inneburit ökade vårdkostnader. Under slutet
av 1950-talet var hälso- och sjukvårdens andel av BNP strax
under 3 %. Idag motsvarar hälso- och sjukvårdens andel cirka 9 %
av BNP. Att äldre idag ställer högre krav på vården märks också
genom att antalet vårdtillfällen i slutenvård har ökat, vilket in
dikerar att patienter återkommer oftare. Märkbart är även att
antalet besök i primärvård (akutvård) ökar, medan antalet läkar
besök i öppenvård (vårdcentraler) minskar.7 Det finns således
starka ekonomiska incitament som driver utvecklingen av hemsjukvård framåt.
Mycket talar för att det ökade antalet äldre ställer högre krav
på anpassning av hem för ökad livskvalitet. Den kommande äldre
generationen är van vid en annan livsstil och har därför andra
preferenser. Dessa genererar ekonomiska drivkrafter vilka kan
tillgodose de krav framtida äldre ställer, som till exempel tillgänglighet, hög kvalitet samt god service. Äldre har idag ofta även en
större betalningsvilja än historiskt för att få det man vill ha.8
Professionella hjälpmedel är att föredra
Marknaden upplever bitvis en ökad konkurrens från konsument
inriktade leverantörer av enklare hjälpmedel utan klinisk dokumentation, men det finns tecken på att detta inte kommer att påverka
marknaden framöver. Bland annat lyfter Hjälpmedelsutredningen
fram problematiken med dessa och påpekar att det från patientsäkerhetssynpunkt finns svårlösta nackdelar med att förskriva
icke medicintekniska produkter. De menar att det måste vara upp
till varje huvudman att bedöma förutsättningarna för att förskriva
icke medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården.9
Hjälpmedel i skolan allt viktigare
Enligt skollagen (2010:800) ska alla barn och ungdomar oberoende
av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha
lika tillgång till utbildning i skolväsendet. I utbildningen ska hänsyn
tas till barns och elevers olika behov.10 Alla barn och elever har

rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån
sina egna förutsättningar.11 Om en elev riskerar att inte nå upp till
kunskapskraven har eleven rätt till stöd eller särskilt stöd.12 Sedan
2014 har flera ändringar gjorts i bestämmelserna om stöd, bland
annat kompletterades de med bestämmelser om extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.13
Cirka 40 procent av alla skolbarn får särskilt stöd någon gång
under sin skoltid.14 En rapport från Myndigheten för skolutveckling visade att ungefär 17 procent av eleverna fick särskilt stöd i
skolan, medan 21 procent bedömdes vara i behov av detta.15 En
kartläggning gjord 2017 visade att mellan 24 och 39 procent av
eleverna med funktionsnedsättning saknade hjälpmedel i skolan.
Störst andel tycktes finnas på kognitionsområdet och minst på
hörsel- och rörelseområdena.16
För att skollagens krav ska uppfyllas finns det alltså ett stort behov av att ge fler elever tillgång till bland annat kognitiva hjälpmedel.
1. ”Svar på frågor från FN-kommittén om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, promemoria, Socialdepartementet, 2019.
2. ”Svar på frågor från FN-kommittén om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, promemoria, Socialdepartementet, 2019.
3. ”Svar på frågor från FN-kommittén om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, promemoria, Socialdepartementet, 2019.

4. Ur Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande
Kommittédirektiv 2015:134. Sveriges Riksdag.
5. ”Health and long-term care in the European Union”, Special Eurobarometer 283
(2007).
6. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015februari/alltfarresjukaaldreborpa
aldreboende.
7. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126- 72/Documents/
V%C3%A5rdens%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20verksamhet%2och%
20kostnader.pdf.
8. http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID
=8c9ab3cf-a248-4877-b806- 9415ba447a79&FileName=boende_for_ aldre_1208.pdf.
9. Hjälpmedelsutredningen. På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i
hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43.
10. 1 kap. 4 §, 8 § skollagen.
11. 3 kap. 2 § skollagen.
12. 3 kap. 5–12 §§ skollagen.
13. Regeringens proposition Tid för undervisning - lärares arbete med stöd, särskilt
stöd och åtgärdsprogram (prop. 2013/14:160).
14. Skolverket (2015). Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning
– En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994–2014.
15. Myndigheten för delaktighet (2015). Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken – Hur är läget 2015?
16. SOU 2017:43 På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen.
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Brukarporträtt

Små hjälpmedel gör stor skillnad
i klassrummet
I småländska Tranås har kommunen köpt in klassrumslådor med
kompensatoriska hjälpmedel från Kom i Kapp till alla klasser i alla
sina skolor. Små hjälpmedel som kan göra stor skillnad för elevernas möjligheter att delta i undervisningen och fungera i klass
rummet – och i förlängningen för en mer likvärdig skola.
Så många som möjligt med i klassrummet
Junkaremålsskolan är Tranås största grundskola. Här har cirka 800
elever 120 medarbetare från förskoleklass till årskurs nio, inklusive
grundsärskola, sin vardag. Under rektorn Petter Dahlgrens ledning
har skolan lagt särskilt fokus på specialpedagogiska frågor.
– Förr om åren valde man ofta att plocka ut elever som inte
”skötte sig”. Vår utgångspunkt är den motsatta: vi vill få så många
som möjligt att fungera tillsammans i klassrummet. Då krävs stöd
för och anpassningar till elevernas olika behov och förutsättningar,
säger Petter Dahlgren.
En gemensam struktur och tydlighet för lektionspassen är
en sådan anpassning. All pedagogisk personal får fortbildning i
NPF-problematik (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som
ADHD, ASD/Aspergers, Tourettes och språkstörning). Kompen
satoriska hjälpmedel är en annan.
Bidrar till en likvärdigare skola
Hösten 2018 lanserade regeringen det så kallade likvärdighets
bidraget: sex miljarder kronor om året för att minska skillnaderna
i skolan och göra den mer jämlik. Tranås kommun sökte och fick
bidrag till en särskild satsning: klassrumslådor med en uppsättning
kompensatoriska hjälpmedel till alla skolor i staden.
– Antalet specialpedagoger och mängden specialpedagogiska
resurser varierar i skolorna, hos oss liksom på de flesta håll i landet.
Med en klassrumslåda till varje klass i varje skola i Tranås får alla
elever tillgång till hjälpmedel som kan öka deras möjligheter att
delta i och tillgodogöra sig undervisningen på sina villkor, säger
Lotta Pettersson, samordnare för den specialpedagogiska verksamheten i Tranås kommun.
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En låda i varje klassrum
I början av 2019 levererade så Kom i Kapp drygt hundra
klassrumslådor till Tranås kommun, och de finns nu i alla klassrum
från årskurs ett till nio.
– Vad innehåller en klassrumslåda?
Bänkavskiljare och hörselkåpor, som gör det lättare att koncentrera sig på det egna skolarbetet vid bänken, så som att läsa,
skriva och räkna. Sittdynor och fotkuddar som gör det lättare att
sitta stilla i klassrummet längre. Pillerillsaker! Olika bollar och figurer
för rastlösa fingrar att känna och klämma på för att behålla lugnet
och stärka koncentrationen.
Tidshjälp. Time timers är produkter som visuellt visar även den
som inte kan klockan hur mycket tid som är kvar, och avger en
signal när den är slut.
Naturligt för alla
– De flesta hjälpmedlen använder vi sedan tidigare och har god
erfarenhet av. Att de finns i varje klass, inte bara för de med särskilda behov utan som något naturligt för alla, är däremot nytt.
I en klass på tjugo elever gör de verkligen skillnad för tre till fem,
men kan komma många fler till nytta från och till, säger Ann
Wykman, klasslärare i lågstadiet på Junkaremålsskolan. Hennes
kollega Lia Sjöström, specialpedagog, fyller i:
– Introduktionen av klassrumslådan i klassen är extra viktig. Vi
pekar inte ut några särskilda elever som lådan är till för: alla får
rota runt och prova de olika sakerna, många av dem inbjuder också
till att leka med och undersöka. Det blir kanske lite rörigt några
dagar, men det är det värt!

”Förr om åren valde man
ofta att plocka ut elever
som inte ”skötte sig”
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Bolagen

Välskötta lönsamma bolag
med fokus på livskvalitet
och tillväxt
AdderaCare startades med en ambition att skapa en koncern
med lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn som ger
människor med funktionsvariation ökad livskvalitet både i
hemmet och utanför.
Vårt fokus på förvärv har inneburit att koncernen vuxit snabbt.
Genom förvärvet av Huka i början av 2018 har vi tagit ytterligare
ett kliv ut på den europeiska marknaden
I dagsläget består AdderaCare-koncernen av fem dotterbolag:
Trident Industri AB, Kom i Kapp AB och Erimed Gruppen i Sverige,
Amajo A/S i Norge samt Huka B.V. i Nederländerna.
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Bolagen | Trident Industri AB

Ett koncept för ökad tillgänglighet
Trident grundades 1995 med en vision om att skapa en ökad
fysisk tillgänglighet i samhället och bolagets målsättning är att
ha de bästa produkterna på marknaden.
Idag fokuserar Trident primärt på två verksamhetsområden,
Tillgänglighet och Fordon. Inom Tillgänglighet arbetar man med
tillgänglighet för bostäder och fastigheter i offentlig miljö, genom
bland annat ramper, mindre hissar/lyftplattformar och anpassning i badrum. Inom Fordon har bolaget ett produktsortiment
som innefattar exempelvis specialcyklar för funktionshindrade
som med ergonomiska lösningar och individuell anpassning ger
brukaren möjlighet att komma ut i naturen och samhället på ett
okomplicerat sätt.
Kunderna finns framför allt inom kommun, landsting men även
inom byggbranschen. Tridents största marknad finns i Sverige.
Exporten av det egentillverkade rampsystemet har historiskt ökat
årligen och går framför allt till Finland, Norge, Danmark, England,
Frankrike samt Benelux-länderna.
2019 ökade försäljningen av ramper, medan försäljningen av fordon minskade, dock från en exceptionellt hög nivå under 2018. På
hissidan var försäljningen mycket god och denna trend har hållit i
sig under inledningen av innevarande år.

En ny modulentré som når andra våningen på modulhus och som
möter tillgänglighetsbranschens standard har utvecklats och
kommer lanseras i Europa under 2020. Då kommer även ett nytt
segment inom fordon att lanseras mot äldrevård.
Under året har organisationen strukturerats om och kompetenssammansättningen förändrats för att ännu bättre kunna möta de
lokala krav som ställs i olika länder i Europa. Bland annat har en ny
teknik- och utvecklingschef, produktionschef och säljare rekryterats.
Även produktionen har förändrats genom förbättrad struktur och
kontroll för att fullt ut kunna möta kraven för en växande export.
På försäljningssidan genomfördes under året bland annat en
satsning på att utveckla en ny webbplats som skapar en större
flexibilitet och framtida möjligheter att koppla europeiska distributörer direkt mot webbplatsen. Den nya webbplatsen lanseras
under 2020.
Läs mer om Trident på www.trident.se

2019
Omsättning 58 340 KSEK (58 886 KSEK)
EBITDA 7 303 KSEK (3 436 KSEK)
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Bolagen | Kom i Kapp AB

Sinnesstimulerande hjälpmedel
som gör skillnad
Kom i Kapp arbetar med tjänster och produkter som höjer livskvaliteten och delaktigheten för människor med särskilda behov samt
deras anhöriga och personal. Bolaget är rikstäckande i Sverige
men marknaden sträcker sig även till de skandinaviska länderna
och Europa. Kom i Kapp har en vision om att vara en banbrytande
kraft i samhället som gör skillnad och ger livskvalitet till den enskilde. De saluför produkter inom områdena sinnesstimulans och
kognitiva hjälpmedel.
Under året vann Kom i Kapp samtliga större upphandlingar och
är fortsatt förstahandsvalet för merparten av de offentliga kunderna. Försäljningen under 2019 nådde dock inte upp till rekord
året 2018, vilket bland annat berodde på en ökad konkurrens
inom segmentet tyngdtäcken då flera nya aktörer gett sig in på
marknaden. Dock har bolaget ett stort utbud av hjälpmedel som
bygger på tyngd och under 2020 genomförs en satsning på att
marknadsföra dessa, särskilt mot vuxenpsykiatri och geriatrik.
En strategisk satsning på skolområdet när det gäller neuro
psykologiska hjälpmedel genomfördes under året. Där finns idag
en stor efterfrågan på kunskap och produkter inom området och
satsningen fortsätter under 2020.
Ett arbete med miljö- och kvalitetscertifiering påbörjades och bolaget räknar med att vara certifierade enligt ISO 9001 och 14001
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under första kvartalet 2020. Certifieringen bidrar till tydligare
processer och skapar även fördelar inför framtida upphandlingar.
En stor investering under 2019 gjordes i en uppgradering av
affärssystemet, vilket har skapat effektivare processer och
frigjort tid som istället kan läggas på värdeskapande insatser.
Dessa effekter kommer att slå igenom under 2020.
Nya EU-förordningar vad gäller medicintekniska produkter kommer att träda i kraft och det ställer ökade krav på dokumentation.
Förberedelserna inför detta har tagit administrativa resurser i
anspråk, samtidigt som det i förlängningen kan bli en fördel
eftersom Kom i Kapp traditionellt arbetat med att bevisa effekt
genom kliniska studier och utgått från beprövad vetenskap i
produktutvecklingen.
Läs mer om Kom i Kapp på www.komikapp.se

2019
Omsättning 37 542 KSEK (39 778 KSEK)
EBITDA 1 832 KSEK (4 698 KSEK)

Bolagen | Amajo A/S

Aktivitet och stimulering för alla
Amajo grundades för cirka 30 år sedan och har som mål att möta
utmaningarna inom sinnesstimulerande hjälpmedel och leda utvecklingen i Norden. Bolaget har en gedigen kompetens och ambitionen att vara en kunskapsledare, både som vägledare för brukarna, rådgivare för vården och opinionsbildare för beslutsfattare.
Bolagets primära verksamhet är att sälja produkter för aktivitet
och stimulering och de är ledande inom byggnation av sinnesrum.
Produkterna bidrar till stimulering, avslappning, lärande och interaktion. Målgrupperna är både barn och vuxna med bland annat
funktionsvariationer, demenssjukdomar och förståndshandikapp.

Norge gör efterfrågan av enskilda produkter svår att förutse på
lång sikt. Samtidigt har många av Amajos hjälpmedel positiva
effekter även för de som inte har någon funktionsnedsättning.
Därför är strategin framöver att bredda marknaden och hitta nya
segment. Exempelvis utökas målgruppen från barn och ungdomar
till att även omfatta äldre, bland annat genom att en specialist
inom geriatrik kommer att rekryteras under första kvartalet 2020.
Redan under 2019 kom hälften av omsättningen från icke-före
skrivande led, som skolor och äldreboenden, och planen är att
denna andel ska öka framöver.

Under det gångna året implementerades ett nytt affärssystem
och i samband med transfereringen av samtliga produkter till det
nya systemet gjordes en bred översyn av prisnivåer, både hos
leverantörerna och mot kund.

I samband med att den nya digitala plattformen för e-handel
implementerades genomfördes också en bredare digital satsning. Genom aktiviteter i sociala media, automatiska verktyg för
publicering och en digitaliserad kundtjänst som erbjuder flera
kontaktpunkter ökades kundinteraktionen kraftigt, bland annat
på Facebook och Instagram.

Det nya affärssystemet och lanseringen av en ny webbplats med
e-handel, som är integrerad med affärssystemet, har bidragit till
att minimera den manuella hanteringen vid beställningar. Det har
förenklat näthandeln, ökat ordereffektiviteten och drastiskt minskat risken för fel. Även betalningar till leverantörer är integrerade
i systemet och nya alternativa betalningsmetoder har adderats.
Den nya e-handelsslösningen resulterade i att försäljningen via
nätet fyrdubblades under året. I kombination med att Amajo vann
samtliga offentliga upphandlingar de deltog i resulterade det i
den högsta omsättningen sedan bolaget grundades.
Plötsliga förändringar i statliga subventioner för hjälpmedel i

Läs mer om Amajo på www.amajo.no

2019
Omsättning 8 802 KSEK (7 169 KSEK)
EBITDA 389 KSEK (–1 396 KSEK)
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Bolagen | Erimed International KB

En ledande leverantör i Norden
Erimed är ett svenskt bolag inom hjälpmedelssektorn som grundades 1980 och förvärvades av Addera Care under 2017. Bolaget
har haft en stabil tillväxt genom åren och är idag en av de ledande
leverantörerna inom sitt segment av ortopediska produkter i
Norden. Erimed har ett brett och konkurrenskraftigt sortiment
av ortopediska skor, både mjuka och hårda ortoser, proteser och
proteskomponenter samt det egenutvecklade Dictusbandet.
Målgruppen är landsting och ortopedtekniska verkstäder inom
Norden, samt återförsäljare internationellt.

Erimeds egenutvecklade och patenterade hjälpmedel för droppfot, Dictusbandet, säljs till många länder i Europa, och även internationellt. Under året har en ny produkt i Dictusfamiljen utvecklats och kommer lanseras brett under första halvåret 2020. Den
nya produkten är framtagen för brukare med funktionsnedsättningar som är kopplade till rörelseapparaten i stort, och förstärker
muskulaturen till exempel efter stroke eller vid MS. Målet är att
den nya produkten ytterligare skall stärka varumärket Dictus och
öka Erimeds marknadsandel inom området.

2019 blev ett år med många utmaningar för Erimed. En produktionsmässig utmaning uppstod efter att en huvudleverantör av
barnskor tidigt under året lade ned verksamheten, vilket gjorde
det nödvändigt att snabbt hitta en ersättare som kunde leverera
utifrån de högt ställda kvalitetskraven. Detta medförde vidare
sortimentsproblem och att försäljningsvolymerna under året
minskade inom barnsko-segmentet.

Under året har ett nytt affärssystem implementerats och i samband med det har ett antal ekonomifunktioner som tidigare varit
outsourcade tagits in i verksamheten. Detta har möjliggjorts
då Erimed anställt en ny ekonomiansvarig. I och med detta har
kontrollen och styrningen ökat vilket i förlängningen kommer
bidra till att ytterligare förbättra totalekonomin för företaget.
Slutligen har Erimed under året rekryterat en ny VD då den
tidigare VD:n gick i pension.

När en ny potentiell tillverkare identifierats involverades ett antal
kunder som fick komma med input och även prova de prototyper
som togs fram för att säkerställa att den nya leverantören kunde
möta de högt ställda kraven. Erimed kan nu erbjuda ett nytt
konkurrenskraftigt sortiment av barnskor med hög kvalitet och
dessutom med förbättrade marginaler. Målet är att med hjälp av
de nya skomodellerna inte bara återta utan även öka volymerna
på barnskosidan under 2020.
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Läs mer om Erimed på www.erimed.se
2019
Omsättning 39 085 KSEK (40 145 KSEK)
EBITDA 5 804 KSEK (7 383 KSEK)

Bolagen | Huka B.V.

Specialfordon som skapar lösningar
för mobilitet
Huka är ett nederländskt familjeföretag baserat i Oldenzaal som
utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för mobilitet, med
fokus på specialcyklar.
Företaget har över 40 års erfarenhet inom fältet, med distributörer i USA, Sverige, Norge, Belgien och Tyskland. Huka utvecklar
och tillverkar bland annat trehjuliga cyklar, cyklar för två personer,
mobilitets- och rullstolsskotrar.
2019 var ett bra år med stark tillväxt. Efter en omsättningsökning
på 60 % under 2017 och 2018 uppstod ett behov av att stärka
upp organisationen. Under året utökades den därför med tre per
soner inom marknadsföring, produktion och kvalitetsledning.
För att skapa möjligheter för ytterligare tillväxt och en mer effek
tiv tillverkning har Huka under 2019 arbetat med att utveckla
sitt arbetssätt och sina produktionsmetoder. Bland annat delades
montering och lager upp i två separata hallar vilket skapade en
renare produktionsmiljö och mer effektiv logistik. Det nya arbetssättet minskar stressen hos personalen och ökar produktions
volymen.
Parallellt med detta implementeras ett nytt lagersystem som ger
en bättre överblick och säkrare prognoser för materialåtgång,
vilket både optimerar lagervärdet och effektiviserar produktionen.

