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Handicare i korthet

Handicare erbjuder produkter och lösningar för att 
öka oberoendet för funktionsnedsatta och äldre 
och ge dem möjlighet att leva ett aktivt liv på deras 
villkor, samt för att underlätta arbetet för vårdgivare 
och anhöriga.

Vårt erbjudande omfattar ett brett utbud av raka 
och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning 
och lyft, produkter och lösningar för anpassningar 
av fordon samt medicinsk utrustning.

Vi är en global aktör med försäljning i över 20 länder. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm och försäljningen 
sker både via de egna försäljningskontoren i Europa 

70% 30%

24%
NORDAMERIKA

75%
EUROPA

1%
ÖVRIGA VÄRLDEN

Till vård i  
hemmet,  

”Homecare”

Till sjukhus  
och institutioner,  

”Institutional”

VAD

VAR

TILL VEM

och Nordamerika men även via distributörer och 
återförsäljare världen över. Tillverkning och mon
tering sker i våra fem anläggningar i Nordamerika, 
Asien och Europa.
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NYCKELTAL

MEUR 2018 2017

Intäkter 290,9 284,3

Justerad EBITA 21,8 26,2

Justerad EBITA marginal,% 7,5 9,2

Årets resultat 11,4 –3,5

Resultat per aktie före och efter  
utspädning, EUR 0,19 –0,08

Justerat operativt kassaflöde 18,4 11,6

Nettoskuld/Justerad EBITDA, ggr 3,1 3,0

Utdelning per aktie, EUR 0,05¹ 0,05

1) Styrelsens förslag

2018 I KORTHET

❚ Intäkterna ökade med 2,3 procent till 290,9 MEUR (284,3).
❚ Den organiska tillväxten var 3,7 procent (4,9).
❚ Den justerade EBITA marginalen var 7,5 procent (9,2).
 ❚ Justerat operativt kassaflöde uppgick till 18,4 MEUR (11,6)

❚  Staffan Ternström tillträdde som ny VD och koncernchef i 
augusti.
 ❚ Vi förvärvade en strategiskt viktig distributör i Colorado, USA. 
 ❚ Under året lanserade vi en ny revolutionerande trapphiss för 
raka trappor och ett snabbare, enklare mätsystem av trappor 
för installation av trapphissar. 

 ❚ Den nordamerikanska försäljningsorganisationen delades upp i 
två; en del som fokuserar på Kanada och en på USA. Verksam-
heten i USA delades i sin tur upp i homecare och institutional.

❚ Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 EUR per aktie.

PATIENT HANDLING
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65%

Andel av koncernens 
intäkter

75%

Andel av koncernens 
justerade EBITA

(exkl. koncerngemensamma 

kostnader)

Accessibility

Erbjudande Inom Accessibility erbjuder vi marknaden svängda och raka trapphissar samt installation och service 
av dessa. Vi har även produkter och lösningar för fordonsanpassningar. 

Position Våra huvudmarknader för trapphissar, där vi också är marknadsledande, är Storbritannien, 
 Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Italien. Huvudmarknaderna svarar för största delen av 
 segmentets  totala intäkter. I USA utmanar vi de större aktörerna och är för närvarande nummer tre 
på marknaden. Nordamerika uppvisar den starkaste tillväxttakten i affärsområdet. Huvudmarknader 
för fordonsanpassning, där vi också är den dominerande aktören, är Norge och Danmark. 

Drivkrafter En ökad andel åldrande befolkning i kombination med en ökad önskan att bo kvar i sitt hem är 
starka drivkrafter för en växande efterfrågan av våra produkter och lösningar.

Marknadens 
kännetecken

Försäljningen av trapphissar sker via återförsäljare, statliga och kommunala myndigheter samt direkt 
till slutanvändarna. Finansiering sker vanligtvis genom en kombination av offentliga och privata 
medel. Hur fördelningen ser ut varierar mellan olika geografiska marknader. Fordonsanpassningar 
beställs främst genom offentliga upphandlingar från godkända leverantörer och är därmed vanligtvis 
offentligt finansierad.
Konkurrenter på marknaden för trapphissar: Acorn, Stannah, Savaria samt ett flertal mindre regio-
nala aktörer. För marknaden för fordonsanpassning möter vi Etac på den norska marknaden och 
Langehoj på den danska.
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28%

Andel av koncernens 
intäkter

21%
Andel av koncernens 

justerade EBITA
(exkl. koncerngemensamma 

kostnader)

Patient Handling

Erbjudande Inom Patient Handling erbjuder vi produkter och lösningar för olika typer av patientförflyttningar i 
sjukhusmiljöer, akutvårdssituationer, på vårdboenden och i hemmiljöer. Vi tillverkar och säljer även 
hjälpmedel för badrumssäkerhet. 

Position Våra huvudmarknader är USA, Kanada, Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Danmark och 
Norge. Här har vi en ledande position och fokuserar främst på små till medelstora sjukhus och  
institutioner. Genom lokala distributörer täcker vi även in andra marknader över hela världen. 

Drivkrafter Kostnader kring arbetsskador för vårdpersonal tillsammans med högre arbetsbörda är starka 
drivkrafter för våra produkter inom detta segment. Även ökad andel åldrande befolkning, ökad före-
komst av kroniska sjukdomar tillsammans med ökad förväntad livslängd för patienter med kroniska 
sjukdomar är drivkrafter. Många av våra hjälpmedel gynnar hälsoekonomin genom att förbättra 
arbetsmiljön och minska behovet av långvariga sjukhusvistelser.

Marknadens 
kännetecken

De huvudsakliga marknaderna är relativt konsoliderade och Handicare kontrollerar tillsammans med 
tre andra aktörer över 50 procent av marknaden. Därutöver finns det små regionala aktörer som har 
en stark närvaro på utvalda marknader.

Sjukhus och vårdboenden utgör de största inköparna av utrustning. Försäljningen går via återför-
säljare och inköpsorganisationer, direkt till företag inom hemvård, privatpersoner, vårdboenden och 
direkt till lokala sjukhus. Produkterna finansieras av en blandning av privata och offentliga medel.
Konkurrenter: Arjo, Liko, Guldmann samt mindre lokala aktörer.
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7%

Andel av koncernens 
intäkter

4%

Andel av koncernens 
justerade EBITA

(exkl. koncerngemensamma 

kostnader)

Puls

Erbjudande Inom Puls erbjuder vi medicinsk utrustning och förbrukningsvaror som främst riktas till medicinska 
och kirurgiska enheter på sjukhus så som operationsbord och hygienprodukter. Vi erbjuder även 
en bred portfölj av produkter för vård i hemmet, såsom köksutrustning och hjälpmedel till sovrum, 
arbetsrum, badrum och toalett. 

Position Våra huvudmarknader för Puls är Norge och Danmark. I Norge har vi en marknadsledande ställning 
och är välpositionerade för att kapitalisera på den underliggande marknadstillväxten.

Drivkrafter Ökade vårdvolymer samt en ökad andel åldrande befolkning i kombination med ett ökat fokus på 
vård i hemmet i både Norge och Danmark är starka drivkrafter för en växande efterfrågan av Puls 
produkter.

Marknadens 
kännetecken

Försäljningen sker till vårdgivare eller privatpersoner genom en kombination av försäljning genom 
NAV i Norge, kommuner, grossister samt direkt till sjukhus.
Konkurrenter: Vi konkurrerar med olika återförsäljare inom varje produktsortiment.
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VD har ordet 

Å
r 2018 kan sammanfattas som ett hän-
delserikt år i Handicares historia. I augusti 
fick jag förmånen att tillträda som VD och 
har ägnat en stor del av hösten åt att lära 
känna bolaget, träffa kunder, leverantörer 

och medarbetare. Med stöd av min ledningsgrupp har 
jag genomfört en översyn av verksamheten under fjärde 
kvartalet. Sammantaget har det gett mig en god inblick i 
verksamheten och vilka utmaningar och möjligheter vi står 
inför. Det är glädjande att vi har utmärkta produkter och 
lösningar och mycket dedikerade medarbetare. Vår posi-
tion är stark i de flesta marknader och den under liggande 
tillväxten är god. Vi har även en del utmaningar i vår 
verksamhet, främst inom Patient Handling Nord amerika. 
Utvecklingen inom denna verksamhet var klart sämre 
än förväntat under året. Som ett resultat genomförde vi 
under det fjärde kvartalet en del större förändringar, både 
vad avser organisation och hur vi går till marknaden. En 
förbättring av denna verksamhets finansiella utveckling är 
ett av mina huvudfokusområden för 2019.  

Under året har vårt globala affärssystem implemente-
rats även i Danmark och Nordamerika. Det innebar, som 
alla stora förändringar, en del påfrestningar på organisa-
tionen, men med ett för koncernen gemensamt system 
ökar möjligheterna till administrativa effektiviseringar och 
värdefull analys av verksamheten.

STABIL ORGANISK TILLVÄXT 

Vi hade en stabil organisk tillväxt men lägre marginal under 
2018 och blandad utveckling för de olika affärsområdena. 
Organisk tillväxt för helåret var 3,7 procent (4,9) och den 
justerade EBITA-marginalen minskade till 7,5 procent (9,2). 
Försäljningen av trapphissar, som svarar för cirka 50 pro-
cent av den totala försäljningen, fortsätter att gå bra och 
redovisade en organisk tillväxt om 9 procent. Vi har ökat 

våra marknadsandelar på i stort sett alla våra nyckelmark-
nader. Utvecklingen i Patient Handling var blandad. Den 
europeiska delen av verksamheten rapporterade stabil 
organisk tillväxt medan den nordamerikanska delen upp-
levde fortsatta utmaningar. Inom Vehicle Accessibility på-
verkades vi av problemen för den europeiska bilindustrin, 
relaterade till de nya utsläppsreglerna, vilket försenade 
leveranserna av fordon. 

ORGANISK TILLVÄXT BASERAD PÅ KUND- OCH 

MARKNADSORIENTERAD ORGANISATION 

Sedan två år tillbaka driver vi en omställning av koncernen 
från en produkt orienterad till en kund- och marknadsorien-
terad organisation. Den bygger på fyra huvudelement:

En kommersiellt fokuserad organisation
Under 2017 påbörjades en organisationsförändring 
med en omställning från en affärsområdesbaserad till en 
funktionsbaserad organisation. Under 2018 och i början 
av 2019 genomfördes de sista förändringarna och all 
vår verksamhet sker nu i en globalt funktionsbaserad 
organisation. Genom rekryteringen av en global HR-chef 
och även genom att Operations i Nordamerika rapporterar 
direkt till den globala Operations & Quality-chefen är alla 
funktioner nu globala. Syftet med organisationsförändring-
arna är att med kunden i fokus bygga en organisation som 
kan fokusera på att leverera vårt kommersiella erbjudande, 
samt stärka kärn- och kvalitetsprocesserna. 

För att ytterligare förstärka våra möjligheter att ka-
pitalisera på den underliggande tillväxten har vi justerat 
vår strategi i Nordamerika. I syfte att stärka relationen 
med kund och anpassa vårt erbjudande mot specifika 
marknaders olika förutsättningar delade vi i slutet av året 
in den nordamerikanska försäljningsorganisationen i en 
kanadensisk och en amerikansk del. För att öka fokus och 
ytterligare skräddarsy vårt erbjudande delade vi upp den 
amerikanska försäljningsorganisationen i två ben; institu-
tional och homecare. 

Kommersiella strategiska initiativ
Under de senaste åren har vi arbetat med att professio-
nalisera vår försäljning och det är ett arbete vi kommer att 
fortsätta att driva genom vårt program för utbildning av 
säljkår och säljledning. Andra prioriterade delar av stra-
tegin är att arbeta med kundsegmentering och vidareut-
veckling av vår prissättningsstrategi. Vi har även fokuserat 
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på våra återförsäljare där vi vill bygga starkare partner-
skap, minska kundbortfall och arbeta med differentierade 
värdeskapande aktiviteter.

Produktinnovation
Vi arbetar löpande för att kunna introducera innovativa och 
ändamålsenliga lösningar i vårt produkt- och tjänsteer-
bjudande och all produktutveckling bedrivs alltid med 
utgångspunkt i kundens behov. 

Under året har vi lanserat en ny revolutionerande trapp-
hiss för raka trappor och ett snabbare, enklare mätsystem 
av trappor för installation av trapphissar. 

För att säkerställa att vi lanserar ett konkurrenskraftigt 
produktprogram och driver en effektiv produktframtag-
ningsprocess har vi under året påbörjat implementeringen 
av en Global Product Development Process. Vi arbetar 
också med rationaliseringar i vår produktportfölj. 

Geografisk expansion
Vår geografiska närvaro utökas genom att vi breddar 
vårt befintliga nätverk av återför säljare. I synnerhet i USA 
är vår hubbstrategi viktig för att driva tillväxt med nya 
kunder. Under året ökades antalet hubbar från åtta till 
tio och vi kommer att etablera fler hubbar där det finns 
behov. Vi utvärderar kontinuerligt vilka hubbar som ska 
vara säljkontor och vilka som ska vara fullservicehubbar 
med lager. 

TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV

Marknaden som vi verkar på består av ett fåtal stora ak-
törer. Konsolidering via förvärv är en del av vår strategi. Vi 
utvärderar löpande förvärvskandidater utifrån tre nyckelkri-
terier: utvidgning av vårt geografiska område, komplette-
rande produkter vilka kan införlivas i våra försäljningskana-
ler samt strategiska tillgångar. 

I början av 2018 förvärvade vi en för Handicare strate-
giskt viktig distributör i Colorado, USA. Distributören är en 
viktig pusselbit i vår nordamerikanska hubbstrategi. 

HÅLLBARHET

Klimatförändringar och resursbrist i världen gör att alla 
företag måste värna om miljön och begränsa sina avtryck. 
Att aktivt arbeta med hållbarhet är därför en självklar del av 
vår verksamhet.

Jag är stolt över att vi under 2018 fortsatt att minska 
energi utsläppen i våra produktionsenheter och att vi 

påbörjat ett samarbete med ett kanadensiskt universitet 
för att utreda om vi kan byta befintliga plastdetaljer i pro-
dukterna mot biomaterial. 

ATT BYGGA EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSKULTUR

Vi strävar efter en framgångsrik resultatorienterad organi-
sation, där alla medarbetare arbetar mot samma mål och 
där ett tydligt ansvarstagande är väsentligt. Lednings-
gruppen och dess direktrapporterande kommer att delta i 
ett bonusprogram (Short Term Incentive) som baseras på 
resultatmässiga framgångar. Handicare ska genomsyras 
av ett decentraliserat och kundfokuserat ledarskap och vi 
kommer under våren att definiera vårt ledarskapsramverk 
som kommer att guida oss i vår ledarskapsutveckling 
och hur vi belönar medarbetarna. Genom att fokusera på 
ledarskapet vill vi över tid stärka vårt fokus på våra kunder 
samt skapa rätt engagemang i organisationen för att till-
varata de möjligheter vi identifierat i vårt strategiarbete.

VÄL RUSTADE FÖR FRAMTIDEN

Sammanfattningsvis var 2018 ett händelserikt år och 
vi genomförde mycket av det vi sa att vi skulle göra. 
 Resultatet utvecklades dock inte i linje med förväntan, 
främst på grund av svag försäljning inom Patient Handling 
i Nordamerika men även till del av utmaningar inom Ve-
hicle Accessibility. Det senare förklarades av leveranspro-
blem inom den europeiska fordonsindustrin som en effekt 
av nya regler för utsläppstester. Vi är givetvis inte nöjda 
med detta. Jag ser med tillförsikt fram emot 2019 då vi 
efter organisationsförändringar fullt ut kan fokusera på 
möjligheterna på våra marknader. Vi verkar på en marknad 
där makrotrender som en åldrande befolkning och att 
fler önskar bo kvar hemma så länge som möjligt gynnar 
efterfrågan på våra produkter. Därtill är kraven på ökad 
effektivitet, bättre arbetsmiljö och lägre sjukfrånvaro viktiga 
drivkrafter för efterfrågan på Patient Handlings produkter. 

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för ett gott 
samarbete under 2018. Tillsammans, med vår värdegrund 
som utgångspunkt, fortsätter vi att bli ett starkare och 
bättre företag som gör vardagen enklare för våra kunder. 
 

Stockholm, mars 2019

Staffan Ternström
VD och koncernchef

Vi arbetar för att 
kunna introdu
cera innovativa 
och ändamåls
enliga lösningar 
i vårt produkt 
och tjänste
erbjudande och 
all produkt
utveckling  
bedrivs alltid 
med utgångs
punkt i kundens 
behov.
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Homecare

Institutional

Användar- 
fokus

Affärsmodell

AFFÄRSIDÉ

Genom kontinuerlig produktutveckling, effektiv tillverkning och distribution erbjuder  

Handicare dels produkter och lösningar som höjer livskvaliteten och ökar oberoendet 

för äldre och funktions nedsatta, dels produkter och lösningar för alla typer av patient

förflyttningar, vilket avsevärt förbättrar arbets miljön för dem som arbetar i sjukhus

miljöer, akutvårds situationer, på vård boenden och i hemmiljöer.

OPERATIV VERKSAMHET 

 ❚   Noga utvalda  
leverantörer 

 ❚  Lokal närvaro i  
elva länder

 ❚  Fem tillverknings-  
och monterings-
anläggningar och  
17 verkstäder

 ❚  Investeringar i  
produkt utveckling

FINANSIELLT KAPITAL

 ❚  274,5 MEUR i  
sysselsatt kapital

HUMANKAPITAL

 ❚  Cirka 1 200  
med arbetare

 ❚  Specialistkompetens

RELATIONSKAPITAL

 ❚  Nära samarbete  
med leverantörer

 ❚  Nära samarbete  
med återförsäljare

RESURSER

MAKING EVERYDAY LIFE   EASIER
Mission:
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Skalbar platt-
 form för  hållbara 
lösningar som 
höjer  livskvaliteten 
och förbättrar  
arbetsmiljön

KUNDER OCH  

SLUTANVÄNDARE

 ❚ Höjd livskvalitet
 ❚  Bättre arbetsmiljö
 ❚ Effektiva lösningar
 ❚ Korta leveranstider

MEDARBETARE

 ❚ Utvecklingsmöjligheter
 ❚  Stabil och attraktiv  
arbetsgivare

 ❚  Mångfald och  
jämställdhet

LEVERANTÖRER OCH 

SAMARBETSPARTNERS

 ❚ Ansvarsfulla affärer
 ❚  Långsiktiga sam arbeten

SKAPAT VÄRDE
SAMHÄLLE

 ❚ Arbetstillfällen
 ❚  Bidrar till höjd livs kvalitet 
för funktions nedsatta; 
ökad rörelse frihet 

 ❚  Gör det möjligt för 
människor att bo hemma 
längre

 ❚  Bidrar till bättre arbets-
miljö och därmed färre 
arbetsrelaterade skador

 ❚ Kostnadseffektiv vård 

AKTIEÄGARE

 ❚  Långsiktigt hållbar  
investering

 ❚  Utdelningar

MAKING EVERYDAY LIFE   EASIER
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MÅL VARFÖR UTFALL 2018

TILLVÄXT

En genomsnittlig årlig tillväxt på 10  
procent, varav 4-6 procent organiskt,  
på medellång sikt.

Visar vår förmåga att utnyttja våra 
starka sidor och ger en bild av vår 
konkurrenskraft.

Intäkterna ökade med 2,3 procent. 
Den organiska tillväxten uppgick till 
3,7 procent. 

LÖNSAMHET

En justerad EBITA-marginal över stigande 
12 procent på medellång sikt. 

Mäter vår förmåga att täcka rörel-
sens kostnader och att generera 
vinst.

Justerad EBITA-marginal uppgick till 
7,5 procent.

KAPITALSTRUKTUR

En skuldsättningsgrad om cirka 2,5 
gånger netto skulden/LTM (senaste tolv 
månaderna) justerad EBITDA, med  
flexibilitet för strategiska aktiviteter. 

Visar beroendet av extern finan-
siering och vår förmåga att betala 
skulder på lång sikt.

Nettoskuld/LTM justerad EBITDA 
uppgick till 3,1 ggr per 31 decem-
ber 2018. 

UTDELNING

Lämna en utdelning motsvarande 30-50 
procent av nettovinsten för perioden. 
Beslut om utdelning kommer att fattas 
med beaktande av bland annat bolagets 
finansiella ställning, investeringsbehov, 
förvärvsmöjligheter och likviditet. 

Visar vår förmåga att generera 
avkastning till aktieägarna.

Föreslagen utdelning 2018 är EUR 
0,05 per aktie vilket motsvarar 26 
procent av netto vinsten.

MEDARBETARE

 Vi ska vara en inkluderande arbetsplats 
och ge samma förutsättningar för alla. Vi 
ska arbeta för att uppnå en jämn köns-
fördelning, och relationen mellan könen 
ska vara 40/60 procent eller jämnare.

Företag med högre etnisk mång-
fald och jämlikhet har större chans 
att öka sina intäkter än genom-
snittsbolagen.

Per 31 december 2018 var 27 pro-
cent av antalet medarbetare kvinnor. 
I ledningsgruppen och direktrap-
porterande var andelen kvinnor 35 
procent och män 65 procent.

HÅLLBARHET

År 2030 ska 80 procent av de material 
som används i våra produkter vara håll-
bara och 80 procent av materialen ska 
kunna återanvändas eller återvinnas. 

Visar hur vi kan bidra till minskad 
miljöpåverkan.

Arbetet med att identifiera hållbara 
och åter vinningsbara material i våra 
produkter pågår. 

Mål
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LÖNSAM TILLVÄXT 

Handicare ska växa lönsamt såväl organiskt som via för-
värv. Den organiska tillväxten ska ske främst genom konti-
nuerlig effektivisering av verksamheten, introduktion av nya 
produkter, geografisk expansion samt genom att tillvarata 
möjligheterna att bygga vidare på närvaron i Nordamerika. 
Samtidigt har vi en aktiv förvärvsagenda.

Prioriteringar – organisk tillväxt
Commercial Excellence-strategin som utvecklades under 
2016, är en strategisk plattform för att skapa organisk 
tillväxt från befintliga och nya kunder, nya marknader och 
nya produkter och lösningar. Den fokuserar på:
 ❚  skapandet av en effektivare kommersiell kund- och 
marknadsorienterad organisation,

 ❚  implementeringen av kommersiella initiativ för att införa 
en koncerngemensam och enhetlig struktur kring säljkår, 
försäljningstekniker och prissättningsstrukturer, samt

 ❚ geografisk expansion, bland annat genom ökat  fokus på 
produkter och marknader med högre marginaler, utökat 
återförsäljarnätverk och genomförande av hubbstrategin 
i USA. 

Vi fortsätter att renodla organisationen för att stärka effek-
tiviteten och öka vårt kundfokus.

Vår närvaro på redan utvecklade marknader ska öka 
genom att vi skapar djupare partnerskap med våra åter-
försäljare och stödjer dem i arbetet att skapa fler affärer. 

På den amerikanska marknaden är våra så kallade 
hubbar en viktig del av vår strategi. Hubbarna är lokala 
samlingspunkter med egna säljkårer som betjänar både 
slutanvändare och lokala återförsäljare direkt. I slutet av 
2018 var antalet hubbar tio. På medellång sikt är planen 
att utöka antalet till mellan 16 och 18 stycken. 

För att stärka relationen med kund och anpassa vårt 
erbjudande till specifika marknaders olika förutsättningar 
så delade vi i slutet av året in försäljningsorganisationen  
i Nordamerika i två delar, en kanadensisk och en ame-
rikansk. För att ytterligare skräddarsy vårt erbjudande 
delade vi upp den amerikanska försäljningsorganisatio-
nen i två ben; institutional och homecare. Institutional 
betjänar sjukhus och institutioner med förflyttnings- och 
lyftlösningar och homecare erbjuder återförsäljare både 
trapphissar och förflyttnings- och lyftlösningar. 

Prioriteringar – förvärvad tillväxt 
Då marknaden består av ett fåtal stora aktörer och i 
övrigt är mycket fragmenterad, är förvärv en viktig del i 
 Handicares tillväxtstrategi. Vi förvärvar bolag som uppfyller 
minst ett av våra tre nyckelkriterier:
 ❚ kapacitet för att utöka vår geografiska närvaro, 
 ❚ förmåga att förmedla kompletterande produkter och 
lösningar via våra försäljningskanaler, och/eller 

 ❚ bli en strategisk tillgång. 

I början av året genomfördes ett mindre men strategiskt 
förvärv av en distributör i Colorado, USA. 

Strategi
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LÖNSAMHET 

Handicare har en välinvesterad och skalbar affärs modell 
som ger goda förutsättningar för hållbar effektivitet i 
verksamheten och god lönsam tillväxt. Vi optimerar vår 
prissättning med utgångspunkt från följande tre kompo-
nenter;
 ❚ värdebaserad prissättning, 
 ❚ differentierad prissättning för återförsäljare, och 
 ❚ optimerad prissättningsstruktur och styrningsprinciper. 

Prioriteringar
För att sänka kostnaderna och stärka marginalerna effekti-
viserar vi produktionen ytterligare genom att inventera vårt 
produktprogram och renodla antalet produktplattformar. 

För att maximera de möjligheter som våra om fattande 
distributionskanaler och kundkontakter ger fokuserar vi 
på att optimera vårt erbjudande till de specifika kund-
segmenten.

Ett ”best-practice”-program kommer att lanseras, 
där vi tar fram transparenta och jämförbara nyckeltal för 
benchmarking mellan olika delar av verksamheten. På 
så sätt tar vi lärdom av det som fungerar bra och kan 
implementera det i andra delar av organisationen. Konti-
nuerliga förbättringar är och ska förbli en integrerad del av 
Handicares kultur. 

UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRINGAR AV  

PRODUKT– OCH TJÄNSTEUTBUDET

Vi arbetar för att kunna introducera innovativa och ända-
målsenliga lösningar i vårt produkt- och tjänsteerbjudande. 
All produktutveckling bedrivs med utgångspunkt i kundens 
behov. Vi har under året implementerat en Global Product 
Development Process som säkerställer att vi lanserar 
ett konkurrenskraftigt produktprogram med en effektiv 
produktframtagningsprocess.

Prioriteringar
En viktig aspekt i vår produktutveckling är hållbarhet och 
vi arbetar löpande med att öka såväl andelen hållbara som 
andelen återvinningsbara material i våra produkter. Under 
året har vi tillsammans med ett kanadensiskt universi-
tet  tagit fram en kåpa i bioplast till vår taklyft. Den ska 
genomgå sedvanliga tester under 2019 för att sedan tas 
i produktion om den klarar testerna. 

MEDARBETARE

För att befästa vår ledande position måste vi attrahera 
de bästa medarbetarna. Genom att erbjuda utvecklande 
och utmanande arbetsuppgifter, möjlighet till inflytande 
samt goda utvecklingsmöjligheter ska vi vara en attraktiv 
arbetsgivare. Decentraliserat ansvarstagande är en av 
grund stenarna i Handicares ledarskap. Kontinuerlig vidare-
utbildning är centralt liksom spridandet av ”best-practice”.

Prioriteringar
Vi värdesätter mångfald bland våra medarbetare då vi 
anser att det bidrar till god dynamik och lönsamhet. Under 
året har koncerngemensamma policies för likabehandling, 
mångfald och ersättning tagits fram. 

Att alltid sätta kunden i fokus är avgörande för vår 
utveckling och under året har vi arbetat medvetet med att 
förankra insikten om att kund orienteringen ska genomsyra 
hela vår organisation, från kundtjänst till teknisk service 
och installation.

Under 2018 genomförde vi för första gången en med-
arbetarundersökning. Undersökningen kommer fortsätt-
ningsvis att genomföras årligen och resultatet kommer att 
ligga till grund för tydligt kommunicerade åtgärdsplaner. 
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INTRÄDESBARRIÄRER

Våra huvudmarknader kännetecknas av 
relativt höga inträdesbarriärer, vilket gynnar 
etablerade aktörer såsom Handicare. 
 ❚  Global storlek och specifika kompetenser 
krävs för att hantera komplexa marknads-
kanaler; direktförsäljning, återförsäljare, 
myndigheter och inköps organisationer.

 ❚  Omfattande nätverk av återförsäljare och 
distributörer krävs för att nå slutkunder och 
bygga upp en produktbas inom olika geo-
grafiska områden och på olika marknader.

 ❚  Slimmad och flexibel tillverknings kapacitet 
är väsentligt för att säkra produkt-
leveranserna. Korta leveranstider är viktigt 
mot bakgrund av slutanvändarnas omedel-
bara behov. 

 ❚  En historik av pålitliga och högkvalitativa 
produkter och lösningar är väsentligt när 
kunderna väljer leverantör.

 ❚  Efterlevnad av lagar och regler är av-
görande eftersom medicintekniska 
produkter, inklusive produkter för patient-
hantering, trapphissar och produkter för 
fordonsanpassning, är föremål för myndig-
hetsregleringar i stora delar av världen, som 
USA, EU och EES. 

 ❚  Finansiell styrka och betydande investe-
ringar inom produktutveckling och tillverk-
ning krävs för att tillgodose marknadens 
växande och alltmer krävande behov. 

GYNNSAM HÄLSOEKONOMI

Handicares produkter och tjänster finan sieras 
vanligtvis av en blandning av privata medel, 
offentliga medel och privata försäkringar. 
Täckning och ersättningar varierar väsentligt 
mellan olika länder. Generellt gäller dock att 
vårdkostnaderna per capita har ökat och 
förväntas öka ytterligare. Många vårdsystem 
i världen försöker begränsa kostnaderna 
genom olika typer av åtgärder. En sådan 
åtgärd är att flytta patienter till vård i hemmiljö 
så snart det går och även att underlätta för 
människor att bo kvar hemma längre. Studier 
har visat att kostnaderna för hemvård i USA 
till exempel, är i genomsnitt 96 procent lägre 
än i akutmiljö och cirka 65 procent lägre än 
på ett vårdboende. 

Handicares produkter avsedda för 
patient förflyttning bidrar till att minska vård-
kostnaderna på flera nivåer:
 ❚ Minskat antal dagar som krävs för en sjuk-
husvistelse, exempelvis genom att minska 
förekomsten av trycksår. 

 ❚ Minskat antal sjukdagar för vårdgivare vilka 
har ådragit sig skador vid patientförflytt-
ningar.

 ❚ Minskat behov av servicepersonal. 

MAKRODRIVKRAFTER FÖR  

SJUKVÅRDEN

Ökad andel åldrande befolkning

År 2050 väntas andelen personer i världen 
över 60 år vara mer än dubbelt så stor som 
2016 och uppgå till nära 2,1 miljarder enligt 
FN. En ökad andel äldre personer medför 
en ökad efterfrågan på de produkter och 
lösningar som Handicare erbjuder. 

Ökad förekomst av kroniska  
sjukdomar
Kroniska sjukdomar förknippade med livsstil, 
såsom diabetes och fetma, blir allt vanligare 
vilket leder till ökad efterfrågan på Handicares 
produkter och lösningar. 

Ökad förväntad livslängd för  
patienter med kroniska sjukdomar
Tack vare att kroniska tillstånd upptäcks 
tidigare och får effektivare behandling lever 
personer med kroniska sjukdomar i genom-
snitt längre. Detta förlänger den tidsperiod då 
de potentiellt behöver vårdtjänster. 

Ökad önskan att bo kvar hemma längre
En ökad önskan att bo kvar hemma i kom-
bination med besparingskrav inom offentligt 
finansierad vård är faktorer som ökar såväl 
efterfrågan som behovet av våra produkter 
utvecklade för hemvård. 

Att förstå vilka omvärldsfaktorer som påverkar marknaden och vilka utmaningar och möjlig heter 
det innebär för Handicares verksamhet och vår förmåga att utvecklas och skapa värde, är helt 
avgörande för hur konkurrens kraftiga vi är när det gäller att möta slutanvändarnas behov. 

Marknadsöversikt
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HANDICARES ERBJUDANDE

Trapphissar
Handicare erbjuder slutanvändaren en mängd alternativ 
inom raka och svängda trapphissar. Vårt fokus är främst 
svängda trapphissar vilka specialanpassas för att följa 
formen av trappan. Dessa kräver omsorgsfull mätning, 
design och tillverkning och är därför dyrare och har högre 
marginaler och återfinns inom prisintervallet medel till högt. 
Vi erbjuder även installation och eftermarknadsservice, 
ofta som ett paket vid köp av trapphissen. 

De flesta användare tenderar att börja leta efter en lös-
ning när ett omedelbart behov uppstår och korta ledtider 
blir ofta avgörande. Handicare kan erbjuda mycket korta 
ledtider tack vare vår egenutvecklade mjukvarulösning, 
PhotoSurvey 3D och Vision App. Denna lösning gör att vi 
redan under kundbesöket kan visa slutresultatet på bild 
och automatiskt överföra information som används vid 
tillverkningen av de skräddarsydda skenorna. 

 Vi arbetar kontinuerligt med att dels förbättra vår mjuk-
varulösning för att därmed förkorta ledtiderna ytterligare, 
dels förbättra våra produkter och lösningar samt optimera 
produktionen. 

Fordonsanpassning
Produkterna och lösningarna för fordonsanpassning syftar 
till att ge personer med funktionsnedsättningar ett ökat 
oberoende utanför vård- och hemmiljön. Den större delen 
av verksamheten avser fordonskonvertering men vi säljer 
även fordonsprodukter för  personer med särskilda behov. 
Inom fordonskonvertering erbjuds anpassning av person-
bilar, minibussar och bussar i mellanklass för företag 
och det offentliga, såsom NAV (den norska arbets- och 
välfärds myndigheten). Vi konverterar även ambulanser, 
brandbilar och polisbilar. 

Handicares erbjudande inom fordonsanpassning inne-
fattar produkter som sätesbaser, rullstolslyftar, rullstols-
bälten, dörröppnare och rullstolsdragare. Dessa säljs till 
kunder inom fordonskonvertering och till biltillverkare för 
fordonsanpassning för särskilda behov. 

Accessibility

Inom Accessibility erbjuder vi svängda och raka trapphissar samt installation och service av dessa.  
Erbjudandet kompletteras av ett utbud av produkter och lösningar för fordonsanpassningar samt  
tjänster som omfattar underhåll, installation och själva anpassningen av fordonet.

Marknadsöversikt och marknadsandelar
Marknaden för trapphissar har historiskt varit relativt 
traditionell, där familjemedlemmar till slut användare ofta 
fattar köpbeslutet. Marknadskanalerna håller till viss 
del på att förskjutas från återförsäljare/distributörer till 
direktförsäljning, vilket märks tydligast på de mest ut-
vecklade europeiska marknaderna som Storbritannien 
och Nederländerna. 

De huvudsakliga marknaderna för trapphissar är 
relativt konsoliderade och de tre största aktörerna 
kontrollerar 40-60 procent av marknaden, den åter-
stående andelen av marknaden är dock fragmenterad. 
Baserat på intäkter har Handicare en ledande ställning 
i Europa tillsammans med en annan aktör. Handicares 
marknadsandel uppskattas till 20-25 procent. 

Våra huvudmarknader, där vi också är marknads-
ledande, är Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, 
Frankrike, Italien, Norge och Danmark. Dessa markna-
der svarade för majoriteten av de totala intäkterna inom 
Accessibility. Den sammanlagda marknadsstorleken 
inklusive Nordamerika beräknades 2018 uppgå till cirka 
870 MEUR. 

I USA utmanar vi de större aktörerna och har för 
närvarande en relativt låg marknadsandel om cirka 
8-12 procent, vilket gör oss till nummer tre på mark-
naden. Nordamerika står idag för en mindre andel av 
affärsområdets intäkter, 8 procent, men uppvisar den 
starkaste tillväxttakten. 

Handicares europeiska huvudmarknader förväntas 
fortsätta växa i en stabil takt om 2-4 procent per år 
drivet av volymer, medan marknaden i USA förväntas 
växa med 3-5 procent, drivet av den generellt lägre 
mognadsgraden på marknaden jämfört med Europa. 
Tyskland, Frankrike och Italien förväntas växa snabbare 
än den övriga europeiska marknaden som helhet. 

