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”Biolight har under första halvåret gjort betydande satsningar på försäljning och på lansering på 

internationella marknader. Tack vare dessa insatser har vi ökat försäljningen med 82 %, jämfört med samma 

period förra året. Investeringarna i försäljning och expansion är som alltid tunga initialt vilket är anledningen 

till att resultatet inte har förbättrats jämfört med samma period 2014.”, säger Jenny Carenco, VD i Biolight. 

 

Biolight AB (publ) 

Delårsrapport januari – juni 2015 
(NGM: BIOL MTF) 
 

 

 Nettoomsättningen för första halvåret förbättrades med 3 892 TSEK till 8 637 TSEK (4 745) 

 

 Rörelseresultatet för första halvåret förbättrades med 26 TSEK till -1 768 TSEK (-1 794) 

 

 Resultatet före skatt för första halvåret förändrades med -63 TSEK till -1 781 TSEK (-1 718) 

 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret förbättrades med 1 595 TSEK till 

-1 967 TSEK (-3 562) 
 

 

 

Nyckeltal 

     

 

jan - jun  jan - dec 

Koncernen (TSEK) 2015 2014   2014 

   

  

 Nettoomsättning 8 637 4 745   12 516 

Rörelseresultat -1 768 -1 794   -2 921 

Resultat före skatt -1 781 -1 718   -2 773 

Periodens resultat -1 781 -1 718   -2 811 

Soliditet, % 89,1 93,3   87,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 967 -3 562   -3 507 

Medelantalet medarbetare 9 5   5 

 

 

Aktiedata 

     

 

jan - jun  jan - dec 

 

2015 2014   2014 

   

  

 Resultat per aktie, SEK -0,01 -0,01   -0,01 

Eget kapital per aktie, SEK 0,09 0,08   0,07 

Börskurs vid periodens slut, SEK 0,30 0,18   0,23 

Antal aktier vid periodens slut (tusental) 284 230 240 728   240 728 
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Jenny Carenco, Biolights VD, kommenterar 

”Biolight har gjort betydande satsningar för att öka försäljningen under årets första hälft. Vi har lyckats öka 

försäljningen med 82 %, jämfört med samma period förra året tack vare investeringar i fler säljare, bättre 

kampanjer och erbjudanden och bättre kommunikation. Detta innebär att relativt stora kostnader har tagits 

under första halvåret, varför det operativa resultatet inte har förbättrats jämfört med motsvarande period 

2014. 

 

Ända sedan sommaren 2014 har Biolight stadigt ökat försäljningen. Fokus har legat på att maximera 

försäljningen mot hästsportmarknaden, och vår säljorganisation har gjort ett mycket bra arbete med att hela 

tiden ta försäljningsvolymerna till nya nivåer. Den professionella hästsportmarknaden är dock en relativt liten 

marknad och vi har börjat märka en mättnad i Skandinavien. I Frankrike, där Biolight snabbt rönte fina 

försäljningsresultat har vi, i takt med att Biolight blev mer och mer känt, stött på motstånd från veterinärerna. 

Detta har lett till en trögare försäljning än vad vi initialt kunnat förutse. 

 

Biolight utvärderar nu olika möjligheter för att på ett lönsamt sätt utveckla försäljningen mot hästsporten. 

Fler kvalificerade återförsäljare och på fler marknader och lägre fasta kostnader i organisationen är bara 

några av de åtgärder som kommer att vidtas under de närmaste månaderna. 

 

Sedan ett år tillbaka har vi även arbetat aktivt med att ta fram grunden för verkligt intressanta produkter 

inom sportmedicin och sårvård och vi kommer ganska snart att kunna presentera mer detaljer kring detta 

arbete.” 

 

 

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom belopp avseende 

Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av föregående år avses. 

 

Nettoomsättning och resultat  

Nettoomsättningen för första halvåret 2015 förbättrades med 3 892 TSEK till 8 637 TSEK (4 745). 

Nettoomsättningen är 82 % högre jämfört med motsvarande period föregående år genom ökat 

kundfokus samt försäljning i det franska dotterbolaget. 