Införandet av det nya produktionssättet och lagersystemet
beräknas vara genomfört under första kvartalet 2020 och efter
att personalen genomgått kompletterande utbildning kommer
produktionsvolymen att kunna höjas. Därmed ökar tillväxtmöjligheterna ytterligare och skapar utrymme för ökad proaktivitet på
marknaden.
Under 2019 lanserades två nya cyklar vars design medger snabbare produktionstid och bättre marginaler. En av dem är en motordriven aluminiumcykel som riktar sig mot high-end-segmentet och
även kommer att säljas via traditionella cykelåterförsäljare.
Läs mer om Huka på www.huka.nl

2019
Omsättning 62 086 KSEK (46 443 KSEK*)
EBITDA 4 727 KSEK (5 736 KSEK*)
*Avser 18-02-01 – 18-12-31
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Företagsporträtt | Huka

Design och funktion i skön förening
För den holländska cykeltillverkaren Huka har den vinnande strategin varit att gå från produkt till upplevelse, genom att skapa
funktionella cyklar som samtidigt är vackert formgivna och fulla
av tekniska finesser.
– Det intressanta är egentligen inte cykeln i sig, utan den upplevelse av frihet den kan erbjuda, menar Bas Kamp, VD i Huka BV.
Allt började 1975 när de två holländska studenterna Louis
Huttenhuis och Ben Kamp skulle göra sitt examensarbete på
tekniska högskolan. De letade efter lämpliga projekt och kom i
kontakt med ett center för funktionsvariation. Centret upplevde
att de hade problem med att vissa klienter med koncentrationssvårigheter hade svårt att sitta still och undrade om de kanske
kunde komma på ett sätt att göra en stol som gjorde det lättare.
Louis och Ben började fundera och konstaterade att de befintliga stolarna var ganska släta och platta, vilket gjorde att det var
lätt att glida runt på dem. Lösningen blev att skapa en stol med
en mer skålad sits som omslöt den som satt och gjorde det lättare
att fokusera på annat än att sitta.
– Stolen blev väldigt uppskattad och det dröjde inte länge för än
de började få fler förfrågningar, berättar Bas Kamp. Ganska snabbt
insåg de två att det nog kunde leva på detta och startade ett
företag som fick heta en kombination av deras efternamn: Huka.
Utökade med cyklar
Efterhand utvecklades verksamheten och Huka började även
importera rullstolar. Men efter att holländska staten ändrat
ersättningsreglerna för hjälpmedel under mitten av 80-talet
breddade Huka verksamheten och började även att bygga cyklar.
Kunskapen om rullstolar och funktionsvariationer i stort gjorde att
cyklarna snabbt blev populära och Huka växte till fler marknader
och startade även fler kontor i Holland.
I början fokuserade Huka på den holländska marknaden och
utgick ifrån vad staten prioriterade, vilket gjorde att funktion och
användningsområden var prioriterat i utvecklingen.
– Det har förändrats över tiden, berättar Bas Kamp. Funk
tionalitet är givetvis fortfarande viktigt men nu har vi även lika
stort fokus på utseende och vilken känsla våra cyklar väcker.
Brukaren i fokus
Huka har en tät dialog med brukarna när det gäller behov och
utveckling och utgår från deras önskemål. Det är ett av skälen
till att de bland annat designat cyklar där två personer kan sitta
bredvid varandra och cyklar där man har en mer liggande ställning.
På senare tid har de utvecklat en tricykel som är väldigt låg vilket
gör det enklare att sätta sig på den. Ett annat fokusområde är ny
teknik vilket bland annat innefattar elmotorer, bättre användar
upplevelse och nya smarta funktioner.
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– Vi satsar på att skapa cyklar som känns som vanliga cyklar
även om de är utvecklade för människor med särskilda behov,
säger Bas Kamp. Vår inspiration är trender i cykelbranschen i
stort, och de senaste åren har vi satsat allt mer på design.
Trendiga och funktionella
På Huka kallar man det för ”from product to experience” och det
handlar om att inte bara fokusera på produkten utan lika mycket
på vilken upplevelse man vill erbjuda.
– Det kan vara känslan av frihet, att ett barn kan komma ut och
cykla med hela familjen, ett enkelt sätt att komma ut. Ett bättre
liv helt enkelt, säger Bas Kamp. Vi vill skapa en ny typ av produkt
som inte bara är en cykel, utan något som mer handlar om vad
du kan göra med den och vilken upplevelse den ger dig. Med det
helhetsperspektivet kan vi skapa ännu bättre cyklar.
Lösningar som gör dig mobil
Generellt går utvecklingen i branschen allt snabbare och nya
cykelmodeller lanseras allt oftare. Trenden är fler funktioner
och snabbare utveckling av design och känsla. För Huka innebär
utvecklingen också att de når delvis nya målgrupper, bland annat
äldre människor.
– För många äldre fanns det tidigare en form av stigma runt
den här typen av cyklar, menar Bas Kamp. De äldre upplever sig
med rätta inte som funktionsnedsatta och ville inte ha vad de
betraktade som en ”handikappcykel”.
Men i och med att Huka utvecklat nya stilrena cykelmodeller,
där formgivningen och designen är en viktig faktor, och gjort dem
mer moderna är det allt fler som kan tänka sig att använda dem.
– Vi följer med i modet och trenderna inom cykelbranschen,
vilket gör att vi kan erbjuda designercyklar som samtidigt är väldigt praktiska och bekväma, säger Bas Kamp. Vårt fokus är inte
att göra produkter för människor med funktionsvariation, utan att
skapa lösningar som gör dig mobil.

”Vårt fokus är inte att göra
produkter för människor
med funktionsvariation,
utan att skapa lösningar
som gör dig mobil”
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Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse
STYRELSE

Per Nilsson
– styrelseordförande sedan 2016
Per Nilsson (född 1953) är styrelseordförande i AdderaCare sedan 2016.

Marianne Dicander Alexandersson
– styrelseledamot sedan 2016
Marianne Dicander Alexandersson (född 1959) är styrelseledamot i

Nilsson har genomfört studier i ekonomi och beteendevetenskap vid
Lunds universitet. Nilsson startade medicinteknikföretaget Human Care
1992 och var VD för Human Care fram till 2004. Human Care var då
noterat på Stockholmsbörsen. Nilsson har även varit VD för Malmö FF
2011–2014 och VD för MedicPen AB mellan 2014 och 2015. Utöver
engagemanget i AdderaCare är Nilsson även VD för Small Cap Partners.

Bolaget sedan 2016. Dicander Alexandersson är civilingenjör i kemiteknik
vid Chalmers Tekniska Högskola och har tidigare varit VD för Kronans
Droghandel, vice VD på Apoteket, VD för Sjätte AP-fonden samt VD för
Global Health Partner. Utöver engagemanget i AdderaCare sitter Dicander
Alexandersson i styrelsen för ytterligare ett antal bolag.

Antal aktier i AdderaCare AB: 1 676 250 stycken aktier genom ett närstående helägt bolag. Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen
och bolagets större aktieägare.

Leif Lindau
– styrelseledamot sedan 2016
Leif Lindau (född 1963) är styrelseledamot i Bolaget sedan 2016. Lindau
har en fil.kand i företagsekonomi vid Lunds universitet och har tidigare
varit VD för bland annat Media Slingan AB, TopInvest AB och Navigator
Ryssland. Sedan 1995 driver Lindau kommunikationsbyrån Navigator
Communications där Lindau även är VD och huvudägare.
Antal aktier i AdderaCare AB: 11 250 stycken aktier genom ett närstående
helägt bolag. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och
bolagets större aktieägare.

• 20 •

Antal aktier i AdderaCare AB: 0 stycken aktier. Oberoende i förhållande till
bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Rickard Benediktsson
– styrelseledamot sedan 2016
Rickard Benediktsson (född 1968) är styrelseledamot i Bolaget sedan
2016. Benediktsson är legitimerad sjukgymnast med examen vid Lunds
universitet. Benediktsson har tidigare under en längre period arbetat på
Human Care och är för närvarande VD på Gerdahallen i Lund.
Antal aktier i AdderaCare AB: 4 000 stycken aktier privat. Oberoende i
förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Ledande befattningshavare och revisorer

Ledning
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Hans Andersson
– styrelseledamot sedan 2019
Hans Andersson (född 1953) är styrelseledamot i Bolaget sedan 2019.

Marianne Sernevi
– CEO sedan 2019
Marianne Sernevi (född 1967) är VD i AdderaCare sedan september 2019.

Andersson är civilekonom från Lunds Universitet och har tidigare varit VD
för DFDS tyska dotterbolag, samt dotterbolagschef för H&M Hennes &
Mauritz i Tyskland, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Utöver engagemanget i AdderaCare sitter Andersson som Senior Advisor och styrelse
ledamot i H&M Hennes & Mauritz dotterbolag i Australien.

Sernevi är civilingenjör från LTH och har flera års erfarenhet av att arbeta
som VD i olika branscher för företag som Skånska Energi, Cetec Electric
och AudioDev.
Antal aktier i AdderaCare AB: 13 585 stycken aktier privat.

Antal aktier i AdderaCare AB: 1 710 238 stycken aktier genom bolag och
privat. Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets
större aktieägare.

Henrik Carlsson
– CFO sedan 2016
Henrik Carlsson (född 1966) är CFO i Bolaget sedan 2016. Carlsson är
civilekonom vid Högskolan i Växjo, numera Linnéuniversitetet. Efter fyra
år som revisor på PWC har Carlsson nära 20 års erfarenhet i ledande positioner inom olika branscher och har bland annat varit Finance Manager/
Head of Finance under åren 1994–2010 på Weight Watchers Sweden
ViktVäktarna AB med fokus på den svenska och nordiska marknaden.
Carlsson har dessutom varit ekonomichef på fastighetsbolaget Dagon AB
och under 2012–2016 varit CFO på Malmö FF.
REVISORER
KPMG AB är revisor i AdderaCare AB.
Auktoriserade revisorn David Olow
(född 1963) är huvudansvarig revisor.

Antal aktier i AdderaCare AB: 56 875 stycken aktier privat. Beroende i
förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.
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Aktien

Aktien och ägarförhållanden
AdderaCares aktie är noterad på NASDAQ First North med ticker Addera.
Bolaget noterades den 1 december 2016. Den 31 december 2019 fanns
totalt 18 503 097 aktier utgivna, alla med samma rätt till såväl röstning
som utdelning.

Handeln i AdderaCares aktie

Utdelningspolitik

Aktiekursens utveckling

AdderaCare befinner sig i en expansiv period där alla överskott av rörelsen
kommer att återinvesteras i bolaget för ytterligare förvärv eller marknads
expansion. Bolaget räknar inte med någon utdelning de närmsta åren.

AdderaCare AB
1 januari 2019–31 december 2019 SEK (Källa: Nasdaq First North).

AdderaCares aktie handlas sedan 1 december 2016 på NASDAQ
First North listan med ticker Addera. Sedermera Fondkommission
är bolagets Certified Adviser.

Ägarstruktur
Ägarförhållanden i AdderaCare AB enligt Euroclear Sweden AB:s register
per 2019-12-31. De aktieägare med mer än 5 % ägande av Bolaget, ägde

tillsammans cirka 60 % av samtliga aktier i Bolaget. Det totala antalet
aktieägare var cirka 800 stycken.

Aktie- och ägarförteckning per 2019-12-31
Namn
Antal aktier
Bengt Olsson genom bolag**
2 057 973
Hans Andersson genom bolag och privat******* 1 710 238
Ampere i Malmö AB*
1 676 250
Jan Kvarnström*****
1 676 250
Sannaskogen AB***
1 665 642
BAS Beheer BV******
1 388 954
KAA Fastighet AB****
980 325
Övriga
7 347 465
Totalt
18 503 097

Andel av röster och kapital * Styrelseordförande Per Nilsson äger 50 % i Ampere i Malmö AB.
		 Resterande 50 % ägs av närstående.
11,12 %
** Bengt Olsson äger 100 % i Prosus Capital AB samt 100 % i Prosus AB.
9,24 %
		 Olsson var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
9,06 %
*** Bo Thorvinger äger 100 % i Sannaskogen AB. Thorvinger var
9,06 %
		 styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
9,00 %
**** KAA Fastighet AB ägs till 50 % av Arne Andersson, tidigare ägare av
7,51 %
		 Trident Industri AB och till 50 % av Alexander Anvedahl.
5,30 %
***** Jan Kvarnström var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2019-05-23.
39,71 %
****** Bas Kamp äger 100 % i BAS Beheer BV, tidigare delägare till Huka BV.
100,00 %
******* Hans Andersson är styrelseledamot i AdderaCare sedan 2019-05-23.

Aktiekapitalets utveckling
År		

Händelse

2013
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2019
2019

Nybildning
Aktieuppdelning 4000:1
Nyemission
Nyttjande av konvertibler
Fondemission
Aktieuppdelning 4:1
Nyemission
Riktad nyemission
Riktad nyemission
Riktad nyemission
Riktad nyemission
Företrädesemission
Kvittningsemission
Riktad nyemission

Kvotvärde

Ökning av antalet aktier

100
0,025
0,025
0,025
0,200
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

500
1 999 500
480 000
220 000
–
8 100 000
1 450 000
1 246 519
139 275
451 000
1 305 570
1 924 045
486 688
700 000
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Ökning av AK
50 000,00
–
12 000,00
5 500,00
472 500,00
–
72 500,00
62 325,95
6 963,75
22 550,00
65 278,50
96 202,25
24 334,00
35 000,00

Totalt antal aktier
500
2 000 000
2 480 000
2 700 000
2 700 000
10 800 000
12 250 000
13 496 519
13 635 794
14 086 794
15 392 364
17 316 409
17 803 097
18 503 097

Totalt AK
50 000,00
50 000,00
62 000,00
67 500,00
540 000,00
540 000,00
612 500,00
674 825,95
681 798,70
704 348,70
769 618,20
865 820,45
890 155,00
925 155,00

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för AdderaCare AB (publ) med
organisationsnummer 556936–0752, får härmed avge årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.
Resultatet av årets verksamhet framgår av efterföljande finansiella
rapporter vilka ska fastställas på årsstämman.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
2019 har varit ett år med en svag resultatutveckling. Ledningen är ny och
utbytt på flera dotterbolag och investeringar har gjorts i verksamheterna.
På Kom i Kapp som har ny VD sedan slutet av 2018 har vi under året
uppgraderat ERP-systemet och även i övrigt förbättrat de administrativa
rutinerna och dessutom stärkt organisationen. Trident har under hösten
genomfört en omorganisation som kommer att ge effekter under 2020.
I slutet av 2019 bytte vi VD också på Erimed. Koncernen fick i september
en ny VD, Marianne Sernevi. Huka och Amajo har haft fin tillväxt under
året. Efter periodens utgång drabbades Huka av en befarad kundförlust
efter att en ägare av hjälpmedelscentraler gick i konkurs i april. Den
befarade förlusten är totalt på –4,3 MSEK varav –3,2 MSEK påverkar
rörelseresultatet 2019. Det är i nuläget oklart om Huka kan räkna med
någon utdelning från konkursboet. Detta kan framöver även påverka den
tilläggsköpeskilling som avtalades i samband med förvärvet av dotter
bolaget Huka, 2018.
Förändringsfokus till trots har vi kunnat öka vår försäljning organiskt med 7 % i jämförelse med försäljningen föregående år. Resultat
utvecklingen är inte lika bra men med en förbättrad organisation ser vi
goda förutsättningar för framtiden.
Vi har under året fortsatt att sondera marknaden efter potentiella
förvärv samt fört diskussioner med flera bolag inom sektorn.

VERKSAMHETEN
AdderaCares verksamhet består av att driva, utveckla samt förvärva
lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn vars huvudsakliga uppgift är
att förbättra livskvaliteten för människor med olika typer av funktions
variationer.

MODERBOLAGETS SÄTE
AdderaCare AB har sitt säte i Malmö som också är bolagets huvudkontor.
Bolagets adress är Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.

FORSKNING OCH UTVECKLING
AdderaCare som koncernmoder bedriver ingen egen forskning och
utveckling utan man driver de helägda dotterbolagen genom ett aktivt
styrelsearbete samt nära kontakt med dotterbolagen och dess ledning.
De bolag som AdderaCare hittills har investerat i är inte speciellt
forskningstunga. Dock sker en icke helt oväsentlig produktutveckling
hos de helägda dotterbolagen med syfte att förbättra våra produkter
och tjänster för brukarna.

KONCERNSTRUKTUR
AdderaCare-koncernen bestod per balansdagen – förutom koncern
modern AdderaCare AB – av fem rörelsedrivande bolag:
• Trident Industri AB med säte i Ängelholm, men med lokal
närvaro också i Stockholm.
• Kom i Kapp AB med säte i Varberg, men med lokal närvaro också i
Stockholm (Bromma).
• Amajo A/S med säte i Oslo, Norge.
• Erimed-gruppen bestående av Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe
AB och Erimed International KB. Erimed Förvaltning AB är kommandit
delägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International
KB. Erimed-gruppen har sitt säte i Stockholm.
• Huka B.V. med säte i Oldenzaal, Nederländerna.
Moderbolaget AdderaCare AB:s verksamhet omfattar koncern
gemensamma funktioner som ledning och ekonomi.

BOLAGETS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING
KONCERNEN
Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning för 2019 uppgick till 205,9 (192,4 MSEK),
vilket var en ökning med 7,0 %, mycket tack vare tillväxt i Huka B.V. och
Amajo A/S. Hela tillväxten är organisk då inga förvärv skett under 2019.
Rörelseresultatet uppgick till –0,6 MSEK (3,4 MSEK) och resultatet
efter skatt uppgick till –1,9 MSEK (1,1 MSEK). Koncernens rörelseresultat
(EBITDA) uppgick till 13,4 MSEK (14,2 MSEK), där effekter av IFRS 16
ingår i 2019 års rörelseresultat med 5,0 MSEK.
Trots ökad försäljningsvolym under året sjönk rörelseresultatet (EBITDA)
rensat för IFRS 16 i jämförelse med föregående år. Det beror främst på
Kom i Kapp, Erimed och Huka. Vi har infört åtgärder under året på Kom i
Kapp som höjer deras interna effektivitet och på Erimed har vi tillsatt en
ny VD som ska utforma en ny strategi för bolaget. Huka drabbades efter
periodens utgång av en befarad kundförlust om –4,3 MSEK varav –3,2 MSEK
belastar 2019. Amajo presterar bra men även de kan utvecklas för ökad
tillväxt och lönsamhet.
Trident Industri har en försäljningsvolym i nivå med 2018 men med en
god resultatutveckling, särskilt om man rensar från intäkten från försäljningen av den verksamhetsfrämmande del av sortimentet som skedde
under 2018. Under hösten genomfördes en organisationsförändring som
färdigställs genom att ny kompetens kommer in under 2020.
Amajo har fin tillväxt och bra lönsamhet under året. Investeringar redan
under 2018 och en förbättrad försäljningsstrategi skapade förutsättningar för ökad försäljning både direkt och via hemsidan. Ett digitaliserat
arbetssätt har gjort att årets tillväxt klarats utan att anställa fler.
Kom i Kapp tappade försäljningsvolym under året på grund av ökande
konkurrens från konsumentinriktade tyngdprodukter.
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Under året har ERP-systemet uppgraderats och arbetssättet ändrats
så att man har bättre stöd av de digitala verktygen och därmed kommer
effektiviteten öka framöver. Kom i Kapp har under året arbetat bra med
sin synlighet både med seminarier och digital marknadsföring. Satsning på
”Skola på lika villkor” har gett en ökad försäljning mot skolorna.
Erimed-gruppen hade utmaningar under 2019 när en leverantör lade
ned ett viktigt barnskosegment, vilket medförde att Erimed snabbt måste
hitta en ny leverantör som klarar de högt ställda kvalitetskraven och som
en konsekvens sker ett visst volymtapp inom detta segment under 2019.
Bolaget har också infört ett affärssystem och anställt en ekonom som
bidrar till lägre kostnader och bättre styrning, tidigare har detta skötts
genom en extern leverantör. Erimed har också utvecklat en ny Dictus-
produkt som kommer att lanseras under 2020.
Huka som nu har ingått hela året i koncernen har en fin organisk tillväxt
på 35 %. Vi genomför investeringar på Huka för att klara fortsatt tillväxt
med hög effektivitet. Projektet påbörjades under hösten 2019 och kommer att pågå även under 2020 och syftar till en effektivare produktion
och materialstyrning. Efter periodens utgång drabbades Huka av en
befarad kundförlust på –4,3 MSEK exklusive omräkningsdifferens, varav
–3,2 MSEK (exklusive omräkningsdifferens 3,1 MSEK) påverkar rörelseresultatet 2019. En ägare av hjälpmedelscentraler gick i konkurs i april

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning

2020. Resultatet för bolaget och för AdderaCare har räknats om efter att
reserveringar har skett som motsvarar fordringarna. Det är i nuläget oklart
om Huka kan räkna med någon utdelning från konkursboet. Reserveringarna
kan framöver även påverka den tilläggsköpeskilling som avtalades i samband med förvärvet av dotterbolaget Huka, 2018.
Sammanfattningsvis har rörelseresultatet i jämförelse med föregående
år påverkats negativt av flera av de ovan angivna skälen. På koncernnivå
har det tillkommit kostnader för rekrytering av ny VD och dubbla kostnader
under en kort övergångsperiod under första halvan av september.

bolagens tillväxt.