Våra huvudsakliga marknader för fordonsanpassning 
är Norge och Danmark. Dessa är mycket koncentre-
rade och har förblivit stabila i fråga om konkurrens på 
senare år. I Norge har Handicare en marknadsandel 
på 40-45 procent. Även på den danska marknaden är 
Handicares närvaro stark. 
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PRODUKTER Befintliga Marknader Slutanvändare Distributionskanaler

Trapphissar, installation 
och service

Storbritannien,  
Nederländerna, Tyskland, 
Frankrike, Italien och USA

Privatpersoner  
(Homecare)

Återförsäljare/distributör
Direktfösäljning

Fordonsanpassning Danmark och Norge Privatpersoner  
(Homecare)
Offentlig sjukvård  
(Institutional)

NYCKELTAL Förändring

MEUR 2018 2017 Rapporterad Organisk1)

Intäkter 189,4 181,3 4,5 % 5,6 % 

Justerad EBITA 25,4 22,5

Justerad EBITA 
marginal, % 13,4 12,4

EBITA 24,3 21,9

EBITA marginal, % 12,8 12,1

1) Justerat för förändringar i valutakurser

MARKNADSSTORLEK OCH FÖRVÄNTAD 
TILLVÄXT ¹) ACCESSIBILITY, MEUR

870 240

470

160

Totalt Trapphissar
Nordamerika

Trapphissar
Europa

Fordons-
anpassning

ca 0-2%

ca 2-4%

ca 3-5%

1) Avser Handicares huvudmarknader

Marknadskanaler och finansiering
Slutanvändarna av trapphissar är huvudsakligen privat-
personer. Försäljningen sker via återförsäljare, statliga 
och kommunala myndigheter samt direktförsäljning 
till slutanvändarna. Finansiering sker vanligtvis genom 
en kombination av offentlig medel (till exempel statliga 
subventioner) och privata medel (till exempel egna 
medel eller privata försäkringar). 

Hur fördelningen ser ut varierar mellan olika geogra-
fiska marknader. De nordiska länderna har störst offent-
lig finansiering. Även Storbritannien och Nederländerna 
har stor andel offentlig finansiering; upp skattad till cirka 
30-35 procent av den totala marknaden. I Storbritan-
nien kan staten ge bidrag till ett köp upp till 3 000 GBP, 

medan Nederländerna kan erbjuda täckning för hela 
kostnaden. I Tyskland uppgår den offentliga finansie-
ringen till mindre än 10 procent men berättigade kan 
få ett bidrag som täcker kostnaden upp till 4 000 EUR. 
I Frankrike är en mindre del av marknadsvolymerna 
offentligt finansierad. I USA är den absoluta majoriteten 
av volymerna privat finansierade. 

Inom verksamheten för fordonsanpassningar säljs 
fordonsomvandlingar främst genom offentliga upp-
handlingar från godkända leverantörer. Därmed är den 
absoluta majoriteten offentligt finansierad.

65% >90%

ANDEL AV
JUSTERAD EBITA1)

ANDEL 
HOMECARE

ANDEL 
INSTITUTIONAL

75%

ANDEL AV 
INTÄKTER

<10%

INTÄKTER 

Trapphissar
Fordonsanpassning

78%
22%

Snabbare, enklare mätsystem vid installation av trapphissar 
Under året introducerade vi en förbättrad version av PhotoSurvey, vårt egen utvecklade 
mätsystem för trappor: PhotoSurvey4D (PS4D). Med PS4D kan en rådgivare nu  
genomföra en komplett installationsmätning på bara tio minuter. 

 ❚  Snabb – en komplett uppmätning av trappan genomförs på bara tio minuter
 ❚  Enkel att bära med sig – ny utformning av mätkittet gör att det endast väger 3,5 kg 
 ❚  Tydligt färgsystem gör det enkelt att följa mätprocessen 
 ❚  Samma gränssnitt som tidigare versioner gör det enkelt att känna igen sig i mjuk varan

Ny revolutionerande trapphiss för raka trappor 
Under 2018 lanserades Handicare 1100, en ny trapp-
hiss för raka trappor. Handicare 1100 är den smalaste 
trapphisskenan på marknaden och tar mindre utrymme 
i trappen än någon annan rak trapphiss. 

 ❚ Smalaste raka trapphisskenan på marknaden
 ❚ Ny fyrhjulsdriven teknologi – utan kuggstänger
 ❚ Enkel att installera
 ❚ Enkel att rengöra

EXEMPEL PÅ NYA PRODUKTER 2018

Nordamerika Övriga 
världen

INTÄKTER PER GEOGRAFI

8% 1%
Europa
91%

1) Exklusive koncerngemensamma kostnader
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Lyftar och förflyttningsprodukter
Handicares produkter och lösningar inom lyftar  
omfattar mobila golvbaserade lyftar och taklyftar som  
används för att förflytta patienter. Med förflyttningspro-
dukter avses produkter som används för att förenkla 
patientrörlighet, såsom lyft och förflyttningar. Exempel är 
selar, glidlakan och uppresningshjälp medel. Bredden i 
vårt produktutbud gör att vi kan erbjuda skräddarsydda 
lösningar som uppfyller de specifika kraven i olika kliniska 
miljöer, som akutmottagningar eller barnavdelningar. Vårt 
breda produktsortiment av såväl manuella förflyttnings-
hjälpmedel, som selar och innovativa hjälpmedel för lyft 
och överflyttning bidrar till att generera återkommande 
försäljning. En hög och växande andel förbruknings varor 
och produkter för viktiga behov bidrar också till att skapa 
återkommande försäljning. 

Vid försäljning av taklyftar och till viss del även mobila 
lyftar ingår vanligtvis serviceavtal avseende underhåll och 
reparationer samt installation. Denna service är antingen 
outsourcad eller tillhandahålls genom egna interna service-
tekniker. Vid försäljning via återförsäljare hanteras installa-
tion och eftermarknadstjänster oftast av återförsäljaren.

Patient Handling

Badrumssäkerhet
Hjälpmedel för badrumssäkerhet omfattar ett brett utbud 
av duschstolar, handtag, fristående, mobila och fällbara 
duschstolar samt ett flertal olika modeller av duschvagnar, 
varav samtliga finns i olika varianter för att uppfylla kraven 
från olika användare och vårdgivare. 

Inom Patient Handling erbjuder vi produkter och lösningar för olika typer av  
patientförflyttningar i sjukhusmiljöer, akutvårds situationer, på vårdboenden  
och i hemmiljöer. Vi tillverkar och säljer även hjälpmedel för badrumssäkerhet. 

Marknadsöversikt och marknadsandelar
Produkterna och lösningarna säljs främst till sjukhus 
och vårdboenden. 

De huvudsakliga marknaderna för Patient Handling 
är relativt konsoliderade och de fyra största aktörerna 
kontrollerar över 50 procent av marknaden. Därutöver  
finns det små regionala aktörer som har en stark när-
varo på utvalda marknader.

Våra huvudmarknader där vi har en stark mark-
nadsposition är USA, Kanada, Storbritannien, 

 Nederländerna och Norden. Vi har en ledande position 
på våra huvudmarknader och fokuserar främst på 
små till medelstora sjukhus och institutioner. Storleken 
på huvudmarknaderna uppgick 2018 till cirka 1 120 
MEUR. Handicares marknads andel uppskattas till 5-10 
procent i Europa och 15-20 procent i Nordamerika.

Genom lokala distributörer täcker vi även in andra 
marknader över hela världen. Nordamerika är den 
största marknaden med 67 procent av Patient Handlings 
försäljning.

Europa förväntas öka i en takt om 2-3 procent per år 
medan Nordamerika förväntas växa med 4-6 procent 
per år. Marknadstillväxten drivs av ett flertal under-
liggande strukturella faktorer, såsom en åldrande 
befolkning, en ökad förekomst av kroniska sjukdomar 
som resulterar i nedsatt mobilitet samt ett ökat fokus 
på vårdpersonalens arbetsmiljö och säkerhet. 
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NYCKELTAL Förändring

MEUR 2018 2017 Rapporterad Organisk1)

Intäkter 80,3 83,4 –3,8 % –2,1 %

Justerad EBITA 7,1 10,9

Justerad EBITA 
marginal, % 8,8 13,1

EBITA 5,4 10,5

EBITA marginal, % 6,8 12,5

1) Justerat för förändringar i valutakurser och förvärv

PRODUKTER Befintliga marknader Distributionskanaler

Lyftar Storbritannien, Sverige, Danmark, 
Norge och Nordamerika

Återförsäljare/distributör
Direktförsäljning

Förflyttningsprodukter Storbritannien, Sverige, Danmark, 
Norge och Nordamerika

Återförsäljare/distributör
Direktförsäljning

Badrumssäkerhet Nederländerna Återförsäljare/distributör
Direktförsäljning

MARKNADSSTORLEK OCH FÖRVÄNTAD 
TILLVÄXT 1)  PATIENT HANDLING, MEUR

1 120 470

490

160

Totalt Europa Nordamerika Övriga
världen

ca 3-4%

ca 4-6%

1) Avser Handicares huvudmarknader

ca 2-3%

Marknadskanaler
Sjukhus och vårdboenden utgör de största 
inköparna av utrustning inom Patient Handling. 
Försäljningen går via återförsäljare och inköps-
organisationer, direkt till företag inom hemvård, 
privatpersoner, vårdboenden och direkt till lokala 
sjukhus. 

20%

ANDEL AV
JUSTERAD EBITA1) 

ANDEL 
HOMECARE

ANDEL 
INSTITUTIONAL

21%

ANDEL AV 
INTÄKTER

80%28%

Nytt sortiment glidlakan
Vårt glidlakansortiment har under årets  utökats 
med EasyRoll-systemet som är ett prisvärt 
komplement till vårt befintliga WendyLett-system. 
Skillnaden är att EasyRoll är ofodrat och består av 
en glidyta som laminerats på ett lakan. Både  
EasyRoll- och WendyLett-systemen finns i en 
mängd utföranden och storlekar med olika funktio-
ner anpassade för att kunden ska hitta den bästa 
lösningen för varje specifikt behov.

EXEMPEL PÅ NYA PRODUKTER 2018
INTÄKTER PER GEOGRAFI

Nordamerika Övriga 
världen

67% 1%
Europa
32%

1) Exklusive koncerngemensamma kostnader.
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HANDICARES ERBJUDANDE

Puls produkter inom sjukvård riktas till medicinska och 
kirurgiska enheter. Bland produkterna ingår anestesimaski-
ner, respiratorer, operationsbord för sjukhus, respiratorer, 
produkter för kirurgiska ingrepp och implantat. 

Inom verksamheten för hemvård erbjuds en bred 
portfölj av produkter för vård i hemmet, bland annat hjälp-
medel till sovrum, arbets- och aktivitetsrum, badrum och 
toalett, köksutrustning, hjälpmedel för förflyttningar samt 
andra närliggande områden. 

Puls

NYCKELTAL1) Förändring

MEUR 2018 2017 Rapporterat Organisk2)

Intäkter 21,1 19,5 8,0% 11,0 %

Justerad EBITA 1,2 0,5

Justerad EBITA 
marginal, % 5,7 2,6

EBITA 1,2 0,5

EBITA marginal, % 5,7 2,6
1)  Del av affärsområdet Puls (BD-verksamheten) avyttrades 2017 och ingår 

ej i ovanstående nyckeltal för 2017. Se vidare förvaltningsberättelsen samt 
not 6.

2)  Justerat för förändringar i valutakurser och avyttringar.

Puls är en distributör av medicinsk utrustning och förbrukningsvaror i  Norge och Danmark. Verksamheten  
bedrivs i allt väsentligt i Norge medan några utvalda hemvårds kunder även täcks in av ett försäljningskontor  
i Danmark. Cirka 80 procent av försälj ningen sker till sjukvården medan resterande del avser försäljning till  
hemvård. Förbrukningsartiklar svarar för cirka 80 procent av försäljningen. 

7%

ANDEL AV
JUSTERAD EBITA1) 

4%

ANDEL AV 
INTÄKTER

Marknadsöversikt
Marknaden för Puls omfattar Norge och Danmark och 
uppgår till cirka 250 MEUR. Den förväntas öka med 
en årlig takt om 2-4 procent främst som en följd av en 
högre andel åldrad befolkning. Hemvårdssegmentet 
förväntas öka snabbare än vårdgivarsegmentet till följd 
av ett ökat fokus i både Norge och Danmark på vård i 
hemmet. 

Huvudmarknaderna i Norge och Danmark är överlag 
fragmenterade och Handicare konkurrerar med olika 
återförsäljare inom varje enskilt produktsegment. Base-
rat på intäkter är vi en av marknadsledarna i Norge.

Större delen av inköpen i Norge går genom NAV 
(den norska arbets- och välfärdsmyndigheten), som 
samordnar inköp för sjukhus och kommuner i Norge, 
medan återförsäljarna i Danmark typiskt sett säljer 
direkt till vårdgivarna.

Marknadskanaler och finansiering
Puls har långvariga relationer med de främsta tillverkarna 
av medicinsk utrustning. Produkterna levereras till 
vårdgivare eller privatpersoner genom en kombination 
av försäljning genom NAV i Norge, kommuner och 
grossister samt direkt till sjukhus och kliniker. En stor 

andel av produkterna till vårdgivare säljs genom NAV, 
medan grossistledet i första hand fokuserar på stora 
volymprodukter för en lång rad kunder. Produkterna 
och installationer till hemvård säljs vanligtvis under avtal 
med fasta priser genom NAV, där finansieringen för 
privatpersoner sker med offentliga medel. 

Huvuddelen av försäljningen till hemvård genereras 
genom NAV i Norge och kommuner i Danmark.

1)  Exklusive  
koncern gemensamma 
kostnader.
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REGLER OCH REGELEFTERLEVNAD

Handicare är föremål för reglering av myndigheter och 
organ som USA, EU, EES och andra nationella och/eller 
lokala myndigheter i de länder där vi tillverkar och säljer 
produkter. Myndigheterna reglerar krav kring en mängd 
olika parametrar gällande allt från tester och tillverkning till 
märkning och dokumentation. Vi har etablerade lednings-
system och processer som säkerställer att vi följer lagar 
och regler samt branschstandarder i de jurisdik tioner där 
vi bedriver verksamhet. Vi har också processer och rutiner 
för att övervaka förändringar i lagar och regelverk och 
implementerar snabbt eventuella nödvändiga förändringar 
i verksamheten. 

TILLVERKNING

Handicare har fem tillverknings- och monteringsanlägg-
ningar. Våra trapphissar tillverkas vid anläggningar som 
ligger i Nederländerna och Stor britannien, medan produk-
terna för patientförflyttningar och hjälpmedel för förflyttning 
och lyft tillverkas vid anläggningarna i Nederländerna och 
USA. Under 2018 konsoliderade vi monteringen av våra 
Patient Handling produkter i Nordamerika till vår produk-
tionsanläggning i St Louis. 

Under senare delen av 2018 flyttades ytterligare trapphiss-
montering till vår monteringsanläggning i Xiamen, Kina. 
Genom att koncentrera verksamheten ökar förbättrings-
möjligheterna i monteringsprocessen. 

Vi har dessutom 17 verkstäder för fordons anpassning 
i Norge och Danmark.

Under 2018 har vi fortsatt att investera i ökad  
effektivitet och långsiktig hållbarhet i tillverkningspro-
cessen. Minskat avfall, ytterligare förbättringar i vårt 
miljöarbete och ökad automatisering fortsätter att vara 
nyckelaktiviteter. Båda våra produktionsanläggningar i 
Storbritannien och Nederländerna erbjuder sedan tidigare 
dessutom återvinnings- och återbruksservice.

Kapacitetsutnyttjandet vid våra tillverkningsanlägg-
ningar för trapphissar varierar mellan 45-55 procent. Detta 
följer aktuell praxis att driva huvudanläggningarna med 
ett skift om dagen, fem dagar i veckan, samt att justera 
arbetsstyrka och tillverkningskapacitet efter tillfälliga 
 ökningar av antalet order. Vi har således kapacitet att 
utöka verksamheten till tre skift per dygn, vilket betyder att 
vi kan öka tillverkningskapaciteten avsevärt utan väsentliga 
ytterligare investeringar. 

ÖVERSIKT ÖVER TILLVERKNINGS- OCH MONTERINGSANLÄGGNINGARNA

St. Louis
7 500 m2

•  Tillverkning och  
distribution inom  
Patient Handling till 
den nordamerikanska 
marknaden 

• 70 medarbetare

Kingswinford
7 500 m2

•  Tillverkning av svängda 
trapphissar samt  
montering (H-serien)

• 70 medarbetare

Pijnacker
1 000 m2

•  Badrumssäkerhet
•  Betjänar främst  

marknaden i  
Nederländerna

• 10 medarbetare

Heerhugowaard
9 000 m2

•  Automatiserad  
produktion av skenor till 
trapphissar

•  Tillverkning av kompletta 
Freecurve-hissar

• 70 medarbetare

Xiamen
2 200 m2

•  Främst tillverkning 
av sitsar och raka 
trapphissar för global 
export

•  35 medarbetare

Verkstäder för  
fordonsanläggningar
•  17 verkstäder i Norge 

och Danmark
•  Utvecklingsanläggning 

i Danmark
• 80 medarbetare

Tillverkning och distribution

Tillverkninganläggningar

Monteringsanläggningar Fordonsanpassning
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LEVERANTÖRER 

Handicares inköpsfunktion hanterar koncernens inköp av 
såväl komponenter som färdiga produkter. Totalt arbetar vi 
med cirka 1 000 leverantörer och de tio största leverantö-
rerna står för cirka 15 procent av de totala inköpskostna-
derna. 

För att uppnå inköpssynergier och ömsesidiga fördelar 
använder vi oss av ett begränsat antal leverantörer och 
hanterar risken för avbrott i leveranserna genom gransk-
ningar av leverantörerna och genom att ha en buffert med 
viktiga delar i lager. 

DISTRIBUTION

Distributionen sker genom fem distributionscenter; två i 
Nederländerna samt ett Sverige, Storbritannien respektive 
USA. 

 ❚ Nederländerna fungerar som nav för trapphissar till 
andra europeiska länder på fastlandet. 

 ❚ Vår produktportfölj för badrumsprodukter distribueras via 
vårt eget Patient Handling-center i Nederländerna. 

 ❚ Centret i Storbritannien fungerar som nav för såväl trapp-
hissar som Patient Handling-produkter i Storbritannien. 

 ❚  Patient Handling-produkter till andra europeiska länder 
på kontinenten distribueras främst av en oberoende 
logistikpartner i Sverige. 

 ❚ I USA fungerar tillverkningsanläggningen i St Louis som 
ett nav för distributionen till Nordamerika för såväl trapp-
hissar som Patient Handling-produkter. Distributionen 
sker såväl till de egna tio hubbarna som till återförsäljare 
i Nord amerika. En viktig del i strategin är att driva tillväxt 
från nya kunder i USA genom lokala samlingspunkter, 
hubbar, med egna säljkårer för att kunna betjäna både 
slutanvändare och lokala återförsäljare. 

AccessibilityPatient Handling

PRIVATPERSONER

DirektDirekt ÅterförsäljareÅterförsäljare
Inköpsorg.

Myndigheter

HOMECARE
70 procent av Handicares totala intäkter

INSTITUTIONAL
30 procent av Handicares totala intäkter

HANDICARE
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Distribution
Av Handicares totala intäkter går cirka 70 procent av försäljningen till slutanvändare i hemmet (Homecare) och cirka 30 procent till  
slutanvändare inom sjukhus/vårdboenden (Institutional). Distributions vägarna kan variera såväl inom ett land som mellan länder,  
och kan i många fall vara komplexa. 
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Våra viktiga hållbarhetsfrågor

Hållbarhet är en integrerad del av Handicares sätt att arbeta. Våra produkter och 
lösningar minskar belastningsskadorna hos vårdgivare och våra trapphissar gör 
det möjligt för människor att bo kvar hemma längre. Våra fordonsanpassningar 
ökar livskvaliteten för funktionsnedsatta och gör det möjligt att leva ett aktivt liv.

LEVERANTÖRER

MILJÖ

SAMHÄLLE

MEDARBETARE

KUNDER

Mångfald & 
likabehandling

Granskning av 
leverantörers sociala 
förhållanden

Medarbetares 
arbetsvillkor

Anti-korruption  
& affärsetik

Hållbara 
material & 
kemikalier

Energi & utsläpp

Vårdgivares arbetsmiljö
Återanvändning &  
Återvinning

Granskning av 
leverantörers miljö

BEHÅLL

MÖTER FÖRVÄNTNINGARNA

UTVECKLA

FOKUS

Avfall

Vi strävar efter att göra vardagen enklare för de människor 
som vi samverkar med i hela vår värdekedja och tar 
ansvar för miljö, sociala och ekonomiska frågor där vi är 
verksamma. 

2017 genomförde vi en intressentdialog. Via en webb-
enkät samt personliga intervjuer med kunder, återförsäl-
jare, ägare, styrelse och medarbetare identifierades vilka 
frågor som dessa intressenter anser vara viktigast i deras 
förhållande till Handicare. 

Handicares ledningsgrupp har utifrån intressentdialo-
gen identifierat bolagets väsentligaste hållbarhetsfrågor. 
Under 2019 kommer vi att genomföra en ny intressentdia-
log med vårdgivare i Europa samt våra egna anställda där 
de får rangordna våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor 
och även ge synpunkter på andra viktiga hållbarhetsfrågor. 
Under 2018 beslutade vi att inte ha med Kunders hälsa 
och säkerhet som en specifik hållbarhetsfråga eftersom 
säkerhet alltid är högsta prioritet för oss och en förutsätt-
ning för vår existens som bolag. Vi är föremål för regle-

Mest väsentliga hållbarhetsfrågor

Betydelse för företaget och möjlighet att påverka 

ring av myndigheter och organ. För att säkerställa att vi 
uppfyller alla lagar och krav har vi etablerat ledningssystem 
och processer som är tydligt integrerade i alla delar av vår 
verksamhet.

I följande avsnitt beskrivs hur vi arbetar med hållbarhet 
gentemot våra intressenter samt miljön. 
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Kunder 
VÅRDGIVARES ARBETSMILJÖ 

Belastningsfaktorer är den vanligaste orsaken till anmälda 
arbetssjukdomar för både kvinnor och män. 

Inom hälso- och sjukvården uppgav 30 procent 
under åren 2008-2013 att belastning var orsak till deras 
anmälda arbetssjukdom. Det är i situationer när patienten 
ska förflyttas som belastningen blir tyngst för vårdperso-
nalen. 

Bättre förflyttningstekniker
En studie som gjorts av ett forskarteam i Region Öster-
götland i Sverige visar att bland 13 000 anställda så 
drabbades årligen i genomsnitt 3,5 procent av dem av 
 incidenter och skador. 10,2 procent av skadorna uppkom 
i samband med förflyttning, lyft och mobilisering av pa-
tient. Forskarna har nyligen fått i uppdrag av Arbetsmiljö-
verket att undersöka den forskning som finns gällande hur 
man skapar säkra personförflyttningar i vård och omsorg. 

Handicare academy
Med hjälp av våra produkter minskar arbetsskador i 
förflyttnings-, lyft- och mobiliseringssituationer i vården 
men vi ser också hur viktigt det är med utbildning så att 
våra produkter används på rätt sätt. Därför arbetar vi 
aktivt med praktiska utbildningar i förflyttningsteknik och 
beskriver olika förflyttningssituationer, så som: ”Hur tungt 
kan det vara?”, ”Förflytta grönt när du är ensam”, Sel- 
och appliceringskunskap med flera. Målet är både att ge 
kunskap om hur produkten används på rätt sätt för att 
undvika belastningsskador men även visa hur patienten, 
beroende på förmåga kan aktiveras i förflyttning och på så 
sätt stärka upplevelsen av självständighet. 

De personer vi utbildar i varje land, utbildar i sin tur 
kollegor på sina arbetsplatser. På detta sätt bidrar vi till att 
minska belastningsskadorna i vården, både genom våra 
produkter och genom utbildning i förflyttningsteknik. 

Vårdgivares arbetsmiljö 
Aktiviteter 2018:  
Utbildat 14 237 vårdgivare. 

Mål 2019: Fortsätta utbilda 
vårdgivare i förflyttnings-
tekniker.

Långsiktiga mål: Under de 
kommande fem åren vill vi 
påvisa effekterna av utbildning 
och produkter genom att 
fortsätta att genomföra våra 
utbildningar och studier som 
visar hur vi kan förbättra vård-
givarnas arbetsmiljö.

KUNDER LEVERANTÖRERMILJÖ MEDARBETARE SAMHÄLLE

ANTALET UTBILDNINGAR UNDER 2018 

Norden  
Storbritannien 
Nederländerna
Kanada 
USA  
Övriga världen

2 082

990

2 250

1 473

3 242

4 200
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Enligt nationell statistik i Storbritannien rapporterades 
469 000 yrkesverksamma personer lida av arbetsrelate-
rade muskuloskeletala besvär (MSD) under en tolvmå-
nadersperiod 2017/2018. 40 procent av besvären var 
ryggrelaterade. Anställda inom hälso- och sjukvård är en 
av de yrkeskategorier som är värst drabbade med 1 500 
rapporterade fall per 100 000 personer. Det innebär stora 
kostnader för staten i Storbritannien trots en låg andel 
arbetsrelaterade skador jämfört med andra EU-länder. 

En oberoende studie som genomförts av Handicare 
visar att arbetsbelastningen kan minskas dramatiskt vid 
användning av en lyft, då detta kräver mindre rörelser i bål 
och skuldror. Att minska rörelser i form av böjning, sträck-
ning och sidböjning på detta sätt är av stor betydelse 
när man bär/trycker/drar en last, eftersom det gör att 
disktrycket i ryggen hålls så lågt som det är ergonomiskt 
möjligt. Det beror på att disktrycket mer än fördubblas vid 
en enkel framåtböjning jämfört med när man står rakt upp.

Handicares mobillyft EvaDrive jämfördes med en 
manuellt manövrerad mobillyft av standardmodell och med 
samma mått som EvaDrive. Resultaten visar på stora för-
delar med EvaDrive när det gäller muskuloskeletala besvär 
som är relaterade till skador i samband med förflyttning 
och hantering. EvaDrive ledde konsekvent till minskade 
rörelser och muskulär ansträngning hos användaren, allra 
tydligast visades detta vid hantering av tyngre patienter. 
EvaDrive bidrar således till säkrare arbetsmetoder och 
färre arbetsskador.

Vid hantering av en patient på 100 kg med EvaDrive 
uppvisas följande resultat:

 ❚ Upp till 100 procent minskad ryggböjning jämfört med 
kontrollyften.

 ❚ Upp till 93 procent minskad påfrestning på skulder-
musklerna jämfört med kontrollyften.

 ❚ Upp till 93 procent minskad påfrestning på rygg-
musklerna jämfört med kontrollyften.

Resultaten från elektromyografi (EMG)1) är ett kraftfullt stöd 
när det gäller att belysa faran med att utföra rörelser under 
belastning. Det är känt att ett högre EMG ökar risken för 
belastningsskador och akuta skador. Vanligare och ofta 
underskattade är de måttliga till höga nivåer av ansträng-
ning som kroppen utsätts för under en längre period 
samtidigt som det krävs en obekväm arbetsställning för 
att utföra uppgiften. Här kan användandet av EvaDrive 
bidra till långsiktigt hållbara arbetsmetoder som gynnar 
användarna och bidrar till att minska kostnaderna för 
arbetsrelaterade skador.

Inom NHS finns en stödfond kallad CQUIN (Commissi-
oning for Quality and Innovation). Systemet infördes 2009 
för att villkora en andel av vårdgivarnas intäkter mot att de 
kan uppvisa förbättringar av kvalitet och innovation inom 
vissa delar av patientvården. EvaDrive är godkänd för 
detta system tack vare den innovativa utformningen samt 
den förbättrade effektiviteten, säkerheten och utfallet för 
personalen. 

EvaDrive har fått ett positivt mottagande i Storbri-
tannien och nyligen erhöll vi en order på nio lyftar till ett 
nationellt erkänt center för ryggradsskador i Aylesbury, 
Oxfordshire. Här utförs 200 lyft per dag och den minskade 
arbetsbelastningen har redan haft positiva effekter. 

1)  Elektromyografi mäter 
musklernas respons på 
stimulering från nervsyste-
met. Instrumentet ger utslag 
när musklerna arbetar eller 
rör sig.

KUNDER LEVERANTÖRERMILJÖ MEDARBETARE SAMHÄLLE

EvaDrive bidrar till säkrare 
arbetsmetoder och färre  
arbetsskador



24

Leverantörer

Aktiviteter 2018: 52 procent 
av produktleverantörerna har 
förbundit sig att följa koden, 
18 leverantörsgranskningar 
genomfördes.

Mål 2019: 100 procent av de 
produktrelaterade leverantö-
rerna ska förbinda sig till att 
följa uppförandekoden för 
leverantörer. Genomföra 24 
leverantörsgranskningar samt 
50 procent av de produktre-
laterade leverantörerna ska 
genomföra självutvärderingar.

Långsiktiga mål: Bygga 
hållbara relationer med leve-
rantörer som uppfyller kraven 
i uppförandekoden. 

Leverantörer
Handicare har ett globalt nätverk av cirka 1 000 leveran-
törer som vi delar in i fem kategorier: 
 ❚ produktrelaterade leverantörer, 
 ❚ leverantörer av kompletta produkter (till exempel  
golvlyftar), 

 ❚ icke produktrelaterade leverantörer (till exempel städ-
service), 

 ❚ koncerninterna leverantörer och 
 ❚ icke-klassificerade (till exempel enstaka köp som inte 
överstiger 50 000 Euro). 

Inköp från de två första kategorierna sker inom ramen för 
Handicares inköpspolicy, som även inkluderar vår upp-
förandekod för leverantörer. Uppförandekoden för leveran-
törer grundar sig på etiska, sociala och miljömässiga 
frågor och beskriver våra förväntningar inom antikorruption 
och etik, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, samt miljö.

Handicare har nära och långsiktiga relationer med de 
flesta av våra leverantörer och vi bedömer att risken för 
brott mot mänskliga rättigheter hos leverantörerna är låg, 
men för att säkerställa att de förstår vår uppförandekod och 
förstår vikten av våra förväntningar är målet att alla produkt-
leverantörer ska förbinda sig att följa uppförande koden. 

Av de 325 produktrelaterade leverantörer har 52 
procent förbundit sig att följa Handicares uppförandekod 

för leverantörer. Eventuella brott mot Handicares upp-
förandekod rapporteras till koncernledningen.

Vi bedömer att cirka 100 leverantörer är kritiska för 
vår verksamhet och har valt att fokusera vår granskning 
till dessa. Samtliga av dem har skrivit under vår upp-
förandekod och har genomfört en självutvärdering. Målet 
är att alla kritiska leverantörer ska genomgå en leveran-
törsgranskning innan utgången av 2020. Under 2018 
genomfördes 18 leverantörsgranskningar. Inga avvikelser 
har uppkommit under granskningarna som fokuserar på 
produktion, inköp, miljö, etik samt hälsa och säkerhet hos 
leverantören. 

Under 2019 kommer vi att fokusera på att de produkt-
relaterade leverantörerna ska genomföra en självutvär-
dering enligt vår modell. I det fall vi upptäcker avvikelser 
i självutvärderingen upprättar vi handlingsplaner tillsam-
mans med leverantören för att de ska nå upp till den nivå 
vi förväntar oss av våra leverantörer. Målet för 2019 är 
att 50 procent av produktleverantörerna ska genomföra 
självutvärderingar.

Transparens kring hur vi arbetar med leverantörer är 
viktigt och alla mallar och dokument finns publicerade på 
vår webb.

KUNDER LEVERANTÖRERMILJÖ MEDARBETARE SAMHÄLLE
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Återanvändning och 
återvinning 

Aktiviteter 2018: Påbörjat 
arbetet med att inkludera 
instruktioner för återvinning i 
våra produktmanualer. Projekt 
att minska förpacknings-
mängden samt byta ut mot 
miljövänligare förpackningar 
pågår med gott resultat. 

Mål 2019: Undersöka plast-
förpackningar och miljövänliga 
alternativ till dessa. Fortsätta 
driva projekt att reducera för-
packningsmaterial i Kingswin-
ford samt inkludera St Louis. 

Långsiktiga mål: 80 procent 
av material som används i våra 
produkter ska kunna återan-
vändas eller återvinnas.

Miljö
Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett miljö-
mässigt hållbart sätt, i form av förbättrad effektivitet i våra 
produktionsanläggningar, investeringar i hållbara produk-
ter, tjänster och tekniker. Ett övergripande miljömål är att 
certifiera alla våra produktionsenheter enligt ISO 14001. 
I dagsläget är produktionsenheterna i Kingswinford och 
Heerhugowaard certifierade och målet är att vi 2020 ska 
ha certifierat Xiamen och St Louis. 

Inom Handicare har vi störst miljöpåverkan där vi har 
egen produktion varför vi valt att fokusera på frågor såsom 
minskade utsläpp, energiförbrukning och avfallshantering 
i dessa produktionsanläggningar. Produktion och inköp av 
våra produkter innebär också påverkan på miljön varför 
två av våra hållbarhetsfrågor fokuserar på återvanvänd-
ning, återvinning och hållbara material. 

ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERVINNING 

År 2030 är målet att 80 procent av det material som 
används i våra produkter ska vara återvinningsbart. För 
att säkerställa att målet uppnås har vi kategoriserat de 
material vi använder i våra produkter och vi bedömer att 
cirka 50 procent av materialet är återvinningsbart idag. För 
affärsområdet Patient Handling har vi delat upp materialen 
per produktkategori och specificerat hur de ska återvin-
nas. Mycket av det material vi använder i våra produkter 
går att återvinna, såsom stål, aluminium, koppar och trä. 
Batteriåtervinning är också etablerat i de delar av världen 
där vi har försäljning. De material vi behöver fokusera på 
och som är svårare att återvinna är plast som vi använder 
till delar av produkter men också som förpacknings-
material. Ett första steg är att under 2019 undersöka 
om plasten vi använder i förpackningar, med bibehållen 
funktion, kan bytas ut mot någon form av bioplast. Genom 
att välja förpackningsmaterial som helt eller delvis kommer 
från biomassa kan vi spara på fossila resurser och minska 
utsläppen av växthusgaser. 

I Nederländerna har vi ett system för att renovera säten för 
trapphissar som sedan säljs begagnade på den neder-
ländska marknaden. I Storbritannien renoverar vi batteri-
pack och säljer begagnat. En del av våra förflyttnings- och 
lyftprodukter som utgått ur vårt sortiment skänks till 
organisationen Hjälpmedel utan gränser1) och vi bekostar 
också frakten av produkterna från Sverige till Indien där de 
används på sjukhus. 

I Kingswinford, Storbritannien, pågår ett projekt att 
reducera mängden förpackningsmaterial och byta ut 
vissa mot miljövänligare alternativ. Under året har vi bytt 
ut förpackningen till den mest sålda trapphisskenan och 
på så sätt minskat kartongavfallet i Kingswinford med 12 
procent. Under 2019 pågår initiativ för att byta ut befintligt 
förpackningsmaterial till fotstöd som i dagsläget är av 
skum, till ett mer miljövänligt alternativ i kartong. 

1) Läs mer om Hjälpmedel utan gränser på s.31

KUNDER LEVERANTÖRERMILJÖ MEDARBETARE SAMHÄLLE
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HÅLLBARA MATERIAL OCH KEMIKALIER

Ett av våra övergripande mål är att utveckla långsiktigt 
hållbara produkter. Under 2018 har vi i samarbete med 
University of Guelph i Kanada utvärderat vilka av de 
plaster vi använder som kan ersättas med material av för-
nyelsebara råvaror. Under 2019 kommer vi att producera 
en kåpa i biomaterial till en C-serie taklyftsmotor. Kåpan 
ska testas enligt gällande regelverk och kommer att tas 
i produktion om den uppfyller de krav och tester som 
marknaden ställer. Vi kommer under 2019 att utvärdera 
om det finns fler material, inklusive förpackningar, vi kan 
byta ut mot bioplast. 

Vi implementerar en ny manual för forskning och ut-
veckling där både hållbara material och en lista på material 

som inte ska användas ingår. Målet är att 80 procent av 
materialen som används i våra produkter ska vara hållbara 
år 2030.

Under 2019 kommer vi att genomföra en produktlivs-
cykelanalys på våra mobila lyftar för att bedöma den totala 
miljöpåverkan de har.

Ytterligare ett mål som vi vill nå senast 2030 är att 
nästa generation produkter ska förbruka 50 procent 
mindre energi vid användning jämfört med 2017 års pro-
duktsortiment. Det avser främst trapphissar, taklyftssys-
tem och mobila lyftar och är implementerat i vår globala 
produktutvecklingsprocess. 

Hållbara material och 
kemikalier

Aktiviteter 2018: Definition av 
ett material vilket kan bytas ut 
mot bioplast. 