 

Rörelseresultatet för halvåret förbättrades med 26 TSEK till -1 768 TSEK (-1 794). Dotterbolaget i 

Frankrike är nyetablerat och har haft ett negativt resultat. 

 

Finansiell ställning och likviditet 

Koncernens egna kapital uppgick till 26 818 TSEK (17 676). Soliditeten uppgick till 89,1 % (93,3 %).  

Koncernens likvida medel uppgick till 23 849 TSEK (15 266). 

 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret förbättrades med 1 595 TSEK till 

-1 967 TSEK (-3 562). Förbättringen förklaras främst av att kortfristiga skulder var temporärt låga vid 

periodens utgång föregående år. 

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten under halvåret, -373 TSEK (-134), avser huvudsakligen 

utgifter för immateriella tillgångar om produktutveckling och nyanskaffning av patent. Likvida medel 

om 10 923 TSEK har under första halvåret erhållits genom inlösen av teckningsoptioner. Under första 

halvåret föregående år erhölls 15 840 genom nyemission och inlösen av teckningsoptioner. Halvårets 

kassaflöde förändrades med -3 561 TSEK till 8 583 TSEK (12 144). 

 

Förvärv och avyttringar 
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Inga förvärv och avyttringar har inträffat under helåret.  

 

Investeringar och produktutveckling 

Investeringar i inventarier under helåret uppgick till 10 TSEK (0). Försäljning av inventarier uppgick till 0 TSEK 

(0). 

 

Utgifter för produktutveckling och nya patent uppgick under helåret till 333 TSEK (134) respektive 30 TSEK 

(0). 

 

Biolight-aktien 

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 17 053 819,92 kr (14 443 655,40 kr), fördelat på 284 230 332 

aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 kr. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth 

Market AB). Den 30 juni 2015 var aktiekursen 0,30 kr. Det totala börsvärdet vid halvårsskiftet uppgick till 85,3 

MSEK.  

  

Medarbetare 

Medelantalet medarbetare under halvåret var 9 att jämföra med motsvarande period föregående år då 

medelantalet var 5. 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Biolight är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom 

bolaget pågår en kontinuerlig process att identifiera förekommande risker och bedöma hur dessa ska 

hanteras. Då bolaget är i en tidig kommersiell fas ligger en väsentlig risk i att försäljningsutvecklingen är svår 

att prognostisera. För en fullständig redogörelse av identifierade risker och bolagets arbete med att hantera 

dessa, hänvisas till avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskhantering” i årsredovisningen för 2014. 

 

Moderbolaget 

Koncernen omfattar moderbolaget och de helägda dotterbolagen Biolight Patent Holding AB, Biodynam AB 

och Biolight France. Dotterbolaget i Frankrike startades under 2014 och verksamhet började utföras i 

dotterbolaget under det fjärde kvartalet 2014. Någon verksamhet bedrivs inte i övriga dotterbolag.  

 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång. 

 

Kommande rapporttillfällen 

Bokslutskommuniké januari – december 2015 29 februari 2016 

Årsredovisning 2015   April 2016 

Delårsrapport januari – juni 2016  29 augusti 2016 

 

Biolights finansiella rapporter publiceras på Biolights webbplats www.biolightab.se. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Jenny Carenco, VD, tel. 070-637 76 36  
  

http://www.biolightab.se/
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

     

 

jan - jun  jan - dec 

TSEK 2015 2014   2014 

   

  

 Nettoomsättning 8 637 4 745   12 516 

   

  

 Rörelsens kostnader 

  

  

 Handelsvaror -1 657 -816   -2 236 

Övriga externa kostnader -5 261 -4 136   -9 267 

Personalkostnader -3 305 -1 461   -3 665 

Avskrivningar av immateriella tillgångar -173 -116   -252 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -9 -10   -17 

 

-10 405 -6 539   -15 437 

Rörelseresultat -1 768 -1 794   -2 921 

   

  

 Resultat från finansiella poster 

  

  

 Ränteintäkter och liknande resultatposter 18 78   150 

Räntekostnader och liknande resultatposter -31 -2   -2 

Resultat från finansiella poster -13 76   148 

   

  

 Resultat före skatt -1 781 -1 718   -2 773 

   