Investeringar
Koncernen har under räkenskapsåret 2019 gjort investeringar i befintliga
verksamheter motsvarande 0,7 MSEK (2,9 MSEK). Av investeringarna
utgör 0,5 MSEK (2,9 MSEK) investeringar i maskiner och inventarier. Resterande del om 0,2 MSEK (– MSEK) avser investeringar i andra immateriella
tillgångar i form av nya affärssystem.

Under tredje kvartalet genomfördes en kvittningsemission till de tidigare
ägarna av Huka om 3,8 MSEK för att finansiera tilläggsköpeskillingen för
Huka. Förutom den genomfördes en riktad nyemission till en ny långsiktig
och strategisk ägare med en likvid om 3,9 MSEK. Totalt avgick 0,3 MSEK i
emissionskostnader för dessa båda emissioner.
Kassaflöde exklusive kursdifferens i likvida medel under räkenskapsåret
2019 uppgick till 0,8 MSEK (0,3 MSEK). I koncernen finns vid årets slut
beviljade checkräkningskrediter om 5,0 MSEK, varav ej utnyttjade krediter
om 1,8 MSEK (4,6 MSEK). Även i Huka B.V. finns en checkräkningskredit
om 1,4 MEUR (1,5 MEUR). Vid årets slut uppgick den utnyttjade krediten
till 1,3 MEUR (1,4 MEUR), motsvarande 14,0 MSEK (14,8 MSEK).
De likvida medlen är i stort sett oförändrade mellan åren och uppgick
per den 31 december 2019 till 8,9 MSEK (8,0 MSEK). Vi arbetar i flera av
dotterbolagen med att försöka minska kapitalbindningen i lager.
Koncernens soliditet uppgick vid årsskiftet till 48,7 % (44,7 %) och det
egna kapitalet till 108,5 MSEK (102,1 MSEK).

Personal
Vid årets utgång fanns 74 personer (70 personer) anställda. Ökningen
i antalet anställda är jämnt spridd över enheterna och är relaterad till

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,8 MSEK (0,8 MSEK) och
resultatet efter skatt uppgick till 15,0 MSEK (6,4 MSEK). Moderbolagets
verksamhet består i att tillhandahålla managementtjänster till dotterbolagen. Det positiva resultatet efter skatt är hänförligt till under året
erhållen utdelning från dotterbolagen Trident Industri AB. Erimed gruppen
och Kom i Kapp AB i kombination med mottaget koncernbidrag från dessa
dotterbolag. Vidare uppgick moderbolagets investeringar i anläggnings
tillgångar till – MSEK (– MSEK). De likvida medlen uppgick per 2019-12-31
till 3,9 MSEK (0,9 MSEK) och soliditeten uppgick till 69,5 % (59,1 %).

Flerårsöversikt
Koncernens resultaträkning i sammandrag (KSEK)
KSEK
Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBITDA)
Årets resultat

2019

2018

2017

2016

2015

205 855
13 423
–1 863

192 421
14 195
1 095

128 000
13 141
4 439

93 794
12 314
5 960

46 775
6 390
3 126

Koncernens balansräkning i sammandrag (KSEK)
KSEK

2019

2018

2017

2016

2015

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa

139 663
74 333
8 852
222 848

141 177
79 275
8 021
228 473

93 182
46 078
7 673
146 933

52 357
30 323
10 037
92 717

54 247
26 524
3 077
83 848

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa

108 458
34 016
80 374
222 848

102 055
58 223
68 195
228 473

68 180
36 279
42 474
146 933

39 593
20 113
33 011
92 717

9 031
37 685
37 132
83 848
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Finansiella nyckeltal
Finansiella nyckeltal
Bruttomarginal, %
Vinstmarginal (EBITDA), %
Soliditet (%)
Antal aktier vid årets slut
Genomsnittligt antal aktier för perioden
Rörelseresultat (EBITDA) per aktie, SEK
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie, SEK
Börskurs vid årets slut

2019

2018

2017

2016

2015

29,4 %
6,5 %
48,7 %
18 503 097
17 847 762
0,75
–0,10
6,08
6,00

30,1 %
7,4 %
44,7 %
17 316 409
16 535 687
0,86
0,07
6,17
5,72

31,4 %
10,3 %
46,4 %
14 086 794
13 085 643
1,00
0,34
5,21
10,68

31,8 %
13,1 %
42,7 %
12 250 000
9 316 110
1,32
0,64
4,25
14,5

27,7 %
13,7 %
10,8 %
8 000 000
8 000 000
0,8
0,39
1,13
N/A

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

• Corona-epidemin sätter sina tydliga spår i samtliga verksamheter.
Vi övervakar läget noga och utnyttjar de möjligheter vi har att erhålla
olika former av stödåtgärder. Dessa stödåtgärder skiljer sig åt något
mellan de olika länder vi är aktiva i.

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver
att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar
och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena
ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både
aktuell period och framtida perioder.

FRAMTIDSUTSIKTER OCH MÅLUPPFYLLELSE
Vi räknar med att under 2020 få parera Corona-epidemins effekter, men
fortsätter samtidigt att effektivisera våra verksamheter. Målsättningen
över tid är alltjämt:
• Öka koncernens omsättning mellan 30–50 %.
• Maximal skuldsättning ska inte vara mer än 3 gånger rörelseresultatet
(EBITDA).
• Uppnå en soliditet över 35 % i koncernen.

RISKER OCH OSÄKERHETER I VERKSAMHETEN

Förutom dessa målsättningar strävar vi även efter att ha en vinstmarginal
över 10 % under en konjunkturcykel.

Styrelsen beslutar om nivån för risktagandet i verksamheten och tar
slutliga beslut utifrån förslag ifrån den verkställande direktören. Nedan
framgår de risker bolaget har att hantera.

För 2019 ser utfallet av AdderaCares utvecklingsmål ut enligt nedan:

KORT HISTORIK

Målsättning
Årligen öka koncernens omsättning
Vinstmarginal under
en konjunkturcykel (EBITDA)
Skuldsättning

Soliditet

Mål

Utfall

Mellan
30–50%
Över 10%

7,0 %

Inte mer än
tre gånger
EBITDA
Över 35 %

6,5 %(*)
3,4(*)

48,7 %(*)

*Siffrorna redovisas inklusive effekt av IFRS16

Att vi inte uppfyller målen under 2019 beror delvis på att vi inte genomfört några förvärv, vilket bidrar till att vi inte uppnår tillväxtmålet. Vårt
rörelseresultat (EBITDA) ligger under vår målsättning och vi genomför
flera förändringar för att förbättra lönsamheten under 2020, men är
samtidigt ödmjuka inför den utmaning som Corona-epidemin utgör.
Koncernens rörelseresultat (EBITDA) ligger under målsättningen vilket
får negativa effekter. En effekt är att vinstmarginalen blir för låg, men det
får även till följd att den relativa skuldsättningen blir för hög.
De marknadsförutsättningar som vi presenterade i samband med vår
aktienotering är fortfarande aktuella och har på intet sätt förändrats:
• Västvärlden och Sverige har en alltmer ålderdomlig åldersstruktur i en
allt äldre befolkning som kommer att kräva vård på något sätt.
• Starka ekonomiska incitament att bedriva vård/omsorg i hemmet och
inte på någon typ av institution.
• Personliga incitament/krav ifrån individ på funktion och design på
produkter från människor med någon typ av funktionsvariation och/
eller ålderssymptom.
Vi ser en solid efterfrågan på en marknad som alltjämt är okonsoliderad
med många mindre aktörer.

Moderbolaget bildades 2013. Moderbolagets kontakter med såväl kunder
som leverantörer är fortfarande relativt nyetablerade. Av denna anledning
kan relationerna vara svårare att utvärdera vilket kan påverka de framtidsutsikter som Moderbolaget har.

LIKVIDITETSRISK/FINANSIERINGSRISK
Likviditetsrisk är risken att Koncernen får svårigheter att fullgöra sina
åtaganden. Likviditetsrisk uppstår då tillgångar och skulder har olika löptid
och/eller när en verksamhet växer mycket fort och förbrukar mycket
arbetskapital.
Företagsledningen arbetar aktivt med finansieringen och kassaflödes
prognoser upprättas löpande. Företagsledningen följer rullande prognoser
för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att bolaget har tillräckligt
med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten samt att
klara av vår externa finansiering.

VALUTARISK
Koncernens inköp och försäljning sker till största delen i svenska kronor.
Dock sker en del av inköpen i framför allt euro, men även i danska och
norska kronor samt engelska pund. Genom förvärvet av Huka har försäljningen ökat väsentligt i euro. I och med förvärven av Amajo och Erimed
ökade försäljningen i norska kronor. Per den 31 december 2019 förelåg en
liten valutarisk i form av obetalda kund- och leverantörsfakturor i annan
valuta än kronor.
För att minimera valutarisker arbetar koncernen kontinuerligt med att
få in valutaklausuler i större inköpsavtal, där klausulerna ger utrymme
för omförhandling av avtalet om valutaförändringar inom vissa intervall
påverkar förutsättningarna för avtalet. På sikt kan även valutarisker överföras mot kund. I och med en ökad försäljning i euro kan denna försäljning
möta inköp i euro, vilket även det minskar valutarisken.

• 25 •

Förvaltningsberättelse

RÄNTERISK

KONKURRENTER

Koncernen är finansierad genom eget kapital och externa banklån. Våra
lån har marknadsmässiga villkor med en löptid upp till 5 år, se vidare not
Skulder till kreditinstitut.

En del av Moderbolagets konkurrenter är multinationella företag med
stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produkt
utveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av en försämrad
försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget
arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom
koncernens verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa
försäljnings- och resultateffekter för koncernen i framtiden.

MARKNADSTILLVÄXT
En lägre tillväxttakt än förväntat eller en negativ tillväxttakt kan komma
att påverka Bolagets resultat negativt. Bolagen har en viss möjlighet att
kompensera för försäljningsförsämring men koncernen kan komma att
påverkas negativt vad gäller rörelseresultat samt finansiella ställning om
något sådant skulle komma att ske. Denna risk kan komma att öka under
2020 som en effekt av Corona-epidemin.

Kunder
Det finns risk att en förlust av en större kund på kort sikt skulle kunna
påverka koncernens omsättning negativt.

REGLER OCH POLITISKA BESLUT

AKTIER

AdderaCare är framförallt verksamt i Sverige och kan komma att påverkas
negativt eller positivt om det kommer att ske större förändringar i lagar,
tullar, skatter och andra regelverk vad gäller våra produkter. I och med
förvärvet av Huka kan motsvarande förändringar i Nederländerna påverka
bolagets produkter positivt eller negativt.
Bolaget gör dock bedömningen att vi på intet sätt berörs av möjliga
begräsningar av vinsten som ett resultat av den så kallade ”Vinsten i

Den 31 december 2019 var 18 503 097 aktier (17 316 409 aktier)
utgivna. En aktie berättigar till en röst och samtliga aktier äga lika rätt till
utdelning.

UTDELNING
Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

välfärden” debatten.

Förslag till disposition beträffande bolagets
(moderbolagets) resultat

UTVECKLINGSKOSTNADER
Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla produkter inom sitt
verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling
kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför att
en planerad produktutveckling kan bli mer kostnadskrävande än planerat.

LEVERANTÖRER
De ingående bolagen inom AdderaCare-koncernen har en mängd olika
typer av samarbeten med olika leverantörer, inom såväl som utanför
Sverige. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa leverantörer kan
komma att bryta sitt samarbete med inom koncernen verksamma bolag,
vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på AdderaCares finansiella
ställning och rörelseresultat. Det kan inte heller garanteras att bolagens
leverantörer och tillverkare uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer.
Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/ eller ta längre tid än vad bolagen beräknar.

Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

86 008 140
20 804 055
14 977 064
121 789 259

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder
disponeras enligt följande:
Överkursfond
Balanseras i ny räkning
Summa

86 008 140
35 781 119
121 789 259

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med tillhörande bokslutskommentarer

NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE
Moderbolagets och dotterbolagens nyckelpersoner innehar stor kompetens och lång erfarenhet inom koncernens verksamhetsområde. En förlust
av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för
bolagens verksamhet och resultat.
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Finansiella rapporter

Resultaträkning för koncernen
1 januari–31 december						
KSEK				
Not

2019

2018

Nettoomsättning				
2, 3
Kostnad för sålda varor					

205 855
–145 273

192 421
–134 534

Bruttoresultat					
60 582
57 887
						
Övriga rörelseintäkter				
5
136
1 749
Försäljningskostnader					
–43 188
–38 831
Administrationskostnader					
–18 160
–17 455
Rörelseresultat				
6, 7, 8, 26
–630
3 350
						
Finansiella intäkter					
2
4
Finansiella kostnader					
–1 761
–2 003
Finansnetto				
9
–1 759
–1 999
						
Resultat före skatt
				
–2 389
1 351
						
Skatt				
11
526
–256
Årets resultat					

–1 863

1 095

Hänförligt till:						
Moderbolagets aktieägare					
–1 863
1 095
Årets resultat					
–1 863
Resultat per aktie före och efter utspädning			 12
–0,10

1 095
0,07

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen
1 januari–31 december						
KSEK				
Not

2019

2018

Årets resultat					
–1 863
Övrigt totalresultat					
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat					
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter			
925
Resultat på säkring av valutarisk i utlandsverksamhet				
–48
Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat		
11
6

1 095

Årets övrigt totalresultat					

3 105
–690
152

883

2 567

Årets totalresultat					
–980

3 662

Hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare					
–980

3 662

Årets totalresultat					
–980

3 662

Rapport över rörelseresultat (EBITDA) för koncernen			
1 januari–31 december						
KSEK				
Not

2019

2018

Rörelseresultat					
–630
3 350
Rörelseresultatet har belastats med:						
Förvärvskostnader enligt IFRS					
–
1 395
Avskrivning andra immateriella anläggningstillgångar				
196
185
Avskrivning materiella anläggningstillgångar				
967
1 160
Avskrivning på koncernmässiga övervärden					
6 467
6 264
Omföring preliminärt beräknad tilläggsköpeskilling				
–
–1 360
Nedskrivning koncernmässiga övervärden och goodwill				
–
1 698
Avskrivning leasing enligt IFRS					
6 423
1 503
Rörelseresultat före ovanstående belastning (EBITDA)				
13 423
14 195
						
EBITDA per aktie före och efter utspädning
		 12
0,75
0,86
						

• 27 •

Finansiella rapporter

Balansräkning för koncernen
1 januari–31 december
KSEK

Not

Tillgångar

2019-12-31

2018-12-31

4

Immateriella anläggningstillgångar

13

126 031

131 663

Andra immateriella anläggningstillgångar

14

625

612

Materiella anläggningstillgångar

15

12 380

8 243

Långfristiga fordringar

16

179

179

Uppskjuten skattefordran

11

Summa anläggningstillgångar
Varulager

17

Skattefordringar

448

480

139 663

141 177

42 730

40 478

1 135

1 761

Kundfordringar

18

27 740

34 223

Övriga fordringar

16

888

846

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

1 840

1 967

Likvida medel

20

8 852

8 021

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

KSEK

Not

83 185

87 296

222 848

228 473

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

21

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Skulder

925

866

86 007

78 683

21 526

22 506

108 458

102 055

4

Skulder till kreditinstitut

22, 25

17 180

23 932

Övriga långfristiga skulder

23

2 967

18 956

Uppskjutna skatteskulder

11

13 869

15 335

34 016

58 223

27 946

26 881

15 581

14 237

Summa långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

22, 25

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

23

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

Summa kortfristiga skulder

35

779

28 320

16 895

8 492

9 403

80 374

68 195

Summa skulder

114 390

126 418

Summa eget kapital och skulder

222 848

228 473

För information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 27.
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Rapport över förändringar i eget kapital
för koncernen
1 januari–31 december
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

KSEK
Ingående eget kapital 2018-01-01

Aktiekapital

Övrigt Omräkningstillskjutet kapital
reserv
–361

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

Summa

Totalt
eget
kapital

19 205

68 180

68 180

1 095

1 095

1 095

704

48 632

–

–

2 567

2 567

–

–

2 567

1 095

3 662

3 662

Nyemission

162

30 051

–

–

30 213

30 213

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare

162

30 051

–

–

30 213

30 213

Utgående eget kapital 2018-12-31

866

78 683

2 206

20 300

102 055

102 055

Årets totalresultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

2 567

Transaktioner med koncernens ägare
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

KSEK
Ingående eget kapital 2019-01-01

Aktiekapital

Övrigt Omräkningstillskjutet kapital
reserv
2 206

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

Summa

Totalt
eget
kapital

20 300

102 055

102 055

–1 863

–1 863

–1 863

866

78 683

–

–

883

883

–

–

883

–1 863

–980

–980

Nyemission

59

7 324

–

–

7 383

7 383

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare

59

7 324

–

–

7 383

7 383

925

86 007

3 089

18 437

108 458

108 458

Årets totalresultat
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets totalresultat

883

Transaktioner med koncernens ägare
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare

Utgående eget kapital 2019-12-31

Nyemissionsbeloppen redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader på 253 (1 224) KSEK.
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Rapport över kassaflöden för koncernen
1 januari–31 december						
KSEK				
Not

2019

2018

Den löpande verksamheten				
32			
Resultat före skatt					
–2 389
1 351
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
18 471
10 519
Betald inkomstskatt					
–1 132
–3 307
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
14 950
8 563
					
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
				
Ökning (−)/Minskning (+) av varulager					
–1 988
–354
Ökning (−)/Minskning (+) av rörelsefordringar				
3 683
–4 696
Ökning (+)/Minskning (−) av rörelseskulder					
–8 658
20 771
Kassaflöde från den löpande verksamheten
			
7 987
					
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar					
–481
Avyttring av materiella anläggningstillgångar				
–
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar				
-209
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan 				
–
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan				
–
Kassaflöde från investeringsverksamheten
			
–690
					
Finansieringsverksamheten					
Nyemission					
7 636
Emissionskostnader					
–253
Upptagna lån					
2 829
Amortering av lån					
–8 719
Amortering av leasingskuld					
–7 981
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
			
–6 488
					
Årets kassaflöde					
809
Kursdifferens i likvida medel					
22
Likvida medel vid årets början					
8 021
Likvida medel vid årets slut				
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20

8 852

24 284

–2 929
805
–
–53 824
1 737
–54 211

31 437
–1 224
26 473
–25 016
–1 477
30 193
266
82
7 673
8 021

Finansiella rapporter

Resultaträkning för moderbolaget		
1 januari–31 december						
KSEK				
Not

2019

2018

Nettoomsättning				
2

843

776

Rörelsens kostnader						
Övriga rörelseintäkter					
1

–

Övriga externa kostnader					

–7 535

–6 641

Rörelseresultat				

–6 691

–5 865			

6, 7, 26

				
Resultat från finansiella poster						
Resultat från andelar i koncernföretag				
Räntekostnader och liknande resultatposter				

9
9

15 000
–920

6 500
–983

Resultat efter finansiella poster					
7 389

–348

						
Bokslutsdispositioner				
10
7 592
6 785
Resultat före skatt					
14 981

6 437		

		
Skatt				
11

–3

–1

Årets resultat *					

14 978

6 436

* Årets resultat sammanfaller med årets totalresultat då inga poster redovisats i övrigt totalresultat. 					
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Balansräkning för moderbolaget
1 januari – 31 december						
KSEK				
Not

2019-12-31

Tillgångar
					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Inventarier, verktyg och installationer				
15
52
			
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag				
30
168 731

2018-12-31

55		

168 731

Summa anläggningstillgångar					
168 783
					
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
Fordringar hos koncernföretag					
3 600
Övriga fordringar					
95
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
19
142

168 786

Summa kortfristiga fordringar					
3 837
					
Kassa och bank				
20
3 858

363

131
85
147

895

Summa omsättningstillgångar					
7 695
					

1 258

Summa tillgångar					
176 478

170 044

KSEK				
Not

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital och skulder					
					
Eget kapital				
21			
Bundet eget kapital					
Aktiekapital					
925
866
					
Fritt eget kapital					
Överkursfond					
86 007
78 683
Balanserat resultat					
20 805
14 369
Årets resultat					
14 978
6 436
Summa
eget kapital					
122 715
					
Obeskattade reserver					
Periodiseringsfonder				
31
–
					
Långfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut				
22
16 272
Skulder till koncernföretag					
4 000
Övriga skulder				
23
–

100 354

Summa långfristiga skulder					
20 272
						
Kortfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut				
22
9 916
Leverantörsskulder					
132
Skulder till koncernföretag					
6 362
Aktuella skatteskulder					
24
Övriga skulder				
23
16 030
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
24
1 027

43 255

Summa kortfristiga skulder					
33 491
					
Summa eget kapital och skulder					
176 478

26 343

För information om moderbolagets ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 27.			
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92

22 717
4 000
16 538

9 916
200
8 350
52
7 072
753

170 044

Finansiella rapporter

Rapport över förändringar i eget kapital
för moderbolaget
1 januari – 31 december						
KSEK		
Bundet eget kapital
		
Aktie		 kapital

Överkursfond

Fritt eget kapital
Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01		
704
48 632
9 444
4 925
63 705
							
Årets totalresultat							
Årets resultat		
–
–
–
6 436
6 436
Årets övrigt totalresultat					–
–

Årets totalresultat		
–
–
–
6 436
6 436
							
Vinstdisposition				
4 925
–4 925
–
Nyemission		
162
30 051			
30 213
Utgående eget kapital 2018-12-31		

866

KSEK		
Bundet eget kapital
		
Aktie		 kapital

78 683

Överkursfond

14 369

Fritt eget kapital
Balanserat
resultat

6 436

100 354

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01		
866
78 683
14 369
6 436
100 354
							
Årets totalresultat							
Årets resultat		
–
–
–
14 978
14 978
Årets övrigt totalresultat					–
–

Årets totalresultat		
–
–
–
14 978
14 978
							
Vinstdisposition				
6 436
–6 436
–
Nyemission		
59
7 324			
7 383
Utgående eget kapital 2019-12-31		

925

86 007

20 805

14 978

122 715

Nyemissionsbeloppen redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader på 253 (1 224) KSEK.					
		