Mål 2019: Test av produktion 
av kåpa i bioplast. Utvärdera 
och eventuellt byta till miljö-
vänligt material. Produktlivs-
cykelanalys mobillyft.

Långsiktiga mål: 80 procent 
av materialen som används 
i våra produkter ska vara 
hållbara.

Energi och utsläpp

Aktiviteter 2018: Påbörja 
mätning av energianvändning 
i USA.

Mål 2019: Byta nuvarande 
belysning mot LED i produktio-
nen i St Louis.

Långsiktiga mål: Minska 
miljöpåverkan i produktionen 
och miljöpåverkan som sker 
vid våra tjänsteresor.

ENERGI, UTSLÄPP OCH AVFALL

För 2018 rapporterar vi koncernens energianvändning  
för de större produktionsenheterna i Kingswinford, 
 Heerhugowaard och St Louis, där vi således har störst 
påverkan på miljön. 

HEERHUGOWAARD, NEDERLÄNDERNA

ENERGI 2015 2016 2017 2018

Elektricitet, kWh  875 865 890 501 1 007 618 1 046 945

kWh per trapphiss 94,76 89,28 81,84 73,11

Vi har fortsatt att förbättra elförbrukningen per lift som 
produceras vid vår nederländska produktionsanläggning 
med ytterligare 12 procent jämfört med 2017 års siffror. 
Den fortsatta installationen av LED-belysning i delar av 
lagret och produktionsanläggningarna gav ett betydande 
bidrag. I Heerhugowaard använder vi 100 procent energi 
från vindkraft. 

UTSLÄPP 2015 2016 2017 2018

Gas, m3 107 797 105 328 108 230 116 357

m3 per trapphiss 11,67 10,56 8,56 8,12

Ett fortsatt effektivt utnyttjande av produktionsanlägg-
ningen bidrog till att ytterligare förbättra vår gasförbruk-
ning per producerad skena med 5 procent jämfört med 
föregående år.

AVFALL 2015 2016 2017 2018

Skendelar, kg 36 687 39 584 41 032 57 275

Papper, liter 34 790 45 880 54 850 57 319

Trä, kg 14 500 14 760 14 620 31 549

Övrigt avfall, liter 32 962 32 134 22 420 27 646

Aluminium, kg 7 030 10 197 3 538 4 089

Metall, kg 82 050 83 573 78 202 102 961

Batterier, antal 386 628 572 540

Totalt 138 000 kg processrelaterat avfall genererades i 
Heerhugowaard under 2018. Detta är 44 procent mer än 
under 2017 och återspeglar den betydande ökningen av 
produktionsanläggningens kapacitetsutnyttjande. Bortsett 
från trä, vars användning bestäms av destinationslandet, 
minskade det processrelaterade avfallet med i genomsnitt 
6 procent per lift under 2018.

Vi återvinner 100 procent av papper, papp, trä och 
folie, 99 procent av all metall och aluminium samt 93 pro-
cent av batterier. Inget avfall från Heerhugowaard lämnas 
till deponi. 

Vår anläggning i Heerhugowaard i Nederländerna är 
miljöcertifierad enligt ISO14001.

Heerhugowaard
9 000 m2

•  Automatiserad  
produktion av skenor

•  Tillverkning av kompletta 
Freecurve-trapphissar

• Ca 70 anställda
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KINGSWINFORD, STORBRITANNIEN

I produktionsanläggningen i Storbritannien kommer 100 
procent av energin från energikällor med låga koldioxidut-
släpp. En fortsatt optimering av kapacitetsutnyttjandet, till-
sammans med viss installation av energieffektiv belysning 
och energisnåla processer, minskade elanvändningen per 
trapphiss med 15,4 procent under 2018.

ENERGI 2015 2016 2017 2018

Electricitet, kWh 807 936 670 129 555 797 555 661

kWh per trapphiss 113,95 91,8 72,28 61,18

Gas, m3 – – 98 751 65 789

m3 per trapphiss – – 11,3 7,24

Från utgångsvärdet på 11,3 m3 per trapphiss 2017 har vi 
fått en mycket effektivare gasanvändning under 2018. Den 
största andelen gas används för att värma upp anlägg-
ningen och under 2018 kunde vi omorganisera vår anlägg-
ning för att minska den volym som värms upp. Samman-
lagt minskade detta vår gasförbrukning per trapphiss med 
36 procent.    

AVFALL 2015 2016 2017 2018

Trapphissar, kg 7 090 7 300 8 113 9 083

Papper & papp, liter 44 856 33 288 39 996 39 620

Trä, kg – – 38 000 43 000

Annat avfall, liter 2 520 2 880 2 760 1 620

Aluminium, kg 15 400 13 110 13 375 17 980

Metall, kg – 156 610 151 647 107 460

Batterier, antal 3 540 2 760 2 640 1 875

I den brittiska verksamheten är återvinningen en viktig del av 
avfallshanteringen. 75 procent av allt avfall återvinns direkt. 

Allmänt blandat avfall skickas till en materialåtervinnings-
anläggning, som separerar återvinningsbart avfall både 
automatiskt och manuellt. Av detta avfall återvinns 50 
procent. Av återstående 50 procent förbränns hälften i 
anläggningar för utvinning av energi från avfall och cirka 
1 870 kg allmänt avfall gick till deponi 2018. Detta är en 
avsevärd förbättring jämfört med 2017.

Produktionsanläggningen i Kingswinford, Storbritannien 
är certifierad enligt ISO 9001, 14001 och 18001.

Fordonspark
Vi identifierade koldioxidutsläpp från våra serviceteknikers 
fordonspark som en betydande påverkan på miljön från 
vår verksamhet i Storbritannien. I anslutning till det har vi 
under de senaste tre åren arbetat med leverantören till vår 
fordonspark för att hitta fordon med lägre utsläppsnivåer 
under våra ersättningscykler, vilket har lett till en minskning 
av koldioxidutsläppen med 7 procent. 

UTSLÄPP CO2 2015 2016 2017 2018

(genomsnitt) 199 191 187 186

Vi utvärderar alternativa lösningar för vår Field Service- 
distribution som eventuellt kan innebära ett skifte i vilken typ 
av fordon vi beställer och till följd av detta pausade vi under 
andra halvåret 2018 vårt utbytesprogram för fordon för 
att omvärdera det. Detta bromsade in den genomsnittliga 
minskningen av koldioxidutsläppen, men vi beräknar att 
kunna fortsätta med utbytena under första kvartalet 2019.

I alla nya företagsbilar monteras hastighetsbegränsare 
i fabrik.

De företagsbilar som inte ingår i Field Service har nu en 
genomsnittlig koldioxidnivå på 100 g/km och 18 procent 
av dessa företagsbilar är nu hybrider.
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Kingswinford
7 500 m2

•  Tillverkning av svängda 
trapphissar samt montering 
(H-serien)

• Ca 70 anställda

ST LOUIS, USA

ENERGI 2016 2017 2018

Electricitet, kWh 811 840 893 040 978 749

kWh per st 7,23 7,17 11,7

Gas totalt, m3 75 908 84 953 107 350

m3 per st 0,68 0,68 1,28

AVFALL

Metall, kg – – 10 224

Aluminium, kg – – 24 876

Inga energiåtgärder har hittills vidtagits i produktions-
enheten i St Louis. Målet för 2019 är att byta ut all befintlig 
belysning till LED-belysning vilket kommer att få en positiv 
effekt i form av lägre energiåtgång. 

St Louis
7 500 m2

•  Tillverkning och distribu-
tion av Patient Handling- 
produkter i Nordamerika 

• Ca 70 anställda
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FLYGRESOR

Vi strävar efter att minimera antalet flygresor och interna 
möten sker vanligtvis via skype eller per telefon. Då vi i vår 
verksamhet vill träffa våra kunder och slutanvändare sker 
en del resor inom koncernen. För att ta ansvar för våra 
utsläpp klimatkompenserade vi under 2018 resor som 
gjordes av medarbetare i Sverige och i Storbritannien.

Vi har valt att klimatkompensera via företaget Climate-
care som via sin Climatecare+care portfolio stödjer ett 
antal projekt; så som Lifestraw carbon for water, Gyapa 
efficient stoves och Burn stoves. 

Lifestraw carbon for water, Kenya, levererar friskt 
 vatten till 4 miljoner människor i Kenya. 

Ett annat projekt är Gyapa efficient stoves, ett projekt 
som stödjer lokala entreprenörer som tillverkar och distri-
buerar säkra och effektiva köksspisar till hushåll i Ghana. 

Ytterligare ett projekt som stödjs via pengar från 
klimatkompenseringen är Burn stoves i Kenya. Projektet 
tillverkar och säljer ugnar som reducerar kolkonsumtionen. 
Tillverkningen av spisen ger också 125 jobb i Nairobi, 
varav hälften tillträtts av kvinnor. 

Målet för 2019 är att klimatkompensera hela koncer-
nens flygresor. 

Gyapa efficient stoves, Ghana Burn Stoves, KenyaLifestraw Carbon for water, Kenya

UTSLÄPP, TON CO2

Sverige

UK

148,5
141,02018

2017

2018
2017

76,0
54,0
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Medarbetare
MÅNGFALD OCH SAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Handicare ska vara en inkluderande arbetsplats och vi ska 
ge samma förutsättningar för alla, oberoende av etnicitet, 
nationellt ursprung, hudfärg, språk, religion eller livsstil. 
Dessa frågor beaktas alltid vid rekryteringar, löne- och 
arbetsvillkor och när det gäller utvecklingsmöjligheter. 

Handicare arbetar aktivt för att uppnå en jämn köns-
fördelning i koncernen. Möjligheten för vidareutveckling, 
utbildning och karriär är könsneutral. 

Antalet kvinnor i ledningsgruppen och dess direktrap-
porterande uppgick den 31 december 2018 till 35 procent 
kvinnor. Totalt i koncernen är 27 (28) procent av antalet 
anställda kvinnor. 

Handicares personalpolitik är baserad på lika lön för 
lika arbete vilket innebär att män och kvinnor har samma 
lön, förutsatt att förutsättningarna i övrigt är lika. Under 
2018 har vi genomfört en initial lönegapsanalys för att se 
om det finns någon skillnad i lön mellan män och kvinnor i 
liknande positioner. Vi kommer att fortsätta arbetet under 
2019 med att ta fram en arbetsvärdering som  värderar 
olika positioner och dess komplexitet för att kunna 
genom föra en korrekt jämförelse och analys. 

Under 2018 har vi tagit fram en gemensam mångfalds-
policy som gäller övergripande för hela företaget.

Alla anställda inom Handicare ingår i PCR, perfor-
mance coaching review, där den anställda och dennes 
chef sätter mål för året, vilka följs upp halvårsvis samt i 
slutet av varje år. Målen och det gångna året diskuteras 
och i de fall det behövs erbjuder Handicare utbildning och 
stöd. 

Mångfald och samma 
förutsättningar

Aktiviteter 2018: Påbörja 
mätning av lönegap, sätta mål 
för 2019. Ta fram mångfalds-
policy.

Mål 2019: Genomföra arbets-
utvärdering samt komplett 
lönegapsanalys. 

Långsiktiga mål: Handicare 
ska vara en inkluderande 
arbetsplats och ge samma för-
utsättning för alla samt ha en 
hög andel nöjda medarbetare. 
Vi ska arbeta för att uppnå en 
jämn könsfördelning, relationen 
mellan könen ska vara 40/60 
procent eller jämnare.

KUNDER LEVERANTÖRERMILJÖ MEDARBETARE SAMHÄLLE

MEDARBETARE, FÖRDELADE PER KÖN OCH ÅLDER

Kvinnor 
Män 

27%

16%
53%

31%

73%

Under 30 år
Mellan 30-50 år
Över 50 år

6

ANTAL MEDARBETARE

Kvinnor
Män

Styrelsen Ledningsgruppen och 
dess direktrapporterande personal

:  män 2 kvinnor
 

Ledningsgruppen och dess direktrapporterande personal: 30 män 16 kvinnor.

65%
35%

71%
29%
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ANSTÄLLDAS ARBETSVILLKOR 

Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats och strävar 
efter att ständigt förbättra den. Vi fokuserar på förebyg-
gande åtgärder, för att säkerställa att antalet arbetsolyckor 
som leder till frånvaro från arbetet är noll. Varje produktions-
anläggning har lokala mål utifrån deras viktigaste hälso- och 
säkerhetsfrågor. Under 2018 rapporterades åtta arbets-
platsrelaterade olyckor med skador som resulterade i 
frånvaro från arbetet i en dag eller mer. Ytterligare 14 mindre 
allvarliga incidenter inträffade. Vi arbetar med att löpande 
förbättra arbetsmiljön och lär oss av de incidenter och 
olyckor som inträffat genom att analysera dem och sedan 
införa åtgärder för att förhindra att de uppstår i framtiden. 

Under 2018 genomförde vi en global medarbetarunder-
sökning för att få en bild av hur olika faktorer påverkar 
medarbetarna från år till år. Medarbetarundersökningen 
kommer att genomföras årligen och efter undersökningen 
2018 kommer vi att kunna sätta mål för kommande år. 
De övergripande målen är hög andel nöjda medarbetare, 
låg personalomsättning och att vi positionerar oss som en 
attraktiv arbetsgivare. Vi fick mycket positiva resultat av 
undersökningen såsom att 70 procent av våra medarbetare 
är inspirerade av vår mission. Många anser också att de har 
en mycket god relation till sina medarbetare samt att de får 
bra stöd av sin ledare. 

Anställdas  
arbetsvillkor

Aktiviteter 2018: Genomföra 
medarbetarundersökning, Följa 
upp och sätta mål för 2019. 

Mål 2019: Följa upp medar-
betarundersökningen, ta fram 
handlingsplaner, implementera 
dessa och kontinuerligt kom-
municera dessa till organisa-
tionen. 

Långsiktiga mål: Hög 
andel nöjda medarbetare, låg 
personal omsättning. Nolltole-
rans mot arbetsplatsolyckor 
som leder till frånvaro. 

ANTI-KORRUPTION

Grundstenen i vårt program för regelefterlevnad är vår 
uppförandekod som innefattar anti-korruption, etik, 
arbetsrätt och mänskliga rättigheter samt miljö. Den 
är utformad för att sätta en hög standard av personlig 
och professionell integritet för medarbetare, ledning och 
partners. Alla medarbetare får årligen ta del av en video 
som beskriver uppförandekodens olika delar. Den är 
också översatt till olika språk och biläggs alla nyanställdas 
anställningsavtal. 

Som en del av programmet för regelefterlevnad 
finns en visselblåsningsfunktion. Alla medarbetare som 
upptäcker felaktigheter kan rapportera detta utan risk för 

vedergällning eller diskriminering. Avsikten är att göra det 
möjligt för dem att proaktivt ta upp bekymmer snarare än 
att bortse från ett problem eller söka en lösning utanför 
företaget. 

Under 2018 har vi fokuserat på att alla tjänstemän ska 
ha gått en onlineutbildning med fokus på anti-korruption 
i medicintekniska företag. Målet är att 100 procent av 
Handicares tjänstemän (cirka 600 av 1 200 anställda) ska 
ha genomgått utbildningen senast 2019. 

Vi har kompletterat våra distributörsavtal så att de även 
inkluderar en skyldighet för distributören, eller återförsälja-
ren att agera enligt Handicares uppförandekod. 

Antikorruption

Aktiviteter 2018: Ny anti- 
korruptionsutbildning för alla 
tjänstemän. Uppförandekoden 
del av anställningsavtal. Kom-
plettering av distributörsavtal.

Mål 2019: Förnyad utrullning 
av utbildning, 100 procent av 
anställda ska ha genomfört 
eller påbörjat utbildningen. 
Integrera anti-korruptionsut-
bildning i introduktionsprogram 
för nyanställda. 

Långsiktiga mål: Förhindra 
korruption genom kontinuerlig 
utbildning och transparens. 

SJUKFRÅNVARO PER ÅR, %

Sverige
Danmark
Norge
England 
Nederländerna 
Kina

1,4

1,1

3,0
4,0

5,3
4,3

Det finns även förbättringsområden och vårt fokus under 
de första kvartalet 2019 är att ta fram handlingsplaner 
nedbrutet per arbetsgrupp utifrån resultatet av medarbe-
tarundersökningen. Under resten av året kommer vi att 
fokusera på implementeringen av dessa handlingsplaner. 

Nedan presenterar vi sjukfrånvaro per land i de länder 
där sådan rapporteras. I USA och Kanada redovisas inte 
sjukfrånvaro separat från annan ledighet såsom semester. 
Den något högre sjukfrånvaron i Nederländerna beror på 
långtidsjukskrivning. 
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Samhälle 
SAMHÄLLSNYTTA

Det är viktigt för oss som företag att ge tillbaka till samhäl-
let där vi är verksamma. Detta vill vi göra på ett lokalt plan 
och låter därför våra enskilda dotterbolag själva bestämma 
hur de vill bidra. Här följer några exempel. 

HJÄLPMEDEL UTAN GRÄNSER, INDIEN

Handicare stödjer ”Hjälpmedel utan Gränser” genom 
att skänka hjälpmedel men även genom att bidra med 
pengar till transport från Sverige till Indien. Sedan 2009 
har  Kristina Kindblom och Carina Ursing arbetat på 
Pravara Institute of Medical Science (PIMS). Då nästan 
inga hjälpmedel fanns tillgängliga på sjukhuset eller i 
undervisningen, såg de ett skriande behov och började en 
liten hjälpmedelsdistribution. ”Hjälpmedel utan gränser” 
startade hösten 2013.

Att återanvända hjälpmedel är viktig ur både miljö- och 
ekonomisk aspekt.

Samhällsengagemang
Aktiviteter 2018: Stödja lokala 
och nationella välgörenhets-
organisationer.

Mål 2019: Identifiera ett 
globalt välgörenhetsändamål 
kopplat till vår verksamhet.

Långsiktiga mål: Ge tillbaka 
till samhällen där vi är verk-
samma.

KUNDER LEVERANTÖRERMILJÖ MEDARBETARE SAMHÄLLE

VÄLGÖRENHET I STORBRITANNIEN

Handicare i Storbritannien stödjer ett flertal lokala och 
nationella välgörenhetsorganisationer genom olika aktivi-
teter för att samla in pengar. Under 2018 stöddes Cancer 
Research, Canine Partner, assistanshundar som utbildats 
att hjälpa människor med rörelsehinder och Mary Stevens 
Hospice, som hjälper patienter med livshotande sjuk-
domar att leva ett fullödigt liv i livets slutskede. Genom att 
promenera 10 000 steg per dag hjälptes tre kollegor åt att 
samla in pengar till Stroke Association, en del av Brittish 
Healthcare Trade Associations septemberkampanj för att 
förhindra stroke. 

PRISM PATRIOTS

I USA återgår många militärer till det civila och dessa män 
och kvinnor behöver stöd när de söker andra karriärer 
inom näringsliv och industri. Familjer till skadade eller 
avlidna soldater behöver också stöd i form av utbildnings-
möjligheter. För att uppfylla dessa viktiga behov håller 
Handicare USA det årliga evenemanget Prism Patriot 
Invitational där vi samlar in pengar till två av USA:s ledande 
organisationer för veteraner och militärfamiljer: Missouri 
Veterans Endeavor och The Patriot Foundation.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Handicare Group AB (publ), org nr 556982-7115

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbar-
hetsrapporten för år 2018 på sidorna 21-31 
och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs re-
kommendation RevR 12 Revisorns yttrande 

om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbar-
hetsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för 
vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 25 mars 2019
Ernst & Young AB

Stefan AnderssonBerglund

Auktoriserad revisor
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Handicares aktie

AKTIEN

Den 10 oktober 2017 noterades Handicares aktie på 
Nasdaq Stockholm. Noteringen var ett logiskt och viktigt 
steg i Handicares utveckling och bidrar till ökad kännedom 
om Handicare och dess verksamhet. Aktiekapitalet uppgår 
till 81 KEUR fördelat på 58 939 000 aktier med kvotvärde 
0,00138 EUR.

ÄGARSTRUKTUR

Handicare hade 1 244 aktieägare per 28 december 2018. 
Sett till antalet utgör privatpersoner den största ägarkate-
gorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller 
kapitalandel. Den enskilt största ägaren är Cidron Liberty 
System (Nordic Capital Fund VII) med 62,9 procent av 
kapitalet. 

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY

Styrelsen har beslutat föreslå en utdelning på 0,05 EUR per 
aktie för 2018 att utbetalas i maj 2019. 

Handicare eftersträvar att årligen lämna utdelning 
motsvarande 30-50 procent av nettovinsten. Beslut om 
förslag till utdelning kommer att fattas med beaktande av 
bland annat bolagets finansiella ställning, investerings behov, 
förvärvsmöjligheter och likviditet.

AKTIEDATA PER 20181231

Resultat per aktie före och efter utspädning, EUR 0,19

Justerat operativt kassaflöde per aktie, EUR1) 0,31

Eget kapital per aktie, EUR1) 2,91

Utdelning per aktie, EUR2) 0,05

Direktavkastning, %3) 1,5

Börskurs vid årets slut, SEK 33,06

Antal aktieägare (per 2018-12-28) 1 244

Börsvärde, MSEK 1 945

1) Baserat på utestående aktier vid årets slut.
2) Styrelsens förslag.
3) Utdelning/börskurs vid årets slut.

AKTIEÄGARSTATISTIK PER 20181228

Antal aktier Antal aktieägare
% av röster  
och kapital

1 – 500 935 0,23

501 – 1 000 121 0,17

1 001 – 5 000 99 0,41

5 001 – 10 000 18 0,26

10 001 – 20 000 10 0,26

20 001 – 61 98,66

Totalt 1 244 100

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 20181228

Antal aktier Innehav
% av röster 
och kapital

Cidron Liberty System  
(Nordic Capital Fund VII) 37 048 900 62,9

Fjärde AP fonden 3 000 000 5,1

Danica Pension 2 469 544 4,2

Nordea Investment Funds 2 261 190 3,8

Holta Life Sciences 1 931 032 3,3

Lannebo fonder 1 427 722 2,4

State Street Bank & Trust Company 915 771 1,6,

HSBC Bank Plc 910 851 1,5

BNP Paribas 785 737 1,3

AMF - Försäkring och Fonder 747 768 1,3

Totalt för de tio största aktieägarna 51 498 515 87,38

KORT FAKTA

Notering:  
Nasdaq Stockholm

Tickerkod: Handi

Antal aktier: 58 939 000

Börsvärde vid årets slut: 
1 945 MSEK

ISINkod: SE0010298109

Omsatt antal aktier i 1000-tal per månadOMX Stockholm_PIHandicare

kurs antal

HANDICARE 2018
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Årsredovisning Handicare Group 2018   |   Handicares aktie

ÄGANDE PER 
LAND

Sverige, 16%

Övriga Europa, 70%
(varav Cidron 
Liberty System, 63%)

Övriga Norden, 12%

USA, 2%

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

År Transaktion
Förändring av 
antalet aktier

Förändring av  
aktiekapitalet KEUR 

Totalt aktiekapital KEUR  
(om ej annat anges) Totalt antal aktier

2014 – – – KSEK 50 50 000

2015 Förändring av rapportvaluta – – 5,28 50 000

2015 Nyemission 2 0,0 5,28 50 002

1/1 2017 5,28 50 002

2017 Fondemission – 47,5 52,78 50 002

2017 Aktiesplit 38 254 198 – 52,78 38 304 200

2017 Fondemission 168 646 0,2 53,01 38 472 846

2017 Apportemission 2 345 686 3,2 56,24 40 818 532

2017 Apportemission 6 681 468 9,2 65,44 47 500 000

2017 Nyemission 11 439 000 15,8 81,21 58 939 000

1. Strukturellt växande marknad

3.  Välinvesterad och skalbar  
plattform

4. T ydlig strategi för fortsatt  
lönsam tillväxt

2.  Global topp 3 inom Accessibility 
och Patient Handling

●  Makrodrivkrafter för sjukvården En åldrande befolkning, en 
ökning av kroniska sjukdomar och en önskan att bo kvar hemma 
längre är tydliga trender på marknaden.

●  Gynnsam hälsoekonomi Handicares produkter och tjänster 
innebär minskade kostnader för det statliga sjukvårdssystemet.

●  Bidrar till samhället.

●  Tidigare investeringar har gett stark organisk och icke organisk 
tillväxt.

●  Ett flertal automatiserings- och inköpsinitiativ har genomförts 
för att förbättra bruttomarginalen.

●  Ökad andel intäkter från service och installation.

●  Tydlig strategi för att växa organiskt mer än marknaden genom 
nya produkter, nya kunder och etablering på nya geografiska 
marknader.

●  Möjligheter till global expansion.
● Attraktiv produktportfölj.
●  Kontinuerliga operationella förbättringar 
● Konsolidering genom förvärv. 

●  Gott renommé inom kvalitet, innovation och tillförlitlighet.
●  Omfattande globalt återförsäljarnätverk ger global täckning. 
●  Värdeskapande kunderbjudanden. 
●  Vinner i dagsläget marknadsandelar på de flesta marknader.

HANDICARE SOM INVESTERING
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Förvaltningsberättelse 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Handicare 
Group AB (publ), organisationsnummer 556982-7115 
med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för verksamhetsåret 2018.

Handicare erbjuder produkter och lösningar för att öka 
oberoendet för funktionsnedsatta och äldre och ge dem 
möjlighet att leva ett aktivt liv på deras villkor, samt för att 
underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga.

Koncernens erbjudande omfattar ett brett utbud av 
raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning 
och lyft, produkter och lösningar för anpassningar av 
fordon samt medicinsk utrustning. Cirka 70 procent av 
försäljningen går till vård i hemmet ”Homecare” och reste-
rande till sjukhus och institutioner ”Institutional”. Handicare 
är en global aktör med försäljning i över 20 länder och 
försäljningen sker via egna försäljningskontor i Europa och 
Nordamerika samt via distributörer och återförsäljare värl-
den över. Koncernen har produktionsenheter i Storbritan-
nien, Nederländerna, Kina och USA. Nettoomsättningen 
2018 uppgick till 291 MEUR och koncernen har drygt 
1 200 med arbetare. 

HELÅRET 2018

 ❚ Intäkterna ökade med 2,3 procent till 290,9 MEUR 
(284,3).

 ❚ Den organiska tillväxten var 3,7 procent (4,9).
 ❚ Bruttomarginalen uppgick till 41,2 procent (42,6).
 ❚ Justerad EBITA uppgick till 21,8 MEUR (26,2) och mot-
svarande marginal var 7,5 procent (9,2).

 ❚ EBIT uppgick till 13,2 MEUR (14,0) och motsvarande 
marginal var 4,6 procent (4,9).

 ❚ Justerat operativt kassaflöde uppgick till 18,4 MEUR 
(11,6).

 ❚ Kostnader relaterade till omorganisationer gjorda under 
året uppgick till 3,0 MEUR.

 ❚ I början på året förvärvades en viktig distributör i 
 Colorado, USA.

 ❚ Staffan Ternström tillträde som ny VD och koncernchef 
i augusti.

 ❚ Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till 
0,19 EUR (–0,08), styrelsen föreslår 0,05 EUR (0,05) i 
utdelning för 2018 (motsvarande 0,5 SEK per 5 februari 
2019).

Koncernen i sammandrag

(MEUR) 2018 2017 Förändring

Intäkter 290,9 284,3 2,3%

Bruttoresultat1) 119,7 121,1 –1,2%

Bruttomarginal1),% 41,2% 42,6 % –

Justerad EBITA1) 21,8 26,2 –16,5%

Justerad EBITA marginal1),% 7,5% 9,2 % –

Rörelseresultat (EBIT) 13,2 14,0 –5,6%

Rörelsemarginal, (EBIT marginal),% 4,6% 4,9 % –

Justerat rörelseresultat (justerad EBIT)1) 16,2 21,1 –23,1%

Justerad rörelsemarginal (justerad EBIT marginal)1),% 5,6% 7,4 % –

Årets resultat 11,4 –3,5 n/a

Resultat per aktie före och efter utspädning, EUR 2) 0,19 –0,08 n/a

Utdelning per aktie, EUR3) 0,05 0,05 0

Antal aktier vid årets slut, tusental2) 58 939 58 939 n/a

Genomsnittligt antal aktier, tusental2) 58 939 43 127 n/a

Justerat Operativt kassaflöde1) 18,4 11,6 58,4%

Nettoskuld / justerad EBITDA, ggr1) 3,1 3,0 4,4%

Genomsnittligt antal anställda 1 167 1 174 –0,6%

1) Alternativa nyckeltal, se sid 93-94 för definitioner och beräkningar.
2)  För att erhålla jämförbarhet mellan perioderna har antal aktier för historiska perioder justerats för aktiesplit och fondemission.
3) 2018 enligt styrelsens förslag. Motsvarar cirka 0,5 SEK (5 februari 2019).
Del av affärsområdet Puls (BD-verksamheten) avyttrades per 1 augusti 2017 varvid denna verksamhet redovisas som avyttrad  
verksamhet under 2017 och ingår därför inte i sammanställningen ovan, se vidare not 6.
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KONCERNENS UTVECKLING 

Intäkter och resultat
Intäkter
Intäkterna för helåret ökade med 2,3 procent till 290,9 
MEUR (284,3). Organiskt ökade intäkterna med 3,7 pro-
cent. Förvärv bidrog med intäkter om 1,9 MEUR. Accessi-
bility rapporterade organisk tillväxt om 5,6 procent. Vehicle 
Accessibility påverkades negativt av leveransproblem 
av bilar. För helåret uppskattas intäktstappet relaterat till 
försenade leveranser uppgå till –2,0 MEUR. Orderboken har 
dock utvecklats väl och majoriteten av försäljningstappet 
bedöms kunna återhämtas under 2019 då leveranserna för-
väntas normaliseras. Patient Handling rapporterade negativ 
organisk tillväxt om 2,1 procent, på grund av lägre försälj-
ning i Nordamerika. Puls redovisade en organisk tillväxt om 
11,0 procent, till del drivet av stark projektförsäljning. 

Resultat
EBITA uppgick till 18,8 MEUR (19,1). Övriga specificerade 
poster uppgick till –3,0 MEUR (–7,1) och var helt hänförligt 
till uppsägningskostnader i samband med omorgani-
sationer, främst i den Nordamerikanska verksamheten. 
Justerad EBITA minskade till 21,8 MEUR (26,2). Den 
justerade EBITA-marginalen uppgick till 7,5 procent (9,2). 
Den försämrade marginalen förklaras av lägre bruttomar-
ginal, medan rörelsekostnader i förhållande till intäkter i 
princip var oförändrade. Den minskade bruttomarginalen 
var främst ett resultat av underabsorption inom Vehicle  
Accessibility, med en uppskattad resultateffekt om cirka 
–1,0 MEUR samt lägre marginal inom Patient Handling 
i Nordamerika (på grund av lägre marginal i det fjärde 
kvartalet). Resultatbidraget från förvärv var negativt, –0,3 
MEUR. Enligt plan realiserades kostnadsbesparingar om 
cirka 1,0 MEUR under det sista kvartalet relaterade till 
omorganisationen (jämfört med kostnadsbasen under 
det första kvartalet). Valutaeffekten (omräkningseffekt) på 
justerad EBITA uppgick till –0,3 MEUR.

Finansnetto
Finansnettot förbättrades till –1,2 MEUR (–17,6), främst 
tack vare refinansieringen som gjordes i samband med 
noteringen under hösten 2017 samt på grund av positiva 
valutaeffekter under året. Totala räntekostnader (netto) 
minskade till –2,8 MEUR (–10,5). Resultat före skatt upp-
gick till 12,1 MEUR (–3,5).

Skatt
Skatten för 2018 var –0,7 MEUR (–1,2). Föregående års 
skattekostnad var främst relaterad till försäljningen av 
BD-verksamheten inom Puls. 

Årets resultat
Årets resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till 
11,4 MEUR (–4,8). Årets resultat uppgick till 11,4 MEUR 
(–3,5), vilket motsvarar 0,19 EUR (–0,08) per aktie före och 
efter utspädning.

Övriga specificerade poster 
Övriga specificerade poster under helåret 2018 inklude-
rar främst uppsägningskostnader Handicare har haft i 
samband med omorganisationer under året (se sid 41). 
Dessa kostnader uppgick totalt till 3,0 MEUR. Under 2017 
uppgick dessa kostnader till 7,1 MEUR och hänförde sig 
främst till kostnader för börsnotering, omorganisation som 
genomfördes i mars 2017 samt kostnader för outsourcing 
av IT (se not 12).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflöde
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten upp-
gick till 22,6 MEUR (8,6). Ökningen i kassaflöde jämfört 
med motsvarande period föregående år förklaras av lägre 
rörelse kapitalbindning och ökat resultat. Utbetalningar 
relaterade till Övriga specificerade poster uppgick till –3,9 
MEUR (–8,3) och hänför sig till omorganisation (–2,4 MEUR) 
samt noteringen (–1,5 MEUR).

Nettoinvesteringarna under helåret uppgick till –7,0 
MEUR (–5,9), varav –1,1 MEUR (–0,3) avsåg förvärv. 
Investeringar i nytt affärssystem uppgick till –0,4 MEUR 
(–1,6).

Investeringar, forskning och utveckling
Investeringarna under 2018 uppgick till 6,1 MEUR (5,7), 
motsvarande 2 procent (2) av intäkterna. Investeringarna 
i anläggningstillgångar uppgick till 2,3 MEUR (2,4) och 
investeringarna i immateriella tillgångar uppgick till 3,8 
MEUR (3,3), varav främst 2,8 (1,2) avsåg forskning och 
utveckling och 0,7 MEUR (2,1) avsåg IT och programvaror.
Produktutveckling har hög prioritet och är väsentligt för 
koncernens framtida utveckling. Av koncernens totala 
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nettoomsättning utgör försäljning av egenutvecklade 
produkter och tjänster cirka 80 procent. Forsknings- och 
utvecklingsarbetet är centraliserat. Totala utvecklingskost-
nader uppgår till omkring 4,4 MEUR varav 2,8 MEUR har 
aktiverats i balans räkningen. 

Finansiell ställning
Eget kapital
Koncernens eget kapital per 31 december uppgick till 
171,3 MEUR (164,7), motsvarande 2,9 EUR (2,8) per aktie 
vid årets utgång. Ökningen av eget kapital hänför sig till 
ökningen av årets resultat.

Nettoskuld
Koncernens likvida medel vid årets utgång uppgick till 23,6 
MEUR (12,9). Den räntebärande nettoskulden var 80,5 
MEUR (89,0) vid årets utgång. Minskningen av nettoskulden 
jämfört med föregående år är hänförlig till det förbättrade 
kassaflödet från den löpande verksamheten. Under andra 
kvartalet utbetalades utdelningen för räkenskapsåret 2017 
om totalt 2,9 MEUR motsvarande 0,05 EUR per aktie.

Nettoskuld

(MEUR)
31 dec

2018
31 dec

2017

Långfristiga räntebärande skulder  100,3  100,2 

Övriga räntebärande skulder 3,8 1,7

Avgår: likvida medel  –23,6  –12,9 

Räntebärande nettoskuld 80,5  89,0 
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UTVECKLING PER AFFÄRSSEGMENT

ACCESSIBILITY

Inom Accessibility erbjuder Handicare svängda och raka 
trapphissar, i första hand för hemmiljö, med ett komplette-
rande utbud av produkter för fordons anpassning.

Intäkterna för 2018 ökade 4,5 procent till 189,4 MEUR 
(181,3). Den organiska tillväxten var 5,6 procent. Totalt 
uppgick den organiska tillväxten inom trapphissar till 9 
procent under året. Tillväxttakten var 27 procent i Nord-
amerika.  Vehicle Accessibility har haft leveransproblem 
från Volkswagen under första och tredje kvartalet. Totalt 
uppskattas intäkts tappet relaterat till detta uppgå till cirka 
–2,0 MEUR.

EBITA ökade till 24,3 MEUR (21,9). Övriga specificerade 
poster uppgick till –1,1 MEUR (–0,6) och var i sin helhet 
hänförliga till omorganisationen. Justerad EBITA uppgick 
till 25,4 (22,5). Den justerade EBITA-marginalen ökade 
till 13,4 procent (12,4) drivet av lägre rörelsekostnader i 
förhållande till intäkter då bruttomarginalen försämrades 
något. Intäktsförskjutningen inom Vehicle Accessibility 
uppskattas ha haft en negativ påverkan på resultatet om 
cirka –1,0 MEUR under året.