  

 Skatt på periodens resultat 0 -   -38 

Periodens resultat -1 781 -1 718   -2 811 

 

 

Koncernens balansräkning i sammandrag 

    TSEK 2015-06-30 2014-06-30     2014-12-31 

      Anläggningstillgångar 

     Immateriella tillgångar 1 629 1 100 

  

1 439 

Materiella anläggningstillgångar 16 23 

  

15 

Finansiella anläggningstillgångar 475 325 

  

325 

Summa anläggningstillgångar 2 120 1 448     1 779 

      Omsättningstillgångar 

     Varulager 319 715 

  

377 

Kortfristiga fordringar 3 797 2 266 

  

2 711 

Likvida medel 23 849 15 673 

  

15 266 

Summa omsättningstillgångar 27 965 18 654     18 354 

      Summa tillgångar 30 085 20 102 

  

20 133 

      Eget kapital 

     Bundet eget kapital 17 054 14 443 

  

14 443 

Fritt eget kapital 9 764 4 314 

  

3 233 

Summa eget kapital 26 818 18 757     17 676 

      Kortfristiga skulder 3 267 1 345 

  

2 457 

      Summa eget kapital och skulder 30 085 20 102 

  

20 133 
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Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 

  

TSEK Aktiekapital 

Övrigt till-

skjutet 

kapital 

Annat eget 

kapital inkl. 

årets resultat 

Totalt eget kapital 

hänförligt till moder-

bolagets aktieägare 

     Vid årets början 2014 8 221 40 156 -43 742 4 635 

Periodens resultat 

  

-1 718 -1 718 

Transaktioner med ägare: 

    - nyemission 6 214 13 464 

 

19 678 

- nyemissionskostnader 

 

-3 873 

 

-3 873 

- inlösen teckningsoptioner 8 27 

 

35 

Eget kapital 2014-06-30 14 443 49 774 -45 460 18 757 

     Vid årets början 2015 14 443 49 774 -46 541 17 676 

Periodens resultat 

  

-1 781 -1 781 

Transaktioner med ägare: 

    - nyemissionskostnader 

 

-388 

 

-388 

- inlösen teckningsoptioner 2 611 8 700 

 

11 311 

Omräkningsdifferens dotterbolag 

  

0 0 

Eget kapital 2015-06-30 17 054 58 086 -48 322 26 818 

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

     

 

jan - jun  jan - dec 

TSEK 2015 2014   2014 

Den löpande verksamheten 

  

  

 Resultat före skatt -1 781 -1 718   -2 773 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 182 127   269 

Betald skatt - -   -38 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -1 599 -1 591   -2 542 

   

  

 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

  

  

 Förändring av varulager 58 -151   187 

Förändring av fordringar -1 236 -200   -645 

Förändring av kortfristiga skulder 810 -1 620   -507 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 967 -3 562   -3 507 

   

  

 Investeringsverksamheten 

  

  

 Förvärv av immateriella tillgångar -363 -134   -608 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 -   - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -373 -134   -608 

Finansieringsverksamheten 

  

  

 Nyemission - 19 678   19 678 

Emissionskostnader -388 -3 873   -3 873 

Inlösen av teckningsoptioner 11 311 35   35 

Omräkningsdifferens dotterbolag 0 -   12 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 923 15 840   15 852 

   

  

 Periodens kassaflöde 8 583 12 144   11 737 

Likvida medel vid periodens början 15 266 3 529   3 529 

Likvida medel vid periodens slut 23 849 15 673   15 266 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

     

 

jan - jun  jan - dec 

TSEK 2015 2014   2014 

   

  

 Nettoomsättning 7 525 4 745   11 706 

   

  

 Rörelsens kostnader 

  

  

 Handelsvaror -1 617 -816   -2 009 

Övriga externa kostnader -4 319 -4 136   -9 161 

Personalkostnader -2 504 -1 461   -3 448 

Avskrivningar av immateriella tillgångar -173 -116   -252 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -8 -10   -17 

 

-8 621 -6 539   -14 887 

Rörelseresultat -1 096 -1 794   -3 181 

   

  

 Resultat från finansiella poster 

  