					

• 33 •

Finansiella rapporter

Kassaflödesanalys för moderbolaget
1 januari–31 december						
KSEK				
Not

2019

2018

Den löpande verksamheten				
32			
Resultat efter finansiella poster					
7 389
–348
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
19
15
Betald inkomstskatt					
–30
–25
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
7 378
–358
					
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
				
Ökning (−)/Minskning (+) av rörelsefordringar				
4 026
6 578
Ökning (+)/Minskning (−) av rörelseskulder					
–13 669
16 376
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
–2 265
					
Investeringsverksamheten					
Lämnade aktieägartillskott					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar					
–17
Förvärv av finansiella tillgångar					
–
Kassaflöde från investeringsverksamheten
			
–17
					
Finansieringsverksamheten					
Nyemission					
7 636
Emissionskostnader					
–253
Upptagna lån					
4 308
Amortering av lån					
–6 446
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
			
5 245
					
Årets kassaflöde					
2 963
Likvida medel vid årets början					
895
Likvida medel vid årets slut				
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20

3 858

22 596

–60
–53 885
–53 945

31 437
–1 224
17 330
–16 152
31 391
42
853
895

Noter

Noter
Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper
ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International. Accounting
Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redo
visningsregler för koncerner tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redo
visningsprinciper”.

VÄRDERINGSGRUNDER TILLÄMPADE VID UPPRÄTTANDET
AV DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden,
förutom villkorade köpeskillingar som utgör finansiella skulder och som
värderas till verkligt värde.

FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVALUTA
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga
belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE FINANSIELLA
RAPPORTERNA
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör an
taganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS
som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda
uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande
årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 34.

VÄSENTLIGA TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som
närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper
har vidare konsekvent tillämpats av koncernens företag.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV NYA
ELLER ÄNDRADE IFRS

retroaktiva ansatsen, vilket bland annat innebär att jämförelseåret inte
räknats om i enlighet med IFRS 16.
Definition av leasing
Tidigare fastställde koncernen huruvida ett avtal innehöll leasing enligt
IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal.
Från och med 1 januari 2019 bedömer koncernen huruvida ett avtal
innehåller leasing baserat på definition av leasingavtal i IFRS 16.
Vid övergången till IFRS 16 valde koncernen att tillämpla lättnadsregeln
att ”ärva” den tidigare defintionen av leasing vid övergången. Det betyder
att IFRS 16 tillämpas på avtal som tidigare identifierats som leasing
avtal och att IFRS 16 inte tillämpas på avtal som tidigare bedömts inte
innehålla leasingavtal. Följaktigen tillämpas definitionen av leasingavtal
enligt IFRS 16 endast på de avtal som har ändrats eller ingåtts efter den
1 januari 2019.
Leasingavtal där koncernen är leasetagare
Tidigare klassificerade koncernen leasingavtal som operationella eller
finansiella leasingavtal baserat på huruvida leasingavtalet överförde de
betydande risker och förmåner som ett ägande av den underliggande
tillgången medför till koncernen. Operationella leasingavtal redovisades
inte som tillgång och skuld i balansräkningen och leasing-/hyreskostnad
redovisades linjärt över avtalens leasingperiod. Enligt IFRS 16 redovisar
koncernen nyttjanderättstillgångar och leasingskulder för de flesta
leasingavtal, även leasingavtal som tidigare klassificerades som opera
tionella, och i resultaträkningen redovisas avskrivningar och räntekostnad.
Undantag har gjorts för nedan nämnda avtal med återstående leasing
period om maximalt 12 månader och för leasingavtal av lågt värde (underliggande tillgångs värde understiger 50 KSEK).
Leasingavtal som tidigare klassificerades som
operationella enligt IAS 17
Vid övergången värderades leasingskulderna till nuvärdet av de åter
stående leasingavgifterna, diskonterade med koncernens marginella upplåningsränta på den första tillämpningsdagen (1 januari 2019). Nyttjanderättstillgången värderades till ett belopp som motsvarar leasingskulden,
justerat för eventuella förutbetalda eller upplupna leasingavgifter.
Koncernen har valt att tillämpa följande lättnadsregler för tidigare operationella leasingavtal vid övergången till IFRS 16.
• Tillämpat en enda diskonteringssats på en portfölj av leasingavtal med
någorlunda liknande egenskaper.
• Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder har inte redovisats för
leasingavtal för vilka leasingperioden avslutas inom 12 månader eller
tidigare efter övergångstidpunkten (korttidsleasingavtal).
• Exkluderat inititala direkta utgifter från värderingen av nyttjanderättstillgången på den första tillämpningsdagen.
• Gjort bedömningar i efterhand vid fastställandet av leasingperioden om
avtalet innehåller möjligheter att förlänga eller säga upp leasingavtalet.

Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 2019.
Till följd av detta har koncernen ändrat sina redovisningsprinciper för
leasingavtal enligt nedan. Koncernen har valt att tillämpa den modifierade
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Effekt på de finansiella rapporterna
Vid övergången till IFRS 16 redovisade koncernen nyttjanderätts
tillgångar på 10 625 KSEK och leasingskulder på 10 199 KSEK, varav
4 946 KSEK var kortfristiga leasingskulder. Förutbetalda kostnader
minskade med 426 KSEK.
Redovisade
balansposter
1 januari 2019

Omräkning
till IFRS16

Omräknade
balansposter
1 januari 2019

Materiella anläggnings
tillgångar

8 243

10 625

18 868

Anläggningstillgångar

8 243

10 625

18 868

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

1 967

–426

1 541

Omsättningstillgångar

1 967

–426

1 541

10 210

10 199

20 409

102 055

–

102 055

Övriga långfristiga
skulder

18 956

5 253

24 209

Långfristiga skulder

18 956

5 253

24 209

Övriga kortfristiga
skulder

16 895

4 946

21 841

Kortfristiga skulder

16 895

4 946

21 841

35 851

10 199

46 050

137 906

10 199

148 105

Koncernen KSEK
Tillgångar

Tillgångar
Eget kapital
Summa eget kapital

KLASSIFICERING M.M.
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen
medan omsättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.
Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som AdderaCare per
rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i
tiden än tolv månader efter rapportperiodens slut. Har AdderaCare inte en
sådan rätt per rapportperiodens slut – eller innehas skuld för handel eller
förväntas skuld regleras inom den normala verksamhetscykeln – redovisas
skuldbeloppet som kortfristig skuld.
Rörelsesegmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet
från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars rörelseresultat
regelbundet granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare, och
för vilken det finns fristående finansiell information. Koncernens verksamhet
bedrivs i de fem rörelsedrivande bolagen.
VD, som är den högste verkställande beslutsfattaren, följer upp resultat
utvecklingen för respektive bolag. Från och med 2018 presenterar därför
AdderaCare respektive rörelsedrivande bolag som ett rörelsesegment, se not 3.

Skulder

Skulder
Eget kapital
och skulder

Vid värderingen leasingskulden diskonterade koncernen leasingavgifterna
till den marginella upplåningsräntan per den 1 januari 2019. Vägd genomsnittlig ränta som använts är 2 %.
KSEK
Operationella leasingåtaganden per 31 december
2018 enligt upplysning i årsredovisningen
Diskonterat med marginella låneräntan per
1 januari 2019

1 januari 2019
11 777
–238
11 539

Avgår – undantag för:
Korttidsleasingavtal
Leasing av tillgångar av lågt värde
Tillkommer – rimligt säkra förlängningsperioder
Leasingskuld per 1 januari 2019

–1 296
–247
203
10 199

De redovisade nyttjanderättstillgångarna den 1 januari är hänförliga till
följande typer av tillgångar
KSEK
Fastigheter
Fordon
Summa nyttjanderättstillgångar

1 januari 2019
10 308
317
10 625

Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas
Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha
någon väsentliga effekt på företagets finansiella rapporter.
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KONSOLIDERINGSPRINCIPER OCH RÖRELSEFÖRVÄRV
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från
AdderaCare AB. Bestämmande inflytande föreligger om AdderaCare AB har
inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig
avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över
investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt
om de facto control föreligger.
Rörelseförvärv
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade
identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan
bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller
skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i årets resultat.
Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten.
I de fall den villkorade köpeskillingen är klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärdering och reglering görs inom eget kapital. För övriga
villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt och
förändringen redovisas i årets resultat. Den omvärdering som gjordes under
2016 avseende den villkorade köpeskillingen för Trident Industri AB har dock
redovisats mot goodwill då omvärderingen var hänförlig till omständigheter
som förelåg vid förvärvstidpunkten, men som kom till koncernens kännedom
först efter denna tidpunkt.
Dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen
från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande
inflytandet upphör.
I de fall dotterbolagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med
koncernens redovisningsprinciper har justeringar gjorts till koncernens
redovisningsprinciper.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och oreali
serade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av
koncernredovisningen.
Internprissättning enligt Arm´s Length Principle (ALP) används när handel sker mellan svenskt och utländskt dotterbolag. Arm´s Length Principle
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innebär att handel mellan svenskt och utländskt dotterbolag sker på självständig basis och till marknadsmässiga villkor. Interna priser används även
vid handel mellan svenska dotterbolag, men i detta fall sker prissättningen
utan vinstsyfte och syftar endast till att full kostnadstäckning skall ske.

UTLÄNDSK VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta omräknas, när de tas in i redovisningen, till
svenska kronor enligt transaktionsdagens valutakurs. Monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta omräknas på varje balansdag enligt balansdagskursen. Kursdifferenser som uppkommer inkluderas i årets resultat. Kurs
vinster (förluster) på rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas som
övriga rörelseintäkter (rörelsekostnader). Övriga kursvinster och kursförluster
ingår i resultatet och redovisas som finansiella intäkter respektive finansiella
kostnader. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid
anskaffningstillfället.
Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och
andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlands
verksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta,
svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och
kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genom
snittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid
respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid
valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och
ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd omräknings
reserv. När bestämmande inflytande upphör för en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna,
varvid de omklassificeras i eget kapital till årets resultat. I de fall avyttring
sker men bestämmande inflytande kvarstår överförs propertionell andel av
ackumulerade omräkningsdifferenser från omräkningsreserven till innehav
utan bestämmande inflytande.

INTÄKTER
Försäljning av varor
AdderaCares verksamhet och företagsgrupp består av bolag inom hjälp
medelssektorn. Inom företagsgruppen består försäljningen av bostadsanpassningar i form av ramper, lyftplattformar, trappor i kombination med
försäljning av badrumsanpassningar, hjälpfordon samt byggbeslag. Förutom
detta bedrivs det inom företagsgruppen även försäljning av bolltäcken,
bolldynor och olika typer av sinnesstimulerande hjälpmedel. Inom gruppen har
det även tillkommit försäljning av fotproteser samt ortopediska skor för barn
och vuxna.
Intäkter från försäljning av varor redovisas när kunden får kontroll över varan,
vilket vanligtvis är när varorna har leverarats och accepterats av kunden.
Intäkter redovisas med avdrag för eventuella rabatter. Försäljning där kunden
har rätt att returnera varan sker endast i begränsad omfattning. För avtal där
returrätt förekommer justeras dock intäkten med förväntade returer samtidigt som kostnaden för sålda varor justeras med ett belopp som motsvarar
kostnaden för de varor som förväntas returneras.
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt
bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

LEASING
Principer tillämpade från och med 1 januari 2019
När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett
leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över användningen av en

identifierad tillgång i utbyte om ersättning. Vid leasingavtalets början
eller vid omprövning av ett leasingavtal som innehåller flera komponenter
– leasing- och icke-leasing-komponenter – fördelar koncernen ersättningen
enligt avtalet till varje komponent baserat på det fristående priset. För
leasing av byggnader och mark där koncernen är leasetagare har koncernen
emellertid valt att inte skilja på icke-leasingkomponenter och redovisar
leasing- och icke-leasingkomponenter som erläggs med fasta belopp som
en enda leasingkomponent.
Leasingavtal där koncernen är leasetagare
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid
leasingavtalets inledningsdatum. Nyttjanderättstillgången värderas initialt
till anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens initiala värde med
tillägg för leasingavgifter som betalas vid eller före inledningsdatument plus
eventuella initiala direkta utgifter. Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt
från inledningsdatumet till det tidigare av slutet av tillgångens nyttjande
period och leasingperiodens slut, vilket i normalfallet för koncernen är leasingperiodens slut. I de mer sällsynta fall då anskaffningsvärdet för nyttjande
rätten återspeglar att koncernen kommer att utnyttja en option att köpa den
underliggande tillgången skrivs tillgången av till nyttjandeperiodens slut.
Leasingskulden – som delas upp i långfristig och kortfristig del – värderas
initialt till nuvärdet av återstående leasingavgifter under den bedömda
leasingperioden. Leasingperioden utgörs av den ej uppsägbara perioden med
tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet bedöms
som rimligt säkert att dessa kommer att nyttjas.
Leasingavgifterna diskonteras i normalfallet med koncernens marginella
upplåningsränta, vilken utöver koncernens/företagets kreditrisk återspeglar
respektive avtals leasingperiod, valuta och kvalitet på underliggande tillgång
som tänkt säkerhet. I de fall leasingavtalets implicita ränta lätt kan fastställas
används dock den räntan, vilket är fallet för delar av koncernens fordon.
Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter under bedömd
leasingperiod:
•
•

•
•
•

fasta avgifter, inklusive till sin substans fasta avgifter
variabla leasingavgifter kopplade till index eller pris (”rate”), initialt
värderade med hjälp av det index eller pris (rate”) som gällde vid
inledningsdatumet,
eventuella restvärdesgarantier som förväntas betalas,
lösenpriset för en köpoption som koncernen är rimligt säker på att
utnyttja och
straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet om bedömd
leasingperiod återspeglar att sådan uppsägning kommer att ske.

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive period och reduceras
med leasingbetalningarna. Räntekostnaden beräknas som skuldens värde
gånger diskonteringsräntan.
Leasingskulden för koncernens lokaler med hyra som indexuppräknas
beräknas på den hyra som gäller vid respektive rapportperiods slut. Vid
denna tidpunkt justeras skulden med motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens redovisade värde. På motsvarande sätt justeras skuldens
och tillgångens värde i samband med att ombedömning sker utav leasingperioden. Detta sker i samband med att sista uppsägningsdatumet inom
tidigare bedöms leasingperiod för lokalhyresavtal har passerats alternativt då
betydelsefulla händelser inträffar eller omständigheterna på ett betydande
sätt förändras på ett sätt som är inom koncernens kontroll och påverkar den
gällande bedömningen av leasingperioden.
För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre
eller med en underliggande tillgång av lågt värde, understigande 50 KSEK,
redovisas inte någon nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasing
avgifter för dessa leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Inga avtal där koncernen är leasegivare förekommer.
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Principer tillämpade till och med 31 december 2018
Koncernen klassificerade under perioder före 2019 avtal som gav rätt att
använda en tillgång under en överenskommen period i utbyte mot en betalning eller en serie av betalningar – som operationella eller finansiella baserat
på om avtalet i allt väsentligt överförde de risker och fördelar som
var förknippade med ägandet av tillgången.
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisades i årets resultat
linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av
ett avtal redovisades i årets resultat som en minskning av leasingavgifterna
linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsfördes i de
perioder de uppkom.
Finansiella leasingavtal i vilka koncernen var leasetagare redovisades i
allt väsentligt på sätt som motsvarar redovisningen av leasingavtal enligt
ovan från och med 1 januari 2019. Den huvudsakliga skillnaden bestod i att
i fordonsleasingavtal där koncernen garanterade restvärdet inkluderades
hela restvärdesbeloppet i beräkningen av leasingskulden (och indirekt
leasingtillgången):

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter består av ränteintäkter samt valutakursdifferenser.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån samt valutakurs
differenser.
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas enligt effektivräntemetoden.
Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och
utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade löptid till redovisade bruttovärdet för en finansiell tillgång eller det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell skuld. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts
eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser.

SKATTER
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i
övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt
hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden
på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig
goodwill och inte heller för skillnad som uppkommit vid första redovisningen
av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat.
Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotteroch intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid.
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar
eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade
eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa
kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar redu
ceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning
redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, samt kundfordringar. På skuldsidan
återfinns leverantörsskulder, villkorade köpeskillingar samt låneskulder.
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Redovisning och värdering vid första redovisningstillfället
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är ut
givna. Avistaköp och avistaförsäljning av finansiella tillgångar redovisas
per likviddagen. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redo
visas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde med tillägg/
avdrag för transaktionsutgifter, förutom avseende instrument som löpande
värderas till verkligt värde via resultatet för vilka transaktionsutgifter
istället kostnadsförs då de uppkommer. Kundfordringar (utan en betydande
finansieringskomponent) värderas initialt till det transaktionspris som fastställts enligt IFRS 15
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att
kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Klassificering och efterföljande värdering av finansiella tillgångar
Samtliga koncernens finansiella tillgångar redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Detta eftersom de innehas inom ramen för en affärsmodell vars
mål är att erhålla de avtalsenliga kassaflödena samtidigt som kassaflödena
från tillgångarna endast utgörs av betalningar av kapitalbelopp och ränta.
Klassificering och efterföljande värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras som värderade till upplupet anskaffningsvärde eller värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella skulder
som värderas till verkligt värde via resultaträkningen består av villkorade
köpeskillingar. Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Säkring av valutakursrisk i utländska nettoinvesteringar
Investeringar i utländska dotterbolag (nettotillgångar inklusive goodwill)
säkras genom användning av lån i utländsk valuta som säkringsinstrument.
Periodens valutakursdifferenser på säkringsinstrumentet efter avdrag för
skatteeffekter, redovisas, i den mån säkringen är effektiv, i övrigt total
resultat med ackumulerade valutakursdifferenser i en särskild komponent
av eget kapital (omräkningsreserven). Härigenom neutraliseras delvis de
omräkningsdifferenser som uppkommer från utlandsverksamheter.