(MEUR) 2018 2017 Förändring

Intäkter 189,4  181,3 4,5%

Förvärv / avyttringar –  – –

Valutaeffekter 1) –1,9 –

Intäkter exkl. förvärv / avyttringar och valuta 189,4  179,4 5,6%

Intäkter 189,4  181,3 4,5%

Rörelsekostnader –161,6  –156,6 n/a

Justerad EBITDA 2) 27,8  24,7 12,3%

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –2,3  –2,2 n/a

Justerad EBITA 2) 25,4  22,5 13,1%

Övriga specificerade poster –1,1  –0,6 n/a

EBITA 24,3  21,9 11,1%

Nyckeltal %

Justerad EBITDA marginal 2) 14,7% 13,6 %

Justerad EBITA marginal 2) 13,4% 12,4 %

EBITA marginal 12,8% 12,1 %

1) Justerat för omräkningseffekt, ej transaktionseffekt
2) Alternativa nyckeltal, se sid 93-94 för definitioner och beräkningar.
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PATIENT HANDLING

Inom Patient Handling erbjuder Handicare ett brett pro-
dukterbjudande för patientförflyttningar och lyft, främst för 
sjukhusmiljöer. 

Intäkterna för helåret minskade med 3,8 procent till 
80,3 MEUR (83,4). Intäkterna från den förvärvade distribu-
tören var 1,9 MEUR under året. Den organiska tillväxten 
var –2,1 procent som ett resultat av lägre försäljning i 
Nordamerika. Europa rapporterade god organisk tillväxt.

EBITA minskade till 5,4 MEUR (10,5). Övriga specifi-
cerade poster uppgick till –1,7 MEUR (–0,4) och var i sin 
helhet relaterade till omorganisationer, främst i Nord-
amerika. Justerad EBITA minskade till 7,1 MEUR (10,9). 

Resultatbidraget från den förvärvade distributören var 
–0,3 MEUR. Den justerade EBITA-marginalen minskade till 
8,8 procent (13,1) främst till följd av lägre bruttomarginal. 
Brutto marginalen minskade främst på grund av den svaga 
marginalen i sista kvartalet. Rörelsekostnader (exklusive 
kostnader för såld vara) i förhållande till intäkterna var i 
princip oförändrade jämfört med föregående år.

(MEUR) 2018 2017 Förändring

Intäkter 80,3  83,4 –3,8%

Förvärv / avyttringar –1,9 – –

Valutaeffekter 1) –3,4 –

Intäkter exkl. förvärv / avyttringar och valuta 78,3 80,0 –2,1%

Intäkter 80,3  83,4 –3,8%

Rörelsekostnader –71,8  –71,3 n/a

Justerad EBITDA 2) 8,5  12,1 –30,0%

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –1,4  –1,2 n/a

Justerad EBITA 2) 7,1  10,9 –35,1%

Övriga specificerade poster –1,7  –0,4 n/a

EBITA 5,4  10,5 –48,1%

Nyckeltal %

Justerad EBITDA marginal 2) 10,6% 14,5 %

Justerad EBITA marginal 2) 8,8% 13,1 %

EBITA marginal 6,8% 12,5 %

1) Justerat för omräkningseffekt, ej transaktionseffekt
2) Alternativa nyckeltal, se sid 93-94 för definitioner och beräkningar.
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PULS

Inom Puls distribuerar Handicare medicinsk utrustning och 
förbrukningsartiklar i Norge och Danmark.

Intäkterna för helåret ökade med 8,0 procent till 21,1 
MEUR (19,5). Den organiska tillväxten var 11,0 procent. 
Den höga tillväxten förklaras till stor del av stark projektför-
säljning under de tre första kvartalen.

EBITA och justerad EBITA uppgick till 1,2 MEUR (0,5). 
EBITA-marginalen ökade till 5,7 procent (2,6) drivet av 
högre försäljning och förbättrad bruttomarginal. Brutto-
marginalen ökade som ett resultat av gynnsam produkt-
mix. Vidare bidrog kostnadsbesparingar relaterade till 
omorganisationen till det förbättrade resultatet.

(MEUR) 2018 2017 Förändring

Intäkter 21,1  19,5 8,0%

Förvärv / avyttringar –  – –

Valutaeffekter 1) –0,5 –

Intäkter exkl. förvärv / avyttringar och valuta 21,1  19,0 11,0%

Intäkter 21,1  19,5 8,0%

Rörelsekostnader –19,8  –19,0 n/a

Justerad EBITDA 2) 1,3  0,5 147,4%

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –0,1  –0,0 n/a

Justerad EBITA 2) 1,2  0,5 137,9%

Övriga specificerade poster –  – –

EBITA 1,2  0,5 137,9%

Nyckeltal %

Justerad EBITDA marginal 2) 6,0% 2,6 %

Justerad EBITA marginal 2) 5,7% 2,6 %

EBITA marginal 5,7% 2,6 %

1) Justerat för omräkningseffekt, ej transaktionseffekt
2) Alternativa nyckeltal, se sid 93-94 för definitioner och beräkningar.

1)  BD-verksamhetens resultat 
ingår ej i perioden januari till 
december 2016 och 2017. 
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Koncerngemensamma kostnader
De koncerngemensamma kostnaderna, exklusive Övriga 
specificerade poster, uppgick till –11,8 MEUR (–7,7) 
för helåret. 2018 redovisas vissa kostnader för IT och 
ekonomi (–1,5 MEUR för helåret) som centrala kostnader 
vilka under föregående år redovisades under respektive 
affärsområde. Kostnaderna under andra halvåret 2018 
innehöll även dubbla VD-kostnader. Koncerngemen-
samma kostnader inkluderar inga avskrivningar.

MODERBOLAGET

Moderbolaget är ett holdingbolag vars syfte är att äga och 
förvalta dotterbolag inom ovanstående verksamheter samt 
att hantera viss del av de koncern gemensamma verksam-
heterna. Moderbolaget har 14 (13) anställda.

För helåret uppgick intäkterna i moderbolaget till 11,8 
MEUR (8,5) som i sin helhet avsåg försäljning till koncern-
bolag. Resultat före skatt uppgick till –0,3 MEUR (–4,0). 
Årets resultat uppgick till –0,3 MEUR (–4,6). Moderbolaget 
hade investeringar i materiella anläggningstillgångar och 
immateriella tillgångar om 0,5 MEUR (0) under 2018. 
Kassa och bank uppgick till 0 MEUR (0,3) i slutet av året. 
Fritt eget kapital i moderbolaget uppgick till 250,5 MEUR 
(253,7).

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick vid årets utgång 
till 1 190 personer (1 142). Genomsnittligt antal anställda 
uppgick till 1 167 medarbetare (1 174). 

Säsongsvariationer
Koncernens intäkter är föremål för begränsade säsongs-
variationer. Vanligtvis är intäktsgenereringen relativt jämnt 
fördelad mellan första och andra halvåret. 

Hållbarhet och miljö
Hållbarhet är en integrerad del av Handicares sätt att 
arbeta. Våra produkter och lösningar minskar belastnings-
skadorna hos vårdgivare och våra trapphissar gör det 
möjligt för människor att bo kvar hemma längre. Våra for-
donsanpassningar ökar livskvaliteten för funktionsnedsatta 
och gör det möjligt att leva ett aktivt liv. Vi strävar efter att 
göra vardagen enklare för de människor som vi samverkar 

med i hela vår värdekedja och tar ansvar för miljö, sociala 
och ekonomiska frågor där vi är verksamma. Handicares 
hållbarhetsrapport ingår i årsredovisningen och finns på 
sidorna 21-31.

Tvister
Handicare Stairlifts B.V. är involverad i en rättslig process 
med en av koncernens leverantörer, Eriks B.V., rörande en 
produktåterkallelse av den ackumulator som Eriks B.V. har 
levererat till Handicare. Förhandlingarna med motparten 
kunde ej avslutas under 2018 utan fortsätter under första 
kvartalet 2019. Handicare beräknar att de återstående 
kostnaderna hänförliga till produktåterkallelsen ej över-
stiger det per 31 december 2018 reserverade beloppet.

Aktien
Handicares aktiekapital uppgick vid årets slut till 81 KEUR. 
Per den 31 december 2018 fanns det totalt 58 939 000 
stycken aktier och rösträtter i Handicare. Kvotvärdet upp-
gick till 0,00138 EUR.

 Alla aktier är av samma slag och samtliga aktier i 
bolaget har lika rätt i alla avseenden. Aktieinnehav som 
representerar minst en tiondel av röstetalet hade enbart 
Cidron Liberty Systems Ltd (vilka ingår i Nordic Capital 
Fund VII), vilka vid utgången av 2018 hade 62,9 procent 
av rösterna. För mer information om aktien och ägarna se 
sidorna 32-33.

HÄNDELSER UNDER ÅRET

kommersiellt fokuserad organisation
Under första halvåret initierade koncernen nästa steg 
i Commercial Excellence Strategy för att ytterligare 
stärka säljfokus, dels genom att reducera en nivå mellan 
ledningen och säljorganisationen, dels genom att minska 
resurserna inom administration för att istället satsa mer 
inom försäljningsorganisationen. Ambitionen är att minska 
de totala kostnaderna samtidigt som intäkterna på sikt ska 
öka. Totala kostnader, främst uppsägningskostnader, för 
dessa åtgärder uppgick till 2,0 MEUR. Kostnadsbespa-
ringarna, netto, uppskattas till drygt 3 MEUR per år med 
full effekt från det första kvartalet 2019. 

Handicare bedriver ett antal initiativ i syfte att säker-
ställa lönsam tillväxt. Som en del i detta är Handicare i 
slutskedet av en organisatorisk översyn vilken innebär ett 
antal planerade förändringar under första kvartalet 2019, 
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framförallt inom den nordamerikanska verksamheten. 
 Relaterade engångskostnader bedöms uppgå till 1,0 
MEUR och belastar i sin helhet det fjärde kvartalet 2018 
(bokförs som Övriga specificerade poster).

Förändringar i Handicares koncernledning
Den 6 augusti meddelade VD och koncernchef Asbjørn 
Eskild att han har beslutat lämna Handicare Group av per-
sonliga skäl. Den 13 augusti utnämndes Staffan Ternström 
till ny VD och koncernchef med tillträde den 14 augusti 
2018. 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Förändringar i Handicares koncernledning
Pernilla Lindén utnämndes till Executive Vice President 
Strategy and Business Excellence med tillträde den 1 
januari 2019.

Mattias Hakeröd utnämndes till Executive Vice Presi-
dent Human Resources med tillträde den 7 januari 2019.

Tom Vorpahl utnämndes till Executive Vice President 
Nordamerika med tillträde den 11 februari 2019. Tom 
Vorpahl ersätter Charley Wallace som lämnar Handicare.

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman för 2019 kommer att hållas i Stockholm den 
8 maj 2019. Kallelse till Årsstämman 2019 finns tillgänglig 
på www.handicaregroup.com från och med 6 april 2019.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår 0,05 EUR per aktie i utdelning till aktie-
ägarna för verksamhetsåret 2018, motsvarande en total 
utdelning om cirka 2,9 MEUR baserat på antalet aktier vid 
utgången av 2018. Som avstämningsdag föreslås den 10 
maj 2019. 

KEUR

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Överkursfond 273 798

Balanserad vinst –23 255

Totalt disponibla medel 250 543

KEUR

Styrelsen föreslår följande fördelning av  
disponibla vinstmedel:

Till aktieägarna utdelas 0,05 EUR per aktie 2 947

I ny räkning överföres 247 596

Totalt disponibla medel 250 543

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen är 
försvarlig både på bolags- och koncernnivå med hänsyn 
tagen till de krav som verksamhetens art, omfattning och 
risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt bola-
gets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE RIKT LINJER FÖR 

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGS HAVARE 

Styrelsen föreslår att Årsstämman 2019 antar följande rikt-
linjer för ersättning till verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare vilka ingår i koncernledningen. 

Riktlinjer
De övergripande riktlinjerna för ersättning till koncern-
ledningen innebär att den ska baseras på befattning, 
individuell prestation och koncernens resultat och att er-
sättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. 
Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen ska 
bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament 
baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament, 
pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid 
uppsägning och avgångsvederlag.

Fast lön
Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. 
Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och 
avspegla det ansvar som befattningen innebär.

Rörlig lön (Shortterm Incentive, “STI”)
Medlemmar av koncernledningen ska utöver den fasta 
lönen vara berättigade till STI. STI ska baseras på det 
finansiella resultatet för koncernen och/eller den affärs-
enhet som medlemmen av koncernledningen ansvarar 
för. Finansiella mål som ska användas är organisk tillväxt, 
resultat och kassaflöde. Dessutom kan prestationsindi-
katorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt 
intresse för bolaget. Klart definierade mål för ”threshold”, 
”target”- och ”stretch”-nivåer för prestation ska anges i 
början av varje år och avspegla av styrelsen godkända 
planer. STI ska maximalt uppgå till 60 procent (”stretch”) 
av den fasta lönen för den verkställande direktören och 
övriga medlemmar av koncernledningen.
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Långsiktiga incitament
Styrelsen kommer årligen utvärdera om ett långsiktigt 
incitamentsprogram (t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat) ska 
föreslås till årsstämman. Eventuella långsiktiga incita-
mentsprogram ska främja ett långsiktigt engagemang i 
bolaget, attrahera och verka för kvarhållandet av ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner och skapa en ökad 
intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och 
bolagets aktieägare. Vidare ska långsiktiga incitaments-
program, i den mån de finns, utgöra ett komplement till 
fast lön och rörlig kontant lön, med deltagare som nomine-
ras efter bl.a. kompetens och prestation.

Villkoren för eventuella långsiktiga incitamentsprogram, 
inklusive uppgift om maximal kostnad, ska i tillämpliga fall 
anges i styrelsens förslag till beslut.

Pension
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensions-
åldern följer pensionsreglerna i det specifika landet. 

Uppsägning och avgångs vederlag
För verkställande direktören och de andra medlemmarna 
i koncernledningen ska som huvudregel ömsesidiga 
uppsägningstider om 6 månader gälla. Verkställande 
direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen 
ska, vid uppsägning av anställningen från bolagets sida, 
kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst 
12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid 
uppsägning från den anställdes sida.

Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna
Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå 
dessa riktlinjer. I händelse av en sådan av vikelse ska nästa 
årsstämma informeras om skälen för detta. 

Avvikelse från 2018 års riktlinjer
2018 års riktlinjer bemyndigade styrelsen att frångå 
riktlinjerna om det i enskilda fall fanns särskilda skäl som 
motiverade det. Riktlinjerna angav att STI ska uppgå till 
maximalt 50 procent av den fasta lönen. Styrelsen beslu-
tade under 2018 att godkänna ett anställningsavtal för 
den verkställande direktören för koncernen som innebär 
att STI uppgår till maximalt 60 procent av den fasta lönen. 
Styrelsens beslut motiverades av att det med hänsyn till 
behovet av att rekrytera rätt person fanns särskilda skäl 
för att frångå riktlinjerna och att styrelsen därtill ansåg en 
högre ersättning lämplig, marknadsmässig och nödvändig.
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Risk definieras som osäkerhet om en händelse kommer 
att inträffa och dess effekt på en enhets förmåga att 
uppnå sina affärsmål under en given tidsperiod (ett till tre 
år). Riskhantering är en viktig del av Handicares interna 
kontroll. 

Handicare utvärderar löpande riskerna i verksamheten, 
såväl finansiella som operationella, samt kontrollerar och 
övervakar faktorer som kan påverka rörelseresultatet. 
Riskbedömningen är även en central del av den årliga 
strategiprocessen, där särskilda risker i förhållande till vår 
förmåga att uppnå våra strategiska mål och ambitioner 

Risker och riskhantering

utvärderas. Styrelsen är ytterst ansvarig för riskhanteringen 
i bolaget. Koncernledningen ansvarar för att identifiera, ut-
värdera och hantera risker samt rapportering till styrelsen. 
Alla identifierade risker behandlas i en avhjälpande plan. 
Utsedda personer i koncernledningen ansvarar för att 
presentera en handlingsplan för de identifierade riskerna. 
Status på identifierade risker rapporteras till styrelsen via 
revisionsutskottet.

De väsentligaste riskerna som koncernen står inför och 
hur de hanteras beskrivs nedan.

   

RISK Beskrivning Motverkande faktorer Möjligheter

OMVÄRLDSRISKER

Konjunktur och  
efterfrågan

• Handicare bedriver affärsverksamhet på ett antal 
marknader i världen. En allmän konjunkturned-
gång, i främst den europeiska eller amerikanska 
ekonomin och/eller nedgång på kredit- och 
finansmarknaderna kan påverka Handicares för-
säljning och lönsamhet väsentligt. Till exempel kan 
besparingsåtgärder inom sjukvården och offentlig 
sektor leda till minskad försäljning av produkter 
och tjänster. 

• Marknads- och försäljningsutveckling följs upp 
veckovis vilket möjliggör snabba åtgärder.

• Handicare bedriver verksamhet på ett stort antal 
geografiska marknader.

• Handicare har ett globalt produktionsnätverk som 
ger operationell flexibilitet.

• Handicares produkter och tjänster är 
kontracykliska. Oavsett konjunkturläge 
kvarstår de marknadstrender som 
ligger till grund för Handicares affärsidé; 
ökad andel åldrande befolkning, ökad 
förväntad livslängd för patienter med 
kronisk sjukdom och ökad önskan att 
bo kvar hemma längre. 

• Med Handicares produkter minskar 
antalet sjukdagar hos vårdpersona-
len och det krävs färre personal vid 
förflyttningar. 

Legala risker 
och regelefter-
levnad

• En stor del av koncernens produktsortiment 
omfattas av lagstiftning såsom EU-direktiv och im-
plementeringsakter om medicintekniska produkter 
och amerikanska FDA:s regelverk och relaterade 
krav på kvalitetssystem, som bland annat ställer 
krav på betydande utvärdering, kvalitetskontroll 
och dokumentation. Ett underkännande i t ex en 
FDA revision kan få en materiell påverkan på kon-
cernens verksamhet och finansiella ställning.

• Handicare bedriver verksamhet globalt och är 
exponerat för lokala affärsrisker och omfattas av 
regleringen i vart och ett av de länder där verksam-
heten bedrivs.

• Handicare bedriver verksamheten i enlighet med 
de lagar och regler som omfattar vår verksamhet. 
Ett betydande arbete görs för att implementera, 
tillämpa och utbilda i riktlinjer för att säkerställa 
regelefterlevnad. 

• Majoriteten av koncernens produktionsanlägg-
ningar är certifierade enligt den medicintekniska 
kvalitetsstandarden ISO 13485 och/eller den 
allmänna kvalitetsstandarden ISO 9001.

• Handicare har infört policyer och utvecklat utbild-
ningsprogram och compliance- 
program för att motverka oetiskt eller brottsliga 
beteenden bland medarbetarna.

• Att uppfylla legala normer och regler på 
en marknad ger Handicare förutsättning 
att behålla samt utöka kundbasen och 
minimera kostnaderna.

• Efterlevnad av lagar och regler är av-
görande och gynnar en etablerad aktör 
som  Handicare och gör det samtidigt 
svårt för nya konkurrenter att etablera 
sig på marknaden.

Produktansvar 
och skade-
ståndskrav

• Handicare riskerar att bli föremål för anspråk 
avseende produktansvar och andra juridiska 
frågor. Sådana anspråk kan avse stora belopp och 
betydande juridiska kostnader. 

• För de egendoms- och ansvarsrisker (t ex produk-
tansvar) som koncernen är utsatt för har vi tecknat 
marknadsmässiga försäkringar.

• Genom att utveckla och distribuera 
produkter som uppfyller legala krav 
med hög kvalitet minimeras riskerna 
och därmed kostnaderna. Samtidigt 
skapas möjligheter att öka kundbasen.
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RISK Beskrivning Motverkande faktorer Möjligheter

OPERATIVA RISKER

Beroende av 
renommé

• Handicares anseende är en värdefull tillgång som 
kan påverkas dels av vår verksamhet, dels av 
externa intressenters agerande. Våra produkter 
måste leva upp till varumärkeslöftet och hålla hög 
kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet när de används 
av kunderna.

• Missnöjda medarbetare kan påverka synen på 
Handicare och dess varumärke.

• Koncerns produkter är testade och kvalitets-
säkrade.

• Medarbetarna utbildas i Handicares uppfö-
randekod som inkluderar affärskod och etik.

• Vi för en aktiv dialog med våra intressenter.
• Vi genomför medarbetarundersökningar som aktivt 

följs upp.

• Kundnöjdheten ökar vid leverans av 
testade och kvalitetssäkrade produkter.

• Genom att föra en aktiv dialog med 
intressenter skapas nya möjligheter till 
förbättringar och innovation. 

• Nöjda medarbetare skapar god och 
utvecklande arbetsmiljö och kan även 
attrahera nya kompetenta medarbetare.

IT-risk • Verksamheten är beroende av olika IT-system. 
Störningar eller fel i kritiska system har en direkt 
påverkan på produktionen.

• Felaktig hantering av finansiella system kan på-
verka företagets resultatrapportering.

• Risker kopplade till cybersäkerhet ökar i betydelse. 

• Koncernen har en global policy för IT- säkerhet, 
inklusive kvalitetssäkringsprocesser som styr 
IT-verksamheten. Informationssäkerhet följs upp 
regelbundet genom revisioner av IT-säkerheten och 
våra IT-system baseras på välkända produkter.

• Standardiserade processer finns för implemente-
ringen av nya system, byte av befintliga system 
och den dagliga verksamheten.

• Cybersäkerhet diskuteras regelbundet och 
frågorna hanteras av funktionen för IT-säkerhet. 
Medvetenhet om riskerna kring cybersäkerhet 
ökar beredskapen att snabbt bemöta ett eventuellt 
angrepp.

• Stabila IT-system, säker IT-miljö och 
standardiserade processer ökar effekti-
viteten och minskar kostnaderna.

• Beredskap för ett snabbt agerande för 
att bemöta ett eventuellt cyberangrepp 
möjliggör en stabil arbetsmiljö och 
kontinuitet i verksamheten.

Beroende av  
leverantörer

• Handicare köper större delen av de komponenter 
och material som används i tillverkningen och 
monteringen från ett flertal leverantörer. Vissa 
råmaterial och nyckel komponenter är endast 
tillgängliga från enskilda leverantörer. Om en eller 
flera av Handicares leverantörer skulle upphöra 
med leveranser av råmaterial och komponenter, 
på grund oförmåga eller ovilja att leverera, eller 
höja priserna väsentligt, skulle detta påverka vår 
verksamhet negativt. 

• Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer. 
På så sätt säkerställs att leveranser sker utan av-
brott samtidigt som en hög kvalitet och tillförlitlighet 
upprätthålls. Vi väljer och utvärderar leverantörer 
utifrån faktorer såsom kvalitet, leverans, pris och 
tillförlitlighet. 

• All inköpsverksamhet ska ske inom ramen för 
 Handicares uppförandekod samt tillämpliga lagar 
och förordningar. Alla produktleverantörer ska 
skriva under vår uppförandekod.

• Handicare utför regelbundet revision av kritiska 
leverantör för att säkerställa att risken för leverans-
avbrott är hanterbar.

• Genom att vara tydliga med våra krav 
och förväntningar kan vi vara en själv-
klar samarbetspartner och främja ökad 
effektivitet, hållbarhet och säkerhet. 
Nära leverantörsrelationer stärker vår 
konkurrenskraft.

Produkt-
utveckling

• En av utmaningarna för koncernens tillväxt och 
lönsamhet är att kontinuerligt utveckla inno-
vativa, hållbara och ändamålsenliga produkter 
som förbrukar mindre resurser under livscykeln. 
 Handicares produkterbjudande påverkas av natio-
nell och regional lagstiftning inom områden såsom 
utsläpp, förändringar i tillsyn, samt återvinning. 

• Handicare investerar kontinuerligt i forskning och 
utveckling för att utveckla produkter i linje med 
kundernas efterfrågan och förväntningar, även i 
perioder av ekonomisk nedgång.

• Koncernen utvecklar produkter med ett livscykel-
perspektiv och sätter mätbara effektivitetsmål för 
varje divisions huvudsakliga produktkategorier.

• Bolaget utvecklar produkter med mindre utsläpp, 
samt ökad möjlighet till återvinning för att möta 
lagkrav.

• Betydande möjligheter att stärka 
konkurrenskraften genom innovationer 
av högkvalitativa, hållbara produkter 
och att skapa ett integrerat värdeerbju-
dande till kunderna.
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RISK Beskrivning Motverkande faktorer Möjligheter

Tillverkningsrisk • Ett oväntat avbrott i koncernens tillverknings- eller 
monteringsanläggningar har en väsentlig påverkan 
på koncernens möjlighet att distribuera produkter. 
Anläggningarna är anpassade för tillverkning av 
vissa specifika produkter och koncernen har inte 
redundans eller tillräcklig överskottskapacitet vid 
sina tillverkningsanläggningar, varken vad gäller 
utrymme eller utrustning, för att tillverka produkter 
på en annan tillverkningsanläggning. Ett eventuellt 
behov att använda alternativ produktionskapacitet 
eller externt tillverkade produkter kan leda till högre 
produkt- och transportkostnader samt förlust av 
konkurrensfördel.

• Handicares tillverkningsenheter överser kontinuer-
ligt produktionsprocessen, testar säkerheten och 
kvaliteten i produkterna, genomför riskutvärde-
ringar och utbildar medarbetarna. 

• Under de senaste fem åren har koncernen genom-
fört väsentliga investeringar i förbättring av produk-
tiviteten med fokus på förenkling, automation och 
professionalisering.

• Genom att främja operationell 
spetskunskap kan vi effektivisera pro-
duktionen, minimera ineffektiviteten och 
bibehålla en hög flexibilitet i produk-
tionsprocessen. Global kunskapsöver-
föring ger oss ytterligare möjligheter att 
bättre utnyttja rörelsekapitalet. 

FINANSIELLA RISKER, RAPPORTERINGSRISK OCH SKATT

Valutarisk • Handicare har genom sin internationella verksam-
het intäkter och kostnader i andra valutor än euro. 
Växelkursändringar kan därmed ha en negativ 
inverkan på resultat- och balansräkning samt 
kassaflöde.

• Transaktionsexponeringen hanteras via avtalsklau-
suler, styrning av inköp i matchande valuta och 
finansiella instrument.

• Valutaexponering från utländska nettoinvesteringar 
begränsas via lån i de aktuella valutorna.

• När valutarisken begränsas reduceras 
volatiliteten i koncernens resultat- och 
balansräkning samt kassaflöde.

Ränterisk • Fluktuationer av marknadsräntor kan leda till ökade 
räntekostnader och försämrat kassaflöde.

• Handicare har i sina kreditavtal möjlighet att variera 
ränteperioder och kan använda räntederivat.

• En god hantering av ränterisken bidrar 
till ett stabilare finansnetto.

Kreditrisk • Risken att Handicares finansiella motparter ej kan 
fullgöra sina betalningsskyldigheter.

• Alla finansiella transaktioner genomförs med mot-
parter med god kreditrating.

• En låg kreditrisk minimerar oväntade 
förluster.

Likviditetsrisk • Vid bristande likviditet riskerar Handicare att ej 
kunna fullfölja sina betalningsåtaganden.

• Koncernen har en likviditetsreserv.
• Likviditeten är koncentrerad till koncernens 

koncern kontostruktur och hanteras centralt.

• En effektiv likviditetshantering förbättrar 
koncernens finansnetto och minskar 
ränte kostnader.

Refinansierings-
risk

• Handicare exponeras mot risken att inte kunna ta 
upp nya lån eller refinansiera existerande lån på 
grund av försämrad kreditvärdighet eller dåliga 
förhållanden på kreditmarknaderna.

• Handicare bibehåller flexibiliteten i finansieringen 
genom att i sina kreditavtal säkerställa såväl ome-
delbar som långsiktig tillgänglighet till kreditfacili-
teter, styra lånestockens förfall och uppta lån från 
flera kreditvärdiga motparter.

• En god hantering av finansieringsrisken 
möjliggör finansiering till attraktiva villkor 
samt bibehåller flexibilitet för tillväxt.

Råvaruprisrisk • Koncernens verksamhet och resultat påverkas av 
prisändringar avseende råvaror och komponenter.

• Handicare arbetar aktivt med sina leverantörs-
kontrakt och låser priser för så lång period som 
möjligt. Finansiella instrument används ej.

• Genom val av leverantörer och för-
handling av kontrakt kan den negativa 
effekten av förändrade råvarupriser 
begränsas.

Skatterisk • Koncernen är verksam i många länder och 
förbinder sig till gränsöverskridande transaktioner. 
Verksamheten är föremål för komplexa nationella 
och internationella skatteregler som förändras över 
tid. Det är en risk att bolagets förståelse eller tolk-
ning av lagar, avtal och andra bestämmelser skiljer 
sig från skattemyndigheterna i relevanta länder. 
Det är också en risk att koncernens skatteposition 
förändras utifall länder ändrar lagar, skatteavtal och 
andra bestämmelser.

• Koncernens och lokala finansavdelningar, tillsam-
mans med externa skatterådgivare monitorerar risk 
och efterlevnad av lokala skatteregler.

• Transferprispolicy och avtal är införda i verksam-
heten och ses över regelbundet.

• En korrekt och riktig skattehantering 
minskar risken för väsentliga fel i skatte-
rapporteringen.

• Ökade rapporteringskrav gällande 
skatter ökar transparensen vad gäller 
skatt för olika intressenter. 
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RISK Beskrivning Motverkande faktorer Möjligheter

Rapporterings-
risk

• Risken relaterad till kommunikationen av den 
finansiella informationen till kapitalmarknaden är att 
rapporterna inte ger en rättvis bild av koncernens 
verkliga finansiella ställning och resultat. 

• Felrapportering eller förseningar kan resultera i att 
ledningen drar felaktiga slutsatser.

• Handicares dotterbolag rapporterar sin finansiella 
ställning regelbundet i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS). 

• Bolagets operativa och legala resultat baseras på 
samma siffror och system. De analyseras av divi-
sions- och gruppfunktioner innan de publiceras.

• Handicare har rutiner för att säkerställa efterlevna-
den av koncernens instruktioner, standarder och 
regler.

• Arbetet med rapporteringsrisker ökar 
transparensen och förbättrar möjlig-
heterna att presentera verksamheten 
rättvist och korrekt.

• Förbättrad rapportering resulterar 
också direkt i förbättrad riskhantering.

• Korrekt och effektiv rapportering i tid 
ger transparens och möjliggör bättre 
beslutsfattande.

HÅLLBARHETS RISKER

Miljö • Påverkan på miljön genom utsläpp till mark, vatten 
och luft.

• För att minska vår negativa miljöpåverkan arbetar 
vi bland annat med ISO 14001-certifieringar, 
förbättringsarbeten i produktion, förbättrad 
avfallshantering, grön el- och gasförbrukning samt 
sampacketering för minskade transporter.

• Genom att arbeta proaktivt med 
miljörisker skapas möjligheter för 
innovationer som stärker Handicares 
konkurrenskraft. 

Hälsa och 
säkerhet

• Bristande säkerhet kan leda till skador på arbets-
platsen. Hög sjukfrånvaro kan påverka effektivite-
ten och produktiviteten i verksamheten.

• OHSAS 18001 certifiering, säkerhetsrutiner, 
skyddsutrustning och utbildning.

• God säkerhet och hälsa förbättrar med-
arbetarnas produktivitet. Handicares 
varumärke stärks genom att vi erbjuder 
god arbetsmiljö vilket kan bidra till att 
attrahera kompetenta och kvalificerade 
medarbetare.

Leverantörers 
beteende

• Leverantörer som inte följer Handicares  
uppförandekod för leverantörer. 

• Leverantörer av direkt material förbinder sig 
att följa vår uppförandekod för leverantörer. Vi 
granskar noga nya leverantörer, genomför även 
granskningar av befintliga leverantörer samt deras 
självutvärderingar.

• Starka leverantörsrelationer stärker 
vår konkurrenskraft, främjar goda 
arbetsförhållanden och minskar risken 
för korruption.

Medarbetare • För att nå verksamhetsmålen behöver vi säkra 
tillgången till kompetenta och motiverade med-
arbetare.

• Bolaget har Implementerat en jämställdhetspolicy 
samt har årlig utbildning i vår uppförandekod.

• Handicare har infört en medarbetarundersökning 
• Initierat en analys av löneskillnader mellan män och 

kvinnor.

• Kompetenta medarbetare som trivs 
är avgörande för att nå eller överträffa 
affärsmålen samt att utveckla verksam-
heten. 

Korruption • Mottagande eller givande av muta. Interna och 
externa bedrägerier.

• Handicare har en tydlig policy för nolltollerans 
för mutor. Samtliga medarbetare utbildas i vår 
upp förandekod och bolaget har en visselblåsar-
funktion.

• Att verka mot korruption och mutor 
ökar vår trovärdighet och transparens. 
Det säkrar också effektiviteten i verk-
samheten och ökar stabiliteten på de 
marknader där vi är verksamma.

Produkters 
miljöpåverkan

• Produktion av produkter orsakar påverkan på 
 miljön genom de material som används i produk-
terna och för förpackning av produkterna.

• Handicare arbetar med miljöledningssystem och 
förser kunderna med materialspecifikationer med 
direktiv hur material ska återvinnas. Vi arbetar även 
med återbruk av vissa produkter samt återvinning 
av avfall. 

• Hållbara produkter bidrar till en hållbar 
värld och stärker Handicares anseende.
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Bolagsstyrningsrapport

STYRNINGSSTRUKTUR

Aktieägare
Cirka 1 200 ägare. Utövar styrning via 
årsstämman och i förekommande fall 

extra bolagsstämma.

Styrelse
Består av minst tre och högst 

tio ledamöter valda av årsstämman

Koncernledning
Består av sex medlemmar utöver VD

Revisorer
Valda av årsstämman. Granskar 

redovisning, bokföring samt styrelsens 
och VD:s förvaltning.

Valberedning
Består av fem ledamöter. Lämnar 

förslag gällande bland annat 
styrelseledamöter till årsstämman.

Ersättningsutskott
Tre ledamöter

Revisionsutskott
Tre ledamöter

VD
Leder verksamheten

PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen i Handicare Group AB (publ) (Handicare) grundar sig på 
svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovis-
ningslagen (1995:1554). Handicare följer även Nasdaq Stockholms regel-
verk för emittenter och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) 
samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god sed på den 
svenska aktiemarknaden. 

Ett bolag är inte skyldigt att följa samtliga regler i Koden då Koden i 
sig ger utrymme för att avvika från reglerna, under förutsättning att alla 
sådana avvikelser och de valda alternativa lösningarna beskrivs samt 
att anledningarna till avvikelserna förklaras i bolagsstyrningsrapporten 
(den så kallade ”följ eller förklara”-principen). Handicare har följt samtliga 
regler i Koden från det att aktierna noterades på Nasdaq Stockholm, 
med undantag för regel 9.7 i Koden. Handicare avviker från regel 9.7 
i Koden med anledning av det teckningsoptionsprogram som antogs 
på bolagsstämman den 9 oktober 2017 inför noteringen på Nasdaq 
Stockholm, på så sätt att deltagarna får teckna sig för nya aktier under 
en av serierna efter en tvåårsperiod och därmed avviker från Kodens 
föreskrivna treårsperiod. Den andra teckningsoptions serien ger del-
tagaren rätt att teckna sig för aktier efter en treårsperiod. 

Teckningsoptionserbjudandet med två respektive tre års löptid anses 
vara i linje med Handicares långsiktiga affärsplan, strategi och finansiella 
mål. Genom att införa två serier av teckningsoptioner hamnar bolaget 
i ett läge som i större utsträckning liknar den för andra redan noterade 

bolag vilka har pågående treårsprogram utestående. Handicare avser att 
i det fall det blir aktuellt med nya program endast införa treårsprogram i 
enlighet med Koden. 

Handicare har inte haft någon överträdelse vare sig av Nasdaq Stock-
holms regelverk för emittenter eller god sed på aktiemarknaden.

Ansvaret för bolagsstyrning och kontroll av Handicare Group är fördelat 
mellan aktieägare (via bolagsstämma), styrelsen och VD.