  

 Ränteintäkter och liknande resultatposter 18 78   150 

Räntekostnader och liknande resultatposter -31 -2   -2 

Resultat från finansiella poster -13 76   148 

   

  

 Resultat före skatt -1 109 -1 718   -3 033 

   

  

 Skatt på periodens resultat - -   - 

Periodens resultat -1 109 -1 718   -3 033 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

    TSEK 2015-06-30 2014-06-30     2014-12-31 

      Anläggningstillgångar 

     Immateriella tillgångar 1 629 1 100 

  

1 439 

Materiella anläggningstillgångar 8 23 

  

15 

Finansiella anläggningstillgångar 2 047 1 125 

  

2 077 

Summa anläggningstillgångar 3 684 2 248     3 531 

      Omsättningstillgångar 

     Varulager 319 715 

  

377 

Kortfristiga fordringar 3 182 2 266 

  

2 041 

Likvida medel 23 468 15 628 

  

14 291 

Summa omsättningstillgångar 26 969 18 609     16 709 

      Summa tillgångar 30 653 20 857 

  

20 240 

      Eget kapital 

     Bundet eget kapital 17 054 14 443 

  

14 443 

Fritt eget kapital 10 743 4 855 

  

3 539 

Summa eget kapital 27 797 19 298     17 982 

      Kortfristiga skulder 2 856 1 559 

  

2 258 

      Summa eget kapital och skulder 30 653 20 857 

  

20 240 
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Noter 

 

Not 1. Redovisningsprinciper 

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, 

Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). 

 

K3 tillämpas för första gången 

Detta är första året bolaget tillämpar K3 och övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari 2014. 

Bolagets redovisningsprinciper har medtagits i bilaga. Bolaget tillämpade tidigare de av EU godkända 

International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av IFRS Interpretations Committee som 

gäller för perioder som börjar den 1 januari 2014 eller senare. Vidare tillämpade koncernen 

Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets årsredovisning var upprättad i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 

personer. 

 

Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 Första gången detta allmänna råd tillämpas, 

tillämpats vilka kräver att bolag tillämpar K3 retroaktivt. Övergången till K3 har inte medfört någon ändring i 

redovisningsprinciper som haft någon effekt på bolagets finansiella rapporter. 

 

Not 2. Transaktioner med närstående 
Transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga villkor och all verksamhet är konkurrensutsatt. 

Frankrikebaserade Maylo Conseils och Sverigebaserade Maylo Consulting AB, båda helägda av Jenny 

Carenco, närstående till styrelseledamot i bolaget, har under perioden erhållit ersättning om 570 TSEK för 

Jenny Carencos befattning som inhyrd VD för bolaget. 

 

Not 3. Eventualförpliktelser 

Det finns inga förpliktelser av väsentlig karaktär. 

 

 

Denna delårsrapport har varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

 

 

 

Stockholm den 31 augusti 2015 

 

 

Jenny Carenco 

VD 

 

 

 

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på bolagets patenterade 

metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Bolagets metod kortar ner läkningstider av sår, 

inflammationer och smärttillstånd. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB). 

 

Biolight AB (publ), Warfvinges väg 26, 112 51 Stockholm. 

 

Tel: 08-622 52 70. Fax: 08-753 67 67. 

info@biolight.se       www.biolightab.se 

  

http://www.biolightab.se/
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Revisors granskningsrapport  
 
Inledning 

Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Biolight (publ.) för perioden 1 januari 2015 till 

30 juni 2015. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 

denna delårsrapport i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min 

översiktliga granskning. 

 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 

ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 

översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 

finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 

granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en 

sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 

om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 

säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

 

Slutsats 

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig 

anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen 

och BFNAR 2012:1.  

 

 

Stockholm den 31 augusti 2015 

 

 

 

Tommy Mårtensson  

Auktoriserad revisor 
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Bilaga 
 

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 

 

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, 

Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). 

 

Koncernredovisning 

 

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Biolight AB och de företag över vilka moderbolaget direkt 

eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterbolag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma 

ett annat företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid 

bedömningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella 

instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till 

röstberättigade eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom agent har möjlighet att 

styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderbolaget direkt eller indirekt 

innehar aktier som representerar mer än 50 procent av rösterna. 