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodo
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader
vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.
Utgivna konvertibla skuldebrev
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom att motparten
utnyttjar sin option att konvertera fordringsrätten till aktier, redovisas som
ett sammansatt finansiellt instrument uppdelat på en skulddel och en eget
kapitaldel. Skuldens verkliga värde vid emissionstidpunkten beräknas genom
att de framtida betalningsflödena diskonteras med den aktuella marknadsräntan för en liknande skuld, utan rätt till konvertering.
Värdet på egetkapitalinstrumentet beräknas som skillnaden mellan
emissionslikviden då det konvertibla skuldebrevet gavs ut och det verkliga
värdet av den finansiella skulden vid emissionstidpunkten. Eventuell
uppskjuten skatt hänförlig skulden vid emissionstidpunkten avräknas från
det redovisade värdet av egetkapitalinstrumentet. Transaktionskostnader
i samband med emission av ett sammansatt finansiellt instrument fördelas
på skulddelen och egetkapitaldelen proportionellt mot hur emissionslikviden
fördelas. Räntekostnaden redovisas i årets resultat och beräknas med
effektivräntemetoden.
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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med
syftet med anskaffningen. Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp,
konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk
att färdigställa för avsedd användning eller försäljning ingår i anskaffningsvärdet. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella anläggnings-
tillgångar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort
ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av
tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering
av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens
redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången
kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i
den period de uppkommer.
En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften avser
utbyten av identifierade komponenter eller delar därav. Även i de fall ny
komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella
oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer
kostnadsförs löpande.
Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark
skrivs inte av. Leasade tillgångar skrivs även de av över beräknad nyttjandeperiod eller, om den är kortare, över den avtalade leasingtiden. Koncernen
tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda
nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen.
Beräknade nyttjandeperioder:
– maskiner och andra tekniska anläggningar
– inventarier, verktyg och installationer
– fordon
– datorer

5–10 år
5–10 år
5 år
4–5 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas
vid varje års slut.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR OCH
ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas
minst årligen för nedskrivningsbehov.
Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen utgörs av
kundrelationer, patent, varumärken samt affärssystem och redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) och eventuella
nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars
beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är
obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Goodwill och
andra immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod eller som
ännu inte är färdiga att användas prövas för nedskrivningsbehov årligen
och dessutom så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången
ifråga har minskat i värde. Immateriella tillgångar och andra immaterialla
tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den tidpunkt
då de är tillgängliga för användning.
De beräknade nyttjandeperioderna är:
– kundrelationer
– patent
– varumärken
– affärssystem (andra immateriella tillgångar)

10 år
10 år
15 år
5 år

VARULAGER
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning
av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit
vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. För tillverkade varor och pågående arbete inkluderar
anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en
normal kapacitet.

NEDSKRIVNING AV MATERIELLA
OCH IMMATERILLA TILLGÅNGAR
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att avgöra
om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För
goodwill, andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och
immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen
oberoende kassaflöden till en enskild tillgång, och dess verkliga värde minus
försäljningskostnader inte kan användas, grupperas tillgångarna vid prövning
av nedskrivningsbehov till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets
(grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En
nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat. Då nedskrivningsbehov
identifierats för en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas
nedskrivningsbeloppet i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av
enheter).
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljnings
kostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras
framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta
och den risk som är förknippad med den specifika tillgången.
En nedskrivning av tillgångar reverseras om det både finns indikation på
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs
endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring
inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag
för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
En reserv för förväntade kreditförluster beräknas och redovisas för de finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde. För kundfordringar tillämpas en förenklad metod och reserv för kreditförluster beräknas
och redovisas utifrån förväntade kreditförluster för hela den återstående
löptiden. Beräkningen av förväntade kreditförluster baseras huvudsakligen
på information om historiska förluster för liknande fordringar och motparter.
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Den historiska informationen utvärderas och justeras kontinuerligt utifrån
den aktuella situationen och koncernens förväntan om framtida händelser.

genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats
före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

UTBETALNING AV KAPITAL TILL ÄGARNA
EVENTUALFÖRPLIKTELSER (ANSVARSFÖRBINDELSER)

Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt
utdelningen.

RESULTAT PER AKTIE
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen
hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet
aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta
hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier. Några potentiella
stamaktier som kan föranleda utspädning fanns dock inte per balansdagen.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redo
visas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.
En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för eventuella
bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell
förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från
anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets
förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I
sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som
företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den
aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och investerings
risken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för
att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget
under en period.
Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsplaner.
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal
redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när företaget inte längre kan dra
tillbaka erbjudandet till de anställda eller när företaget redovisar kostnader
för omstrukturering. Ersättningarna som beräknas bli reglerade efter tolv
månader redovisas till dess nuvärde. Ersättningar som inte förväntas regleras helt inom tolv månader redovisas enligt långfristiga ersättningar.

OPTIONSPROGRAM
Huvudägare till AdderaCare AB ställt ut optioner till VD och styrelseledamöter som ger dessa rätt att förvärva aktier i bolaget. Deltagarna i programmet
betalade ett pris för optionerna som motsvarade optionernas verkliga värde
vid tilldelningstillfället. I enlighet med IFRS 2 redovisas därför ingen kostnad
för en aktierelaterad ersättning kopplad till programmen.

Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas
endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom koncernens kontroll
eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2
Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings
utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär
att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa
samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom
ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka
undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.

SKILLNADER MELLAN KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS
REDOVISNINGSPRINCIPER
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moder
bolagets finansiella rapporter.
Ändrade redovisningsprinciper
Om inte annat anges nedan har moderbolagets redovisningsprinciper under
2019 förändrats i enlighet med vad som anges ovan för koncernen.
De nya principer för leasing, i enlighet med IFRS 16, som börjat tillämpas
av koncernen tillämpas inte av moderbolaget. Moderbolaget tillämpar en
undantagsmöjlighet i RFR 2, med effekt att moderbolaget redovisar existerande leasingavtal på samma sätt som tidigare år.
Klassificering och uppställningsformer
Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt
årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över resultat och övrigt
totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödes
analysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive
IAS 7 Rapport över kassaflöden.
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag. I koncernredovisningen redovisas
transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa
uppkommer.
Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpe
skillingen kommer att utgå. Eventuella förändringar av den villkorade
köpeskillingen läggs på/reducerar anskaffningsvärdet för aktierna.

AVSÄTTNINGAR
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om
betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En
avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller
informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt
att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av
det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen.
Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar
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Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 för finansiella instrument. I
moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffnings
värde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar
enligt lägsta värdets princip. För finansiella tillgångar som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde tillämpas IFRS 9s nedskrivningsregler.
Leasade tillgångar
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med undantaget som finns

Noter

Skatter
I moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver utan
uppdelning på eget kapital och uppskjuten skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen görs i moderbolaget på motsvarande sätt ingen
fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.

i RFR 2. För leasetagare redovisas leasingavgifter som kostnad linjärt över
leasingperioden och således redovisas inte nyttjanderätter och leasing
skulder i balansräkningen. På samma sätt som i koncernredovisningen skiljs
inte leasing- och icke-leasingkomponenter åt för byggnader och mark. Istället redovisas leasing- och icke-leasingkomponenter som en enda leasing
komponent för dessa typer av underliggande tillgångar.
Inga avtal där moderbolaget utgör leasegivare förekommer.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Not 2 | Intäkter				
Intäkter från avtal med kunder sammanfaller med redovisad netto
omsättning för koncern och moderbolag.

Koncernens intäkter från avtal med kunder är huvudsakligen hänförlig till
försäljning av hjälpmedelsprodukter såsom bostadsanpassningar i form av
ramper, lyftplattformar, trappor i kombination med försäljning av badrumsanpassningar samt tillverkning och försäljning av hjälpfordon. Förutom
detta bedrivs det inom företagsgruppen även försäljning av bolltäcken,
bolldynor, olika typer av sinnesstimulerande hjälpmedel, fotproteser samt
ortopediska skor för barn och vuxna. Moderbolagets intäkter består av
management fees.

Fördelning av intäkter från avtal med kunder
Fördelningen av intäkter från avtal från kunder uppdelat på produkt
område sammanfattas nedan. Tabellen innehåller även en avstämning
mellan intäktsfördelningen och koncernens rörelsesegment (se not 3).

Koncernen
				
KSEK
1 januari–31 december 2019
Trident
Kom i Kapp
Amajo
Erimed
Intäkt per produktområde
Tillgänglighet
Fordon (specialcyklar)
Ortopediska produkter
Tyngdprodukter
Sinnesrum
Kognitiva hjälpmedel

Huka

Koncernen

46 953
11 387
–
–
–
–

–
–
–
16 514
4 670
16 358

–
–
–
1 110
4 631
3 061

–
–
39 085
–
–
–

–
62 086
–
–
–
–

46 953
73 473
39 085
17 624
9 301
19 419

58 340

37 542

8 802

39 085

62 086

205 855

				
KSEK
1 januari–31 december 2018
Trident
Kom i Kapp
Amajo
Erimed

Huka

Koncernen

Intäkt per produktområde
Tillgänglighet
Fordon (specialcyklar)
Ortopediska produkter
Tyngdprodukter
Sinnesrum
Kognitiva hjälpmedel

41 131
17 755
–
–
–
–

–
–
–
18 705
5 773
15 300

–
–
–
1 436
3 655
2 078

–
–
40 145
–
–
–

–
46 443
–
–
–
–

41 131
64 198
40 145
20 141
9 428
17 378

58 886

39 778

7 169

40 145

46 443

192 421

Moderbolaget
KSEK
Management fee

Koncernen
2019

2018

843

776

843

776

Moderbolaget debiterar utförda tjänster i form av management fee till
dotterbolagen.
Kontraktsbalanser
Koncernen har kontraktsbalanser i form av kundfordringar samt avtals
skulder. Avtalsskulderna avser förskott som erhållits från kunder. Förutbetalda intäkter vid årets början har intäktsredovisats under 2019. Förutbetalda intäkter vid årets slut kommer att intäktsredovisas under 2020.
Moderbolaget har inga kontraktsbalanser. 			

KSEK
Kundfordringar
Avtalsskulder (förutbetalda intäkter)

2019-12-31

2019-01-01

27 740
637

34 223
1 837

Transaktionspris allokerat till återstående prestationsåtaganden
(”orderstock”)
Enligt IFRS 15 ska upplysning lämnas om det transaktionspris som är
allokerat till återstående prestationsåtaganden, något som normalt brukar
benämnas ”orderstock”. AdderaCare har dock inga ordrar med en ursprunglig löptid på ett år eller mer och har därför valt att använda sig av möjligheten som ges i IFRS 15 att i sådana fall inte upplysa om ”orderstock”.
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Not 3 | Rörelsesegment
Under 2019 och 2018 har moderbolaget AdderaCare AB försett koncernens
segment med vissa tjänster i form av lednings- utvecklings- samt redo
visningstjänster. Sådan försäljning har skett till självkostnadspris. Förutom
det sker varuförsäljning och lokaluthyrning mellan vissa av koncern
bolagen. Prissättning av denna varuförsäljning och lokaluthyrning har
skett till marknadsmässiga villkor.

Koncernens verksamhet är indelad i fem (fem) segment motsvarande de
rörelsedrivande dotterbolagen. Varje segment har en VD som regelbundet
rapporterar till koncernledningen som är koncernens högste verkställande
beslutsfattare. Koncernens interna rapportering är uppbyggd så att koncernledningen kan följa respektive segments omsättningstillväxt
och rörelseresultat.					
– Trident Industri AB
– Kom i Kapp AB
– Amajo A/S
– Erimed-gruppen
– Huka B.V. (förvärvades 2018-02-01)				
							

Koncernen
				
KSEK
2019
Trident
Kom i Kapp
Amajo
Erimed

Huka Koncerngemensamt

Eliminering

Koncernen

Extern försäljning
58 340
37 542
8 802
39 085
62 086			 205 855
Intern försäljning
4
744		
24
4 680
843
–6 295
–
Kostnad för sålda varor								 –145 273
Intern kostnad för sålda varor
–4 555
7
–751		
–125
–4
5 428
–
Övriga rörelseintäkter
67
93
2
–27		
1		
136
Övriga rörelsekostnader								
–
Försäljnings- och administrations-							
kostnader								 −61 348
Interna försäljnings- och
administrationskostnader
–24		
–153		
–690		
867
–
Rörelseresultat

4 034

683

352

4 257

3 075

–13 031		

Återläggning av- och nedskrivningar
samt förvärvskostnader

3 269

1 149

37

1 547

1 652

6 399		

Rörelseresultat (EBITDA)

7 303

1 832

389

5 804

4 727

–6 632		

–630
14 053		
13 423

										
Av- och nedskrivningar samt								
förvärvskostnader								
–14 053		
							
Finansiella intäkter								
2		
Finansiella kostnader								
−1 761
Resultat före skatt								
–2 389
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Koncernen
				
KSEK
2018
Trident
Kom i Kapp
Amajo
Erimed

Huka Koncerngemensamt

Eliminering

Koncernen

Extern försäljning
58 886
39 778
7 169
40 145
46 443			 192 421
Intern försäljning		
553		
96
6 858
776
−8 283
–
Kostnad för sålda varor								 −134 534
Intern kostnad för sålda varor
−6 733
−7
−546		
−125		
7 411
–
Övriga rörelseintäkter
167
116				
1 466		
1 749
Övriga rörelsekostnader								
–
Försäljnings- och administrations-							
kostnader								 −56 286
Interna försäljnings- och
administrationskostnader
−501
−240
−131				
872
–
Rörelseresultat

1 700

4 375

−1 432

7 089

5 219

−13 601		

Återläggning av- och nedskrivningar
samt förvärvskostnader

1 736

323

36

294

517

7 939		

Rörelseresultat (EBITDA)

3 436

4 698

−1 396

7 383

5 736

−5 662		

3 350
10 845		
14 195

										
Av- och nedskrivningar samt								
förvärvskostnader								 −10 845		
							
Finansiella intäkter								
4		
Finansiella kostnader								
−2 003
Resultat före skatt								
1 351
									

Geografiska områden
KSEK
Koncernen
Intäkter från externa kunder
Sverige
Danmark
Finland
England
Benelux
Frankrike
Övriga länder inom EU
Norge
Övriga länder utanför EU

2019

2018

107 014
6 561
2 719
1 479
49 054
5 046
4 811
23 398
5 773

107 257
4 853
3 706
1 300
37 233
5 956
4 950
22 203
4 963

205 855

192 421

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter det land
som försäljningen skett till.
Information om större kunder
Koncernens försäljning sker framför allt till stat, kommuner, landsting
och privatpersoner.
Under 2019 och 2018 står ingen enskild kund för mer än 10 % av
koncernens omsättning.		
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Not 4 | Förvärv av rörelse
HUKA B.V.
Den 1 februari 2018 förvärvade AdderaCare 100 % av aktierna i bolaget
Huka B.V. till ett överenskommet företagsvärde om cirka 33 067 KSEK
(1 EUR = 9,757 SEK). Justerat för kassa och långfristiga skulder uppgick
den preliminära köpeskillingen till 30 558 KSEK. Förvärvet genomfördes
dels genom likvida medel från ett banklån och dels genom en riktad
nyemission, vilken beslutades om av styrelsen med stöd av bemyndigande
från extra bolagsstämma den 18 december 2017.
Huka B.V. är ett nederländskt bolag som arbetar med specialfordon
såsom specialcyklar, mobilitetsskotrar och en rullstolsskoter. Bolaget har
över 40 års erfarenhet inom sitt verksamhetsområde och innehar ett
stort antal nationella distributörer. Förutom det har bolaget noga utvalda
importörer, agenter och distributörer ibland annat USA, Sverige, Norge,
Belgien och Tyskland. Huka B.V. har i över 15 år levererat specialfordon
till vårt dotterbolag Trident Industri AB. Huvudkontoret finns i neder
ländska Oldenzaal.
AdderaCare har för avsikt att bygga upp en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv och förvärvet av Huka B.V. ska
ses som ett led i denna förvärvsstrategi.
Under de elva månader som konsoliderades under 2018 bidrog dotterföretaget med 46 443 KSEK till koncernens intäkter och 5 736 KSEK till
koncernens rörelseresultat (EBITDA). Om förvärvet hade inträffat per den
1 januari 2018, hade dotterföretaget istället bidragit med 49 600 KSEK
till koncernens intäkter och 5 836 KSEK till koncernens rörelseresultat
(EBITDA).
Effekter av förvärv 2018
KSEK
Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:
Immateriella tillgångar 		
– Kundrelationer		
Materiella anläggningstillgångar		
Varulager		
Kundfordringar och övriga fordringar		
Likvida medel		
Räntebärande skulder		
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder		
Uppskjuten skatteskuld		

27 027
1 948
15 589
9 857
35
−10 199
−9 465
−6 757

Netto identifierbara tillgångar och skulder		

28 035

Goodwill		

25 823

Överförd ersättning		

53 858

Värdet på förvärvade immateriella tillgångar och goodwill om 52 850 KSEK
har fastställts (se även not 25).
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Goodwill
Goodwill är hänförlig till den strategiska betydelsen förvärvaren har för
den breddning som ges till befintligt produkterbjudande inom AdderaCare
koncernen. AdderaCare bedömer att bolaget på sikt kommer bli en av flera
tillväxtmotorer inom koncernen. Ingen del av goodwillen förväntas vara
skattemässigt avdragsgill.
Förvärvsrelaterade utgifter
Förvärvsrelaterade utgifter uppgick till 1 395 KSEK och avsåg arvoden till
konsulter i samband med due diligence. Dessa utgifter redovisades 2018
som övriga rörelsekostnader i rapport över resultat och övrigt totalresultat.
Förvärvade fordringar
Verkligt värde på förvärvade fordringar uppgick till 9 857 KSEK, vilket
också var fordringarnas bruttobelopp. Hela beloppet har blivit reglerat.
Överförd ersättning		
KSEK
Likvida medel		
RIktad nyemission köpeskilling		
Villkorad köpeskilling		

15 279
15 279
23 300

Total överförd ersättning		

53 858

Villkorad köpeskilling
Förvärvsavtalet anger att en villkorad köpeskilling skall utgå till Huka B.V:s
tidigare ägare beroende på resultatutvecklingen för bolaget under räkenskapsåren 2018 och 2019. Vid förvärvstillfället uppskattades tilläggs
köpeskillingarna att uppgå till totalt 23 300 KSEK. Redovisat värde på den
villkorade köpeskillingen uppgick den 31 december 2019 till 15,8 MSEK
efter att 7,5 MSEK, varav hälften genom en kvittningsemission, reglerats
avseende den villkorade köpeskillingen för räkenskapsåret 2018. Den villkorade köpeskillingen är maximerad utifrån ett rörelseresultat (EBITDA) om
1,2 MEUR för 2019. Enligt avtal skulle ingen villkorad köpeskilling utgå om
rörelseresultatet (EBITDA) för 2018 och 2019 understiger 2017 års nivå.

Not 5 | Övriga rörelseintäkter
KSEK
Koncernen
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Realisationsresultat vid avyttring av
rörelsegren
Resultat vid omvärdering av preliminärt
beräknad tilläggsköpeskilling
Försäkringsersättningar
Övrigt

2019

2018

120

194

–

105

–
2
14

1 360
7
83

136

1 749

Noter

Not 6 | Anställda, personalkostnader och
ledande befattningshavares ersättningar

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader i moderbolaget
KSEK		2019

Kostnader för ersättningar till anställda
KSEK

2019

Koncernen
Löner och ersättningar m.m.
Pensionskostnader,
avgiftsbaserade planer
Sociala avgifter

2018

39 884

37 145

5 401
10 124

4 953
9 500

55 409

51 598

2019 varav män

2 890
(–)
2 890
(–)
1 613
(716)

263
(–)
263
(–)
160
(77)

3 153
(–)
3 153
(–)
1 773
(793))

KSEK		2018
3
3

50 %
50 %

3
3

67 %
67 %

Dotterföretag
Sverige
Holland
Norge
Totalt i dotterföretag

44
23
5
71

71%
96 %
42 %
77 %

43
20
4
67

72 %
95 %
25 %
76 %

Koncernen totalt

74

76 %

70

76 %

Könsfördelning i företagsledningen

Koncernen
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Summa

2018 varav män

Moderbolaget
Sverige
Totalt moderbolaget

Moderbolaget
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Övriga
anställda

* Gruppen ledande befattningshavare avser styrelseledamöter under året, verkställande
direktör samt övrig ledande befattningshavare i moderbolaget.