BOLAGSSTÄMMOR 

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande 
organ, vid vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. Årsstämman, den bolags-
stämma vid vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs fram, 
måste hållas inom sex månader efter det föregående räkenskapsårets 
utgång. På årsstämman tas beslut i ett antal centrala ärenden såsom 
bland annat disposition av resultatet, ansvarsfrihet för styrelsen samt val 
av styrelse och revisorer. Kallelsen till årsstämman ska utfärdas tidigast 
sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Extra bolagsstämmor 
hålls när styrelsen anser det lämpligt eller när antingen revisorn eller 
aktieägare som representerar minst 10 procent av samtliga emitterade 
aktier skriftligen begär en sådan extra bolagsstämma av specifika skäl. 
Enligt aktiebolagslagen får en bolagsstämma inte anta något förslag som 
sannolikt kan ge otillbörliga fördelar till en aktieägare, eller till nackdel för 
bolaget eller någon annan aktieägare.

STYRNINGSSTRUKTUR
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Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling av bolagsstäm-
man måste skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Begäran ska 
normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma måste vara införd i aktie-
boken som förs av Euroclear Sweden AB på den dag som infaller fem 
vardagar före stämman och även anmäla sitt deltagande till Handicare 
senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får närvara vid bolagsstämman personligen eller genom 
fullmakt bemyndigat ombud och får medföra högst två biträden. En aktie-
ägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i 
bolaget. 

Årsstämma 2019
Handicares årsstämma 2019 äger rum den 8 maj på Tändstickspalatset, 
Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm kl 13.00.

Aktieägare som vill lämna ett förslag till valberedningen eller ha ett 
ärende behandlat på årsstämman har haft möjlighet att lämna förslaget till 
valberedningen eller till styrelsen fram till den 20 mars 2019. 

Årsstämma 2018
Årsstämman ägde rum den 8 maj. Vid stämman valdes styrelseleda-
möterna Joakim Andreasson, Jonas Arlebäck, Maria Carell, Elisabeth 
Thand Ringqvist, Claes Magnus Åkesson, Lars Marcher och Johan Ek. 
Lars Marcher valdes till styrelsens ordförande. Alla till årsstämman relate-
rade dokument finns tillgängliga på bolagets hemsida. 

AKTIER

Aktiekapitalet vid årsskiftet uppgick till 81 205 EUR, fördelat på 
58 939 000 aktier. Alla aktier är av samma slag och samtliga aktier  
i bolaget har lika röstvärde och lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. 
Vid utgången av 2018 hade Handicare 1 244 aktieägare enligt det av 
Euroclear förda aktieägarregistret. Aktieinnehav som representerar minst 
en tiondel av röstetalet hade enbart Cidron Liberty Systems Ltd, vilka vid 
utgången av 2018 hade 62,86 procent av rösterna. Ytterligare information 
om aktien och aktieägare finns på bolagets hemsida. 

VALBEREDNING

Valberedningens syfte är att lämna förslag beträffande ordföranden på 
bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, 
arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot och ersättning för 
utskottsarbete, samt val av och ersättning till externa revisorer. Valbered-
ningens arbete styrs av den instruktion för Valberedningens arbete som 
årsstämman fastställt och som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Vid årsstämman 8 maj 2018 beslutades att valberedningen fram till års-
stämman 2019 ska bestå av representanter från de fyra största ägarre-
gistrerade aktieägarna (baserat på rösträtt) enligt Euroclear per den 31 
augusti 2018 samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen 
ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Ändringar 
i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de upp-
kommer. Ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019:
 ❚ Fredrik Näslund (ordförande), Cidron Liberty Systems Ltd
 ❚ Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
 ❚ Esben Saxbeck Larsen, Danica Pension
 ❚ Espen Tidemann Jörgensen, Holta Life Sciences
 ❚ Lars Marcher, styrelsens ordförande Handicare Group AB

Valberedningens sammansättning uppfyller kraven avseende oberoende 
ledamöter i valberedningen.

Av Koden följer att valberedningen, i sitt förslag till styrelse, särskilt ska 
beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att 
eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska i samband med 
sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på 
valberedningen.
Särskild vikt har lagts vid bolagets strategier och mål samt de krav som 
bolagets framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Som underlag för 
sina förslag har valberedningen intervjuat styrelseledamöterna i Handicare 
samt tagit del av styrelseutvärderingen. Valberedningen har haft fyra 
möten. På hemsidan finns erforderliga dokument från valberedningen inför 
årsstämman 2019.

STYRELSEN 

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Handicares organisation 
och förvaltning, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att bland annat 
fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering 
av fastställda mål, fortlöpande utvärdera resultat och finansiell ställning 
samt utvärdera den operativa ledningen. Enligt Handicares bolagsordning 
ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ordinarie ledamöter, varav 
samtliga väljs vid en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Enligt Koden ska styrelseordförande väljas av årsstämman och ha ett 
särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete samt tillse att styrelsens 
arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsens 
ordförande deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och 
fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen 
reglerar bland annat styrelsepraxis, styrelsens funktioner och fördelningen 
av arbete mellan styrelseledamöterna och VD. I samband med det kon-
stituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för VD, 
inklusive finansiell rapportering. 
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Handicares styrelse består av sju ordinarie styrelseledamöter, utan supple-
anter. För en presentation av styrelsen, se sid 54 och 55. 

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören
Styrelseordföranden initierar en gång per år en utvärdering av styrelsens 
arbete. Utvärderingens syfte är att få en uppfattning om styrelseleda-
möternas åsikt om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan 
göras för att effektivisera styrelsearbetet. Avsikten är också att få en upp-
fattning om vilken typ av frågor styrelsen anser bör ges mer utrymme och 
på vilka områden det eventuellt krävs ytterligare kompetens i styrelsen. 

2018 års utvärdering har utförts så att varje styrelse ledamot besva-
rat ett frågeformulär. Resultatet av utvärderingen har presenterats och 
diskuterats i styrelsen samt presenterats för valberedningen. Styrelsen 
utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att följa 
verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. 

Styrelsens arbete 2018
Under 2018 har det hållits 8 styrelsemöten och ledamötenas närvaro 
framgår av tabellen på sid 51. En viktig del av styrelsearbetet är affärsutveck-
ling och strategi, finansiell rapportering och internkontroll. Nedan presenteras 
den arbetsplan som styrelsen följt under 2018 och som beslutats på det 
konstituerande styrelsemötet. Utskottsarbetet utgör en betydande del av 
styrelse arbetet, se nedan. 

Styrelsens utskott 
För att förenkla styrelsens arbete och göra det effektivare i fråga om 
ersättning och revision utser styrelsen årligen ett ersättningsutskott och ett 
revisionsutskott. Utskotten utses på högst ett år, och utses bland styrel-
sens ledamöter. Utskottens främsta syfte är att tillhandahålla förberedande 
och administrativt stöd till styrelsen. Av tabellen på sid 51 framgår möten 
under 2018 och närvaro på dessa. 

Revisionsutskott
Revisionsutskottet ska bland annat, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt: 
 ❚ övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendatio-
ner och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, 

 ❚ med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten 
i bolagets interna kontroll och riskhantering, 

 ❚ hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredo-
visningen, 

 ❚ informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt 
revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om 
vilken funktion utskottet har haft, 

 ❚ granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och 
då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra 
tjänster än revision, samt 

 ❚ biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om 
revisorsval. 

Bokslutskommuniké

Årsredovisning
Ärenden inför årsstämman

Delårsrapport januari-mars
Konstituerande styrelsemöte
Utse medlemmar av ersättnings och  
revisionsutskott
Anta instruktioner, regler och policy

Strategi och riskbedömning
Beslut om ny VD
Delårsrapport januari-juni

Delårsrapport 
januari-september
Besök hos Handicare USA
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Ersättningssystem
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Handicare har ett revisionsutskott bestående av tre leda möter: Claes 
Magnus Åkesson (ordförande), Joakim Andreasson och Maria Carell. 
Under året har det hållits 8 möten. 

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet ska:
 ❚ bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för VD:n och koncernledningen, samt

 ❚ följa upp och utvärdera bolagets ersättningspolicy, ersättningsprogram 
och ersättningsstruktur.

Handicare har ett ersättningsutskott bestående av tre ledamöter: Lars 
Marcher (ordförande), Joakim Andreasson och Elisabeth Thand Ringqvist. 
Under året har det hållits ett ordinarie möte och ett möte per capsulam i 
ersättningsutskottet. 

 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 

VD är underordnad styrelsen och ansvarar främst för den löpande 
förvaltningen och driften av verksamheten. Arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och VD framgår av Handicares arbetsordning för styrelsen samt 
VD-instruktionerna. VD har också ansvaret för att förbereda rapporter 
och sammanställa information till styrelsemötena samt för att presentera 
sådant underlag på styrelsemötena. Enligt VD-instruktionerna ansvarar 
VD:n för den finansiella rapporteringen och måste således säkerställa 
att styrelsen får fullgod information så att styrelsen ska kunna utvärdera 
bolagets finansiella ställning. VD ska fortlöpande hålla styrelsen informerad 
om bolagets verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella ställning, 
samt om eventuella övriga villkor eller omständigheter som inte kan anses 
vara av oväsentlig betydelse för aktie ägarna. För en presentation av VD, 
se sid 56.

ERSÄTTNING

Ersättning till styrelse 
De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive ordföranden, 
fastställs genom beslut på årsstämman.

På årsstämman den 8 maj 2018 beslutades att ersättning ska utgå 
till styrelsens ordförande med 450 000 SEK samt att ersättning till övriga 
ledamöter ska utgå med 180 000 SEK. Vidare beslutades att arvode för 
arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 100 000 SEK vardera till 
ordföranden och 50 000 SEK till övriga ledamöter i utskottet. Vidare be-
slutades att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 
SEK till ordföranden och 25 000 SEK till övriga ledamöter i utskottet. Sty-
relsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag 
som styrelseledamöter har upphört. 

Ersättning till VD och koncernledning
Styrelsen beslutar om ersättningspolicyn för VD och koncernledningen. 
Policyn är i enlighet med riktlinjerna för ersättning till VD och koncernled-
ningen, såsom de har antagits av bolagsstämman. Individuell ersättning 
till VD:n godkänns av styrelsen, medan individuell ersättning till övriga 
medlemmar i koncernledningen beslutas av VD:n med godkännande 
från styrelsens ordförande. Samtliga beslut om individuell ersättning till 
medlemmar i koncernledningen ligger inom ramen för den godkända 
ersättningspolicy som har antagits av styrelsen.

Handicares VD Asbjörn Eskild lämnade sin uppsägning till styrelsen 
den 6 augusti 2018 och därefter utnämnde styrelsen Staffan Ternström 
till ny VD den 13 augusti 2018. VD:s årliga incitamentsbaserade ersättning 
uppgår till 60 procent av den fasta årslönen. Detta utgör en avvikelse från 
de av stämman godkända ersättningsriktlinjerna på 50 procent av fast 
årslön. Styrelsen beslutade att lägga mer vikt på den årliga incitaments-
baserade ersättningen för VD. 

Närvaro samt arvode till styrelsen 2018

Namn Befattning Nationalitet Oberoende 1)

Styrelse-
möten

Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet

Beslutade arvoden 
totalt, TSEK Innehav av aktier 

Lars Marcher Styrelseordförande 
Utskottsordförande DK Ja /Nej 8/8 1/1 500 493 513

Joakim Andreasson Utskottsledamot SE Ja/Nej 8/8 8/8 1/1 255 0

Jonas Arlebäck 2) SE Nej/Ja 5/8 180 327 968

Maria Carell Utskottsledamot SE Ja/Ja 8/8 8/8 230 27 183

Johan Ek Vice ordförande SE och FI Nej/Nej 8/8 180 293 626

Elisabeth Thand Ringqvist Utskottsledamot SE Ja/Ja 7/8 1/1 205 5 000

Claes Magnus Åkesson Utskottsordförande SE Ja/Ja 8/8 8/8 280 25 000

1) Avser oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och oberoende i förhållande till större aktieägare.

2) Invald vid årsstämman i maj 2018, deltagit i samtliga möten från maj.
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UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG

VD har rätt till ett avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner om 
hans anställningsavtal avslutas av bolaget. Vid egen uppsägning utgår full 
lön och övriga ersättningsförmåner, oavsett om arbetsplikt föreligger eller 
ej under uppsägningstiden.

En utav medlemmarna i koncernledningen har rätt till ett avgångs-
vederlag uppgående till tolv månadslöner vid avslutad anställning. Vid 
egen uppsägning utgår full lön och övriga ersättningsförmåner, oavsett 
om arbetsplikt föreligger eller ej under uppsägningstiden. Utöver de 
betalningar som anges ovan har ingen medlem av koncernledningen 
rätt till ersättning efter avslutad anställning, förutom i de fall då befintliga 
konkurrensklausuler blir aktuella. 

REVISION

Handicares lagstadgade revisor utses vid årsstämman. Revisorn ska gran-
ska bolagets årsredovisning och räkenskaper, tillämpade redovisnings-
principer samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår 
ska revisorn lämna en revisionsberättelse till aktieägarna vid årsstämman. 
Enligt bolagsordningen ska Handicare ha lägst en och högst två revisorer 
och högst två revisorssuppleanter. Vid årsstämman 2018 omvaldes 
Ernst & Young AB till revisor intill slutet av årsstämman 2019, med Stefan 
 Andersson-Berglund som huvudansvarig revisor. Under 2018 uppgick den 
totala ersättningen till bolagets revisor till 0,7 MEUR.

INTERN KONTROLL

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras främst i aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen och Koden. Information om de viktigaste in-
slagen i  Handicares system för intern kontroll och riskhantering i samband 
med den finansiella rapporteringen ska varje år ingå i bolagsstyrningsrap-
porten. Intern kontroll och ledning är en integrerad del av verksamheten 
och definieras brett som en process som har inrättats av styrelse, koncern-
ledningen och annan personal, utformad för att erbjuda en rimlig försäkran 
att de mål som beskrivs härefter uppnås. Rutinerna för intern kontroll, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter samt övervakning med avseende på den 
finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig över-
gripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet 
med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som kan gälla för 
bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Detta  arbete involverar styrelsen, 
koncernledning och övrig personal. Rutinerna för den interna kontrollen har 
också till syfte att främja Handicares utveckling och lönsamhet, samt säkra 
 bolagets tillgångar och upptäcka eventuella bedräge rier eller felaktigheter. 
Styrelsens ansvar och skyldighet gällande den interna kontrollen kan inte 
delegeras till en annan part. Handicare har inte någon oberoende funktion 
för internrevision men frågan prövas  löpande. Styrelsen har bland annat 
utsett en projektledare som ansvarar för att koordinera, övervaka och 
rapportera händelser rörande intern kontroll.

Beskrivningen av Handicares internkontrollprocess baseras på COSO, vil-
ket publiceras av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission.

Kontrollmiljö
Faktorer inom kontrollmiljön omfattar bland annat integriteten, de etiska 
värderingarna samt kompetensen hos anställda, koncernledningens sätt 
att driva och organisera verksamheten och delegera behörigheter och 
ansvar, samt instruktionerna som tillhandahålls av styrelsen. Styrelsen 
godkänner årligen ett antal styrdokument för att ge stöd till styrelsen och 
koncernledningen för att agera på ett sätt som främjar en korrekt och 
grundlig intern kontroll och riskhantering. Bland de centrala styrdokumen-
ten ingår bland annat styrelsens arbetsordning, instruktioner till utskotten 
och riktlinjer för ersättning. Viktiga policyer inkluderar finanspolicyn, som 
syftar till att hantera den finansiella exponeringen, auktorisationspolicyn, 
informations- och kommunikationspolicyn, insiderpolicyn, och Handicares 
uppförandekod. Därutöver ger koncernens ekonomihandbok, som 
CFO ansvarar för, vägledning i fråga om finansiell rapportering, redovis-
ningsprinciper, intern kontroll och viktiga processer såsom stängning av 
böckerna och nedskrivningstest. Ekonomihandboken, som godkänns av 
revisionsutskottet, innehåller också en handbok för internkontroll. 

Samtliga anställda i Handicare utbildas i bolagets uppförandekod och 
bolagets tjänstemän, ca hälften av alla anställda får en särskild utbildning i 
anti-korruption. 

Risker, riskbedömning och kontrollaktiviteter
Risk definieras som osäkerhet om en händelse kommer att inträffa och 
dess effekt på en enhets förmåga att uppnå sina affärsmål under en 
given tidsperiod (ett till tre år). Riskhantering är en viktig del av den interna 
kontrollen och styrelsen är ytterst ansvarig för riskhanteringen i bolaget. 
Det är koncernledningens ansvar att identifiera, utvärdera och hantera 
risker samt att rapportera till styrelsen. Denna utvärdering sker som en 
integrerad del i bolagets strategiarbete. Utvärderingen och åtgärdsplaner 
presenteras för styrelsen och varje identifierad risk har en riskägare ur 
koncernledningen. De främsta riskerna fördelar sig på följande kategorier: 
strategiska risker, efter levnads- och rättsliga risker, operationella risker 
samt finansiella risker. Se vidare avsnitt Risker, sid 44.

Risker hänförliga till den finansiella rapporteringen utvärderas genom 
en årlig självutvärdering som drivs av den av styrelsen utsedda projektle-
daren. Samtliga större enheter i koncernen deltar i självutvärderingen som 
rapporteras till revisionsutskottet. Som en del av den revision som utförs 
av bolagets externa revisorer utvärderas även Handicares interna kontroll. 
Både revisorernas synpunkter och självutvärderingens resultat ingår i 
Handicares årliga handlingsplan för internkontroll. De åtgärder som ingår 
i den årliga handlingsplanen exekveras under årets tre första kvartal och 
avrapporteras vid varje revisionsutskottsmöte. Under det sista kvartalet 
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görs sedan en ny självutvärdering och sedan återupprepas processen 
med handlingsplan och implementering.

Handicare har processbeskrivningar och kontrollmatriser för identifie-
rade nyckelprocesser och dessa upp dateras och vidareutvecklas som en 
del i det årliga intern kontrollsarbetet.

Kontrollaktiviteter sker i hela organisationen, på alla  nivåer och i alla 
funktioner, och ansvaret för att kontrollera efterlevnad och övervaka verk-
samheten fördelas mellan olika funktioner. VD är till exempel ansvarig för 
att införa internkontrollriktlinjer och att säkerställa övergripande övervak-
ning av den interna kontrollen. Operativt ansvar för den finansiella rappor-
teringen och den interna kontrollen inklusive den övergripande riskbedöm-
ningen har delegerats till CFO. Medlemmarna i koncernledningen ansvarar 
för internkontrollarbetet inom varje ansvarsområde, inklusive samordning 
av den årliga självutvärderingen. 

Information och kommunikation
Koncernledningen ansvarar för att informera alla medarbetare om att kon-
trollansvar ska tas på största allvar, samt att försäkra sig om att persona-
len är medveten om och förstår det interna kontrollsystemet.

För denna funktion måste det finnas en effektiv kanal för intern 
kommunikation. Handicares kommunikationsstruktur syftar till att relevant 
information ska kommuniceras på rätt sätt, till rätt mottagare och vid rätt 
tidpunkt. Att kommunicera relevant information, både uppåt och nedåt i 
organisationen samt till externa parter är en integrerad del av Handicares 
verksamhetsstyrning samt en viktig del av god intern kontroll. Koncern-
ledningen verkar för att säkerställa att de inom bolaget som ansvarar för 
processer har tillräckligt med kunskap om väsentliga risker och de kon-

trollaktiviteter som är relevanta för den specifika processen. Vidare finns 
det ett etablerat arbetssätt för att säkerställa att medarbetarna rapporterar 
brister och avvikelser som upptäckts vid kontroller även om dessa har 
korrigerats. Syftet är att få en god bild av hur arbetet sker och kunna 
vidta åtgärder och förbättringar i processerna. Handicare har en informa-
tions- och kommunikationspolicy som styr både den interna och externa 
kommunikationen. Informations- och kommunikationspolicyn erbjuder 
bland annat vägledning gällande informationsspridning till allmänheten. 
Den har utformats i syfte att säkerställa att bolaget lever upp till kraven på 
att sprida korrekt information till marknaden.

Övervakning, utvärdering och rapportering
Övervakning sker fortlöpande och separata utvärderingar genomförs inom 
ramen för den löpande verksamheten. Den omfattar sedvanliga lednings- 
och övervakningsaktiviteter och andra åtgärder som de anställda vidtar 
inom ramen för sitt arbete. De separata utvärderingarnas omfattning och 
hur ofta de sker beror huvudsakligen på bedömningen av risken i fråga 
och hur effektiva de pågående övervakningsrutinerna är. Styrelsen har 
det yttersta ansvaret för samtliga beslut gällande efterlevnad av lagar och 
regler inom Handicare. Avvikelser inom internkontroll rapporteras till en 
högre nivå inom koncernen, och allvarliga frågor rapporteras till koncern-
ledningen och styrelsen. Enligt de rutiner om riskbedömning och risk-
hantering som har implementerats ska koncernledningen rapportera om 
aktiviteterna för övervakning av risker tillsammans med en övergripande 
riskbedömning till styrelsen halvårsvis. Styrelsen granskar och godkänner 
årligen policyer för intern kontroll. Vid behov sker en sådan granskning 
och ett sådant godkännande oftare.
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Lars Marcher Joakim Andreasson Jonas Arlebäck Maria Carell

Född 1962 1982 1970 1973

Position Styrelseledamot sedan 2014 
och styrelsens ordförande 
sedan 2017. Ordförande i 
ersättningsutskottet.

Styrelseledamot sedan 2016 
och ledamot i revisionsutskot-
tet och ersättningsutskottet.

Styrelseledamot sedan 2018. Styrelseledamot sedan 2016 
och ledamot i revisions-
utskottet.

Nationalitet Dansk Svensk Svensk Svensk

Utbildning och arbetserfa-
renhet

Magisterexamen i företagseko-
nomi från Aarhus University 
och Macquarie University of 
Sydney, Australien.

Civilekonomexamen från 
Handels högskolan i Stockholm 
och Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet.

Civilingenjör från Chalmers 
Tekniska Högskola och Civil-
eknonom från Handelshög-
skolan i Göteborg. 

Master of Social Science i In-
ternational Business/Business 
Administration från Linköpings 
Universitet.

Andra pågående uppdrag och 
befattningar

VD, Ambu A/S, styrelseord-
förande i Danish Medico 
Business och Danish Industry 
IMU. Senior Advisor och 
Operating Chairman till Nordic 
Capital Funds.

Principal NC Advisory AB, 
Styrelseledamot i KSG Holding 
AB, Cidron Legion BidCo AB, 
Cidron Legion MidCo AB, 
Cidron Legion TopCo AB.

Arbetande styrelseledamot i 
Holta Invest AS, EcoFarma AB.

CEO och President i  
Revision Skincare och Goodier 
Cosmetics.

Tidigare uppdrag/befattningar 
(senaste fem åren)

Ordförande i diverse bolag 
inom Ambu A/S-koncernen.

Styrelseordförande i Cidron 
Picture HoldCo AB och Cidron 
Picture MidCo AB. Styrelse-
ledamot i BUFAB AB (publ) 
och styrelsesuppleant i Lindorff 
AB, Lindorff Second Holding 
AB, Lindorff Coinvest AB, Lin-
dorff Institutional Management 
AB och Indif AB.

Managementkonsult McKinsey 
& Co samt på Accenture. CFO 
Handicare Group. Rådgivare till 
Aleris-koncernen. 

Styrelseledamot i Meda AB 
och Akademikliniken AB. CEO 
för Exeltis USA och Granda 
AB. CEO och President för 
Q-Med. President för Meda 
U.S. och Executive Vice Presi-
dent för Meda North America 
& South Pacific.

Aktieinnehav i bolaget 493 513 aktier 0 327 968 aktier 27 183 aktier

Beroendeförhållande Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen, 
men inte till bolagets större 
aktieägare.

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen, 
men inte till bolagets större 
aktieägare.

Inte oberoende i förhållande 
till bolaget, men oberoende i 
förhållande till bolagets större 
ägare. 

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen 
respektive bolagets större 
aktieägare.

Styrelse
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Johan Ek Elisabeth Thand Ringqvist Claes Magnus Åkesson

Född 1968 1972 1959

Position Styrelseledamot sedan 2013 
och vice ordförande sedan 
2017.

Styrelseledamot sedan 2016 
och ledamot i ersättnings-
utskottet.

Styrelseledamot sedan 2017 
och ordförande i revisions-
utskottet.

Nationalitet Svensk och finsk Svensk Svensk

Utbildning och arbetserfa-
renhet

Magisterexamen i företags-
ekonomi från Hanken Svenska 
handelshögskolan.

Magisterexamen i företags-
ekonomi från Handelshög-
skolan i Stockholm.

Ekonomexamen i företags-
ekonomi och nationalekonomi 
från Handelshögskolan i 
Stockholm.

Andra pågående uppdrag och 
befattningar

VD och koncernchef, Munters 
Group AB. Styrelseordfö-
rande i Sunrise Medical. 
Senior  Advisor och Operating 
 Chairman till Nordic Capital 
Funds.

VD och styrelseledamot, 
 Marsnen AB. Styrelseord-
förande i SVCA, TicWorks AB 
och Simplex AB, E14 Invest.

CFO för JM AB och styrelse-
ledamot i Concentric AB.

Tidigare uppdrag/befattningar 
(senaste fem åren)

Styrelseordförande i 
 Handicare, Saferoad och 
Corob Engineering samt 
styrelseledamot i Acino och 
Ramirent.

VD för Företagarna och  
Företagarna Service AB.

Styrelsemedlem i diverse bolag 
inom JM-koncernen.

Aktieinnehav i bolaget 293 626 aktier 5 000 aktier 25 000 aktier

Beroendeförhållande Inte oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen 
och inte till bolagets större 
aktieägare.

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen 
respektive bolagets större 
aktieägare.

Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen 
respektive bolagets större 
aktieägare.

Ernst & Young AB, med Stefan 
Andersson-Berglund som 
huvudansvarig revisor

Stefan Andersson-Berglund, 
född 1964, är auktoriserad 
revisor.

Revisor
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Ledning 1)

Staffan Ternström Clare Brophy Mattias Hakeröd Pernilla Lindén

Född 1965 1981 1974 1969

Position VD och koncernchef. Anställd 
och ingår i koncernledningen 
sedan 2018.

Executive Commercial Director 
UK, Europe & Far East. 
Anställd 2009 och ingår i 
koncern ledningen sedan 2018. 

Executive Vice President 
Human Resources. Anställd 
och ingår i koncernledningen 
sedan 2019.

Executive Vice President Stra-
tegy and Business Excellence. 
Anställd 2018 och ingår i kon-
cernledningen sedan 2019.

Nationalitet Svensk Brittisk Svensk Svensk

Utbildning Civilekonom med fokus på 
marknadsföring från Göte-
borgs Universitet.

Media och ekonomi  
St Josephs College.

Personal och Arbetslivs-
programmet på Mittuniver-
sitetet samt Internationella 
Arbetslivsstudier på Göteborgs 
Universitet/Keele.

Civilekonom, Göteborgs 
Universitet.

Aktuella uppdrag Ordförande Ondosis, Styrel-
semedlem Ferrosan Medical 
Devices.

Inget Inget Inget

Tidigare uppdrag/befattningar 
(senaste fem åren)

Executive Vice President 
Global Commercial Operations 
and portfolio på Mölnlycke 
Health Care, RVP Emer-
ging Markets på Johnson & 
Johnson, President DACH and 
Nordics, Medical Devices and 
Cordis EMEA på Johnson & 
Johnson, President Cordis  
Europe på Johnson &  
Johnson, Managing Director 
Medical Devices in Nordics 
and Baltic countries på  
Johnson & Johnson

Medgrundare av  Companion 
Stairlifts, Managing  Director 
Companion Stairlifts, 
 Managing Director Handicare 
Commercial UK.

Senior Vice President 
 Fingerprint Cards 2017-2018, 
Global Vice President HR/HR 
Director Mölnlycke 2009-2017, 
Global/Regional Business 
 Partner AstraZeneca 2000-
2009.

Vice President Finance 
 Commercial, Acting CFO, 
Finance Director Surgical and 
Finance Director Surgical 
operations, Mölnlycke Health 
Care, Business Director 
 Transportation Nordic, 
 Business Controller and 
 Production controller,    
Tudor AB.

Aktieinnehav i bolaget 583 657 köpoptioner och  
15 000 aktier.

0 0 0

1) Se sid 42 för förändringar i koncernledningen i början av 2019



57

Årsredovisning Handicare Group 2018   |   Ledning

Stephan Révay François Roblin Helena Skarle Peter Slack Tom Vorpahl

1976 1965 1985 1974 1955

CFO & Head of IR. Anställd 
och ingår i koncernledningen 
sedan 2016.

Executive Vice President, 
Group Purchasing and Product 
Development. Anställd och 
ingår i koncernledningen 
sedan 2014.

Executive Vice President 
Patient Handling Europe & 
Asia. Anställd 2015 och ingår i 
koncernledningen sedan 2016.

Executive Vice President, 
Operations. Anställd 2013 
och ingår i koncernledningen 
sedan 2017.

President North America. 
Anställd och ingår i koncern-
ledningen sedan 2019.

Svensk Fransk Svensk Brittisk Amerikansk

Civilekonomexamen i före-
tagsekonomi från Stockholms 
Universitet.

Ingenjörsexamen i fysik från 
CUST-Polytech Clermont, 
Frankrike.

Civilekonomexamen i företags-
ekonomi från Handelshög-
skolan i Stockholm och 
Erasmus University Rotterdam.

Magisterexamen i företags-
ekonomi från University of 
Liverpool.

Executive Program, UCLA, 
John Anderson Graduate 
School of Management, Los 
Angeles, CA (PA) Physician 
Assistant Program, St Luke’s 
Medical Center, Milwaukee, WI 
BA, Health Science, Biology, 
College of Letters and Science 
University of Wisconsin,  
Milwaukee, WI

Inget Inget Styrelsesuppleant i Hansa 
Energi & Logistik AB, Peter 
Johansson AB och Hansa 
Energi AB.

Vice styrelseordförande i Wem 
Rural Parish Council, Group 
Treasurer på 1st Wem Scouts 
samt styrelseledamot och ord-
förande i Finance Committee 
of Newhampton Federation of 
CofE Schools.

Inget

Managing Partner för PwC 
Transaction Services (Sverige), 
Director för PwC Transaction 
Services (Australien) och 
Manager för PwC Transaction 
Services (Kanada).

VD, SXP Sourcing eXPerts 
SARL, Group Vice President 
Supply Chain Management, 
ABB.

Managementkonsult på  
Ernst & Young Sweden AB.

Operations Director på Prinovis 
U.K. Ltd samt ordförande, 
vice ordförande och ledamot 
av den regionala rådgivnings-
panelen NW i  Engineering 
Employers’ Federation, 
Storbritannien.

Principal Consultant/
Corporate Vice President 
Mitchell  Planning Associates, 
Senior Vice President/General 
 Manager Alliance Healthcare 
Services, Executive Vice 
 President/COO Ascension 
Health System/TriMedx.

148 298 aktier och 61 824 
teckningsoptioner

30 912 teckningsoptioner  10 000 aktier 0 0
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(KEUR) Not 2018 2017
Rörelsens intäkter 3, 5

Intäkter 290 866 284 340

290 866 284 340

Rörelsens kostnader

Varukostnader –137 885 –131 905

Personalkostnader 20, 21 –73 623 –72 768

Övriga rörelsekostnader 11 –53 662 –50 011

Av- och nedskrivningar 8, 9 –9 458 –8 531

Övriga specificerade poster 12 –2 998 –7 096

Rörelseresultat (EBIT) 13 240 14 029

Finansiella intäkter 17 13 237 20 267

Finansiella kostnader 17 –14 424 –37 841

Resultat efter finansiella poster 12 053 –3 545

Skattekostnad 23 –663 –1 229

Årets resultat från kvarvarande verksamhet 11 390 –4 775

Resultat från avvecklad verksamhet 6 – 1 287

ÅRETS RESULTAT 11 390 –3 487

Årets resultat från kvarvarande verksamhet

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 11 390 –4 775

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande – –

Årets resultat från avvecklad verksamhet

Hänförligt till moderbolagets aktieägare – 1 287

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande – –

Resultat per aktie1) 29

Resultat per aktie för utspädning, EUR 0,19 –0,08

Resultat per aktie efter utspädning, EUR 0,19 –0,08

1)  För att erhålla jämförbarhet mellan perioderna har antal aktier för historiska perioder justerats för aktiesplit och fondemission.
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

(KEUR) Not 2018 2017
Årets resultat 11 390 –3 487 

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Valutakursförändringar avseende säkring av nettoinvestering före skatt 4 130 –2 536 

Omräkningsdifferenser –2 072 –642

Skatteeffekt avseende valutakursförändringar och säkring  
av nettoinvestering –48  704 

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 21 85  34 

Övrigt totalresultat för året, efter skatt –1 905 –2 440 

Summa totalresultat för året 9 485 –5 927 

Summa totalresultat för året hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 9 485 –5 927 

Innehav utan bestämmande inflytande – –

9 485  –5 927 
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING

(KEUR) Not 2018 2017
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9,10 49 087 49 169

Goodwill 9,10 162 822 163 518

Materiella anläggningstillgångar 8 9 651 10 885

Uppskjutna skattefodringar 23 7 981 6 179

Långfristiga fordringar 13 178 293

Summa anläggningstillgångar 229 719 230 045

Omsättningstillgångar

Varulager 15 35 570 35 667

Kundfordringar 13,14 43 685 41 657

Aktuella skattefordringar 23 141 1 530

Övriga fordringar 13 3 290 4 963

Likvida medel 13,16 23 572 12 891

Summa omsättningstillgångar 106 257 96 708

SUMMA TILLGÅNGAR 335 977 326 753

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 25 81 81

Övrigt tillskjutet kapital 260 807 260 807

Reserver 14 930 16 920

Balanserat resultat –115 939 –109 667

Årets resultat 11 390 –3 487

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 171 269 164 654

Innehav utan bestämmande inflytande – –

Summa eget kapital 171 269 164 654

Skulder

Långfristiga skulder

Pensionsförpliktelser 21 187 378

Uppskjutna skatteskulder 23 8 316 8 584

Förutbetalda intäkter 18,19 2 379 2 372

Övriga långfristiga skulder 18,19 422 1 602

Upplåning 4,13 103 034 100 344

Summa långfristiga skulder 114 338 113 280

Kortfristiga skulder

Upplåning 4,13 45 104

Leverantörsskulder 4,13 30 480 24 945

Övriga kortfristiga skulder 24 19 844 23 770

Summa Kortfristiga skulder 50 370 48 819

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 335 977 326 753
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

(KEUR) Aktie kapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Omräknings 

reserv
Säkrings 

reserver Övrigt kapital Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa  

eget kapital

Eget kapital 1 Jan, 2017 5 168 218 15 446 3 948 –113 698 73 918 3 997 77 916

Årets resultat –3 487  –3 487  –3 487 

Övrigt totalresultat –642 –1 832 34  –2 440  –2 440 

Årets totalresultat  –  –  –642  –1 832  –3 453  –5 927  –  –5 927 

Transaktioner med ägare

Tillskjutet kapital 76 92 589  92 665  92 665 

Transaktion med innehavare utan  
bestämmande inflytande 3 997  3 997 –3 997  – 

Eget kapital 31 Dec, 2017 81 260 807 14 804 2 116 –113 154 164 654 – 164 654

   

Eget kapital 1 Jan, 2018 81 260 807 14 804 2 116 –113 154 164 654 – 164 654

Årets resultat  11 390  11 390  11 390 

Övrigt totalresultat –2 072  82  85  –1 905  –1 905 

Årets totalresultat – –  –2 072  82  11 475  9 485  –  9 485 

Transaktioner med ägare

Utdelning –2 870  –2 870  –2 870 

Transaktion med innehavare utan  
bestämmande inflytande – – – – – – – –

Eget kapital 31 Dec, 2018 81 260 807 12 732 2 198 –104 549 171 269 – 171 269
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KONCERNENS KASSAFLÖDE 

(KEUR) Not 2018 2017
Den löpande verksamheten

Resultat före skatt1) 12 053 –1 939

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 Av- och nedskrivningar 9 458  8 608 

 Återläggning av ränteintäkter/räntekostnader 2) 2 969 16 449

 Övriga ej kassaflödespåverkande poster3) 1 030  –1 735 

Betald inkomstskatt –1 564  –358 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 23 946 21 024

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring varulager 500  –2 541 

Förändring kundfordringar –1 799  308 

Förändring leverantörsskulder 5 678  –3 590 

Förändring övriga kortfristiga skulder/fordringar –5 725  –6 582 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 600 8 619

Investeringsverksamheten

Rörelseförvärv  28 –1 077  –269 

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar – 6 108  –5 742 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 184  124 

Kassaflöde från investeringsverksamheten –7 000 –5 886

Finansieringsverksamheten  

Upptagna lån 26 1307  105 367 

Finansiell leasing 26 –64  182 

Amortering av lån 26 -  –154 419 

Kapitaltillskott -  58 131 

Utbetald utdelning  -2 870 -

Erhållen ränta 100  68 

Betald ränta –2 850  –6 969 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 378 2 359

Årets kassaflöde 11 222 5 092

Likvida medel vid årets början 12 891  6 697 

Kursdifferens i likvida medel –555  1 102 

Likvida medel vid årets slut 23 572 12 891

1) Inkluderar resultat före skatt från avvecklad verksamhet.
2) Posten inkluderar nedskrivning av aktiverade finansieringskostnader.
3) 2017 ej kassapåverkande poster består i huvudsak av valutakurseffekter.
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NOT 1 GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE AV REDOVISNINGEN

Koncernredovisningen upprättas med tillämpning av International Financial Reporting 
Standards (IFRS) samt IFRIC tolkningar såsom de antagits av EU. Koncernredo-
visningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar 
värderingen av finansiella instrument värderade till verkligt värde. Vidare har hänsyn 
tagits till Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Handicare koncernens 
bolag tillämpar enhetliga redovisningsprinciper, oavsett lokal lagstiftning. Nedanstå-
ende principer har genomgående tillämpats för samtliga år som årsredovisningen 
omfattar.