 

Se avsnitt Rörelseförvärv nedan för redovisning av förvärv och avyttring av dotterbolag. 

 

Redovisningsprinciperna för dotterbolag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla 

koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till 

koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen. 

 

Rörelseförvärv 

 

Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. 

 

Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas som 

summan av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna 

skulder samt emitterade egetkapitalinstrument och utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. 

Exempel på utgifter är transaktionskostnader. I köpeskillingen ingår villkorad köpeskilling, förutsatt att det 

vid förvärvstidpunkten är sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och att 

beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten justeras på 

balansdagen och när den slutliga köpeskillingen fastställs, dock ej senare än ett år efter förvärvstidpunkten. 

 

Goodwill och negativ goodwill 

 

Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, verkligt värde på minoritetens andelar och verkligt värde 

vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på 

identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i koncernbalansräkningen. Om 

skillnaden är negativ, ska värdet på identifierbara tillgångar och skulder omprövas.  

 

Förändringar i innehavet 

Förvärv eller avyttring av andelar i företag som är dotterbolag såväl före som efter förändringen anses vara 

en transaktion mellan ägare och effekten av transaktionen redovisas direkt i eget kapital. 

 

Goodwill 

Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av det verkliga värdet på ett 

förvärvat dotterbolags identifierbara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten 

redovisas goodwill till anskaffningsvärde och efter det första redovisningstillfället värderas den till  
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anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill skrivs av över den 

förväntade nyttjandeperioden vilken uppgår till 10 år. 

 

Per varje balansdag gör bolaget en bedömning om det finns någon indikation på att värdet av goodwill är 

lägre än det redovisade värdet. Finns det en sådan indikation beräknar bolaget återvinningsvärdet för 

goodwill och upprättar en nedskrivningsprövning. 

 

Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande enheter som förväntas bli 

gynnade av förvärvet. Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än 

det redovisade värdet, fördelas nedskrivningsbeloppet. Först minskas det redovisade värdet för goodwill som 

hänförts till den kassagenererande enheten och sedan minskas det redovisade värdet på övriga tillgångar i 

proportion till det redovisade värdet för varje tillgång i enheten.  

 

En redovisad nedskrivning av goodwill återförs i en senare period endast om nedskrivningen föranleddes av 

en särskild extern omständighet av ovanlig karaktär som inte förväntas upprepas och senare händelser har 

inträffat som upphäver verkningarna av denna omständighet. 

 

Intäkter 

 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med 

avdrag för mervärdesskatt, rabatter och liknande avdrag. 

 

– Försäljning av behandlingsutrustning  

Intäkter från försäljning av behandlingsutrustning redovisas när följande villkor är uppfyllda: de väsentliga 

risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, Biolight behåller inte 

något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över den 

utrustning som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelar som Biolight ska få av transaktionen kommer att tillfalla Biolight, och de utgifter som uppkommit 

eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Dessa villkor 

bedöms vara uppfyllda när leverans har skett.  

 

– Uthyrning av behandlingsutrustning  

Intäkter från uthyrning av behandlingsutrustning periodiseras och intäktsredovisas linjärt under hyresavtalets 

löptid. Direkta utgifter som uppstår då ett hyresavtal ingås läggs till det redovisade värdet för den uthyrda 

behandlingsutrustningen och kostnadsförs vid leveranstillfället. Samtliga hyresavtal avseende 

behandlingsutrustning klassificeras som operationella leasingavtal. För beskrivning av klassificering av 

leasingavtal, se avsnitt om leasingavtal nedan.  

 

– Försäljning av ljusbehandlingar  

Intäkter från genomförda ljusbehandlingar redovisas enligt samma villkor som för försäljning av 

behandlingsutrustning. Behandlingar säljs på fil eller smartcard för laddning av behandlingsutrustning.  

 

– Ränteintäkter  

Ränteintäkter periodiseras över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den 

ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det 

redovisade värdet av fordran. 

 

Leasingavtal 

 

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 

ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal 

klassificeras som operationella leasingavtal. 
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Koncernen innehar enbart operationella leasingavtal. 