Medelantalet anställda

KSEK

Moderbolaget
Löner och andra ersättningar
(varav tantiem o.d.)
Moderbolaget totalt
(varav tantiem o.d.)
Sociala kostnader
(varav pensionskostnad)

Ledande
befattningshavare
(7 personer*)

2019-12-31

Andel kvinnor

20 %
50 %

20 %
50 %

2018-12-31

Moderbolaget
Löner och andra ersättningar
(varav tantiem o.d.)
Moderbolaget totalt
(varav tantiem o.d.)
Sociala kostnader
(varav pensionskostnad)

Ledande
befattningshavare
(7 personer*)

Övriga
anställda

Summa

2 466
(–)
2 466
(–)
1 332
(532)

274
(–)
274
(–)
158
(72)

2 740
(–)
2 740
(–)
1 490
(604)

* Gruppen ledande befattningshavare avser styrelseledamöter under året, verkställande
direktör samt övrig ledande befattningshavare i moderbolaget.

Andel kvinnor

20 %
0%

10 %
0%

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt pensionsförpliktelser för ledande befattningshavare i koncernen
	 
KSEK		2019
2018
		Ledande
		befattnings		havare
		(7 personer*)

Löner och andra ersättningar
(varav tantiem o.d.)
Pensionskostnader
Pensionsförpliktelser
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2 890
(–)
716
–

Ledande
befattningshavare
(7 personer*)

2 466
(–)
532
–

Noter

Not 6 | Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar, forts
Löner
och andra ersättningar till ledande befattningshavare
								
KSEK

2019

Grundlön
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensions-		 Pensionskostnad
Summa
förpliktelser

Moderbolaget

Styrelsens ordförande Per Nilsson							
Ersättning från moderbolaget
100
–
–
–
100
–

Styrelseledamot Jan Kvarnström							
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
								
Styrelseledamot Marianne								
Dicander Alexandersson					
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
							
Styrelseledamot Leif Lindau						
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
							
Styrelseledamot Rickard Benediktsson						
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
								
Verkställande direktör
Michael Hermansson (till och med 2019-08-31)							
Ersättning från moderbolag
889
–
31
246
1 166
–

Verkställande direktör
Marianne Sernevi (från och med 2019-09-01)							
Ersättning från moderbolag
636
–
–
209
845		
							
Andra ledande befattningshavare
(1 person)							
Ersättning från moderbolaget
1 065
–
1
261
1 327
–
Summa

2 890

–

32

716

3 638

–

Ersättning från moderbolaget

2 890

–

32

716

3 638

–
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Löner
och andra ersättningar till ledande befattningshavare
								
KSEK

2018

Grundlön
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensions-		 Pensionskostnad
Summa
förpliktelser

Moderbolaget
Styrelsens ordförande Per Nilsson							
Ersättning från moderbolaget
100
–
–
–
100
–
Styrelseledamot Jan Kvarnström							
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
								
Styrelseledamot Marianne								
Dicander Alexandersson					
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
							
Styrelseledamot Leif Lindau						
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
							
Styrelseledamot Rickard Benediktsson						
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
								
Verkställande direktör
Michael Hermansson							
Ersättning från moderbolag
1 307
–
42
334
1 683
–
								
Andra ledande befattningshavare
(1 person)							
Ersättning från moderbolaget
859
–
1
198
1 058
–
Summa

2 466

–

43

532

3 041

–

Ersättning från moderbolaget

2 466

–

43

532

3 041

–

Ledande befattningshavares ersättningar		
Under 2019 har samtliga ledande befattningshavares ersättningar utbetalats
som lön. Under 2018 har Per Nilsson arvoderats via bolag i form av Ampere i
Malmö AB, vilket ägs till 50 % av styrelseordförande Per Nilsson och 50 % av
närstående. Under samma år har även Jan Kvarnström arvoderats via bolag
i form av K+Cie, vilket ägs till 50 % av den tidigare styrelseledamoten Jan
Kvarnström och 50 % av närstående. Marianne Dicander Alexandersson har
arvoderats via bolag i form av Mda Management AB, vilket ägs till 100 % av
styrelseledamot Marianne Dicander Alexandersson och även Leif Lindau har
under 2018 arvoderats via bolag i form av Lintra Consulting AB, vilket ägs till
60 % av styrelseledamot Leif Lindau och 40 % av närstående.
Avgångsvederlag
Det finns ett avtal mellan Moderbolaget och dess nuvarande verkställande
direktör om rätt till avgångvederlag motsvarande 12 månadslöner vid uppsägning från Moderbolagets sida under 2020. Vid uppsägning från Moderbolagets
sida som sker från och med den 1 januari 2021 uppgår avgångsvederlaget till
9 månadslöner. Inga andra avtal finns mellan Moderbolaget eller dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger
denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.
Lån till ledande befattningshavare
Det finns inga avtal eller lämnade lån till ledande befattningshavare.

OPTIONSPROGRAM
Optionsavtal med VD Michael Hermansson
Moderbolagets dåvarande verkställande direktör Michael Hermansson
samt Moderbolagets huvudägare, Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström,

Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB har ingått två optionsavtal. Hermansson äger rätt att förvärva totalt 80 000 aktier av respektive nämnd
part. Hermansson äger således rätt att förvärva totalt 400 000 aktier.
200 000 aktier med teckningstid till och med 31 december 2017 till ett
lösenpris om 8 SEK per aktie och 200 000 aktier med en teckningstid till
och med 31 december 2018 med ett lösenpris om 10 SEK per aktie. Hermanssan nyttjade under Q4 2017 det första optionsavtalet och förvärvade totalt 200 000 aktier. Hermansson valde att inte utnyttja det andra
optionsavtalet under Q4 2018. Optionerna har förvärvats till ett pris som
motsvarar bedömt marknadsvärde för optionerna då de ställdes ut. Värdet
av optionerna har beräknats med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell.
Inte något av optionsavtalen är utestående per balansdagen.
Optionsavtal med styrelseledamöter och CFO
AdderaCares fem huvudägare, Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström,
Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB har ställt ut optioner till Bolagets
styrelseledamöter Marianne Dicander Alexandersson, Leif Lindau och Rickard
Benediktsson samt till Bolagets CFO, Henrik Carlsson (”Parterna”). Genom
optionsavtalen ställer huvudägarna ut totalt 40 000 teckningsoptioner till
vardera av Parterna. Parterna äger genom optionsavtalen rätten att, för
varje teckningsoption, köpa en aktie till ett lösenpris om 6,25 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av aktier från och med den
1 december 2016 till och med den 13 oktober 2019. Optionerna har för
värvats till ett pris som motsvarar bedömt marknadsvärde för optionerna
då de ställdes ut. Värdet av optionerna har beräknats med Black & Scholes
värderingsmodell. Ingen av styrelseledamöterna eller Bolagets CFO valde
att utnyttja optionsavtalen under 2019 och inte något av optionsavtalen
är utestående per balansdagen.
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Not 7 | Arvode och kostnadsersättning
till revisorer

Not 9 | Finansnetto
KSEK

KSEK

2019

2018

2019

2018

Koncernen
Ränteintäkter

2
4
Koncernen
Finansiella intäkter
2
4
KPMG AB		
			
Revisionsuppdrag
806
628
Ränta på skulder till kreditinstitut
–1 176
–1 555
Andra uppdrag
94
696
Övriga räntekostnader
−417
−306
			
Netto valutakursförändringar
−168
–142
Övriga revisorer			
Revisionsuppdrag
251
58
Finansiella kostnader
–1 761
–2 003
Andra uppdrag
155
150
			
Finansnetto
–1 759
–1 999
Moderbolaget			
Samtliga ränteintäkter och räntekostnader är hänförliga till poster som
KPMG AB			
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Revisionsuppdrag
226
232
Andra uppdrag
94
696
			
KSEK
Övriga revisorer			
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

–
–

–
–

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med
överenskommelse eller avtal.
Andra uppdrag inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer
på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av
sådana övriga arbetsuppgifter. Inom ramen för andra uppdrag har under
2018 även redovisats KPMG AB:s arvode i samband med due diligence.

2019

Moderbolaget

Resultat från andelar i koncernföretag			
Utdelning
15 000
6 500
15 000

KSEK
Koncernen
Råvaror och förnödenheter
Förändring av lager av färdiga varor
och produkter i arbete
Fraktkostnader
Produktionskostnader
Lokalkostnader
Marknadskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Andra rörelsekostnader

2019

2018

99 999

91 557

–2 003
9 769
2 827
6 610
4 203
57 838
7 631
19 747

−870
8 498
1 677
6 177
5 287
52 390
9 593
16 511

206 621

190 820
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6 500

Räntekostnader och liknande resultatposter			
Räntekostnader
−752
–841
Varav koncernföretag
−66
−10
Varav övriga
–686
–831
Netto valutakursförändringar
−168
–142
–920

Not 8 | Rörelsens kostnader fördelade
på kostnadsslag

2018

–983

Samtliga ränteintäkter och räntekostnader är hänförliga till poster som
värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Not 10 | Bokslutsdispositioner
KSEK

2019

2018

Moderbolaget
Erhållet koncernbidrag
Återförd periodiseringsfond

7 500
92

6 785
–

7 592

6 785

Noter

Not 11 | Skatter

KSEK

2019

2018

Moderbolaget

Redovisat i resultaträkningen och övrigt totalresultat
KSEK

2019

2018

Aktuell skattekostnad (–)			
Årets skattekostnad
−3
−1

Koncernen

−3

−1

Totalt redovisad skattekostnad i moderbolaget
−3
−1
Aktuell skattekostnad (−)			
Årets skattekostnad
−992
−2 619
Avstämning av effektiv skatt
−992
−2 619
Uppskjuten skattekostnad (−)
KSEK		2019		 2018
/ skatteintäkt (+)			
Koncernen
Uppskjuten skatt avseende
Resultat före skatt		 –2 389		
1 351
temporära skillnader
92
109
Uppskjuten skatteintäkt i under
året avskrivna immateriella
anläggningstillgångar
Uppskjuten skatteintäkt avseende
finansiell leasing
Uppskjuten skatt till följd av förändringar
av skattesatser

1 488

1 779

15

5

–77

470

1 518

2 363

526

–256

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

Skatt enligt gällande skattesats
för koncernen
Effekter av andra skattesatser
för utländska dotterföretag
Ej avdragsgilla kostnader
Skatt hänförlig till tidigare år
Effekt av ändrade skattesatser
Schablonränta på
periodiseringsfond
Övrigt

21,4%

511

22,0%

–297

2,5%
–2,7%
5,0%
–3,2%

60 –5,5%
–65 39,1%
119 –3,2%
–77 –34,8%

75
–529
43
470

–0,9%
0,0%

–22
–

0,7%
0,6%

–10
–8

22,0%

526

19,0%

–256

Moderbolaget
Resultat före skatt		 14 981		

6 437

Redovisad effektiv skatt
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat
Vinst på säkring av valutarisk i utlandsverksamhet

6

152

6

152

Skatt enligt gällande skattesats
för moderbolaget
21,4%
Ej avdragsgilla kostnader
0,0%
Ej skattepliktiga intäkter
–21,4%
Redovisad effektiv skatt

0,0%

–3 206 22,0%
–7
0,2%
3 210 –22,2%
–3

0,0%

–1 416
–15
1 430
–1

Förändring
av uppskjuten skattefordran i temporära skillnader och underskottsavdrag
					
KSEK			
Redovisat i

		
Redovisat i
eget kapital

Förvärv/
Avyttring
av rörelse

Balans per
31 dec 2019

–
–
–
–
–

1
3
–
–
10

–
–
–
–
–

18
112
2
–
316

–

14

–

448

KSEK			
Redovisat i

		
Redovisat i
eget kapital

Förvärv/
Avyttring
av rörelse

Balans per
31 dec 2018

Koncernen
Materiella anläggningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Avsättningar
Aktivering av underskottsavdrag

Koncernen
Materiella anläggningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Avsättningar
Aktivering av underskottsavdrag

Balans per
1 jan 2019

Redovisat i
årets resultat

övrigt totalresultat

20
147
2
6
305

–3
–38
–
–6
1

480

–46

Balans per
1 jan 2018

Redovisat i
årets resultat

övrigt totalresultat

19
118
2
9
–

–1
26
–
–3
305

–
–
–
–
–

1
3
–
–
–

–
–
–
–
–

20
147
2
6
305

149

327

–

4

–

480
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Noter

Not 11 | Skatter , forts
Förändring av uppskjuten skatteskuld i temporära skillnader och underskottsavdrag
						
KSEK			
Redovisat i

		
Redovisat i
eget kapital

Förvärv/
Avyttring
av rörelse

Balans per
31 dec 2019

–
–
–
–6
–
–

–
104
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

37
11 555
–27
–158
–393
2 855

–6

104

–

13 869

KSEK			
Redovisat i

		
Redovisat i
eget kapital

Förvärv/
Avyttring
av rörelse

Balans per
31 dec 2018

Koncernen
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Räntebärande skulder
Avsättningar
Periodiseringsfonder

Balans per
1 jan 2019

Redovisat i
årets resultat

övrigt totalresultat

54
12 939
–12
–152
–470
2 976

–17
–1 489
–15
–
77
–121

15 335

-1 564

Balans per
1 jan 2018

Redovisat i
årets resultat

övrigt totalresultat

119
7 766
−8
–
–
2 681

−65
−1 763
−4
–
−470
295

–
–
–
−152
–
–

–
350
–
–
–
–

–
6 586
–
–
–
–

54
12 939
−12
−152
−470
2 976

10 559

−2 007

−152

350

6 586

15 335

Koncernen
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Räntebärande skulder
Avsättningar
Periodiseringsfonder

Not 12 | Resultat per aktie
Resultat per aktie före och efter utspädning
KSEK

2019

2018

Resultat per aktie

–0,10

0,07

EBITDA per aktie före och efter utspädning
KSEK
EBITDA per aktie

2019

2018

0,75

0,86

Årets resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare

2019

–1 863

Resultat hänförligt till moderbolagets
stamaktieägare, före och efter utspädning –1 863

KSEK

2019

2018

Årets EBITDA hänförligt till
moderbolagets aktieägare

13 423

14 195

EBITDA hänförligt till moderbolagets
stamaktieägare, före och efter
utspädning

13 423

14 195

Vägt genomsnittligt antal stamaktier före och efter utspädning

Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare,
före och efter utspädning
KSEK

Årets EBITDA hänförligt till moderbolagets stamaktieägare,
före och efter utspädning			

Antal aktier
2018

Vägt genomsnittligt antal
stamaktier under året

2019

2018

17 847 762

16 535 687

1 095
1 095
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Instrument som kan ge framtida utspädningseffekt och
förändringar efter balansdagen
I de ingångna optionsavtal vilka beskrivits i not 6 nyemitterades inga
aktier vid nyttjande av optionerna, varmed teckningsoptionerna inte
medförde någon utspädning för bolagets befintliga aktieägare. Inga nya
optionsavtal har ingåtts efter balansdagen.

Noter

Not 13 | Immateriella anläggningstillgångar		
KSEK			
Förvärvade immateriella tillgångar				
						
		
Varumärke
Kundrelationer
Patent
Goodwill
Totalt
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående balans 2018-01-01		
Rörelseförvärv		
Avyttringar och utrangeringar		
Årets valutakursdifferenser		

12 200
–
–
5

22 300
26 344
–675
1 418

7 250
–
–
–

51 209
26 336
–1 125
1 417

92 959
52 680
–1 800
2 840

Utgående balans 2018-12-31		

12 204

49 387

7 250

77 837

146 678

Ingående balans 2019-01-01		
12 204
Årets valutakursdifferenser		 –

49 387
418

7 250
–

77 837
417

146 678
835

Utgående balans 2019-12-31		

12 204

49 804

7 250

78 254

147 513

Ackumulerade av- och nedskrivningar		
Ingående balans 2018-01-01		
–1 068
Avyttringar och utrangeringar		–
Årets nedskrivning		–179
Årets avskrivningar		
–815

–4 781
169
–666
–4 723

–685
–
–
–725

–762
–
–780
–

–7 296
169
–1 624
–6 263

Utgående balans 2018-12-31		

–2 062

–10 001

–1 410

–1 542

–15 015

Ingående balans 2019-01-01		
Årets avskrivningar		
Utgående balans 2019-12-31		

–2 062
–801
–2 863

–10 001
–4 942
–14 942

–1 410
–725
–2 135

–1 542
–
–1 542

–15 015
–6 468
–21 482

Redovisade värden
		
Per 2018-01-01		
11 132
17 519
Per 2018-12-31		
10 142
39 386

6 565
5 840

50 447
76 295

85 662
131 663

Per 2019-01-01		
Per 2019-12-31		

5 840
5 115

76 295
76 712

131 663
126 031

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2018:			
Kostnad sålda varor		
–24
–
–708
Försäljningskostnader		
–970
–5 389
–17

–
–780

		–994

–725

–780

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2019:			
Kostnad sålda varor		
−24
–
−708
Försäljningskostnader		
–776
–4 942
–17

–
–

		
–801
–4 942

–

10 142
9 341

39 386
34 862

–5 389

–725

		
–732
–7 155
–7 887
		
−732
–5 735
–6 468

Alla immateriella tillgångar, utom goodwill, skrivs av. För information om avskrivningar, se redovisningsprinciperna i not 1.

Nedskrivningsprövningar för kassagenererande
enheter innehållande goodwill
Följande kassagenererande enheter har betydande redovisade goodwillvärden i förhållande till koncernens totala redovisade goodwillvärden:
KSEK
Koncernen
Trident Industri AB
Kom i Kapp AB
Erimed-gruppen
Huka B.V.
Enheter utan betydande
goodwillvärden, sammantagna

2019

2018

Redovisat värde

Redovisat värde

23 877
3 215
21 468
28 152

23 877
3 215
21 468
27 734

76 712

76 295

–

–

76 712

76 295

Nedskrivningar av goodwill
Koncernen gjorde under 2019 inte någon nedskrivning av goodwill.
Under 2018 har nedskrivning gjorts av goodwill i Trident Industri AB med
1 125 KSEK i samband med att rörelsegrenen Helaform avyttrades under
andra kvartalet 2018. Även i Amajo A/S har nedskrivning av goodwill
gjorts under 2018, i detta fallet med 762 KSEK i samband med att
koncernen gjorde en positiv återföring aveseende preliminärt beräknad
tilläggsköpeskilling hänförlig till förvärvet av Amajo A/S.
För de kassagenererande enheter där beräkning av återvinningsvärdet
genomförts och nedskrivningsbehov ej har identifierats, är det koncern
ledningens bedömning att inga rimligt möjliga förändringar i viktiga
antaganden skulle föranleda att återvinningsvärdet skulle understiga
det redovisade värdet.

• 51 •

Noter

Not 14 | Andra immateriella tillgångar

Not 13 | Immateriella
anläggningstillgångar, forts

KSEK
Metod för beräkning av återvinningsvärde
För samtliga goodwillvärden har återvinningsvärdet framtagits genom
en beräkning av nyttjandevärdet för den kassagenererande enheten.
Beräkningsmodellen bygger på en diskontering av framtida prognostiserade kassaflöden som ställts mot enhetens redovisade värden. De framtida
kassaflödena har baserats på 5-årsprognoser framtagna av ledningen för
respektive kassagenererande enhet. Vid test av goodwill har evig horisont
antagits och extrapolering av kassaflöden för åren efter prognosperioden
har baserats på tillväxttakt från och med år 6 på 2 procent.
Värderingsmodell						
De viktiga antagandena i femårsprognoserna och de metoder som använts
för att skatta värden är följande (för innevarande och föregående år):
						
Viktiga variabler
Metoder för att skatta värden
Omsättning –
Verksamhetens historiska utveckling, förväntad
marknadstillväxt
konjunkturutveckling för hjälpmedelssektorn, allmän
samhällsekonomisk utveckling, investeringsplaner för
offentliga och kommunala beställare, ränteläge och
lokala marknadsförutsättningar.
Rörelsemarginal

Historisk lönsamhetsnivå och effektivitet för verksamheten, tillgång till nyckelpersoner, och kvalificerad
arbetskraft, tillgång till interna resurser, kostnads
utveckling för löner, material och underleverantörer.

Rörelsekapitalbehov Bedömning utifrån varje enskilt fall om nivån på
rörelsekapitalet återspeglar verksamhetens behov
eller behöver justeras för prognosperioderna. För
utvecklingen framåt är ett rimligt och försiktigt antagande att det följer omsättningstillväxten. Hög grad
av egenutvecklade projekt kan innebära ett större
behov av rörelsekapital.
Investeringsbehov

Verksamheternas investeringsbehov bedöms utifrån
de investeringar som krävs för att uppnå prognostiserade kassaflöden i utgångsläget, det vill säga utan
expansionsinvesteringar.