Handicares verksamhet består i att till privata och offentliga kunder tillhandahålla 
tekniska hjälpmedel till människor med funktionshinder samt medicinteknisk utrust-
ning och förbrukningsmaterial för sjukhus och hemvård. Handicare utvecklar innova-
tiva produkter med hög designgrad och kvalitet. I vissa marknader kompletteras det 
egna produktsortimentet med produkter från andra leverantörer, med målsättning att 
vara en totalleverantör av hjälpmedel. 

Moderbolaget är holdingbolag vars syfte är att äga och förvalta dotterbolag inom 
ovanstående verksamheter. Dessa historiska finansiella rapporter består av det 
svenska moderbolaget Handicare Group AB (publ), organisationsnummer: 556982-
7115 med säte i Stockholm.

FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen från 1 januari 
2018
IFRS 9 Finansiella instrument. Standarden inför nya regler bland annat avseende 
klassificering och värdering av finansiella instrument, nedskrivning av finansiella 
instrument och säkringsredovisning. Den nya modellen för beräkning av kreditförlust-
reserv i IFRS 9 utgår från förväntade kreditförluster istället för att utgå från inträffade 
förlusthändelser enligt IAS 39. IFRS 9 har inte haft någon effekt på koncernens 
 resultat- eller balansräkning då de nya reglerna inte har haft någon väsentlig påver-
kan på koncernens reservering för framtida kreditförluster. Avseende klassificering 
och värdering påverkar inte dessa nya regler de redovisade värdena i de finansiella 
rapporterna. Samtliga av bolagets materiella poster såsom kundfordringar, leve-
rantörsskulder och lån har historiskt redovisats till upplupet anskaffningsvärde och 
redovisas enligt denna ansats även framgent enligt IFRS 9.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. IFRS 15 specificerar hur och när intäkter ska 
redovisas samt kräver mer detaljerad upplysning om intäkter. Standarden anger en 
principbaserad femstegsmodell som ska tillämpas på alla avtal med kunder. I den 
nya modellen baseras intäktsredovisningen på fullgörandet av prestationsåtaganden 
och allokering av försäljningspris till dessa. Övergången till den nya modellen med-
förde inga väsentliga förändringar i Handicares redovisningsprinciper då prestations-
åtagandena enligt IFRS 15 i stort sammanfaller med riskövergången som tillämpa-
des under tidigare redovisningsprinciper. Handicare tillämpar standarden med full 
retroaktivitet, dock har ingen omräkning krävts då IFRS 15 inte haft någon effekt på 
koncernens resultat- eller balansräkning. 

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har  
tillämpats av koncernen
IFRS 16 Leasingavtal. För räkenskapsåret som påbörjas 1 januari 2019 träder IFRS 
16 Leasingavtal ikraft och ersätter nuvarande standard IAS 17 Leasingavtal samt 
tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Koncernen har således inte tilläm-
pat IFRS 16 Leasingavtal vid upprättandet av koncernredovisning per 31 december 
2018. Förändringen jämfört med nuvarande IAS 17 Leasingavtal är att samtliga 
leasingavtal där koncernen är leasetagare, med undantag för korta avtal eller avtal 
avseende tillgångar med låga värden, ska redovisas i balansräkningen som tillgång 
respektive skuld. Detta medför att flertalet av koncernens nuvarande operationella 
leasingavtal kommer att redovisas i balansräkningen f r om 1 januari 2019. För 
ytterligare information avseende effekter och finansiell påverkan avseende införandet 
av IFRS 16 per 1 januari 2019 se not 31.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas 
ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Nedan återges de redovisningsprinciper som företagsledningen bedömt är 
väsent liga för koncernen.

Koncernredovisning och förvärv
Koncernredovisningen är upprättad med tillämpning av 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 identi-
fierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestämmande 
inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänför-
liga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer 
redovisas direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där ersättning överstiger det verk-
liga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, 
redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, s k förvärv till lågt pris 
redovisas denna direkt i årets resultat. Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten.

Koncernens konsoliderade finansiella rapporter inkluderar de finansiella rappor-
terna för moderbolaget och dess direkt eller indirekt ägda dotterbolag över vilka 
moderbolaget har bestämmande inflytande. Handicare har bestämmande inflytande 
över alla sina dotterbolag. För bolag som tillkommit eller avyttrats under året gäller 
följande: 
• Bolag som förvärvats har medtagits i koncernens resultaträkning från och med att 

bestämmande inflytande erhållits. 
• Bolag som avyttrats ingår i koncernens resultaträkning fram till dess att  Handicare 

Group AB:s bestämmande inflytande upphört.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföre tag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men 
endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta har omräknats till funktionell valuta till transaktions-
dagens kurs. Finansiella tillgångar och skulder denominerade i utländsk valuta 
värderas till balansdagens kurs. Kursdifferenser som uppstår redovisas i periodens 
resultat, förutom den del som utgör en effektiv säkring av nettoinvesteringar, där 
redovisning sker mot övrigt totalresultat.

Koncernredovisningen är upprättad i Euro (EUR), som är moderbolagets funktio-
nella valuta och presentationsvaluta. Alla tal anges i tusentals EUR (KEUR) om inget 
annat anges. Balansräkningarna i utländska dotterbolag har omräknats till EUR till 
balans dagens kurs. Resultaträkningarna har omräknats till genomsnittskurs som en 
approximation av transaktionskursen.

Omräkningsdifferenser som härmed uppstår har redovisats i en separat post som 
reserv inom eget kapital.

Nettoinvestering i en utlandsverksamhet
Monetära långfristiga fordringar på en utlandsverksamhet för vilken reglering inte är 
planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid, är i praktiken en 
del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten. En valutakursdifferens som 
uppstår redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat post som reserv 
inom eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet ingår de ackumulerade 
valutakursdifferenserna hänförliga till monetära långfristiga fordringar i de ackumule-
rade omräkningsdifferenserna.

Intäktsredovisning 
Handicare genererar huvudsakligen intäkter från försäljning av färdiga produkter samt 
installation och service.

Vid försäljning av produkter redovisas intäkten när kontrollen av produkterna över-
förs, vilket inträffar när produkterna levereras till kunden och koncernens prestations-
åtagande är uppfyllt. I samband med leveransen överförs även samtliga väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande till köparen. 

Inom framförallt affärsområdet Patient Handling samt även till viss del inom 
 Accessibility säljs produkter som kräver installation och ombyggnationer. I dessa 
kontrakt med kunder finns det normalt två prestationsåtaganden, försäljning av pro-
dukter och installation. Intäkt för produkterna redovisas vid den tidpunkt då kontroll 
över tillgången överförts till kunden och för ombyggnationer/installation redovisas 
intäkten och kostnader i takt med att tjänsterna utförs. Om det råder betydande 
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osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader eller risk för returer och 
om Handicare behåller ett engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis 
förknippas med ägandet sker ingen intäktsföring. 

När koncernen utför tjänster så som reparationer av produkter samt service och 
underhåll av produkter redovisas intäkter linjärt över kontraktsperioden såvida inte 
en annan metod bättre mäter uppfyllandet av prestationsåtagandet. Intäkter från 
reparationstjänster redovisas när tjänsten utförs.

Vissa kontrakt med kunder innehåller returrätt, handelsrabatt eller mängdrabatt. 
Sådana avsättningar uppskattas vid kontraktets ingående och uppdateras därefter. 
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits, eller förväntas kom-
ma att erhållas, med avdrag för lämnade rabatter.

När ett kontrakt med en kund ger en rätt att returnera varan inom en viss tid, 
redovisas returrätt utifrån en väntevärdesbaserad metod om värdet bedöms som 
materiellt. De intäkter som avser den förväntade returen skjuts upp och redovisas i 
rapporten över finansiell ställning, inom ”Övriga skulder”. En motsvarande justering 
görs av kostnaden för sålda varor och redovisas i rapporten över finansiell ställning, 
inom ”Varulager”. Koncernen har idag inga redovisade returrätter.

Koncernen har vissa kontrakt med kunder som har garantiåtagande som 
innehåller tjänst utöver standardgaranti som är separat prissatt. Intäkter från sådana 
garantier redovisas linjärt över kontraktsperioden såvida inte en annan metod bättre 
mäter uppfyllandet av prestationsåtagandet. 

Tidpunkten för intäktsredovisning, fakturering och inbetalningar leder till fakture-
rade kundfordringar, ofakturerade fordringar (avtalstillgångar) samt kundförskott och 
kundinbetalningar (avtalsskulder) i balansräkningen. Fakturering sker antingen under 
arbetets gång enligt överenskomna avtalsvillkor, när avtalade milstolpar uppnås eller 
när kontrollen över varorna överförts till kunden. Ibland erhålls förskott av kunder 
innan intäkter redovisas vilket leder till avtalsskulder. Betalningsvillkor varierar från 
kontrakt till kontrakt beroende på vad som avtalats med kunden.

Handicare har valt en praktisk lösning vad gäller upplysningskrav och om de 
sammanlagda belopp av transaktionspris fördelat till prestationsåtaganden som är 
ouppfyllda (eller delvis ouppfyllda) i slutet av rapportperioden. Bolaget upplyser inte 
om detta om:
• prestationsåtagandet är en del av ett avtal som har en ursprunglig förväntad löptid 

på högst ett år, och
• företaget har rätt till ersättning från en kund till ett belopp som direkt motsvarar 

värdet för kunden av företagets prestation som uppnåtts till dato.

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel. Ränteintäkter på 
finansiella instrument redovisas med hjälp av effektivräntemetoden. Resultatet från 
avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är 
förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte 
längre har kontroll över instrumentet. Finansiella kostnader består av räntekostnader 
på lån. Låneutgifter redovisas i resultatet med tillämpning av upplupet anskaffnings-
värde med hjälp av effektivräntemetoden. Valutakursvinster och valutakursförluster 
redovisas brutto.

Skatter 
Periodens skattekostnad utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter 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. 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 reduceras när det inte längre 
bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Segmentsinformation 
Segment rapporteras på samma sätt som de interna rapporter som tillhandahålls till  
högste verkställande beslutsfattare (HVB).HVB är en funktion som ansvarar för 
resurs fördelning och att utvärdera segmentens resultat. I Handicare Group AB har 
verkställande direktören identifierats som HVB. Handicare arbetar i tre segment, 
 Accessibility, Patient Handling och Puls. Accessibility är en leverantör av raka och 
svängda trapphissar. Segmentet erbjuder också ett komplementärt sortiment av pro-
dukter för fordon anpassade för användning av funktionsnedsatta. Patient Handling 
erbjuder ett brett utbud av effektiva och säkra anordningar för patientförflyttning och 
lyft i sjukhus, gruppboenden och hemvård. Segmentet tillverkar även anordningar för 
badrumssäkerhet. Puls är en ledande distributör av medicintekniska produkter och 
förbrukningsmaterial i Norge och Danmark.

Segmentens vinst eller förlust utvärderas och analyseras på justerad EBITA, dvs 
rörelseresultat (EBIT) med återläggning av Övriga specificerade poster och av- och 
nedskrivningar på immateriella tillgångar.

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning inkluderar på 
tillgångssidan bland annat likvida medel, lånefordringar och kundfordringar. På skuld-
sidan återfinns bland annat leverantörsskulder, tilläggsköpeskilling och låneskulder.

Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde och därefter upplupet 
anskaffningsvärde förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som 
redovisas till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader.

Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen bland annat utifrån i 
vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instru-
mentet värderas efter första redovisningstillfället

Finansiella tillgångar och skulder
Koncernens finansiella tillgångar och skulder utgörs av posterna; aktier, andra lång-
fristiga fordringar, kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, upplåning (lång- 
och kortfristig), leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder.

Första redovisningstillfället 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instru-
mentets avtalsmässiga villkor. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången.

Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde 
plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, trans-
aktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission av en finansiell till-
gång eller finansiell skuld, till exempel avgifter och provisioner. Transaktionskostnader 
hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 
kostnadsförs direkt i resultaträkningen

Klassificering och värdering
Koncernen klassificerar och värderar samtliga sina finansiella tillgångar i kategorin 
upplupet anskaffningsvärde. 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde Klassificeringen av 
investeringar i skuldinstrument beror på koncernens affärsmodell för hantering av 
finansiella tillgångar och de avtalsenliga villkoren för tillgångarnas kassaflöden. Kon-
cernen omklassificerar skuldinstrument endast i de fall då koncernens affärsmodell 
för instrumenten ändras.

Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och 
där dessa kassaflöden endast utgör kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella 
förväntade kreditförluster som redovisats (se nedskrivning nedan). Ränteintäkter från 
dessa finansiella tillgångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finansiella 
intäkter i rapporten över totalresultat. Koncernens finansiella tillgångar som värderas 
till upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna andra långfristiga fordringar, kund-
fordringar, övriga fordringar och likvida medel. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Koncernens övriga 
finansiella skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Övriga finansiella skulder består 
av upplåning (lång- och kortfristig), leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder.
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Säkring av valutakursrisk i utländska nettoinvesteringar Investeringar i utländska 
dotterbolag (nettotillgångar inklusive goodwill) säkras genom användning av valutalån 
eller valutaderivat som säkringsinstrument. Periodens valutakursdifferenser på 
valutalån respektive verkligt värdeförändring på valutaderivatinstrument efter avdrag 
för skatteeffekter, redovisas, i den mån säkringen är effektiv, i övrigt totalresultat med 
ackumulerade valutakursdifferenser respektive verkligt värdeförändringar i en särskild 
komponent av eget kapital (omräkningsreserven). Härigenom neutraliseras delvis de 
omräkningsdifferenser som uppkommer från utlandsverksamheter. Omräkningsdif-
ferenser från interna lån som utgör s k utökade nettoinvestering utgör en del av den 
säkringsbara valutarisken i utlandsverksamheter. Den vinst eller förlust som hänför 
sig till den ineffektiva delen redovisas direkt i resultaträkningen som övriga intäkter 
eller övriga kostnader. Ackumulerade vinster och förluster i eget kapital omklassifice-
ras till resultaträkningen när utlandsverksamheten avyttras helt eller delvis.

Bortbokning finansiella instrument 
Bortbokning av finansiella tillgångar Finansiella tillgångar, eller en del av, tas bort från 
balansräkningen när de avtalsrättsliga rättigheterna att erhålla kassaflöden från till-
gångarna har löpt ut eller överförts och antingen (i) koncernen överför i allt väsentligt 
alla risker och fördelar som är förknippade med ägande eller (ii) Koncernen överför 
inte eller behåller i allt väsentligt alla risker och fördelar förknippade med ägandet och 
koncernen har inte behållit kontrollen över tillgången. 

Bortbokning av finansiella skulder Finansiella skulder tas bort från rapporten över 
finansiell ställning när förpliktelserna har reglerats, annullerats eller på annat sätt 
upphört. Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av 
en finansiell skuld) som utsläckts eller överförts till en annan part och den ersättning 
som erlagts, inklusive överförda tillgångar som inte är kontanter eller påtagna skulder, 
redovisas i rapporten över totalresultat. 

Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas bort från 
rapporten över finansiell ställning, redovisas en vinst eller förlust i rapporten över 
totalresultat. Vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan de ursprungliga 
avtalsenliga kassaflödena och de modifierade kassaflödena diskonterade till den 
ursprungliga effektiva räntan. 

Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rappor-
ten över finansiell ställning, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade 
beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt 
realisera tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende 
av framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för företaget och 
motparten både i den normala affärsverksamheten och i fall av betalningsinställelse, 
insolvens eller konkurs. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde Koncernen bedömer de 
framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till upp-
lupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förväntade 
kreditförluster vid varje rapporteringsdatum.

För kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för kreditreserve-
ring, det vill säga, reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela 
kundfordringens livslängd. För att mäta de förväntade kreditförlusterna har kund-
fordringar grupperats baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. 
Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler för förväntade kreditförluster. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden 
hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löp-
tid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast 
en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder 
behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar.

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.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs 
inte av.

Beräknade nyttjandeperioder; 
– Byggnader  10-30 år 
– maskiner och andra tekniska anläggningar  5-10 år 
– inventarier, verktyg, installationer och bilar  5 år

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

Immateriella tillgångar 
Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas årligen 
för nedskrivningsbehov.

Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning redovisas som kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveck-
ling för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas 
som en tillgång i rapporten över finansiell ställning om de uppfyller kraven på aktive-
ring så som att produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar, 
företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller 
sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt 
hänförbara utgifter; t.ex. för material och tjänster, ersättningar till anställda, låneut-
gifter i enlighet med IAS 23. Övriga utgifter för utveckling redovisas i året resultat som 
kostnad när de uppkommer. I rapport över finansiell ställning redovisade utvecklings-
utgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen utgörs av patent, varu-
märken, kundrelationer, mjukvara samt IT utveckling, och redovisas till anskaffnings-
värde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper 
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade 
nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Nyttjande-
perioderna omprövas minst årligen. Goodwill och andra immateriella tillgångar med 
en obestämbar nyttjandeperiod så som varumärken eller som ännu inte är färdiga att 
användas prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkom-
mer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. Immateriella till gångar med 
bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den tidpunkt då de är till gängliga för 
användning. De beräknade nyttjandeperioderna är:

– Goodwill  Ingen avskrivning 
– Varumärken  10 år alternativt ingen avskrivning
– Utvecklingsutgifter  3-5 år 
– Kundrelationer  5-10 år 
– Software/IT  3-5 år

Leasing (tillämpas till och med 31 december 2018)
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av lease-
givaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasing-
tiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt under leasingperioden. Leasingavtal där 
koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknip-
pas med ägandet klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början 
redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga 
värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Anläggningstillgångar som innehas 
enligt finansiella leasingavtal skrivs av under den kortare perioden av tillgångens 
nyttjandeperiod och leasingperiod. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering 
av skulden och finansiella kostnader. Motsvarande betalningsförpliktelse, efter avdrag 
för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster långfristig- och kortfristig 
upplåning. Räntedelen i de finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen 
fördelat över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp 
som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. 
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Koncernen hyr genom leasingavtal ett antal produktionsanläggningar, lagerbyggna-
der och kontorslokaler, liksom bilar, truckar och viss kontorsutrustning. Huvuddelen 
av koncernens ingångna leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal.

Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning av först in, först ut- 
metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande 
och för att åstadkomma en försäljning. Reservering för bedömd inkurans sker 
löpande.

Nedskrivningar 
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att avgöra om det 
finns indikation på nedskrivningsbehov.

IAS 36 tillämpas avseende nedskrivningar av andra tillgångar än finansiella 
tillgångar, se även not 10.

Finansiella tillgångar utvärderas årligen om det finns objektiva bevis på att en 
finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis 
utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inver-
kan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet.

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som 
kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

En avsättning redovisas för förväntade kostnaden för bonusbetalningar när kon-
cernen 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 och förmånsbestämda pensionsplaner 
Merparten av koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda. Pensionsplaner där 
företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala 
klassificeras som avgiftsbestämda. Företagets förpliktelser avseende avgifter till av-
giftsbestämda 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 endast begränsade förmånsbestämda pensioner i Norge. Koncer-
nens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat genom 
en bedömning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin 
anställning i både innevarande och tidigare perioder; denna ersättning diskonteras till 
ett nuvärde (s.k Projected Unit Credit metoden).

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.

Avsättningar 
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betal-
ningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redo-
visas i rapporten över finansiell ställning 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 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.

Avvecklade verksamheter 
En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som representerar en 
självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område. 
Klassificering som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring eller vid en tidigare 
tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för 
försäljning.

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas på en egen rad. När en 
verksamhet klassificeras som avvecklad ändras utformningen av jämförelseåret, 
så att den redovisas som om den avvecklade verksamheten hade avvecklats vid 
ingången av jämförelseåret. Utformningen av rapporten över finansiell ställning för 
innevarande och föregående år ändras inte på motsvarande sätt.

Resultat per aktie
Resultat per aktie (EPS) beräknas genom att dividera årets resultat hänförligt till 
moder bolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier 
under året. Utspädd EPS beräknas genom att dividera vinsten hänförlig till moder-
bolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under 
året plus det vägda genomsnittliga antalet aktier som skulle utfärdas vid konvertering 
av alla utspädningsbara aktier till aktier.

Utdelningar 
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiel-
la rapporter i den period då utdelningen godkänns av moderföretagets aktieägare. 

Kassaflöde 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden och omfattar endast 
transaktioner som resulterat i in- eller utbetalningar.

NOT 2 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Vid upprättandet av koncernredovisningen enligt IFRS har koncernledningen använt 
uppskattningar och antaganden i redovisningen av tillgångar och skulder. Verkligt 
utfall kan med andra antaganden och under andra omständigheter avvika från dessa 
uppskattningar. Nedan följer en sammanfattning av de redovisningsprinciper som 
vid sin tillämpning kräver mer omfattande subjektiva bedömningar från företagsled-
ningens sida vad gäller uppskattningar och antaganden i frågor som till sin natur är 
svårbedömbara.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens  
redovisningsprinciper 
Vissa viktiga redovisningsmässiga bedömningar som gjorts vid tillämpningen av 
koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan.

Klassificering i resultaträkningen 
”Övriga specificerade poster” redovisas på egen linje i resultaträkningen och ingår i 
driftsresultatet som sådant. Kostnader som är klassificerade som Övriga specificerade 
poster är bland annat omstruktureringskostnader, förvärvs och avyttringskostnader, 
avgångsvederlag, noteringskostnader, affärsutvecklingskostnader, återkallningskost-
nader och advokatkostnader i samband med dessa aktiviteter som är ett resultat av 
isolerade händelser. Företagsledningen har bedömt att denna separatredovisning 
förbättrar informationen till läsaren för att bedöma operationellt resultat.

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan avser sådana som 
innebär en risk för att tillgångars eller skulders värde kan komma att behöva justeras 
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 förhål-
landen och uppskattningar av parametrar gjorts. En redogörelse av dessa återfinns 
i not 10. Som förstås av beskrivningen i not 10 skulle ändringar av förutsättningarna 
för dessa antaganden och uppskattningar kunna ha en väsentlig effekt på värdet på 
goodwill i den kassagenererande enheten. Handicare redovisar per den 31 decem-
ber, 2018 Goodwill uppgående till 162,8 MEUR (163,5).

Värdering av underskottsavdrag 
Uppskjutna skattefordringar som huvudsakligen är hänförliga till förlustavdrag och 
temporära skillnader redovisas om skattefordringarna kan förväntas återvinnas 
genom framtida beskattningsbara intäkter. Förändringar i antaganden om prognos-
ticerade framtida beskattningsbara intäkter, liksom förändringar av skattesatser, kan 
resultera i betydande skillnader i värderingen av uppskjutna skatter. Handicare redo-
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visar per den 31 december 2018 uppskjutna skatteskulder överstigande uppskjutna 
skattefordringar till ett nettobelopp om 0,3 MEUR( 2,4). Ej balansförda underskott 
uppgår till 28,2 MEUR av totalt 53,9 MEUR per den 31 december, 2018.

Inkomstskatt 
Koncernen redovisar aktuell skatt i enlighet med lokala skatteregler. Redovisningen 
bygger på ledningens bedömning och tolkning av gällande lagar, föreskrifter och 
rättsavgöranden i respektive land. Dessa regler är ofta komplexa och hur de applice-
ras i respektive jurisdiktion är osäkert. Om skatteverket i respektive jurisdiktion gör en 
annan bedömning än företagsledningen kan detta komma att påverka koncernens 
resultat och ställning.

Kundfordringar 
Fordringar redovisas netto efter reservering för förväntade kreditförluster. Nettovärdet 
speglar de belopp som förväntas kunna inkasseras baserat på omständigheter som 
är kända på balansdagen. Ändrade förhållanden, till exempel att uteblivna betalning-
ar ökar i omfattning eller att förändringar inträffar i en betydande kunds ekonomiska 
ställning, kan medföra avvikelser i värderingen. Vid 2018 års slut uppgick kund-
fordringarna netto till 43,7 MEUR (41,7). Reserveringar för framtida kreditförluster 
uppgick vid årets slut till 1,9 MEUR (1,2).

Lager 
Uppskattningen av nettoförsäljningsvärdet på varulager baseras på antaganden om 
framtida försäljningspris och framtida försäljningsomkostnader. Framtida försälj-
ningspris är beroende av marknadsutvecklingen. Då det är vanskligt att förutsäga 
den framtida marknadsutvecklingen innebär det en osäkerhet om det framtida 
försäljningspriset. Netto bokfört lagret per den 31 december, 2018, uppgår till 35,6 
MEUR (35,7). 

Vidare bedömer ledningen vid varje bokslutstillfälle nödvändigheten att göra en 
avsättning för inkurans. Denna bedömning baseras på historisk erfarenhet och risker 
för att varorna inte går att sälja tillsammans med hur länge varorna har legat på 
lagret. Per den 31 december, 2018, uppgick inkuransreserven till 4,9 MEUR (5,1). 

Aktiverade utvecklingsutgifter 
Utgifter för utveckling för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller pro-
cesser, redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning, om produkten 
eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga 
resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella 
tillgången. Det ligger i sakens natur att bedömningar kring framtida kommersialise-
ring och effektiviseringar av processer som leder till positiva kassaflöden är osäkert. 
Under året 2018 aktiverade Handicare 2,8 MEUR (1,2).

Handicare har normalt inga transaktioner mellan olika segment.

Justeringar och elimineringar:
Av- och nedskrivningar rapporteras inte till HVB på segmentnivå månatligen. Kvartalsvis fördelas avskrivning till varje segment. Finansiella intäkter och kostnader, verkligtvärde-
vinster och förluster på finansiella tillgångar fördelas inte på enskilda segment eftersom de underliggande instrumenten hanteras på gruppbasis.

NOT 2 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR, FORTS. 

NOT 3 SEGMENT INFORMATION 

Segment redovisas på samma sätt som de interna rapporter som lämnas till högste verkställande beslutsfattare (HVB). HVB är en funktion som ansvarar för resursfördelning 
och utvärdering av segmentens resultat. I Handicare Group AB har verkställande direktören identifierats som HVB. Segmentets resultat utvärderas och analyseras av HVB på 
justerat EBITA, det vill säga rörelseresultat (EBIT) med återläggning av Övriga specificerade poster och av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar. Resultat poster nedan 
visas exklusive BD verksamheten som avyttrades under 2017 och ingick i Puls.

2018 (KEUR) Accessibility Patient Handling Puls
Koncerngemensamma 

funktioner Konsolidering

INTÄKTER / KOSTNADER

Intäkter från externa kunder 189 401 80 255 21 095 115 290 866

Avskrivning 2 347 1 404 65 33 3 850

Segmentsresultat - Justerad EBITA 25 420 7 079 1 195 –11 848 21 846

Investeringar 2 769 2 481 15 843 6 108

2017 (KEUR) Accessibility Patient Handling Puls
Koncerngemensamma 

funktioner Konsolidering

INTÄKTER / KOSTNADER

Intäkter från externa kunder  181 314  83 411  19 529 85  284 340 

Avskrivning  2 242  1 227  7  14  3 490 

Segmentsresultat - Justerad EBITA  22 482  10 898  499 –7 713 26 166

Investeringar  2 403  1 513  4  1 822  5 742 
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Avstämning mellan Segmentsresultat och  
Resultat före skatt (KEUR) 2018 2017

Segmentsresultat - Justerad EBITA 21 846  26 166 

Övriga specificerade poster –2 998 –7 096 

Ned- och avskrivningar på immateriella tillgångar –5 609 –5 040 

Finansiell inkomst 13 237  20 267 

Finansiell kostnad –14 424 –37 841 

Resultat före skatt och avvecklad verksamhet 12 053 –3 545

Geografisk information
Intäkter från externa kunder (KEUR) 2018 2017

Sverige 4 907  4 597 

Övriga Europa  214 076  206 535 

Nordamerika  69 540  70 086 

Övriga världen 2 343  3 122 

Totalt 290 866 284 340

Anläggningstillgångar för detta ändamål består av materiella anläggningstillgångar 
och immateriella tillgångar exkl. Goodwill.

Anläggningstillgångar (KEUR) 2018 2017

Sverige 2 148  2 442 

Övriga Europa 45 015  47 452 

Nordamerika 11 487  10 064 

Övriga världen 88  96 

Totalt 58 738 60 054

Information om produkter och service (KEUR) 2018 2017

Medicinska apparater 21 095  19 529 

Fordonsanpassning och relaterade produkter och 
tjänster 41 781  44 542 

Trapphissar och relaterade produkter och tjänster 147 620  136 772 

Badrumssäkerhetsprodukter och relaterade tjänster 6 550  6 188 

Patienthantering och relaterade tjänster 73 705  77 223 

Övrigt 115  85 

Totalt 290 866 284 340

NOT 4 FINANSIELL RISKHANTERING 

Koncernen är i sin verksamhet exponerad för olika typer av finansiella risker, både 
marknadsrisker och övriga finansiella risker. I marknadsriskerna ingår valutarisk, 
ränterisk och prisrisk. Övriga finansiella risker delas in i kreditrisk, likviditetsrisk och 
finansieringsrisk.

Koncernens övergripande finansverksamhet och hantering av finansiella risker 
är centraliserad till Handicares finansfunktion och utgår från styrelsens riktlinjer. Den 
styrande principen är att minimera negativ påverkan på resultat och kassaflöde för 
koncernen från kortsiktiga rörelser på de finansiella marknaderna samt att säkerställa 
en god kontroll och hög kvalitet på riskhanteringen. Koncernen har möjlighet att 
använda finansiella derivat för att säkra sig mot finansiella risker.

Valutarisk
Valutarisk är risken att valutakursförändringar har en negativ effekt på koncernens 
lönsamhet eller finansiella ställning. Handicares policy syftar till att minska denna 
negativa påverkan på framtida kassaflöde och minska volatiliteten i resultat- och 
balansräkning genom bland annat naturlig säkring, valutaklausuler, styrning av inköp 
samt finansiella kontrakt. 

Koncernen är genom sin internationella verksamhet exponerad för valutarisk i 
flera valutor, främst NOK, SEK, USD, GBP, CAD och DKK. Koncernen begränsar 
flödesexponeringen genom valutaklausuler i kundavtal, optimering av interna flöden 
(intern valutasäkring) samt styrning av inköpsvaluta för externa inköp. Vid årsskiftet 
var marknadsvärdet på utestående valutakontrakt 2 KEUR.

Bokfört värde på koncernens utländska nettotillgångar fluktuerar i värde med 
förändringar i EUR mot lokala valutor. Resultat efter skatt är för koncernen också på-
verkat av förändringar i valutakurser, då resultaten från utländska dotterbolag räknas 
om till EUR till genomsnittskurs för perioden. 

Valutaexponering från koncernens utländska nettoinvesteringar begränsas via 
lån i de aktuella valutorna och valutakursdifferensen redovisas i Övrigt totalresultat. 
I tabellen nedan framgår netto eget kapital i dotterbolag per valuta kombinerat med 
en översikt av koncernens lån i motsvarande valuta. Koncernen har även mindre 
exponering i till exempel CNY. 

Nettotillgångar per valuta 2018-12-31 2017-12-31

Netto-
tillgångar i 

lokal valuta i EUR

Netto-
tillgångar i 

lokal valuta i EUR

NOK –58 408 –5 871 –103 975 –10 566

EUR 87 977 87 977 81 861 81 861

SEK 159 171 15 521 150 892 15 328

DKK 106 566 14 271 118 057 15 858

GBP 13 874 15 510 13 203 14 882

USD 3 718 3 247 9 228 7 694

CAD 61 900 39 667 58 495 38 896

Andra 947 702

Totalt 171 269 164 654

Inlåning i utländsk valuta 2018-12-31 2017-12-31

Inlåning i 
valuta

Inlåning i 
EUR

Inlåning i 
valuta

Inlåning i 
EUR

NOK 357 030 35 889 357 030 36 282

GBP 24 160 27 008 24 160 27 230

CAD 27 098 17 365 25 024 16 639
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NOT 4 FINANSIELL RISKHANTERING FORTS. 

Känslighetsanalysen visar omräkningseffekter på eget kapital netto inlåning vid en 
fluktuation i respektive valutakurs på +/–5 procent.

Känslighetsanalys valutarisk

Omräkningskurs 2018-12-31 Omräkningskurs 2017-12-31

–5% 5% –5% 5%

NOK 9,9483 2 088 –2 088 9,8403 2 342 –2 342

GBP 0,8945 –1 527 1 527 0,8872 –1 440 1 440

USD 1,1450 –162 162 1,1993 –385 385

SEK 10,2549 –776 776 9,8442 –766 766

DKK 7,4676 –714 714 7,4446 –793 793

CAD 1,5605 –1 115 1 115 1,5039 –1 113 1 113

Prisrisk
Koncernen är inte utsatt för någon väsentlig prisrisk knutet till råvarupriser eller 
investeringar i aktier.

Ränterisk
Ränterisken definieras som risken att marknadsränteförändringar får en negativ 
påverkan på koncernens resultat eller kassaflöde. Handicares mål är att begränsa 
oönskade effekter på företagets resultat och kassaflöde som ett resultat av oväntade 
förändringar i räntor genom att använda varierade ränteperioder.

Ränterisken för koncernen är begränsad till långfristig finansiering. Under 2017 
minskade koncernens skuld med 45 MEUR i samband med refinansiering vid börs-
notering. Under 2018 har ingen amortering gjorts av koncernens skulder. Koncernen 
hade per 31 december 2018 banklån och dragna kreditfaciliteter på totalt 100 
MEUR. 

En ränteförändring i den rörliga räntan i respektive valuta med 1 procentenhet 
skulle påverka koncernens räntekostnader enligt tabellen nedan. Vid utgången av 
2018 fanns inga positioner i räntederivat.

Känslighetsanalys ränterisk

2018-12-31
Inlåning i 

valuta inlåning EUR Rörlig ränta +/– 1% (pp)

NOK 357 030 35 889 NIBOR 359

GBP 24 160 27 008 LIBOR 270

EUR 20 000 20 000 EURIBOR 200

CAD 27 098 17 365 CDOR 174

Känslighetsanalys ränterisk

2017-12-31
Inlåning i 

valuta inlåning EUR Rörlig ränta +/– 1% (pp)

NOK 357 030 36 282 NIBOR 363

GBP 24 160 27 230 LIBOR 272

EUR 20 000 20 000 EURIBOR 200

CAD 25 024 16 639 CDOR 166

Kreditrisk
Finansiell kreditrisk är risken att en finansiell motpart på grund av fallissemang inte 
kan fullfölja sina åtaganden mot Handicare, t.ex. i ett finansiellt kontrakt. Denna 
motpartsrisk begränsas genom att alla finansiella transaktioner genomförs med eta-
blerade motparter med god kreditrating. Koncernen har inga finansiella placeringar 
och därmed ingen emittentrisk. Kreditrisken på banktillgodohavanden (23,6 MEUR) 
är mycket låg. Den finansiella kreditrisken hanteras centralt. Historiskt har förluster 
på  övriga fordringar varit låg och bedöms fortsatt som begränsad till följd av att mot-
parterna i stor utsträckning består av offentliga organisationer. Nya kunder godkänns 
innan de ges kredit. Se även not 14.