 

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat 

systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. För beskrivning av 

redovisningsprincip för operationella leasingavtal där koncernen är leasegivare, se beskrivning av intäkter 

ovan.  

 

Utländsk valuta 

 

Moderbolagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). 

 

Omräkning av poster i utländsk valuta 

Vid varje balansdag räknas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i utländsk valuta om till 

balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, 

räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den 

underliggande affärshändelsen i den period de uppstår. 

 

Omräkning av utlandsverksamhet 

Omräkning till redovisningsvaluta för utlandsverksamhet sker på följande sätt: 

 

- Tillgångar och skulder, inklusive jämförelsetal, till respektive balansdagskurs. 

- Intäkter och kostnader, inklusive jämförelsetal, till genomsnittlig kurs för perioden. 

 

Valutakursdifferenser eller omräkningsdifferenser redovisas direkt mot eget kapital. Avyttras 

nettoinvesteringen ska de ackumulerade omräkningsdifferenserna som är hänförliga till utlandsverksamheten 

redovisas i resultaträkningen.  

 

Redovisade värden på tillgångar och skulder som uppkommit i samband med att en förvärvsanalys 

upprättats, t.ex. goodwill och över- eller undervärden, ska räknas om till balansdagens kurs. 

 

Ersättningar till anställda 

 

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner 

redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning 

klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast 

avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. 

 

För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och 

har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att 

förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs. 

 

Inkomstskatter  

 

Skattekostnader utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.  

 

Aktuell skatt under perioden 

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det 

redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla 

kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. 

Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
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Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i 

de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. 

Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i 

princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla 

avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida 

skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den temporära 

skillnaden är hänförlig till goodwill eller om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första 

redovisningen av en tillgång eller skuld (som inte är ett rörelseförvärv) och som, vid tidpunkten för 

transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.  

 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i 

dotterbolag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och 

det är sannolikt att en sådan återföring inte kommer att ske inom överskådlig framtid. De uppskjutna 

skattefordringar som är hänförliga till avdragsgilla temporära skillnader avseende sådana investeringar ska 

bara redovisas i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga 

överskott och det är troligt att ett sådant utnyttjande kommer att ske inom överskådlig framtid.  

 

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den 

del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att 

utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.  

 

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången återvinns 

eller skulden regleras, baserat på de skattesatser (och skattelagar) som har beslutats eller aviserats före 

balansdagen.  

 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas endast om legal rätt till kvittning föreligger 

vilket normalt är fallet när aktuell skatt debiteras av en och samma myndighet och skatten kan betalas med 

ett nettobelopp.  

 

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden  

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är 

hänförlig till transaktioner som redovisas direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas 

direkt mot eget kapital.  

 

Materiella anläggningstillgångar 

 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 

och eventuella nedskrivningar. 

 

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till tillgången för att bringa 

den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas 

som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till posten 

kommer koncernen till godo och att anskaffningsvärdet för densamma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen 

i den period då de uppkommer. 

 

Koncernen innehar inga materiella anläggningstillgångar där skillnader i förbrukningen av en materiell 

anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig. Därmed har ingen materiell 

anläggningstillgång delats upp i komponenter.  

 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, 

eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda  
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nyttjandeperiod som för inventarier uppskattas till 5 år. Avskrivning påbörjas när den materiella 

anläggningstillgången kan tas i bruk.  

 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad 

förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. När bolaget 

ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa 

ändringar redovisas framåtriktat. 

 

Borttagande från balansräkningen 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller 

avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller 

utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en 

materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som 

eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta 

redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad. 

 

Immateriella tillgångar  

 

Anskaffning genom separata förvärv 

Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas 

uppskattade nyttjandeperioder, vilka uppskattas till 5 år för balanserade utgifter för produktutveckling och 10 

år för patent. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på 

att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella 

ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan 

användas. 

 

Utgifter för produktutveckling redovisas som en immateriell tillgång endast om samtliga följande villkor är 

uppfyllda:  

 

- Det är tekniskt möjligt för bolaget att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan 

användas eller säljas. 

- Bolagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och att använda eller sälja den. 

- Bolaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången. 

- Det är sannolikt att den immateriella tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar. 

- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 

och för att använda eller sälja den immateriella tillgången. 

- Bolaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången 

under dess utveckling. 

 

Utgifter för initial registrering av patent redovisas som immateriell tillgång, utgifter för vidmakthållande av 

patent kostnadsförs löpande. Om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbetad immateriell 

tillgång redovisas utgifterna för utveckling som en kostnad i den period de uppkommer.  

 

Samtliga utgifter för forskning kostnadsförs i den period de uppkommer.  

 

Borttagande från balansräkningen 

En immateriell tillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte några 

framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst 

eller förlust som uppkommer när en immateriell tillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan 

vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. 

Detta redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad. 
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Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar exklusive goodwill 

 

Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och 

immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i 

värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell 

nedskrivning. 

 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 

Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en 

försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av 

nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt 

som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med 

tillgången.  

 

Om återvinningsvärdet för en tillgång fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det 

redovisade värdet på tillgången ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i 

resultaträkningen. 

 

Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. 

Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens 

redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade 

värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången under tidigare år. En återföring av en 

nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen. 

 

Varulager 

 

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först in, först ut-

metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset efter avdrag för uppskattade 

kostnader för färdigställande och uppskattade kostnader som är nödvändiga för att åstadkomma en 

försäljning.  

 

Finansiella instrument 

 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets 

avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång, eller del av finansiell tillgång, bokas bort från balansräkningen när 

den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen 

över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den avtalade 

förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör. 

 

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till 

anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första 

redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets 

räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan). 

 

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets 

princip. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp. 

 

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet 

anskaffningsvärde. 
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Upplupet anskaffningsvärde 

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med 

avdrag för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av 

den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt 

med avdrag för nedskrivningar. 

 

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den 

förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella 

skulden. 

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 

Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det finns indikationer på att en eller flera finansiella 

anläggningstillgångar minskat i värde. Exempel på sådana indikationer är betydande finansiella svårigheter 

hos låntagaren, avtalsbrott eller att det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs.  

 

För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen 

som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning 

av framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens ursprungliga 

effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan. 

 

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas 

nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med 

avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida 

kassaflödena som tillgången förväntas ge. 

 

Likvida medel 

 

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 

samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en 

obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre 

månader från tidpunkten för förvärvet. 

 

Skulder och eget kapital  

 

Vid emission av aktier redovisas en ökning av eget kapital när en utomstående part är skyldig att överföra 

kontanter eller andra resurser till bolaget i utbyte mot emitterade aktier. En ökning av eget kapital ska också 

redovisas om bolaget erhållit kontanter eller andra resurser innan egetkapitalinstrument är emitterat, och 

bolaget inte kan krävas på återbetalning.  

 

Aktier eller andra egetkapitalinstrument värderas till verkligt värde av de kontanter eller andra resurser som 

bolaget mottagit eller har att fordra. Direkta utgifter i samband med en egetkapitaltransaktion ska redovisas 

som avdragspost från eget kapital. 

 

Avsättningar 

 

Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en 

inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 

och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

 

En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det 

belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och 

osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de  
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utbetalningar som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av 

dessa utbetalningar. 

 

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje 

part, ska gottgörelsen särredovisas som en tillgång i koncernbalansräkningen när det är så gott som säkert 

att den kommer att erhållas om bolaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt. 

 

Koncernen redovisar inga avsättningar. 

 

Ansvarsförbindelser 

 

En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast 

kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom bolagets 

kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte 

redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att 

krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i balansräkningen. 

 

Kassaflödesanalys 

 

Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av likvida medel under räkenskapsåret. 

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar 

endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar. 

 

Redovisningsprinciper för moderbolaget 

 

Skillnaderna mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan: 

 

Andelar i dotterbolag 

Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterbolag redovisas som intäkt när 

rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Leasingavtal  

Moderbolaget redovisar alla leasingavtal som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften 

kostnadsförs linjärt over leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar 

användarens ekonomiska nytta över tiden. 

 