Skattebelastning

Skattesatsen i prognoserna baseras på koncernens
skattesituation i Sverige avseende skattesats, underskottsavdrag mm.

Diskonteringsränta

Diskonteringsräntan är framtagen genom en vägd
genomsnittlig kapitalkostnad för den bransch som
koncernen verkar inom och återspeglar aktuella
marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde
och de risker som särskilt avser den tillgång för vilka
de framtida kassaflödena inte har justerats.

Variabel
Marknadstillväxt

Antaget värde
Tillväxt under prognosperioden = 3–7 %
Långsiktig tillväxt = 2 %
13–18 % före skatt

Diskonteringsränta

Andra immateriella anläggningstillgångar (affärssystem)

Koncernen

Anskaffningsvärde			
Ingående balans 1 januari 2018
926
926
Utgående balans 31 december 2018

926

926

Ingående balans 1 januari 2019
Övriga förvärv
Omklassificering från
materiella anläggningstillgångar

926
208

926
208

293

293

1 427

1 427

Utgående balans 31 december 2019

Avskrivningar			
Ingående balans 1 januari 2018
−129
−129
Årets avskrivningar
−185
−185
Utgående balans 31 december 2018

−314

−314

Ingående balans 1 januari 2019
Årets avskrivningar
Omklassificering från
materiella anläggningstillgångar

−314
−195

−314
−195

–293

–293

Utgående balans 31 december 2019

−802

−802

Redovisade värden			
Per 2018-01-01
797
797
Per 2018-12-31
612
612
Per 2019-01-01
Per 2019-12-31

612
625

612
625

Årets avskrivningar ingår i nedanstående
rader i resultaträkningen för 2018:			
Kostnad sålda varor
−157
−157
Försäljningskostnader
−9
−9
Administrationskostnader
−19
−19
−185

−185

Årets avskrivningar ingår i nedanstående
rader i resultaträkningen för 2019:			
Kostnad sålda varor
−157
−157
Försäljningskostnader
−9
−9
Administrationskostnader
−29
−29
−195
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Totalt

−195

Noter

Not 15 | Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra
tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg
och installationer

Nyttjanderättstillgångar

Totalt

Ingående balans 1 januari 2018

5 233

11 943

–

17 176

Rörelseförvärv

1 601

4 129

–

5 730

Övriga förvärv

570

2 359

–

2 929

–

–1 645

–

–1 645

Koncernen KSEK
Anskaffningsvärde

Avyttringar
Valutakursdifferenser

–

6

–

6

Utgående balans 31 december 2018

7 404

16 792

–

24 196

Ingående balans 1 januari 2019

7 404

16 792

–

24 196

Förvärvad nyttjanderättstillgång 2019-01-01

–

–

10 199

10 199

Omklassificering till nyttjanderättstillgång

–

–7 340

7 340

–

Övriga förvärv

102

379

2 250

2 731

Omklassificering till andra immateriella anläggningstillgångar

–

–293

–

–293

Avyttringar

–

–158

–3 150

–3 308

Valutakursdifferenser

–

39

–

39

7 506

9 419

16 639

33 564

–4 455

–6 188

–

–10 643

–55

–3 650

–

–3 705

–904

–1 760

–

–2 664

–

1 059

–

1 059

Utgående balans 31 december 2018

–5 414

–10 539

–

–15 953

Ingående balans 1 januari 2019

–5 414

–10 539

–

–15 953

–

2 124

–2 124

–

Utgående balans 31 december 2019
Avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2018
Rörelseförvärv
Årets avskrivningar
Avyttringar

Omklassificering till nyttjanderättstillgång
Årets avskrivningar

–644

–323

–6 423

–7 390

Omklassificering till andra immateriella anläggningstillgångar

–

293

–

293

Avyttringar

–

158

1 710

1 868

Valutakursdifferenser

–2

–

–

–2

–6 060

–8 287

–6 837

–21 184

Per 2018-01-01

778

5 755

–

6 533

Per 2018-12-31

1 990

6 253

–

8 243

Per 2019-01-01

1 990

6 253

–

8 243

Per 2019-12-31

1 446

1 132

9 802

12 380

Utgående balans 31 december 2019
Redovisade värden
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Noter

Not 15 | Materiella anläggningstillgångar
KSEK

Inventarier,
verktyg och installationer

Totalt

Moderbolaget

Not 16 | Långfristiga fordringar
och övriga fordringar		
			
KSEK
2019-12-31

2018-12-31

Koncernen

Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2018

16

16

Förvärv

60

60

Utgående balans 31 december 2018

76

76

Ingående balans 1 januari 2019

76

76

Förvärv

16

16

Utgående balans 31 december 2019

92

92

–6

–6

Årets avskrivningar

–15

–15

Utgående balans 31 december 2018

–21

–21

Ingående balans 1 januari 2019

–21

–21

Årets avskrivningar

–19

–19

Utgående balans 31 december 2019

–40

-40

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar
Hyresdepositioner
40
Garanti Tullverket
139
179

40
139
179

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar			
Mervärdesskatt
487
145
Övriga poster
401
701
888

846

2019-12-31

2018-12-31

15 957
171
26 602

14 547
112
25 819

42 730

40 478

Avskrivningar
Ingående balans 1 januari 2018

Redovisade värden
Per 2018-01-01

10

10

Per 2018-12-31

55

55

Per 2019-01-01

55

55

Per 2019-12-31

52

52

KONCERNEN
Finansiell leasing (Leasade lokaler och fordon) för 2018
Koncernen leasar fordon under flertal olika finansiella leasingavtal. Vid utgången av 2018 uppgick det redovisade värdet på de leasade tillgångarna
till 5 216 KSEK. De variabla avgifterna uppgick inte till några väsentliga
belopp. De leasade tillgångarna var behäftade med äganderättsförbehåll.
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Not 17 | Varulager
KSEK
Koncernen
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager
med – (657) KSEK.

Not 18 | Kundfordringar
Kundfordringar redovisas efter hänsyn tagen till under året uppkomna
kundförluster som uppgick till 69 (3) KSEK i koncernen. Förlusten har
uppstått i samband med konkurs hos några av företagets mindre kunder.
I moderbolaget uppgick kundförlusterna till – (–) KSEK.		

Noter

Not 19 | Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
KSEK

KONCERNEN

2019-12-31

2018-12-31

155
159
466
68
52
940

476
195
290
104
–
902

1 840

1 967

12
2
128

–
4
143

142

147

Koncernen
Hyra
Försäkringspremier
IT-kostnader
Utställningar och mässor
Försäkringsersättning
Övriga poster
Moderbolaget
Hyra
Försäkringspremier
Övriga poster

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår
vid omräkning av finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som
koncernens finansiella rapporter presenteras i. Koncernen presenterar
sina finansiella rapporter i svenska kronor. Vidare består omräknings
reserven av valutakursdifferenser som uppstår vid omvärdering av skulder
som upptagits som säkringsinstrument av en nettoinvestering i en
utlandsverksamhet.

MODERBOLAGET
Fritt eget kapital
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget kapital,
det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer
än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet
utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden.
Balanserat resultat
Balanserat resultat utgörs av föregående års balanserade vinstmedel och
resultat efter avdrag för under året lämnad vinstutdelning

Not 20 | Likvida medel		
KSEK

2019-12-31

2018-12-31

Not 22 | Skulder till kreditinstitut

Koncernen
I det följande framgår information om företagets avtalsmässiga villkor
Följande delkomponenter ingår
avseende räntebärande skulder. För mer information om företagets
i likvida medel:			
exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas
Kassa och banktillgodohavanden
8 852
8 021
till not 25.							
Summa enligt balansräkningen
							
och rapporten över kassaflöden
8 852
8 021
		
Outnyttjat utrymme på
KSEK
2019-12-31 2018-12-31
checkräkningskredit
1 911
4 732
Koncernen
Moderbolaget		
Långfristiga skulder			
Kassa och banktillgodohavanden
3 858
895
Banklån
16 653
23 404
3 858
895
Säkringsredovisning lån i utländsk valuta
527
528

17 180
23 932
		
Kortfristiga skulder			
Kortfristig del av banklån
10 565
26 347
Utnyttjad checkräkningskredit
17 170
372
Säkringsredovisning lån i utländsk valuta
211
162

Not 21 | Eget kapital		
Typer av aktier
Antal aktier

2019

2018

Stamaktier
Emitterade per 1 januari
Apportemission
Kvittningsemission
Kontantemission

17 316 409
–
486 688
700 000

14 086 794
1 305 570
–
1 924 045

Emitterade per 31 dec – betalda

18 503 097

17 316 409

27 946

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter
hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman med
en röst per aktie.
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26 881

Noter

Not 22 | Skulder till kreditinstitut, forts
Villkor och återbetalningstider
Villkor och återbetalningstider se tabell nedan. Säkerhet för banklånen
är utställda med ett belopp av 168 865 (181 687) KSEK i aktier i dotter
bolag samt företagsinteckningar (se även not 27).
					
KSEK				
2019		
			
Nominell		
Nominellt
		 Valuta
ränta
Förfall
värde

Redovisat
värde

Banklån SEB		
EUR
2,05 %
2023-04-30
10 693
Banklån SEB		
SEK
2,39 %
2021-01-31
3 625
Banklån SEB		
SEK
2,50 %
2022-11-30
11 870
Banklån SEB		
SEK
1,86 %
2020-01-31
125
Banklån SEB		
SEK
1,86 %
2020-01-31
208
Banklån ABN AMRO		
EUR
3,00 %
2022-02-12
697
Checkräkningskredit SEB		
SEK			
5 000
Checkräkningskredit ABN AMRO		
EUR			
14 081
Säkringsredovisning					–

10 693
3 625
11 870
125
208
697
3 153
14 017
738

Totalt					
46 299

45 126

KSEK				
2018		
			
Nominell		
Nominellt
		 Valuta
ränta
Förfall
värde

Redovisat
värde

Banklån SEB		
EUR
1,96 %
2023-01-31
12 984
Banklån SEB		
SEK
1,94 %
2020-10-31
5 800
Banklån SEB		
SEK
2,00 %
2022-05-31
13 850
Banklån SEB		
SEK
1,26 %
2019-10-31
500
Banklån SEB		
SEK
1,26 %
2019-10-31
833
Banklån ABN AMRO		
EUR
3,00 %
2022-02-12
989
Checkräkningskredit SEB		
SEK			
5 000
Checkräkningskredit ABN AMRO		
EUR			
14 900
Säkringsredovisning					–

12 984
5 800
13 850
500
833
989
372
14 795
690

Totalt					
54 856

50 813

KSEK

2019-12-31

2018-12-31

16 272

22 717

Moderbolaget
Långfristiga skulder
Banklån

16 272
22 717
		
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga banklån
–
–
Kortfristig del av banklån
9 916
9 916
9 916
9 916
		
Skulder som förfaller till betalning
senare än fem år efter balansdagen
–
–
–

–
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Noter

Not 23 | Övriga skulder
KSEK

Not 24 | Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter		

2019-12-31

2018-12-31
KSEK

Koncernen
Övriga långfristiga skulder
Villkorad köpeskilling
Långfristiga leasingskulder

–
2 967

16 538
2 418

2 967

18 956

Koncernen
Semesterlöner
Upplupna löner
Sociala avgifter
Styrelsearvoden
Revisionsarvoden
Bonus kunder
Räntekostnader
Förutbetalda fakturerade intäkter
Övriga poster

Finansiella leasingskulder
Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:
KSEK

Minimi

Ränta

Kapitalbelopp

Koncernen				
Moderbolaget
2018
Semesterlöner
Inom ett år
2 731
175
2 556
Sociala avgifter
Mellan ett och fem år
2 567
149
2 418
Styrelsearvoden
Revisionsarvoden
Senare än om fem år
–
–
–
Räntekostnader
5 298
324
4 974
Övriga poster
KSEK

2019-12-31

2018-12-31

3 580
1 136
1 301
230
595
69
189
637
755

3 411
757
1 084
297
611
420
195
1 837
791

8 492

9 403

212
66
230
161
149
209

183
57
297
100
116
–

1 027

753

2018-12-31

Moderbolaget
Övriga långfristiga skulder		
Villkorad köpeskilling
–
16 538
–

2019-12-31

Not 25 | Finansiell riskhantering
och finansiella instrument

16 538

Ramverk för finansiell riskhantering
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utforÖvriga kortfristiga skulder		mats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av
riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens
Kortfristiga leasingskulder
6 218
2 556
finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens
Villkorad köpeskilling
15 839
6 919
finansfunktion som finns inom moderbolaget. Den övergripande målsättMervärdesskatt
4 398
5 116
ningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv
Skatter och avgifter anställda
1 557
1 774
finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat
Övriga poster
308
530
som härrör från marknadsrisker.
28 320
16 895
Koncernen

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina
Övriga kortfristiga skulder		skyldigheter som är förknippade med finansiella skulder. Koncernen har
Villkorad köpeskilling
15 839
6 919
rullande 12 månaders likviditetsplanering som omfattar alla koncernens
Skatter och avgifter anställda
177
153
enheter. Planeringen uppdateras varje månad. Koncernens prognoser som
Övriga poster
14
–
omfattar 3 år innefattar likviditetsplanering på medellång sikt.
Likviditetsplaneringen används för att hantera likviditetsrisken och
16 030
7 072
kostnaderna för finansieringen av koncernen. Målsättningen är att koncernen ska kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som
Skulder som förfaller till betalning
nedgångar utan betydande oförutsebara kostnader och utan att riskera
senare än fem år efter balansdagen
–
–
koncernens rykte. Moderbolagets planerade expansion och offensiva
–
–
marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Moderbolaget. Styrelsen i AdderaCare har därför beslutat att, villkorat av godkännande vid
årsstämma den 27 maj 2020, genomföra en företrädesemission av just
denna anledning. Det kan inte uteslutas att Moderbolaget även i fram
tiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Likviditetsriskerna hanteras
centralt för hela koncernen av den centrala finansavdelningen.
Enligt finanspolicyn ska det alltid finnas tillräckligt med kontanta
medel och garanterade krediter för att täcka de närmaste 12 månadernas
likviditetsbehov. Dessutom har förfallen på de finansiella skulderna
Moderbolaget
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Not 25 | Finansiell riskhantering och finansiella instrument, forts
spridits över tiden för att begränsa likviditetsrisken. Därtill finns i
koncernen avtal tecknade om checkräkningskrediter uppgående
till totalt 19 081(19 900) KSEK. Vid årsskiftet 2019 var dessa
krediter utnyttjade med 17 170 (15 167) KSEK.

Tabellen nedan visar förfallostrukturen för koncernens finansiella skulder.
För varje period visas förfall av kapitalbelopp samt betalning av ränta. För
skulder som löper med rörlig ränta har de framtida räntebetalningarna
uppskattats utifrån den rörliga spotränta som förelåg på balansdagen.

KSEK			Kontraktuella betalningar av kapitalbelopp och ränta			
Nominella
belopp

jan–jun
2020

jul–dec		
2020
2021

2022 till
2024

Efter
2024

Koncernen 2019

Räntebärande skulder								
Långfristiga skulder till
kreditinstitut
17 180
–
–
–8 271
–8 909
–
Långfristiga leasingskulder
2 967
–
–
–2 197
–770
–
Kortfristiga skulder till								
kreditinstitut
27 946
–9 228
–5 742
–1 039
–1 472
–10 465
Kortfristiga leasingskulder
6 218
–3 461
–2 757			
						
Ränta
2 997
–678
–582
–878
–859
–
Icke-räntebärande skulder						
Leverantörsskulder
15 581
–15 581
–
–
–
–
Övriga kortfristiga skulder
22 137
–6 263
–15 874
–
–
–
Upplupna kostnader
7 855
–3 928
–3 927
–
–
–
Totalt

102 881

–39 139

–28 882

–12 385

–12 010

–10 465

KSEK			Kontraktuella betalningar av kapitalbelopp och ränta			
Nominella
belopp

jan–jun
2019

jul–dec		
2019
2020

2021 till
2023

Efter
2023

Koncernen 2018

Räntebärande skulder								
Långfristiga skulder till								
kreditinstitut
23 932
–
–
–10 394
–13 538
–
Kortfristiga skulder till
kreditinstitut
26 881
–6 746
–6 374
–1 023
–2 462
–10 275
Övriga långfristiga skulder
2 418
–
–
–1 693
–725
–
Ränta

4 302

–720

–628

–1 055

–1 487

–411

Icke-räntebärande skulder						
Övriga långfristiga skulder
16 538
–
–
-16 538
–
–
Leverantörsskulder
14 237
–14 237
–
–
–
–
Övriga kortfristiga skulder
17 674
–15 873
–1 801
–
–
–
Upplupna kostnader
7 565
–3 783
–3 782
–
–
–
Totalt

113 547

–41 359

–12 585

–30 703

–18 213

–10 686

RÄNTERISK
Ränterisk utgörs av risken att en förändring av marknadsräntor får en negativ
påverkan på resultatet.
Koncernen betalar fast ränta på de räntebärande skulderna under
ingångna avtal. Förändrade marknadsräntor kan dock påverka koncernens
räntekostnader vid förlängning eller upptagande av nya krediter.

dotterbolagets nettotillgångar. Lånet är identifierat som säkringsinstrument
för värdeförändringar av nettoinvesteringar hänförliga till förändringar SEK/
EUR spotkurs. Koncernens policy är att säkra nettoinvesteringen endast i
utsträckningen av skuldens kapitalbelopp. Valutariskerna hanteras centralt
för hela koncernen av den centrala finansavdelningen.

VALUTARISK

KREDITRISK						
Kreditrisk i kundfordringar

Externa faktorer som valutaförändringar samt låg- och högkonjunkturer i
olika länder kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. En del av försäljningsintäkterna kommer att inflyta i internationella
valutor, där valutakurser kan väsentligen förändras. En valutaexponering
härrör från koncernens nettoinvesteringar i det nederländska dotterbolaget
Huka B.V. som har EUR som funktionell valuta, där variationer i spot-valutakurser mellan EUR och SEK medför att nettoinvesteringarna varierar. En del
av koncernens nettoinvestering i det nederländska dotterbolaget säkras
genom banklån noterat i EUR, vilket minskar valutarisken som härrör från
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Risken att koncernens/företagets kunder inte uppfyller sina åtaganden, d.v.s.
att betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kundkreditrisk. Koncernens
kunder kreditkontrolleras varvid information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Koncernen har upprättat
en kreditpolicy för hur kundkrediterna ska hanteras. Däri finns bl.a. angivit
var beslut tas om kreditlimiter av olika storlek, hur värdering av krediter och
osäkra fordringar ska hanteras. Bankgaranti eller annan säkerhet krävs för
kunder med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik.