Likviditetsrisk
Koncernen är utsatt för risken att vid ett visst givet tillfälle inte ha tillräcklig betal-
ningsberedskap för att kunna fullgöra sina åtaganden. Likviditetsrisken hanteras 
genom att koncernen innehar tillräckligt med likvida medel och tillgänglig kortfristig 
finansiering genom avtalade kreditfaciliteter. 

Nära 100 procent av koncernens tillgängliga likviditet är koncentrerad till 
 Handicares koncernkontostruktur och därmed säkerställs både effektivisering och 
god kontroll av likvida medel.

Både kortfristiga och långfristiga kassaflödesprognoser upprättas löpande av de 
olika dotterbolagen i koncernen. 

Vid utgången av år 2018 uppgick likvida medel till 23,6 MEUR och outnyttjade 
kreditfaciliteter till 37 MEUR.

Finansieringsrisk
Koncernen bibehåller flexibiliteten i finansieringen genom att via kreditavtal säkerställa 
såväl omedelbar som långsiktig tillgänglighet till kreditfaciliteter, styra lånestockens 
förfallostruktur och genom att uppta lån hos flera kreditvärdiga långivare. 

Koncernen har refinansierats i samband med börsnotering i oktober 2017. Befint-
ligt kreditavtal innehåller finansiella lånevillkor, så kallade kovenanter, avseende det 
finansiella nyckeltalet nettoskuld/EBITDA. För det fall avtalade finansiella lånevillkor 
inte uppfylls äger kreditgivarna i förlängningen rätt att säga upp kreditavtalen. Under 
2018 har samtliga finansiella nyckeltal mött avtalade värden.

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder, uppdelade efter 
den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. Derivat-
instrument som utgör finansiella skulder ingår i analysen om deras avtalsenliga 
förfallo dagar är väsentliga för att förstå tidpunkterna för framtida kassaflöden. De 
belopp som anges i tabellen avser avtalade odiskonterade kassaflöden.

2018-12-31

<1år
2019

 1–2 år 
2020–2021

3–5 år 
2022–2024

Över 5 år 
2025–

Lån – – 100 261 –

Räntor på lånefacilitet 2 756 5 512 2 756 –

Leverantörsskulder och  
andra skulder 49 705 – – –

Totalt 52 461 5 512 103 017 –
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NOT 4 FINANSIELL RISKHANTERING FORTS. 

2017-12-31

<1år
2018

 1–2 år 
2019–2020

3–5 år 
2021–2023

Över 5 år 
2024–

Lån – – 100 152 –

Räntor på lånefacilitet 2 318 4 636 6 954 –

Leverantörsskulder  
och andra skulder 45 769 – – –

Totalt 48 087 4 636 107 106 –

UPPSTÄLLNING ÖVER BOKFÖRDA LÅN, PANTSÄTTNING OCH LÅNEFACILITET

Bokfört värde 2018 2017

Aktieägarlån 0 3

Långfristig facilitet 100 261 100 152

Kortfristig facilitet, Revolver - -

Redovisad ränta 17 20

Balansförda utgifter –841 –1 064

Tillläggsköpeskilling 2 271 0

Övrig skuld 1 388 1 357

Totalt 103 096 100 469

Översikt av faciliteter Facilitet Utnyttjat
Redovisat 

värde EUR

Facilitet EUR 20 000 20 000 20 000

Facilitet NOK 357 030 357 030 35 889

Facilitet GBP 24 160 24 160 27 008

Facilitet CAD 27 098 27 098 17 365

Totalt 100 261

Kapitalstruktur
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att 
fortsätta sin verksamhet så att den kan säkra långsiktig avkastning till aktieägarna. 
Genom att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för koncernen ska även kapital-
kostnaderna reduceras.

Koncernen styr kapitalstrukturen och gör nödvändiga ändringar baserat på en 
löpande utvärdering av förutsättningarna för verksamheten på kort och medellång 
sikt. En viktig utgångspunkt för kapitalstrukturen är skuldsättningsgraden som 
beräknas som total nettoskuld i förhållande till totala tillgångar. Skuldsättningsgraden 
ska trappas ner över tid.

2018 2017

Räntebärande skuld 103 937 101 532

Leverantörsskulder 30 480 24 945

Likvida medel –23 572 –12 891

Eget kapital 171 269 164 654

Totalt kapital 282 115 278 240

Skuldsättningsgrad 39,3% 40,8%

NOT 5 INTÄKTER 

KEUR 2018 2017

Varuförsäljning 266 210 249 547

Tjänster 24 656 34 793

Summa intäkter från kvarvarande verksamheter 290 866 284 340

Ränteintäkter under perioden uppgick till 100 KEUR (2 181). Ränteintäkter ingår i 
finansiella poster. Bolaget har inte under perioden haft några väsentliga intäkter från 
royalties och utdelningar.

NOT 6 AVVECKLAD VERKSAMHET 

En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som represente-
rar en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt 
område. Klassificering som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring eller vid 
en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna för att klassificeras som 
innehav för försäljning. Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas på 
en egen rad. När en verksamhet klassificeras som avvecklad ändras utformningen 
av jämförelse året. Utformningen av rapporten över finansiell ställning för innevarande 
och föregående år ändras inte på motsvarande sätt. Per den 1 augusti 2017 avytt-
rades BD-verksamheten (del av segment Puls) till Cidron Liberty Systems Limited. 
Köpeskillingen uppgick till 11,4 MEUR (109 MNOK). Köpeskillingen erlades genom 
motsvarande minskning av aktieägarlån. Reavinsten före skatt uppgick till 0,5 MEUR.

Under 2018 har ingen verksamhet inom Handicare avyttrats.

BD
KEUR 2018 2017

Intäkter – 10 374

Varukostnader – –7 237

Personalkostnader – –1 133

Övriga rörelsekostnader – –850

Av- och nedskrivningar –  –78

Övriga specificerade poster – 0

Rörelseresultat (EBIT) – 1 076

Finansiella intäkter – 530

Resultat före skatt – 1 606

Skatt –  – 318

Resultat från avvecklad verksamhet – 1 287

Hänförligt till moderbolagets aktieägare – 1 287

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande – 0
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NOT 7 ANDELAR I DOTTERBOLAG

Ägarandel

Dotterbolag som ägs direkt: Verksamhet Säte 2018 2017

Handicare Group AS 3 Moss, Norge 100 100

Dotterbolag som  
ägs indirekt:

Magsum B.V. 3 Heerhugowaard, 
Nederländerna

100 100

Crystal Amethyst B.V. 3 Heerhugowaard, 
Nederländerna

100 100

Handicare Bathroom Safety 
B.V.

1 Pijnacker,  
Nederländerna

100 100

Handicare  
Accessibility B.V.

3 Heerhugowaard, 
Nederländerna

100 100

Handicare Stairlifts B.V. 1 Heerhugowaard, 
Nederländerna

100 100

Handicare  
Monte-escaliers

2 Saint Genevieve les 
Bois, Frankrike

100 100

Handicare AS 1 Moss, Norge 100 100

Puls AS 2 Oslo, Norge 100 100

Handicare A/S 2 Brøndby, Danmark 100 100

Handicare Auto AS 1 Herning, Danmark 100 100

Handicare AB 1 Kista, Sverige 100 100

Alemedic Care AB 4 Kista, Sverige 100 100

Handicare Sverige AB 4 Kista, Sverige 100 100

Handicare Holding Ltd. 3 Kingswinford, 
England

100 100

Minivator Group Ltd. 3 Kingswinford, 
England

100 100

Companion Stairlifts Ltd. 2 Leeds, England 100 100

Handicare  
Accessibility Ltd.

1 Kingswinford, 
England

100 100

YouQ B.V. 4 Helmond,  
Nederländerna

100 100

Handicare Accessibility 
(Xiamen) Co. LTD

1 Xiamen, Kina 100 100

Handicare Accessibility 
GmbH

2 Minden, Tyskland 100 100

Handicare Patient  
Handling AS

2 Moss, Norge 100 100

Puls Homecare A/S (DK) 2 Herning, Danmark 100 100

Puls Homecare AS 2 Oslo, Norge 100 100

Prism Medical Ltd 1 Toronto, Ontario, 
Kanada

100 100

Handicare USA Inc 1 Delaware, USA 100 100

Mid-AtlanticCare South 
(dormant)

4 Pennsylvania USA 100 100

Ergosafe Products LLC 2 Delaware, USA 100 100

Typ av verksamhet:  1: Produktion, utveckling och försäljning
  2: Försäljning 3: Holdingbolag 4: Vilande

NOT 8 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

ANSKAFFNINGSKOSTNAD
Byggnader 

och mark

Maskiner, 
inventarier 

och utrustning Summa

1 januari 2018 2 460 17 688 20 148

Ökning genom rörelseförvärv – 117 117

Inköp 117 2 156 2 273

Avyttringar/omklassificeringar –4 –49 –53

Valutakursförändring –9 30 22

31 december 2018 2 564 19 943 22 507

AVSKRIVNINGAR

1 januari 2018 –924 –8 339 –9 263

Årets avskrivning/nedskrivning –167 –3 683 –3 850

Avyttringar/omklassificeringar 2 163 165

Valutakursändringar 8 84 92

31 december 2018 –1 081 –11 775 –12 856

Bokfört värde 2018-12-31  1 483  8 168  9 651 

ANSKAFFNINGSKOSTNAD
Byggnader 

och mark

Maskiner, 
inventarier 

och utrustning Summa

1 januari 2017 2 425 17 254 19 679

Ökning genom rörelseförvärv – – –

Inköp 35 2 381 2 416

Avyttringar/omklassificeringar 0 –442 –442

Valutakursförändring 0 –1 505 –1 505

31 december 2017 2 460 17 688 20 148

AVSKRIVNINGAR

1 januari 2017 –748 –6 323 –7 072

Årets avskrivning/nedskrivning –179 –3 332 –3 510

Avyttringar/omklassificeringar 0 412 412

Valutakursändringar 3 905 908

31 december 2017 –924 –8 339 –9 263

Bokfört värde 2017-12-31  1 536  9 349  10 885 

Informationen i noten är ej justerad för avvecklad verksamhet.
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NOT 9 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

ANSKAFFNINGSKOSTNAD
Internt upp arbetade 

utvecklingsutgifter Kundrelationer
Varumärken/ 

Patent 
Software/
teknologi Goodwill Summa

1 januari 2018 15 049 11 398 28 161 15 961 163 518 234 086

Ökning genom rörelseförvärv 0 2 150 0 0 1 100 3 250

Anskaffningar 2 772 1 19 746 0 3 538

Avyttringar/omklassificeringar 0 –297 297 2 0 1

Valutakursändringar –204 171 –54 –167 –1 795 –2 050

31 december 2018 17 617 13 422 28 422 16 542 162 822 238 825

AVSKRIVNINGAR

1 januari 2018 –8 922 –5 765 –373 –6 339 - –21 398

Årets avskrivning –1 636 –1 494 –153 –2 267 - –5 551

Nedskrivningar –58 0 0 0 - –58

Avyttringar/omklassificeringar 0 0 0 0 - 1

Valutakursändringar 115 –89 –41 105 - 91

31 december 2018 –10 500 –7 348 –567 –8 500 - –26 915

Bokfört värde 2018-12-31 7 117 6 074 27 856 8 041 162 822 211 909

ANSKAFFNINGSKOSTNAD
Internt upp arbetade 

utvecklingsutgifter Kundrelationer
Varumärken/ 

Patent 
Software/
teknologi Goodwill Summa

1 januari 2017 13 685 12 180 30 087 15 371 177 461 248 784

Ökning genom rörelseförvärv 0 0 0 0 269 269

Anskaffningar 1 249 19 –288 2 051 0 3 326

Avyttringar/omklassificeringar 239  – 336 0 0 –8 931 –9 323

Valutakursändringar –124 –465 –1 638 –1 461 –5 282 –8 971

31 december 2017 15 049 11 398 28 161 15 961 163 518 234 086

AVSKRIVNINGAR

1 januari 2017 –7 194 –4 543 –506 –4 976 - –17 219

Årets avskrivning –1 431 –1 488 –135 –1 648 - –4 701

Nedskrivningar –397 0 0 0 - –397

Avyttringar/omklassificeringar –179 0 179 0 - 0

Valutakursändringar 279 266 89 285 - 920

31 december 2017 –8 922 –5 765 –373 –6 339 - –21 398

Bokfört värde 2017-12-31 6 128 5 632 27 788 9 622 163 518 212 688

Informationen i noten är ej justerad för avvecklad verksamhet
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NOT 10 NEDSKRIVNINGSTEST IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Handicare har väsentliga värden upptagna i balansräkningen avseende Goodwill 
och Varumärken som måste nedskrivningstestas årligen. Detta görs under fjärde 
kvartalet varje år. Nedskrivningstestet baserades på beräkning av framtida nyttjan-
devärde som bygger på kassaflödesberäkningar, varav de tre första åren baseras 
på kommande års budget samt den strategiska plan som fastställts av företags-
ledningen. De kassaflöden som beräknats efter de tre första åren har baserats 
på en årlig antagen tillväxttakt, vilket motsvarar den uppskattade genomsnittliga 
långsiktiga tillväxttakten per segment. 

Kassagenererande enheter 
Kassagenererande enheter (KGE) är den lägsta nivån som man kan mäta oberoen-
de kassaflöden från. I tabellen nedan anges vilka KGE Handicare testar tillsammans 
med tillhörande Goodwill och Varumärkesvärde. 

2018 2017
KGE
Affärsområde Goodwill Varumärken Goodwill Varumärken

Accessibility 95 966 24 217  96 155  24 397 

Patient Handling 66 856 3 602  67 363  3 383 

Puls – – – –

Total 162 822 27 818 163 518 27 780

Resultatet av nedskrivningstestet 2018 har inte gett upphov till någon nedskrivning 
av immateriella tillgångar.

Väsentliga förutsättningar och antaganden 
Framtida kassaflöden är estimerade med utgångspunkt från av styrelsen godkänd 
budget för 2019 samt övergripande strategier. Efter 2019-2021 har ett terminal-
värde (långsiktig tillväxt) använts. De viktigaste förutsättningar och antaganden för 
modellen är tillväxt samt diskonteringsränta (WACC).

För segmenten har en tillväxttakt om 2-6 procent använts mellan 2019-2021. 
Efter 2021 har ett terminalvärde om 2 procent använts. Använd diskonteringsränta 
före skatt var 11 procent.

Diskonteringsräntan är baserad på viktad genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) 
som härletts genom CAPM. För beräkning av företagets genomsnittliga kapital-
kostnad tar företaget hänsyn till andelen eget kapital respektive skuld. WACC är 
beräknad med en 10-årig riskfri ränta på statsobligationer i de länder där Handicare 
har en väsentlig del av sin verksamhet. Diskonteringsräntan tar vidare hänsyn till 
Betavärdet, marknadens riskpremie, skattesats i respektive land, credit spread samt 
riskpremie för mindre bolag. Dessa parametrar fastställs i största möjliga mån med 
hjälp av externa källor, men diskonteringsräntan är trots det till stor del beroende av 
företagsledningens egna antaganden.

Känslighetsanalys 
Om en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande på vilket företagsledningen 
har baserat sitt fastställande av KGE återvinningsvärde skulle innebära att KGE 
redovisade värde skulle överstiga dess återvinningsvärde ska upplysningar lämnas 
om detta. De faktorer som har störst påverkan vid beräkningen av återvinningsvär-
det är diskonteringssatsen samt terminalvärdet. Följande två känslighetsanalyser 
har utförts:
– 1 procentenhets höjd WACC
– 1% ändring i terminalvärde
Ingen av ovanstående känslighetsanalyser genererar något nedskrivningsbehov av 
immateriella tillgångar med obestämd livslängd i någon kassagenererande enhet. 
Under rådande marknadsläge är det företagsledningens uppfattning att inga rimliga 
förändringar i antaganden om WACC eller andra nyckelantaganden, som de kassa-
genererande enheternas värde baseras på, kan medföra att det redovisade värdet 
överstiger återvinningsvärdet.

NOT 11 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

KEUR 2018 2017

Fraktkostnader 7 083 6 033

Hyresrelaterade kostnader 6 892 6 424

IT-kostnader, hyra av utrustning, underhåll och andra 
kostnader 7 287 6 296

Resekostnader 4 416 4 807

Inhyrda tjänster och arvoden 4 228 4 367

Marknadsförings- och försäljningskostnader 12 865 12 768

Transportmedel 4 975 5 057

Försäkringar, garantier och service 1 059 1 090

Licens och patentkostnader 714 592

Övriga kostnader 4 143 2 576

Summa 53 662 50 011

NOT 12 ÖVRIGA SPECIFICERADE KOSTNADER

Övriga specificerade poster hänför sig till omorganisationer gjorda under 2018 och 
uppsägningskostnader i samband med dessa.

2017 bestod kostnaderna främst av kostnader för börs notering, avgångsvederlag 
relaterade till den omorganisation som genomfördes i mars 2017 samt kostnader för 
outsourcing av IT. Outsourcing av IT slutfördes under fjärde kvartalet 2017.

KEUR 2018 2017

Omstruktureringskostnader 2 998  1 894 

Transaktionskostnader  –  73 

Integrationskostnader  –  374 

Kostnader för börsnoteringen  –  4 800 

Övriga effektiviseringsprojekt  –  –46 

Summa 2 998 7 096
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NOT 13
KLASSIFICERING AV FINANSIELLA SKULDER  

OCH TILLGÅNGAR

Följande principer avseende värdering av finansiella skulder och tillgångar har 
använts i balansen

Tillgångar  
2018-12-31

Tillgångar  
värderade till 

verkligt värde via  
resultaträkningen

Tillgångar värderade till  
upplupet anskaffningsvärde Summa

Aktier 18 18

Andra långfristiga 
fordringar 160 160

Kundfordringar 43 685 43 685

Förskotts-
betalningar 2 908 2 908

Andra kortfristiga 
fordringar 382 382

Kassa och bank 23 572 23 572

Summa 18 70 707 70 725

Åtaganden 
2018-12-31

Skulder  
värderade till  

verkligt värde via 
resultaträkningen

Skulder värderade 
till upplupet 

anskaffningsvärde Summa

Långfristig skuld till 
kreditinstitutioner 100 763 100 763

Leverantörsskuld 30 480 30 480

Tilläggsköpeskilling 2 271 – 2 271

Övriga kortfristiga 
skulder  45 45

Summa 2 271 131 288 133 559

Tillgångar  
2017-12-31

Tillgångar  
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen

Tillgångar värderade till  
upplupet anskaffningsvärde Summa

Aktier 18 – 18

Andra långfristiga 
fordringar – 275 275

Kundfordringar – 41 657 41 657

Förskotts-
betalningar – 2 396 2 396

Andra kortfristiga 
fordringar – 2 548 2 548

Kassa och bank – 12 891 12 891

Summa 18 59 766 59 785

NOT 14 EXPONERING FÖR KREDITRISK

Kreditrisk hänförlig till kundfordringar hanteras av respektive dotterbolag som har 
etablerade rutiner för kredituppföljning och kontroll av kunderna. Kunder har normalt 
30-45 dagars kredittid. Alla finansiella transaktioner genomförs med motparter med 
god kreditrating. Koncernen har genom åren haft begränsade kundförluster. Under 
2018 var det kostnadsfört realiserade kundförluster på totalt 45 KEUR. Avsättning för 
förväntade kundförluster görs när kundfordran ingås och storleken på avsättningen 
beror på sannolikheten att betalning uteblir. Beloppet justeras under fordringens 
utestående löptid. Balansfört värde av finansiella tillgångar representerar maximal 
kreditexponering. Maximal exponering för kreditrisk vid årets slut enligt nedan. 
Övergången till IFRS 9 har inte hade inte någon väsentlig påverkan på avsättningen 
för kundförluster. 

KUNDFORDRINGAR 2018 2017

Avtalstillgångar 1 747 1 501

Kundfordringar 43 812 41 359

Reserv för framtida kundförluster –1 874 –1 203

Totalt 43 685 41 657

Avtalstillgångarna ovan hänför sig främst till koncernens verksamhet inom Patient 
handling i Nordamerika.

AVSÄTTNING TILL KUNDFÖRLUSTER 2018 2017

Avsättning per 1 januari –1 203 –1 238

Avsättningar under året –692 –256

Återfört under perioden 30 210

Valutakursändringar –10 81

Total avsättning –1 874  –1 203 

Återförda avsättningar har redovisats i Övriga rörelsekostnader.
Per 31 december hade koncernen följande kundfordringar utestående efter avdrag 
för reserver.

Summa
Ej 

förfallet
<30 

dagar
30-60 
dagar

60-90 
dagar

Mer än 
90 dagar

2018 43 685 24 414 8 585 2 885 2 259 5 541

2017  41 657  24 307  9 746  3 285  1 716  2 603 

Åtaganden 
2017-12-31

Skulder  
värderade till  

verkligt värde via 
resultaträkningen

Skulder värderade 
till upplupet 

anskaffningsvärde Summa

Ansvariga lån – 3 3

Långfristig skuld till 
kreditinstitutioner – 100 341 100 341

Leverantörsskuld – 24 945 24 945

Övriga kortfristiga 
skulder – 20 20

Summa – 125 309 125 309
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NOT 15 VARULAGER

KEUR 2018 2017

Råvaror och inköpta halvfabrikat  14 749 8 059

Varor under tillverkning  238 49

Färdigvaror  20 583 27 560

Summa 35 570 35 667

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningskostnad och nettoförsäljnings-
värde efter avdrag för försäljningskostnader. Ingen del av lagret värderades till verkligt 
värde. Avsättning för inkurans var per 31 dec 2018 4 858 KEUR (5 053). Under året 
har bolaget haft varukostnader uppgående till 137 885 KEUR (131 905).

NOT 16 BANKTILLGODOHAVANDEN OCH KREDITFACILITETER

Handicare har en cashpool där dotterbolagen i Sverige, Norge, Nederländerna, 
UK, Danmark och Nordamerika ingår. Alla dotterbolagen är solidariskt ansvariga för 
använda krediter. Koncernkontoinnehavaren per sista december 2018 är Crystal 
Amethyst BV. Koncernens banktillgodohavanden uppgår till 23 572 KEUR (12 891).

NOT 17 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter och kostnader består i huvudsak av ränteintäkter och räntekost-
nader knutna till företagets totala finansiering. Osäkrade netto valutaeffekter redo-
visas som valutakursvinst respektive förlust.

KEUR 2018 2017

Ränteintäkter  100 2 181

Valutakursvinst  13 048 18 063

Övriga finansiella intäkter  90 23

Summa finansiella intäkter  13 237 20 267

Räntekostnader –3 070 –18 630

Valutakursförlust –11 079 –19 212

Övriga finansiella kostnader  –275 0

Summa finansiella kostnader  –14 424 –37 841

Netto finansiella poster –1 186 –17 574

NOT 18 AVSÄTTNINGAR

KEUR

Avtalsskulder 
(Förutbetalda 

intäkter)
Garantiav-
sättningar

Övriga avsättningar 
och förpliktelser Summa

Balans per  
2018-01-01 2 372 1 150 452 3 974

Avsatt under året 1 597 0 66 1 663

Resultatfört under året –1 578 –396 –302 –2 276

Återföring av tidigare 
reservering 0 –551 0 –551

Omräkningsdifferens –12 2 1 –10

Utgående balans 
2018-12-31 2 379 205 216 2 800

Balans per  
2017-01-01 2 410 2 869 317 5 596

Avsatt under året 1 152 216 288 1 656

Resultatfört under året –1 140 –1 890 –76 –3 105

Återföring av tidigare 
reservering 0 –45 –38 –84

Omräkningsdifferens –50 0 –39 –89

Utgående balans 
2017-12-31 2 372 1 150 452 3 974

Avtalsskulder är förutbetalda intäkter som hänför sig till framtida servicekontrakt med 
en normal löptid på 3-5 år. De intäktsförs linjärt över löptiden. 

Avsättningar till garantikostnader är baserat på generella värderingar och speciella 
förhållanden som förväntas generera framtida garanti- och servicekostnader. Be-
räkningarna görs baserat på faktiska garanti- och servicekostnader i förhållande till 
antalet produkter under garantitid.
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NOT 19
FRAMTIDA MINIMILEASINGAVGIFTER FÖR ICKE  

UPPSÄGNINGSBARA AVTAL

2018 
KEUR 2019 2020 2021 2022 2023

Efter 
2024 Totalt

Hyreskostnader 
för lokaler 4 545 4 139 2 774 2 042 1 573 2 204 17 278

Lease av maskiner 
och utrustning 199 178 171 156 48 0 752

Lease av  
transportmedel 1 652 966 401 198 54 0 3 272

Lease av  
IT-system 6 4 0 0 0 0 10

Andra  
leasingavtal 20 20 16 12 2 0 69

Summa 6 423 5 307 3 362 2 408 1 677 2 205 21 382

Finansiell leasing

Lease av maskiner 
och utrustning 39 38 31 5 0 0 114

Lease av  
transportmedel 64 197 0 0 0 0 261

Summa 104 235 31 5 0 0 375

Periodens kostnadsförda leasingavgifter uppgick till 7 543 KEUR

2017 
KEUR 2018 2019 2020 2021 2022

Efter 
2023 Totalt

Hyreskostnader 
för lokaler 3 162 2 714 2 501 1 728 1 419 2 295 13 818

Lease av maskiner 
och utrustning 120 115 106 28 26 26 421

Lease av  
transportmedel 1 860 1 458 889 141 7 0 4 355

Lease av  
IT-system 46 41 41 0 0 0 127

Andra  
leasingavtal 0 0 0 0 0 0 0

Summa 5 188 4 328 3 536 1 897 1 452 2 321 18 722

Finansiell leasing

Lease av  
transportmedel 134 137 182 46 41 – 540

Summa 134 137 182 46 41 – 540

Periodens kostnadsförda leasingavgifter uppgick till 6 244 KEUR
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Anställda per region 2018-12-31 2017-12-31

Europa 890 834

Nordamerika 264 279

Övriga världen 36 29

Totalt 1 190 1 142

Löner och personalkostnader 2018 2017

Lön och semesterersättning 60 103 59 467

Arbetsgivaravgift 8 380 8 772

Pensionskostnader inkl. arbetsgivaravgift 2 061  2 050 

Övriga personalkostnader 3 081  2 478 

Summa 73 623 72 768

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2018 (KEUR) Fast lön Rörlig lön
Pensions-

kostnad
Långsiktiga  
incitament

Övriga 
förmåner 4) Totalt

VD och Koncernchef 1) 143 7 36 – 9 194

Tidigare VD och Koncernchef 2) 417 10 7 – 14 448

Övriga medlemmar i koncernledningen 3) 1 354 130 225 – 101 1 810

Totalt 1 914 147 268 – 125 2 453

1) VD och Koncernchef Staffan Ternström utnämndes till VD 13 augusti med tillträde 14 augusti 2018
2)  Tidigare VD Asbjørn Eskild lämnade sin befattning som VD 6 augusti 2018 och anställningen upphör 28 februari 2019. Kostnaden för hans ersättning 2019 har tagits 

2018 och ingår i beloppet ovan. Ersättningen för perioden augusti 2018 - februari 2019 uppgår till 227 KEUR.
3)  Övriga medlemmar i koncernledningen består av 6 personer. Under året har 2 personer lämnat koncernledningen och 1 person tillkommit. Ovan redovisad ersättning 

avser den period personerna ingick i koncernledningen. 
4) Avser bostads, bil- och reseförmåner

 

2017 (KEUR) Fast lön Rörlig lön
Pensions-

kostnad
Långsiktiga  
incitament

Övriga 
förmåner 2) Totalt

VD och Koncernchef 315 96 6 – 13 464

Övriga medlemmar i koncernledningen 1) 1 280 168 200 – 4 1 652

Totalt 1 595 264 206 – 17 2 116

1) Övriga medlemmar i koncernledningen bestod av 7 personer
2) Avser bostads, bil- och reseförmåner

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
De övergripande riktlinjerna för ersättning till koncernledningen innebär att den 
ska baseras på befattning, individuell prestation och koncernens resultat och att 
ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda 
ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt 
incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament, pension och 
andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. 
Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till 
den relevanta marknaden och avspegla det ansvar som befattningen innebär.

Medlemmar av koncernledningen ska utöver den fasta lönen vara berättigad rörlig 
lön (Short-Term Incentive). STI ska baseras på det finansiella resultatet för koncernen 
och/eller den affärsenhet som medlemmen av koncernledningen ansvarar för. STI 
ska maximalt uppgå till 50 procent (”strech”) av den fasta lönen. Styrelsen utvärderar 
årligen om ett långsiktigt incitamentsprogram (tex aktie- eller aktiepris-baserat) ska 
föreslås till årsstämman. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensions-
åldern följer pensionsreglerna i det specifika landet. En ömsesidig uppsägningstid 
om 6 månader gäller den verkställande direktören. För övriga medlemmar i kon-
cernledningen gäller ömsesidiga uppsägningstider om sex månader. Verkställande 

direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen ska, vid uppsägning av 
anställningen från bolagets sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till 
högst tolv månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från 
den anställdes sida.

Individuell ersättning till verkställande direktören godkänns av styrelsen, medan 
individuell ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av verkstäl-
lande direktören med godkännande från styrelsens ordförande. Samtliga beslut om 
individuell ersättning till medlemmar i koncernledningen ligger inom ramen för den 
godkända ersättningspolicy som har antagits av styrelsen. 

Styrelsen har rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna, om 
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Styrelsen beslutade under 2018 att 
godkänna ett anställningsavtal för den verkställande direktören för koncernen som 
innebär att STI uppgår till maximalt 60 procent av den fasta lönen. Styrelsens beslut 
motiverades av att det med hänsyn till behovet av att rekrytera rätt person fanns sär-
skilda skäl för att frångå riktlinjerna och att styrelsen därtill ansåg en högre ersättning 
lämplig, marknadsmässig och nödvändig.

NOT 20 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER, ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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Anställningsvillkor för verkställande direktören
Till verkställande direktören utgår ersättning i form av grundlön, rörlig ersättning, 
pension och övriga förmåner. Grundlönen uppgår till 370 KEUR per år. Den rörliga 
ersättningen kan uppgå till högst 60 procent av grundlönen. Eventuella bonusutbe-
talningar och storleken på dessa relateras till graden av uppfyllelse av årliga i förväg 
väl definierade finansiella mål. Målen är kopplade till intäkt, EBITDA och kassaflöde. 
VD är berättigad till ersättning för bostads- och resekostnader samt bilförmån.

Vid egen uppsägning utgår, under uppsägningstiden, full lön och övriga ersätt-
ningsförmåner, oavsett om arbetsplikt föreligger eller ej. Vid uppsägning från bolagets 
sida utgår därutöver ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner, att utbeta-
las månatligen fördelat på sex lika stora delar under en period av sex månader efter 
avslutad uppsägningstid.

Bolaget genomför månatligen en pensionsavsättning om 25 procent av månads-
lönen avseende verkställande direktören. 

Anställningsvillkor för tidigare verkställande direktören
Till den avgående verkställande direktören utgick under året ersättning i form av 
grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Grundlönen uppgick till 
357 KEUR för året. I tillägg har månatlig ersättning gällande bilförmåner betalats ut. 
Den rörliga ersättningen kan uppgå till högst 50 procent av grundlönen. Eventuella 
bonusutbetalningar och storleken på dessa relateras till graden av uppfyllelse av 
årliga i förväg väl definierade finansiella mål. Målen är kopplade till intäkt, EBITDA och 
kassaflöde.

Avgående verkställande direktören omfattas av pensionsvillkor som är obligato-
riska enligt norsk lag (”folketrygd”). Bolaget avsätter 3-5 procent av VDs lön upp till 
12 norska basbelopp (grundbelopp). För lön överstigande 12 basbelopp görs ingen 
avsättning. 

För verkställande direktören gällde en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 
Verkställande direktören valde att avsluta sin anställning i augusti 2018. Under 
uppsägningstiden utgår full lön och övriga ersättningsförmåner. Då uppsägningen 
skedde från Verkställande direktörens sida har inget avgångsvederlag utgått.

Övriga ledande befattningshavare
Ersättning till övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, 
pension och övriga förmåner. För övriga ledande befattningshavare uppgår den 
rörliga ersättningen som högst till 50 procent av grundlönen. Eventuella bonusut-
betalningar och storleken på dessa fastställs på grundval av uppfyllande av årliga i 
förväg väl definierade finansiella och individuella mål. De finansiella målen är koppla-
de till intäkt, EBITDA, kassaflöde och individuella mål som är baserade på personlig 
prestation. 

För medlemmarna i koncernledningen utgår vid egen uppsägning full lön och 
 övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden. Samtliga medlemmar i ledningen 
har anställningsavtal, inklusive uppsägningsvillkor, i enlighet med lokal lagstiftning i 
respektive land.

En utav medlemmarna i koncernledningen har rätt till ett avgångsvederlag 
uppgående till tolv månadslöner vid avslutad anställning. Utöver de betalningar som 
anges ovan har ingen medlem av koncernledningen rätt till ersättning efter avslutad 
anställning, förutom i de fall då befintliga konkurrensklausuler blir aktuella.

För fem medlemmar i koncernledningen genomför Handicare månatliga premie-
pensionsavsättningar på mellan 5 och 27 procent av grundlönen. För ledande befatt-
ningshavare som är anställd i USA utgår pensionsförmåner enligt den amerikanska 
pensionsplanen, 401K Retirement Plan.

 
Ersättning till styrelsen
De ersättningsbelopp som beviljas till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs 
genom beslut på årsstämman. Bolagets årsstämma den 8 maj 2018 beslutade att 
ersättning ska utgå till styrelsens ordförande med 450 000 kronor samt att ersättning 
till övriga ledamöter ska utgå med 180 000 kronor.

NOT 20 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER, ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FORTS. 

Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 100 000 
kronor vardera till ordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. 
Vidare beslutades att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 
kronor till ordföranden och 25 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Styrelsens 
ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseleda-
möter har upphört. 

     2018 2017

KEUR Arvode
Arvode för 

styrelseutskott
Totalt 

arvode
Totalt 

arvode

Lars Marcher 44 5 49 50

Joakim Andreasson 18 7 25 26

Jonas Arlebäck 18 – 18 –

Maria Carell 18 5 22 23

Johan Ek 18 – 18 18

Elisabeth Thand Ringqvist 18 2 20 21

Claes Magnus Åkesson 18 10 27 28

Total 149 29 178 166

Långsiktiga incitamentsprogram
I samband med noteringen erbjöds fem personer i koncernledningen ett incitaments-
program om högst 556 416 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades till 
priset i noterings erbjudandet, 50 SEK. Det maximala antalet aktier som får tecknas 
av deltagarna genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 556 416 aktier, 
motsvarande cirka 0,94 procent av totalt antal aktier. 

 Teckningsoptionerna gavs ut i två separata serier där varje deltagare tecknat sig 
för lika många teckningsoptioner i båda serierna. 

Serie 2017/2019 omfattar upp till 278 208 teckningsoptioner som kan utnyttjas 
under följande teckningsperiod: 10 oktober 2019 – 10 januari 2020, med undantag 
för den trettiodagarsperiod som föregår (a) dagen för publicering av Handicares 
delårsrapport för tredje kvartalet 2019 samt (b) dagen för publicering av Handicares 
delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Lösenpriset i serie 2017/2019 motsvarar 59,5 
SEK (118,91 procent av priset i noteringserbjudandet).

Serie 2017/2020 omfattar upp till 278 208 teckningsoptioner som kan utnyttjas 
under följande teckningsperiod: 10 oktober 2020 – 10 januari 2021, med undantag 
för den trettiodagarsperiod som föregår (a) dagen för publicering av Handicares 
delårsrapport för tredje kvartalet 2020 samt (b) dagen för publicering av Handicares 
delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Lösenpriset i serie 2017/2020 motsvarar 
128,42 procent av priset i erbjudandet. 

Den tidigare verkställande direktören innehar 185 472 teckningsoptioner och 
resterande del fördelas på övriga fyra deltagare i programmet. 

Handicare förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner, till exempel om 
deltagarens anställning inom Handicare upphör. Handicares totala kostnad för 
incitamentsprogrammet under programmets löptid förväntas vara begränsad och 
huvudsakligen hänförlig till sociala avgifter för deltagare i jurisdiktioner där deltagande 
i incitamentsprogrammet beskattas som inkomst av tjänst.