Noter

Förfalloanalys kundfordringar

KSEK

KSEK

19-12-31 18-12-31 19-12-31 18-12-31

2019-12-31 2018-12-31

Finansiella skulder
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Bruttobelopp
Ej förfallna kundfordringar

11 532

22 878

Förfallna kundfordringar 0 – 30 dgr

13 997

4 905

Förfallna kundfordringar > 30 dgr - 90 dgr

3 252

4 097

Förfallna kundfordringar > 90-180 dgr

1 851

1 982

44

395

239

–

Summa bruttobelopp

30 915

34 257

Avgår reserv för förväntade kreditförluster

–3 175

–34

Förfallna kundfordringar > 180-360 dgr
Fordringar förfallna > 360 dgr

Summa finansiella skulder

Redovisat värde kundfordringar
27 740

34 223

		
Reserv för förväntade kreditförluster
TSEK

2019-12-31 2018-12-31

Ingående balans

–34

–37

Omvärdering av förlustreserv, netto

–3 141

3

Utgående balans

–3 175

–34

Finansiell kreditrisk					
Den finansiella verksamheten i koncernen medför exponering för kredit
risker. Det är främst motpartsrisker i samband med fordringar på banker
och andra motparter. Under 2019 har AdderaCare tvingats till reserveringar
för befarade kundförluster i dotterbolaget Huka B.V. om 3,2 MSEK till följd
av att en av bolagets kunder inlett ett konkursförfarande under april 2020.
Reserveringsbehovet som uppstod efter balansdagen innebar att AdderaCares bokslut för 2019 behövde göras om.
Verkligt värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder
Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder anses vara
rimliga uppskattningar av det verkliga värdet för varje klass av finansiella
tillgångar och finansiella skulder. Koncernens räntebärande finansiella
skulder löper med fast ränta i ingångna avtal. AdderaCare har dock gjort
bedömningen att det inte skett någon förändring av ränteläget som
skulle ha en väsentlig påverkan på skuldernas verkliga värde. Samtliga
kundfordringar och leverantörsskulder är kortfristiga vilket medför att
deras redovisade värden också bedöms vara rimliga approximationer av
verkligt värde.
Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella
skulder per värderingskategori
Tabellen nedan visar det redovisade värdet för finansiella tillgångar
och finansiella skulder per värderingskategori i IFRS 9.
KSEK

Koncernen
Långfristiga skulder till		
kreditinstitut
17 180
Övriga långfristiga skulder
2 967
Kortfristiga skulder till		
kreditinstitut
27 946
Leverantörsskulder
15 581
Övriga kortfristiga skulder
12 516
Upplupna kostnader
7 855

2019-12-31

2018-12-31

Koncernen
Långfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

179
27 740
2 023
8 852

179
34 223
2 607
8 021

Summa finansiella tillgångar

38 794

45 030

Finansiella tillgångar
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Finansiella skulder
värderade till verkligt
värde via
resultaträkning

23 932
2 418

–
–

–
16 538

26 881
14 237
10 912
7 565

–
–
15 839
–

–
–
6 918
–

84 045 85 945

15 839 23 456

Villkorad köpeskilling					
I övriga långfristiga skulder ingår en villkorad köpeskilling om – (16 538) KSEK
hänförlig till förvärvet av Huka B.V. I övriga kortfristiga skulder ingår en
villkorad köpeskilling om 15 839 (6 762) KSEK, vilken är hänförlig till förvärvet av Huka B.V. (se not 4). Värdet har beräknats utifrån en multipel på
bolagets resultatutveckling under 2018 och 2019. Värdering tillhör nivå
3 i värderingshierarkin.
Redovisat värde på den villkorade köpeskillingen uppgick den 31 december
2019 till totalt 15 839 (23 300) KSEK. Den villkorade köpeskillingen är
maximerad utifrån ett rörelseresultat (EBITDA) om 1,2 MEUR för 2019.
Enligt avtal skulle ingen villkorad köpeskilling utgå om rörelseresultatet
(EBITDA) för 2018 och 2019 understeg 2017 års nivå.
I övriga kortfristiga skulder per 2018-12-31 ingick dessutom en villkorad
köpeskilling hänförlig till förvärvet av Amajo A/S. Värdet fastställdes
utifrån en multipel på bolagets resultatutveckling under 2017 och 2018.
Värdering tillhör nivå 3 i värderingshierarkin.
Redovisat värde på den slutliga villkorade köpeskillingen uppgick den
31 december 2018 till 157 KSEK.
Kapitalhantering
Koncernen strävar efter att bibehålla en god finansiell ställning som bidrar
till att behålla kreditgivares och marknadens förtroende och som utgör en
grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten och därför är målsättningen att koncernens skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger
så stort som rörelseresultatet (EBITDA). Koncernen definierar hanterat
kapital som totalt redovisat eget kapital.
Avstämning av verkliga värden i nivå 3
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående
balans för finansiella instrument värderade i nivå 3.
KSEK

Tilläggsköpeskilling

Totalt

Koncernen
Verkligt värde 2019-01-01
Reglering villkorad köpeskilling Amajo A/S
Reglering villkorad köpeskilling Huka B.V.

23 456
–156
–7 461

23 456
–156
–7 461

Verkligt värde 2019-12-31

15 839

15 839

Verkligt värde 2018-01-01
1 516
Totalt redovisade vinster och förluster:		
redovisat i övriga rörelseintäkter
–1 360
Anskaffningsvärde förvärv
23 300

1 516
–1 360
23 300

Verkligt värde 2018-12-31

23 456
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Noter

Not 25 | Finansiell riskhantering
och finansiella instrument, forts

Belopp redovisade i resultatet
IFRS 16
KSEK

Känslighetsanalys
För det verkliga värdet på villkorad köpeskilling avseende Huka B.V.
(Huka B.V.) skulle rimligt möjliga förändringar i något av de väsentliga
ej observerbara, indata allt annat lika, ha följande effekt:
2019

2019

Koncernen
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar

–6 423

Ränta på leasingskulder

–323

Kostnader för korttidsleasing

–878

Kostnader för leasar av lågt värde,
ej korttidsleasing av lågt värde

–249
–7 873

Villkorad köpeskilling
Till följd av reserveringar för befarade kundförluster i dotterbolaget Huka
B.V. som belastar 2019 års rörelseresultat kan den tilläggsköpeskilling
som avtalades vid förvärvet av Huka B.V. komma att påverkas. Vid tidpunkten för avlämnade av denna årsredovisning går det inte att fastställa
beloppets storlek.
KSEK

2018

Ökning

Villkorad köpeskilling
Rörelseresultat (EBITDA)
(10 % förändring 2019)

Minskning

Resultaträkning
1 654

1 654

Not 26 | Leasingavtal		

Leasing i koncernen under 2018 samt leasing i moderbolaget:
Koncernen hyrde under 2018 i huvudsak kontors- och lagerlokaler genom
leasingavtal som enligt då gällande regler i IFRS (IAS 17) klassificerades
som operationella leasar. Moderbolaget hyr i huvudsak en kontorslokal
genom operationella leasingavtal.

KSEK

KSEK

Not

2019

Materiella anläggningstillgångar som ägs		
Nyttjanderättstillgångar		

2 578
9 802

15

12 380

Koncernen leasar flera typer av tillgångar inklusive lokaler, fordon,
maskiner och IT-utrustning. Inga leasingavtal innehåller covenanter
eller andra begränsningar utöver säkerheten i den leasade tillgången.
Nyttjanderättstillgång
KSEK
Avskrivningar
under året
Utgående balans
31 december 2019

Fastigheter

Fordon

Övrigt

Summa

–4 941

–1 304

–178

–6 423

5 663

3 263

876

9 802

Tillkommande nyttjanderättstillgångar under 2019 uppgick till 2 250 KSEK.
Leasingskulder
KSEK
Kortfristiga

2019

6 218

Långfristiga

2 967

Leasingskulder som ingår i balansräkningen

9 185

För löptidsanalys av leasingskulderna, se not 25 Finansiell riskhantering
och finansiella instrument.
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Moderbolaget
2018

Koncernen
Inom ett år

5 691

117

22

Mellan ett år och fem år

6 086

–

–

–

–

–

11 777

117

22

106

90

Under året kostnadsförda leasingavgifter:
Koncernen
Minimileaseavgifter

Leasetagare
Koncernens materiella anläggningstillgångar utgörs både av ägda och av
leasade tillgångar.

Moderbolaget
2019

Icke-uppsägningsbara leasingavgifter:

Längre än fem år

Effekten av övergången till IFRS 16 på koncernens leasingavtal beskrivs i
not Väsentliga redovisningsprinciper. Den övergångsmetod som koncernen
har valt att tillämpa vid övergången till IFRS 16 innebär att den jämförande
informationen inte har räknats om för att återspegla de nya kraven.

Koncernen
2018

Variabla avgifter
Totala leasingkostnader

6 019
–

–

–

6 019

106

90

KSEK

2019

Belopp redovisade i rapporten över kassaflöden
Summa kassaflöden hänförliga till leasingavtal

–9 504

Fastighetsleasing
Koncernen leasar ett antal kontor och lager samt två produktionsenheter.
Leasingavtalen löper normalt på 3-5 år.
Förlängnings- och uppsägningsoptioner
Vissa leasingavtal innehåller förlängningsoptioner respektive uppsägningsoptioner som koncernen kan utnyttja respektive inte utnyttja.
En bedömning av huruvuda en förlängningsoption är rimligt säker att
utnyttjas (eller huruvida det är rimligt säkert att inte utnyttja en möjlighet
till förtidslösen) görs av respektive koncernbolag som innehar hyresavtalet. Vid bedömningen tas hänsyn till sådana faktorer som aktuella
hyresnivåer, tillgängligheten av lämpliga alternativa lokaler samt de praktiska möjligheterna för aktuellt bolag att flytta till annan lokal, inklusive
kostnaderna för detta.
Övriga leasingavtal
Koncernen leasar fordron med leasingperioder på vanligtvis 3 år. Ett avtal
finns avseende en verkstadsrobot vars avtal löper på sex år. I vissa fall har
koncernen en möjlighet att köpa tillgången vid leasingperiodens slut.
Inga leasingavtal innehåller covenanter eller andra begränsningar
utöver säkerheten i den leasade tillgången.

Noter

Not 27 | Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
KSEK

2019-12-31

2018-12-31

Koncernen
Ställda säkerheter			
I form av ställda säkerheter för egna
skulder och avsättningar			
Företagsinteckningar
11 100
11 100
Aktier i dotterbolag
157 765
170 587
Summa ställda säkerheter

168 865

181 687

Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser

–

–

Summa eventualförpliktelser

–

–

Moderbolaget
Ställda säkerheter			
I form av ställda säkerheter för egna
skulder och avsättningar			
Aktier i dotterbolag
168 731
168 731
Summa ställda säkerheter

168 731

168 731

Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser
–
Borgensförbindelser till förmån
för dotterföretag
5 400

–
9 000

Summa eventualförpliktelser

9 000

5 400

Not 28 | Disposition av företagets vinst
Förslag till disposition av företagets vinst

Överkursfond		
Balanseras i ny räkning		

86 008 140
35 781 119

Summa		

121 789 259

Not 29 | Närstående
Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 30.
Sammanställning över närståendetransaktioner

									
2019

KSEK

Kortfristig fordran på Långfristig skuld till Kortfristig skuld till
närstående per
närstående per
närstående per
Utdelning
31 december
31 december
31 december

Försäljning av tjänster till närstående

Ränta

Trident Industri AB

–

–

3 000

838

2 500

–

Kom i Kapp AB

–

–

2 000

1 353

1 500

–
–

Närståenderelation

Erimed Förvaltning AB

–

–

10 000

1 256

–

Amajo A/S

153

–

–

153

–

–

Huka B.V.

690

–66

–

–

–

6 362

Utgående balans 31 december 2019

843

–66

15 000

3 600

4 000

6 362
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Not 29 | Närstående, forts
2018
KSEK

Kortfristig fordran på Långfristig skuld till Kortfristig skuld till
närstående per
närstående per
närstående per
Utdelning
31 december
31 december
31 december

Försäljning av tjänster till närstående

Ränta

Trident Industri AB

405

–

5 000

–

2 500

Kom i Kapp AB

240

–

1 500

–

1 500

18

–

–

–

–

–

6 165

131

–

–

131

–

–

–

–10

–

–

–

2 055

776

–10

6 500

131

4 000

8 350

Närståenderelation

Erimed Förvaltning AB
Amajo A/S
Huka B.V.
Utgående balans 31 december 2018

Moderbolaget debiterar utförda tjänster i form av management fee till
dotterbolagen om 843 (776) KSEK.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Moderbolaget tecknade 31 december 2015 individuella reverser mellan
Moderbolaget och dess huvudägare, Prosus AB, Sannaskogen AB, Jan
Kvarnström, Ampere i Malmö AB och Frascoty AB om totalt 10 800 KSEK.
Under oktober och december 2016 återbetalades cirka 5 800 KSEK. Kvarstående belopp om 5 000 KSEK återbetalades i samband med företrädesemissionen i april 2018.

Not 30 | Koncernföretag

112

Moderbolaget och de övriga koncernbolagen har under 2019 och 2018
upphandlat kommunikationstjänster från Navigator-gruppen i vilken
styrelseledamot Leif Lindau är VD och styrelseledamot. I koncernen upphandlades tjänster under 2019 för 195 (378) KSEK varav moderbolaget
152 (290) KSEK.
För uppgifter om ersättningar till respektive nyckelperson i ledande
ställning, se not 6.

Not 31 | Obeskattade reserver

Innehav i dotterföretag
KSEK
KSEK

DotterÄgarandel i %
företagets 			
säte, land 2019-12-31 2018-12-31

Trident Industri AB
Ängelholm, Sverige
Kom i Kapp AB
Varberg, Sverige
Amajo A/S
Oslo, Norge
Erimed-gruppen
Stockholm, Sverige
Huka B.V.
Oldenzaal, Nederländerna
KSEK

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

2019-12-31

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Periodiseringsfonder			
Avsatt vid taxering 2015
–
92

Utgående balans 31 december
–
92
		
Summa obeskattade reserver

2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början
168 731
114 846
Inköp
–
31 945
Förändring i värdet av tilläggsköpeskilling
–
21 940
Utgående
balans 31 december
168 731
168 731
		
168 731

168 731

• 62 •

2018-12-31

Moderbolaget

Moderbolaget

Redovisat värde den 31 december

2019-12-31

–

92

Noter

Not 32 | Specifikationer till rapport
över kassaflöden

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter
KSEK

2019

2018

Koncernen
Förvärvade tillgångar och skulder			
Immateriella anläggningstillgångar
–
52 850
KSEK
2019
2018
Materiella anläggningstillgångar
–
1 948
Koncernen
Finansiella anläggningstillgångar
–
–
Erhållen ränta
2
4
Varulager
–
15 590
Erlagd ränta
–1 593
–1 861
Rörelsefordringar
–
9 857
Likvida medel
–
35
Moderbolaget		
Summa tillgångar
–
80 280
Erhållen utdelning
15 000
6 500
			
Erlagd ränta
–752
–841
Långfristiga räntebärande skulder
–
–
Uppskjutna skatteskulder
–
–
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Kortfristiga rörelseskulder
–
26 421
Betalda räntor och erhållen utdelning

KSEK
Koncernen
Avskrivningar
Nedskrivningar
Orealiserade kursdifferenser
Realisationsresultat vid
försäljning rörelsegren
Realisationsresultat vid försäljning
av materiella anläggningstillgångar
Justeringspost vid övergång till IFRS 16

Moderbolaget
Avskrivningar

2019

2018

14 054
3 177
–39

9 111
1 698
10

–

–106

1 705
–426

–194

18 471

10 519

19

15

19

15

Summa avsättningar och skulder

–

26 421

Köpeskilling:

–

53 859

Utbetald köpeskilling
–
53 859
		
Avgår:
Likvida medel i den förvärvade verksamheten
–
-35
Påverkan på likvida medel
–
53 824
Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter
KSEK

2019

2018

Koncernen
Avyttrade tillgångar och skulder			
Immateriella anläggningstillgångar
–
1 631
Summa tillgångar

–

1 631

Försäljningspris:
Erhållen köpeskilling
Påverkan på likvida medel

–
–
–

1 737
1 737
1 737

Avstämning av skulder som uppkommer från finansieringsverksamheten
KSEK

IB 2019

Icke-kassaflödes
genererande ändringar

Kassaflöden
Förvärv av
dotterbolag

2019

Förändring leasingskuld
inklusive effekt
IFRS 16

UB 2019
Säkringsredovisning

Koncernen
Banklån
Checkräkningskredit
Leasingskulder
Summa skulder härrörande
från finansieringsverksamheten

50 441

–9 206

–

–

738

41 973

372

2 781

–

–

–

3 153

4 974

–

–

4 211

–

9 185

55 787

–6 425

–

4 211

738

54 311

Förvärv av
dotterbolag

Förändring
leasingskuld

Omföring till för
ändring rörelsekapital
(ej räntebärande)

Moderbolag
Banklån

32 634

–6 446

–

–

–

26 188

Skulder till koncernföretag

12 350

4 307

–

–

–6 295

10 362

Summa skulder härrörande
från finansieringsverksamheten

44 984

–2 139

–

–

–6 295

36 550
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Avstämning av skulder som uppkommer från finansieringsverksamheten
KSEK

IB 2019

Icke-kassaflödes
genererande ändringar

Kassaflöden
Förvärv av
dotterbolag

2018

Förändring leasingskuld

UB 2018
Säkringsredovisning

Koncernen
Banklån

31 177

7 824

10 750

–

690

Skulder till ägare

5 000

–5 000

–

–

–

–

Checkräkningskredit

3 454

–3 082

–

–

–

372

Leasingskulder

4 736

238

–

–

–

4 974

44 367

–20

10 750

–

690

55 787

Summa skulder härrörande
från finansieringsverksamheten

50 441

Omföring till för
ändring rörelsekapital
(ej räntebärande)

Förvärv av
dotterbolag

Moderbolag
Banklån
Skulder till ägare

28 510

4 124

–

–

–

32 634

5 000

–5 000

–

–

–

–

Skulder till koncernföretag

15 677

2 055

–

–

–5 382

12 350

Summa skulder härrörande
från finansieringsverksamheten

49 187

1 179

–

–

–5 382

44 984

Not 33 | Händelser efter balansdagen		
Not 34 | Viktiga uppskattningar
		
och bedömningar			
Effekterna av Coronaviruset och de restriktioner som har införts sedan
		
utbrottet påverkar AdderaCares dotterbolags affärer dels i form av
uppskjutna affärer då det i nuläget är svårt att distribuera hjälpmedel
till användare, dels i form av svårigheter med materialförsörjningen för
koncernens bolag. Effekterna på försäljning var synliga redan under de
sista två veckorna av kvartal ett och vi räknar med betydande påverkan
även under minst det andra kvartalet. Ledningarna för dotterbolagen har
vidtagit åtgärder för att parera effekterna av nedgången.
Den 3 april går en stor kund till Huka B.V i konkurs. Den befarade
kundförlusten uppgår till 4,4 MSEK varav 3,1 MSEK är hänförligt till 2019,
vilket fick till följd att AdderaCare i mitten på april fick korrigera sitt
bokslut för 2019.
Den 24 april beslutar styrelsen, villkorat av godkännande vid årsstämman den 27 maj 2020, att genomföra en företrädesemission av aktier,
vilken kan tillföra Bolaget högst 14,8 MSEK före emissionskostnader.
Även allmänheten ges möjlighet att deltaga. Kapitalet är främst avsett
att stärka AdderaCares finansiella ställning för att Bolaget därigenom
ska kunna genomföra ytterligare investeringar i dess dotterbolag. Inför
företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa parter
ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,5 MSEK. Härutöver
har AdderaCare avtalat om garantiteckningar med externa parter om
totalt 5,0 MSEK. Sammanlagt har AdderaCare därmed erhållit tecknings
förbindelser och garantiteckningar motsvarande cirka 91 procent av
emissionsvolymen.

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan avser sådana
som innebär en signifikant risk för att tillgångars eller skulders värde
kan komma att behöva justeras i väsentlig grad under det kommande
räkenskapsåret.
Nedskrivningsprövning av goodwill
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill, har flera
antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar
gjorts. En redogörelse av dessa återfinns i not 13.
Som förstås av beskrivningen i not 13 skulle ändringar under 2020 av
förutsättningarna för dessa antaganden och uppskattningar kunna ha en
väsentlig effekt på värdet på goodwill i de kassagenererande enheterna
Trident Industri AB, Kom i Kapp AB, Erimed-Gruppen samt Huka B.V.

Not 35 | Uppgifter om moderbolaget		
		
AdderaCare AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Malmö.
Moderbolagets aktier är registrerade på NASDAQ Stockholm First North.
Adressen till huvudkontoret är Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.
Koncernredovisningen för år 2019 består av moderbolaget och dess
dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.
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Styrelsens intygande

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncern
redovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger
en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en
rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 6 maj 2020

Per Nilsson
Styrelsens ordförande

Hans Andersson

Marianne Dicander Alexandersson
Rickard Benediktsson
		

Leif Lindau

Marianne Sernevi
Verkställande direktör

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 6 maj 2020.
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål
för fastställelse på årsstämman den 27 maj 2020.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 maj 2020

KPMG AB

David Olow
Auktoriserad revisor, huvudansvarig
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i AdderaCare AB (publ),
org. nr 556936-0752

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för AdderaCare AB (publ) för år 2019. Bolagets årsredo
visning och koncernredovisning ingår på sidorna 23-65 i detta
dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den
31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisnings
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
– skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.
– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och

Revisionsberättelse

koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta
verksamheten.
– utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
– inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för
våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den.
		 Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AdderaCare AB (publ) för år 2019 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort

löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
– på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 6 maj 2020
KPMG AB

David Olow
Auktoriserad revisor
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AdderaCare AB
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö
Tel: +46 (0)40-660 04 08
adderacare.com