Köpoptioner utfärdade av Cidron Liberty System 
Under augusti 2018 utfärdade Handicares största aktieägare Cidron Liberty System 
SARL 583 657 köpoptioner, som ger Handicares VD rätt att förvärva 583 657 
Handicare-aktier. Köpoptionerna förvärvades för en total köpeskilling om 1,5 MSEK. 
Varje köpoption ger rätten att köpa en Handicare-aktie under en kortare period efter 
offentliggörandet av Handicares kvartalsrapport för andra kvartalet 2020. Dessa 
optioner medför inga kostnader för Handicare.
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NOT 21 PENSIONSKOSTNADER

Merparten av koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda. Pensionsplaner där 
företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala klas-
sificeras som avgiftsbestämda. Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgifts-
bestämda planer redovisas som kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom 
att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. Under året uppgick de 
redovisade kostnaderna avseende avgiftsbestämda planer till 1 845 KEUR (1 931).

Koncernen har endast begränsade förmånsbestämda pensioner i Norge och 
från 1 januari 2008 har alla nyanställda i Norge avgiftsbestämda planer. Koncernens 
nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer aktuarieberäknas separat ge-
nom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin 
anställning i både innevarande och tidigare perioder; denna ersättning diskonteras till 
ett nuvärde. De redovisade kostnaderna uppgick under året till 216 KEUR (119). Den 
redovisade nettoskulden i balansräkningen uppgår till 187 KEUR (378). Nuvärdet av 
de förmånsbestämda planerna uppgår till 5 909 KEUR och förvaltningstillgångarna 
uppgår till 5 722 KEUR.

NOT 22 ARVODE TILL REVISORER

KEUR 2018 2017

Arvode för revisionsuppdraget  600 764

Arvode för annan revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 68 513

Skatterådgivning  35 153

Övriga tjänster  44 38

Summa  746 1 469

Arvode för annan revisionsverksamhet i 2017 avser framförallt arvoden i samband 
med bolagets noteringsprocess.

NOT 23 SKATTEKOSTNAD OCH UPPSKJUTEN SKATT

SKATTEKOSTNAD 2018 2017

Aktuell skatt

Aktuell skatt på årets resultat –939  –173 

Justering i förhållande till föregående år –176  –337 

Total aktuell skatt –1 115  –510

Uppskjuten skatt

Temporära skillnader –112 1 534

Förändring av skattesats 565  –2 254 

Total uppskjuten skatt 453  –720

Årets skattekostnad –663  –1 229

Förändringen i skattesats 2018 är främst relaterat till UK och Norge. 2017 berodde 
förändringen främst på den justerade bolagsskatten i US.

UPPSKJUTNA SKATTESKULDER OCH  
FORDRINGAR 2018 2017

Immateriella tillgångar –24 710  –20 037 

Anläggningstillgångar 5 317  4 992 

Pensionsförpliktelser, netto 207  333 

Orealiserad valutaeffekt –6 652  –4 862 

Avsättningar och andra långfristiga poster –2 825  –1 684 

Varulager 4 398  2 522 

Kundfordringar 618  576 

Avsättningar och andra kortfristiga poster –1 113  –3 761 

Underskottsavdrag 53 948  33 087 

Summa 29 187  11 166 

Beräknad uppskjuten skatt 7 835  352 

Skattemässigt underskott ej balansfört –8 170 – 2 757 

Netto uppskjuten skatt –335 – 2 405 

Uppskjuten skattefordran 7 981  6 179 

Uppskjuten skatteskuld –8 316  –8 584 

AVSTÄMNING UPPSKJUTEN SKATT 2018 2017

Ingående balans –2 405 – 2 902 

Redovisat via resultaträkningen 453 – 720 

Redovisat i övrigt totalresultat –48  704 

Redovisat via eget kapital 0  486 

Förvärv / Avyttring av verksamhet 0  50 

Omklassificering balansräkning 1 389 –

Omräkningseffekt 276 – 24 

Total –335  – 2 405
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AVSTÄMNING EFFEKTIV SKATT 2018 2017

Resultat före skatt 12 053 –3 545 

Skatt baserat lokala skattesatser –3 091  74 

Effekt av ändrad skattesats 565 –1 691 

Ej avdragsgilla kostnader –378 –3 130 

Icke skattepliktiga intäkter 690  334 

Redovisning av tidigare ej redovisat underskott 3 284  4 018 

Skattemässigt underskott under året som inte redo-
visats –1 758 –872 

Förändring av ej redovisade temporära skillnader –89  28 

Övriga poster 113  10 

Skattekostnad –663 –1 229

Effektiv skatt 5,5% 34,6 %

FÖRFALLOSTRUKTUR AVSEENDE UNDERSKOTT 2018 2017

Förfaller 2018 0  596 

Förfaller 2019 eller senare 29 981  19 529 

Ingen tidsbegränsning 23 967  12 961 

Totala underskott 53 948 33 087

Ej balansförda underskott –28 172 –11 057 

NOT 24 ÔVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

KEUR 2018 2017

Avsättning lön, bonus och semesterersättning 7 016  7 664 

Avtalsskulder
- Förskott från kunder 561  1 069 

Avsättning omstruktureringskostnader och andra 
poster 2 797  2 757 

Skatteskulder 1 660 2 427

Övriga upplupna kostnader 7 811 9 853

Summa 19 844 23 770

Övriga upplupna kostnader inkluderar bland annat kundrabatter, revisonsarvode och 
styrelsearvode.

NOT 25 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 81 KEUR. Per den 31 december 2018 fanns 
det totalt 58 939 000 stycken aktier och rösträtter i Handicare. Kvotvärdet uppgick 
till 0,00138 EUR. Se nedan för förändringar i antal aktier och aktiekapital.

ÅR Transaktion

Förändring 
av antalet 

aktier

Totalt 
antal 

aktier

Förändring 
av aktie-
kapitalet 

KEUR 

Totalt
 aktie-
kapital
 KEUR

1/1 2017 50 002 5,28

2017 Fondemission – 50 002 47,5 52,78

2017 Aktiesplit 38 254 198 38 304 200 – 52,78

2017 Fondemission 168 646 38 472 846 0,2 53,01

2017 Apportemission 2 345 686 40 818 532 3,2 56,24

2017 Apportemission 6 681 468 47 500 000 9,2 65,44

2017 Nyemission 11 439 000 58 939 000 15,8 81,21

Total påverkan på eget kapital från nyemission och refinansieringen gjord under 
2017 uppgick till 92,7 MEUR. Handicare Group ABs aktieägarlån omvandlades till 
stamaktier i Handicare Group AB. Totalt belopp, inklusive upplupen ränta uppgick 
till 34,5 MEUR. Nyemissionen minskat för transaktionskostnader gav ett tillskott på 
58,2 MEUR.

NOT 23 SKATTEKOSTNAD OCH UPPSKJUTEN SKATT, FORTS. 
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NOT 26 AVSTÄMNING FÖRÄNDRING I FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ej kassaflödespåverkande förändringar

Anskaffningskostnad 2017 Kassaflöde
Valutaomräknings-

effekter

Upplösning av 
Finansierings-

kostnader
Tilläggs-

köpeskilling 2018

Långfristiga lån  100 003  1 307  –1 107  219  2 271  102 693 

Finansiell leasing  446  –64  4 – –  386 

Totala skulder relaterat  
till finansieringsverksamheten  100 449  1 243  –1 103  219 2 271  103 079 

Ej kassaflödespåverkande förändringar

Anskaffningskostnad 2016 Kassaflöde
Valutaomräknings-

effekter

Upplösning av 
Finansierings-

kostnader Upplupen ränta
Apportemisson 

Aktieägerlån
Konvertering av 

Aktieägerlån 1) 2017

Långfristiga lån  140 288  –40 397  –5 751  5 862 – – –  100 003 

Aktieägarlån  77 917  –965  –2 118 –  5 760  –34 586  –46 008  – 

Kortsiktiga lån  8 000  –7 690  –310 – – – –  – 

Finansiell leasing  266  182  –2 – – – –  446 

Totala skulder relaterat  
till finansieringsverksamheten  226 471  –48 870  –8 180  5 862  5 760  –34 586  –46 008  100 449 

1)  Återbetalning av aktieägerlån utan kassaflödespåverkande effekt genom överlåtelse av fodran mot Cidron Liberty Systems Limited och försäljning av BD-verksamheten till 
Cidron Liberty Systems Limited. 

NOT 27 NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Försäljning till närstående sker på marknadsmässiga villkor. Se moderbolagets  
direktägda dotterbolag i not 7, Andelar i dotterbolag.

Information om styrelseledamöter och koncernledning samt ersättning till dessa 
redovisas i not 20, Anställda, personalkostnader, ersättningar till styrelse och ledande 
befattningshavare. Inga ovanliga affärstransaktioner har förekommit mellan Handicare 
Group och styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i koncernen. Värdet av 
förekomna affärstransaktioner är obetydligt.

Den 1 augusti 2017 ingick Handicare AS, ett dotterbolag till Handicare Group 
AB, ett aktieöverlåtelseavtal avseende avyttringen av BD-verksamheten (som var en 
verksamhet inom Puls och en distributör av medicinsk utrustning från leverantören 
Becton Dickinson) till Cidron Liberty Systems Limited (kontrollerat av Nordic Capital 
Fund VII, aktieägare till Handicare Group AB). Köpeskillingen för BD-verksamheten 
var 11,4 MEUR (109 MNOK), motsvarande marknadsvärdet för verksamheten och 
betalades genom en minskning av, det vid tillfället, utestående av Cidron Liberty 
Systems Limiteds aktieägarlånet till Handicare AS med motsvarande belopp. 

NOT 28 RÖRELSEFÖRVÄRV

Förvärv 
I januari 2018 förvärvade Handicare inkråmet från en distributör i Nordamerika. 
Distributören, med bas i Colorado säljer produkter för patientförflyttningar och lyft i 
elva stater i USA, i vilka Handicare har haft begränsad försäljning. Distributörens för-
säljning till sjukhus och vårdboende utgör en bra bas och passar väl in i  Handicares 
Hubbstrategi i USA. Distributören hade under 2017 en försäljning om cirka 4,2 
MEUR. Handicare hade ingen försäljning till distributören under 2017.

FÖRVÄRVSANALYS – MEUR

Materiella anläggningstillgångar 0,1

Kundkontrakt och kundrelationer 2,2

Varulager 0,4

Identifierbara nettotillgångar 2,6

Goodwill 0,8

Summa nettotillgångar 3,4

Avgår:

Tilläggsköpeskilling –2,3

Nettokassaflöde - investeringsverksamheten 1,1

Goodwill hänför sig till förväntade synergieffekter från sammanslagningen av kon-
cernens och distributörens amerikanska verksamhet. Förvärvsrelaterade kostnader 
uppgick till –80 KEUR och belastade 2017 års resultat. Verksamheten ingår i kon-
cernens resultat från årets början. Försäljningen uppgick till 1,9 MEUR under 2018 
med ett negativt resultatbidrag om –0,3 MEUR. En större andel av köpeskillingen är 
villkorad och bestäms utifrån distributörens framtida försäljning. Tilläggsköpeskilling-
ens storlek baseras på försäljningstillväxt över en 48-månadersperiod. Verkligt värde 
på köpeskillingen uppskattas till 2,3 MEUR och baseras på en diskonteringsränta om 
3 procent samt en antagen sannolikhetsjusterad framtida försäljning.
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NOT 29 RESULTAT PER AKTIE

KEUR 2018 2017

Resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare

Kvarvarande verksamhet 11 390  –4 775 

Avyttrad verksamhet –  1 287 

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 11 390 –3 487 

Vägt genomsnittligt antal aktier 58 939 000  43 126 793 

Effekt av utspädning – –

Vägt genomsnittligt antal aktier justerad för  
effekten av utspädning 58 939 000  43 126 793 

Resultat per aktie – EUR 0,19  –0,08 

Utspätt resultat per aktie – EUR 0,19  –0,08 

NOT 30
EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH STÄLLDA  

SÄKERHETER

I och med refinansieringen och nyemissionen under 2017 har Handicare Group inga 
ställda säkerheter.

NOT 31 REDOVISNING AV ÖVERGÅNG TILL IFRS 16 LEASINGAVTAL

IFRS 16 Leases träder i kraft för räkenskapsåret som påbörjas 1 januari 2019. Stan-
darden är godkänd av EU. IFRS 16 fastställer principer för redovisning, värdering, 
presentation och upplysningar om leasingavtal. Implementeringen av standarden 
innebär att nästan samtliga leasingkontrakt kommer att redovisas i leasetagarens 
balansräkning, då ingen åtskillnad längre görs mellan operationella och finansiella 
leasingavtal. Enligt den nya standarden ska leasetagaren redovisa en nyttjanderätts-
tillgång (rätten att använda en leasad tillgång) och en finansiell leasingskuld avseende 
skyldigheten att betala leasingavgifter. 

Handicare har under året granskat koncernens leasingavtal för att utvärdera 
effekterna på koncernens rapportering. Koncernens leasingavtal har grupperats i 
tillgångsklasserna fastigheter, bilar samt inventarier. I IFRS 16 finns viss valmöjlig-
het vad gäller övergångsmetod. Handicare kommer att tillämpa den modifierade 
retroaktiva övergångsmetoden, vilket innebär att jämförelsetalen inte kommer att 
räknas om. Den ackumulerade effekten av den initiala tillämpningen av standarden 
kommer att redovisas på den första tillämpningsdagen, dvs per 1 januari 2019. 
Handicare kommer värdera nyttjanderätten i koncernens leasingavtal till ett belopp 
som motsvarar leasingskulden, justerat för eventuella förutbetalda eller upplupna 
leasingavgifter relaterade till leasingavtal. Nyttjanderätten kommer även justeras 
för eventuella förlustbringande leasingavtal. Koncernen har valt att använda sig av 
undantagen som finns i standarden avseende korttidsleasingavtal och leasingavtal 
där den underliggande tillgången har ett lågt värde. Dessa kommer att redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden. Koncernen har leasingavtal för t ex 
kontorsutrustning (datorer, skrivare och kopieringsmaskiner) som klassificeras som 
nyttjanderättstillgångar av lågt värde.

För leasingavtal som var klassificerade som finansiella leasingavtal enligt IAS 17, 
kommer det redovisade värdet av nyttjanderätten och leasingskulden vid övergång-
en per 1 januari 2019 vara detsamma som redovisade värdet för tillgången och 
leasingskulden per 31 december 2018 i enlighet med IAS 17. 

Vid balansdagen uppgår koncernens icke uppsägningsbara operationella leasing-
åtaganden till 21,8 MEUR, se not 19. Av dessa åtaganden hänförs cirka 0,7 MEUR 
till korttidsleasingavtal och 0,5 MEUR till leasingavtal för vilka den underliggande 
tillgången har ett mindre värde, vilka kommer att redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

För de återstående leasingåtagandena förväntar sig koncernen att per 1 januari 
redovisa en finansiell skuld uppgående till 27,1 MEUR. Skillnaden mellan i not 19 
angivna icke uppsägningsbara operationella leasingåtaganden och finansiell skuld för 
leasingåtaganden enligt IFRS 16 utgörs till största del av beaktande av förläng-
ningsoptioner. Koncernen har i enlighet med IFRS 16 inkluderat förlängningsoptioner 
som rimligt säkert kommer att nyttjas vid beräkning av den finansiella skulden. 
Handicares motsvarande nyttjanderättstillgångar beräknas per 1 januari 2019 uppgå 
till 27,5 MEUR (efter justeringar för förutbetalda och upplupna leasingavgifter som 
redovisats per 31 december 2018). 

Nedan visas effekten på koncernens balansräkning per 1 januari 2019:

PÅVERKAN PÅ KONCERNENS BALANSRÄKNING PER 1 JANUARI 2019 (MEUR)

Tillgångar 27,1

Materiella anläggningstillgångar 27,5

Förutbetalda kostnader –0,3

Skulder 27,1

Långfristig Leasingskuld 21,7

Kortfristig Leasingskuld 5,4

Tillämpningen av IFRS 16 kommer att innebära att koncernens EBIT förbättras nå-
got, och räntekostnader kommer att öka. Koncernens anläggningstillgångar kommer 
att öka samt koncernens nettoskuld. 
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Räkenskaper, moderbolaget

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

KEUR Not 2018 2017
Rörelsens intäkter

Intäkter 2 11 774 8 534

11 774 8 534

Rörelsens kostnader

Personalkostnader 3 –4 558 –3 525

Avskrivningar 7 –31 –12

Övriga rörelsekostnader 4 –8 381 –9 283

Rörelseresultat –1 196 –4 286

Finansiella intäkter 10 2 314 3 586

Finansiella kostnader 10 –1 422 –3 375

Resultat efter finansiella poster –304 –4 075

Bokslutsdispositioner 5 0 –508

Skattekostnad 0 –15

ÅRETS RESULTAT –304 –4 598

Övrigt totalresultat 0 0

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET –304 –4 598
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RAPPORT ÖVER MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING

KEUR Not 2018 2017
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 6 272 082 272 082

Uppskjutna skattefordringar 487 487

Materiella anläggningstillgångar 7 76 21

Immateriella anläggningstillgångar 7 384 0

Långfristiga fordringar 105 133

Summa anläggningstillgångar 273 134 272 724

Omsättningstillgångar

Fordringar från koncernföretag  254 859

Övriga fordringar 102 389

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 170 160

526 1 409

Likvida medel 0 272

Summa omsättningstillgångar 526 1 681

SUMMA TILLGÅNGAR 273 660 274 405

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 81 81

Övrigt tillskjutet kapital 273 798 273 798

Balanserat resultat –22 950 –15 482

Årets resultat –304 –4 598

Summa eget kapital 250 624 253 799

Skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag  21 605 17 303

Leverantörsskulder 485 641

Övriga kortfristiga skulder 60 75

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 887 2 586

Summa skulder 23 036 20 606

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 273 660 274 405
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Årsredovisning Handicare Group 2018   |   Räkenskaper, moderbolaget

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
 
KEUR Not 2018 2017
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –304  –4 075

Ej kassaflödespåverkande poster 

Avskrivningar och nedskrivningar 31 12

Realisationsvinster och -förluster 0  –25

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 28  –514

Betald skatt 0  –6

Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive  
förändring av rörelsekapital –245  –4 608

Förändring av rörelsekapital 

Förändring av koncernfordringar/ -skulder  4 906 3 683

Förändring leverantörsskulder –157 393

Förändring övriga kortfristiga skulder/fordringar –1 437 1 224

Kassaflöde från rörelsekapitalet  3 312 5 300

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 068 691

Investeringsverksamheten 

Mottagna aktieägartillskott 0 58 131

Lämnade aktieägartillskott 0 –58 131

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –86 0

Investeringar i immateriella tillgångar –384 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –470 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten och  
investeringsverksamheten  2 598 691

Finansieringsverksamheten 

Amortering av lån 0  –139 

Utbetald utdelning -2 870 0

Lämnade/mottagna koncernbidrag 0  –508

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –2 870 –647

Årets kassaflöde –272 44

Kassa bank vid årets början 272 228

Kassa bank vid årets slut  0 272
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Aktiekapital Överkursfond 
Balanserat 

resultat
Övrigt 
kapital Summa

Eget kapital per 1 jan 2017 5 168 481 –10 624 –4 858 153 004

Disponering av föregående års resultat –4 858 4 858 0

Årets resultat –4 598 –4 598

Transaktioner med ägare

Fondemission 48 –48 0

Apportemission 12 47 249 47 261

Tillskjutet kapital 16 58 115 58 131

Eget kapital per 31 dec 2017 81 273 798 –15 482 –4 598 253 799

 

Eget kapital per 1 jan 2018 81 273 798 –15 482 –4 598 253 799

Disponering av föregående års resultat –4 598 4 598 0

Årets resultat –304 -304

Transaktioner med ägare

Utdelning –2 870 –2 870

Eget kapital per 31 dec 2018 81 273 798 22 950 304 250 624
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Noter, moderbolaget

Not M1 Grunder för upprättande av redovisningen

Årsredovisningen för Handicare Group AB (publ) har upprättats i enlighet med Års-
redovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget följer 
International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av EU, i den 
utsträckning det är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggande-
lagen, samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Således 
följer moderbolaget samma principer som presenterats i koncernens not 1, med de 
undantag som anges nedan. 

Koncernbidrag 
Handicare tillämpar alternativregeln i RFR 2 och redovisar både erhållna och lämnade 
koncernbidrag som bokslutsdisposition.

Not M2 Intäkter 

KEUR 2018 2017

Övriga intäkter, management fee utallokerad till  
koncernens enheter 11 774 8 534

Summa intäkter  11 774  8 534 

Not M3
Anställda, personalkostnader, ersättningar till ledande  

befattningshavare

LÖN OCH PERSONALKOSTNADER 2018 2017

Lön och semesterersättning 1 106 1 851

Arbetsgivaravgift 520 378

Pensionskostnader inkl. arbetsgivaravgift 283 188

Övriga personalkostnader 2 649 1 108

Summa 4 558 3 525

Antal heltidsanställda vid årets utgång var 14 (13) och medeltalet för året var 14 (10).
Ersättning till ledande befattningshavare uppgick till 1 638 KEUR (1 253). För mer 

information se koncernens not 20 på sid 77.

Not M4 Övriga kostnader

ÖVRIGA KOSTNADER 2018 2017

Hyresrelaterade kostnader 242 87

IT-kostnader, hyra av utrustning, underhåll och andra 
kostnader 4 439 106

Resekostnader 421 322

Inhyrda tjänster arvoden 1 631 4 590

Marknadsföring och försäljningskostnader 60 0

Försäkringar, garantier och service 80 85

Licens och patentkostnader 8 5

Revision, se tabell nedan 202 623

Övriga kostnader 1 298 3 463

Summa 8 381 9 283

ARVODE TILL REVISOR 2018 2017

Ernst & Young AB

Arvode för revisionsuppdraget 141 141

Arvode för annan revisionsverksamhet utanför  
revisionsuppdraget 0 470

Skatterådgivning 23 12

Övriga tjänster 38 0

Summa 202 623

Arvode för annan revisionsverksamhet avser framförallt arvoden i samband med  
bolagets noteringsprocess.

Not M5 Bokslutsdispositioner 

Under 2018 har bolaget inte givet eller mottaget koncernbidrag. I 2017 gav bolaget 
ett koncernbidrag till dotterbolaget Handicare AB på totalt 508 KEUR.

Not M6 Dotterbolag 

Handicare Group AB äger 100 procent i Handicare Group AS som i sin tur äger 
övriga dotterbolag. Se not 7 sid 71 för ytterligare information.
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Not M7 Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

ANSKAFFNINGSKOSTNAD
Maskiner, inventarier 

och utrustning
Internt upparbetade 

utvecklingsutgifter

1 januari 2018 51 0

Inköp 86 384

Avyttringar 0 0

31 december 2018 137 384

AVSKRIVNINGAR

1 januari 2018 –30 0

Årets avskrivning –31 0

Nedskrivningar 0 0

Avyttringar 0 0

31 december 2018 –61 0

Bokfört värde per 2018-12-31 76 384

ANSKAFFNINGSKOSTNAD
Maskiner, inventarier 

och utrustning
Internt upparbetade 

utvecklingsutgifter

1 januari 2017 51 0

Inköp 0 0

Avyttringar 0 0

31 december 2017 51 0

AVSKRIVNINGAR

1 januari 2017 –18 0

Årets avskrivning –12 0

Nedskrivningar 0 0

Avyttringar 0 0

31 december 2017 –30 0

Bokfört värde per 2017-12-31 21 0

Not M8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

KEUR 2018 2017

Förutbetalda försäkringspremier 41 66

Förutbetald hyra 56 94

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72 0

Summa 170 160

Not M9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

KEUR 2018 2017

Avsättning lön, bonus och semesterersättning 522 313

Övriga upplupna kostnader 364 2 273

Summa 887 2 586

Not M10 Finansiella intäkter och kostnader 

KEUR 2018 2017

Ränteintäkter 2 1

Valutakursvinst 2 313 3 560

Övriga finansiella intäkter 0 25

Summa finansiella intäkter 2 314 3 586

Räntekostnader –54 –8

Valutakursförlust –1 365 –3 367

Övriga finansiella kostnader –2 0

Summa finansiella kostnader –1 422 –3 375

Netto finansiella poster 892 211

Not M11 Vinstdisposition

KEUR

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Överkursfond 273 798

Balanserad vinst –23 255

Totalt disponibla medel 250 543

KEUR

Styrelsen föreslår följande fördelning av disponibla vinstmedel:

Till aktieägarna utdelas 0,05 EUR per aktie 2 947

I ny räkning överföres 247 596

Totalt disponibla medel 250 543
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Årsredovisning Handicare Group 2018   |   Försäkran

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redo-
visningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredo-
visningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför. Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 8 maj 2019 
för fastställelse.

  Stockholm den 25 mars 2019

 Lars Marcher Joakim Andreasson
 Styrelsens ordförande Styrelseledamot

 Jonas Arlebäck Maria Carell
 Styrelseledamot Styrelseledamot

 Johan Ek Elisabeth Thand Ringqvist
 Styrelseledamot Styrelseledamot

 Claes Magnus Åkesson  Staffan Ternström 
 Styrelseledamot  VD 

  Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 mars 2019

  Ernst & Young AB

  Stefan Andersson-Berglund
  Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Handicare Group AB (publ), org nr 556982-7115

Beskrivning av området Hur detta område beaktades i revisionen

Per den 31 december 2018 bestod huvuddelen av koncernens totala tillgångar 
av goodwill och immateriella tillgångar med obestämd livslängd. Huvuddelen av 
moderbolagets tillgångar utgjordes av aktier i dotterbolag (hädanefter benämn-
da som tillgångarna tillsammans med goodwill och immateriella tillgångar med 
obestämbar livslängd). Tillgångarna redovisas till historiskt anskaffningsvärde och 
testas årligen för nedskrivning per kassagenererande enhet eller vid indikation på 
nedskrivningsbehov. Ett nedskrivningsbehov finns om en tillgångs återvinnings-
värde understiger det redovisade värdet.

Återvinningsvärdena för tillgångarna är baserat på koncernens och de kassa-
genererande enheternas framtida möjlighet och förmåga att sälja produkter 
på marknaden och på så sätt generera kassaflöden. Bolagets bedömning av 
återvinningsvärdet per 31 december 2018 baseras därför på bolagets prognoser 
avseende framtida kassaflöden för de kassagenererande enheterna. I bedömningen 
ingår bland annat även diskonteringsräntorna och tillväxttakt. 

Med hänsyn till tillgångarnas värde i förhållande till koncernens och moderbola-
gets totala balansomslutning samt den inneboende osäkerhet som normalt finns 
vid bedömningar i samband med beräkning av återvinningsvärdet har vi bedömt 
värderingen av tillgångarna som ett särskilt betydelsefullt område i vår revision. 

Vi har i vår revision utvärderat de prognoser för framtida kassaflöden, vilket inklu-
derar tillväxttakt, som bolaget baserat sina värderingsmodeller på. Prognosen har 
utvärderats för rimlighet genom jämförelse med vår kännedom om koncernens 
verksamhet och historisk information samt bolagets tidigare förmåga att bedöma 
framtida utfall. Bolagets identifierade kassagenererande enheter har utvärderats 
och jämförts med hur bolaget följer verksamheten internt. Vi har i vår revision 
använt våra värderingsspecialister för att utvärdera bolagets värderingsmodeller 
och använda diskonteringsräntorna.

Se not 1, 2 och 10 för bolagets beskrivning av de tillgångarna samt ned-
skrivningstest. Vi har bedömt om lämnade upplysningar i årsredovisningen är 
ändamålsenliga.

Värdering av goodwill och immateriella tillgångar med obestämd livslängd

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  

KONCERNREDOVISNINGEN

 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Handicare 
Group AB (publ) för år 2018 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
48-57. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 35–89 i 
detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 2018 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 rättvisan-
de bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalan-
den omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 48-57. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till 
moderbolagets revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) 
artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revi-
sionssed 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. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga 
förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har 
tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden. 

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår profes-
sionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades 
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa 
områden. Beskrivningen nedan av hur revisionen genomfördes inom dessa områden 
ska läsas i detta sammanhang.

Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns ansvar i vår 
rapport om årsredovisningen också inom dessa områden. Därmed genomfördes 
revisions-åtgärder som utformats för att beakta vår bedömning av risk för väsentliga 
fel i årsredovisningen och koncernredovisningen. Utfallet av vår granskning och de 
granskningsåtgärder som genomförts för att behandla de områden som framgår 
nedan utgör grunden för vår revisionsberättelse. 
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncern-
redovisningen och återfinns på sidorna 1-20 samt 93-96. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informa-
tionen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga 
att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen  
och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som 
de antagits av EU. Styrelsen och verk-ställande 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 styrel-
sen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
An-tagandet 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.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och upp-
gifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 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 rimlig heten 
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 det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen 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 förhål-
landen göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredo-
visningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredo-
visningen 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 koncern-redovisningen. 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.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta 
yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhål-
landen som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande 
motåtgärder. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa 
områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och 
koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga 
felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. 
Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författ-
ningar förhindrar upplysning om frågan. 
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA  

FÖRFATTNINGAR 

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörernas förvaltning av Handicare Group AB (publ) för år 2018 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvars-
frihet 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 direktörernas 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 koncer-
nens verksamhetsart, om-fattning 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 fortlöpande 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 överens-
stämmelse med lag och för att medels-förvaltningen 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 direktörerna i något 
väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan  

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.
•  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 för-
summelser 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 professi-
onellt 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-rapporten på sidorna 48-57 
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av 
bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrap-
porten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § 
andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket 
samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar samt i överensstämmelse med årsredovisningslagen. 

Ernst & Young AB, med Stefan Andersson-Berglund som huvudansvarig revisor, 
Box 7850, 103 99 Stockholm utsågs till Handicare Group ABs revisor av bolags-
stämman den 8 maj 2018 och har varit bolagets revisor sedan 29 september 2014. 
Handicare Group AB (publ) har varit ett företag av allmänt intresse sedan 10 oktober 
2017.

Stockholm den 25 mars 2019
Ernst & Young AB

Stefan Andersson-Berglund
Auktoriserad revisor
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Handicare använder vissa nyckeltal som inte är definierade i de regler för finansiell rapportering som Handicare tillämpar. Syftet med dessa nyckeltal är att skapa en bättre 
förståelse för hur verksamheten utvecklas. Det ska särskilt betonas att dessa alternativa nyckeltal, såsom de definierats, inte till fullo kan jämföras med andra bolags nyckeltal 
med samma benämning.

Alternativt nyckeltal Definition Förklaring för användningen

Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av intäkterna. Detta mått används av koncernledningen för att följa avkastningen på direkta  
tillverkningskostnader.

Bruttoresultat Intäkter minskat med direkta kostnader (direkta 
material-, arbets- och fraktkostnader) för att tillverka och 
sälja produkterna. 

Detta mått används av koncernledningen för att följa bidraget för att täcka 
indirekta kostnader.

EBITmarginal Rörelseresultat (EBIT) i procent av intäkterna. Handicare anser att EBIT-marginal är ett användbart mått tillsammans med 
intäkts tillväxt för att följa värdeskapande.

EBITA Resultat före ränta, skatt och avskrivningar. Handicare anser att EBITA visar resultatet som genereras av den löpande 
verksamheten.

EBITAmarginal EBITA i procent av intäkterna. Handicare anser att EBITA-marginal är ett användbart mått tillsammans med 
intäkts tillväxt för att följa värdeskapande.

EBITDA Resultat före ränta, skatt och av- och nedskrivningar. Handicare anser att EBITDA ger en förståelse för hur rörelseresultaten genereras 
av verksamheten oavsett hur den finansieras.

EBITDAmarginal EBITDA i procent av intäkterna. Handicare anser att EBITDA-marginal är ett användbart mått tillsammans med 
intäktstillväxt för att följa värdeskapande.

Investeringar (capex) Investeringar i både materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar, exklusive finansiella tillgångar.

Handicare använder Investeringar (capex) som en siffra för att visa de totala 
investeringarna i operativa tillgångar.

Justerad EBITA EBITA exklusive Övriga specificerade poster. Övriga 
specificerade poster omfattar transaktionskostnader, 
integrationskostnader, omstruktureringskostnader, kost-
nader för börsnotering, kostnader för återkallelse, och 
övriga effektivitetsprojekt.

Handicare anser att justerad EBITA är ett användbart mått för att visa bolagets 
resultat som genereras från den löpande verksamheten och följer justerad 
EBITA som det främsta måttet på bolagets resultat.

Justerad EBITAmarginal Justerad EBITA i procent av intäkterna. Handicare anser att justerad EBITA-marginal är ett användbart mått för att visa 
bolagets lönsamhet som genereras av den löpande verksamheten.

Justerad EBITDA EBITDA exklusive Övriga specificerade poster. Övriga 
specificerade poster omfattar transaktionskostnader, 
integrationskostnader, omstruktureringskostnader, 
kostnader för börsnotering, kostnader för återkallelse och 
övriga effektivitetsprojekt.

Handicare anser att justerad EBITDA är ett användbart mått för att visa bolagets  
resultat som genereras från den löpande verksamheten.

Justerad EBITDA 
marginal

Justerad EBITDA i procent av intäkterna. Handicare anser att justerad EBITDA-marginal är ett användbart mått för att visa  
bolagets lönsamhet som genereras från den löpande verksamheten.

Justerat operativt  
kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten (inklusive 
förändringar i rörelsekapital) exklusive Övriga specifi-
cerade poster. Övriga specificerade poster omfattar 
transaktionskostnader, integrationskostnader, omstruktu-
reringskostnader, kostnader för börsnotering, kostnader 
för återkallelse och övriga effektivitetsprojekt.

Justerat kassaflödet från den löpande verksamheten används för att följa 
verksam hetens kassaflöde oavsett finansieringsstruktur.

Justerat operativt kassa
flöde /Justerad EBITDA

Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten i 
procent av justerad EBITDA.

Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten/Justerad EBITDA används 
för att följa avkastning på rörelsekapital och investeringar.

Definitioner
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Alternativt nyckeltal Definition Förklaring för användningen

Konstant valuta Omräkning av föregående period till aktuell periods 
genomsnittliga valutakurser.

Förbättrar jämförbarheten i intäkter mellan perioder.

Nettoskuld Räntebärande skulder minskat med likvida medel. Nettoskuld är ett mått som visar bolagets totala skuldsättning.

Nettoskuld/Justerad 
EBITDA

Räntebärande nettoskuld i förhållande till justerad 
EBITDA.

Handicare anser att detta mått hjälper till att visa den finansiella risken och är ett  
användbart mått för koncernledningen för att följa bolagets skuldsättningsnivå.

Organisk tillväxt Organisk tillväxt avser intäktstillväxt exklusive (i) tillväxt 
hänförlig till förvärv och avyttringar, och (ii) tillväxt hänförlig 
till fluktuationer i valutakurser. De olika komponenterna 
inom Organisk tillväxt beräknas enligt följande:

Förvärv och avyttringar
Visar hur förvärv och avyttringar som har slutförts under 
den relevanta perioden har påverkat de redovisade 
intäkterna. 

För att uppskatta påverkan från förvärv på den 
faktiska förändringen av intäkterna subtraheras bidragen 
från förvärvade enheter för den aktuella perioden från de 
totala intäkterna för samma period. Till exempel, effekten 
från en verksamhet som förvärvades per den 30 septem-
ber ett visst år motsvarar intäktsbidraget under det fjärde 
kvartalet för det året från den förvärvade verksamheten.

För att uppskatta påverkan från avyttringar på den 
faktiska förändringen av intäkterna subtraheras bidragen 
från de avyttrade enheterna för den aktuella perioden 
respektive för jämförelseperioden (den föregående  
perioden). 

Valutakursfluktuationer
Visar hur de redovisade intäkterna har påverkats av 
omräkningen av intäkter som genererats i andra valutor 
än euro (som är Koncernens redovisningsvaluta) när 
det uppstår valutakursdifferenser mellan den relevanta 
 perioden och motsvarande period föregående år. Intäkter 
i andra valutor än euro för jämförelseperioden (föregående 
period) räknas om med tillämpning av gällande valutakurs 
för de aktuella perioderna för att eliminera effekterna från 
valutakursfluktuationer för den relevanta perioden på de 
totala intäkterna mellan perioderna.

Organisk tillväxt används av Handicare för att följa den underliggande intäktsut-
vecklingen mellan olika perioder vid konstanta valutor och exklusive påverkan 
från eventuella förvärv och/eller avyttringar.

Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar. Handicare anser att detta är ett användbart mått för att visa vilken andel av de 
totala tillgångarna som finansieras genom eget kapital och används av koncern-
ledningen för att följa koncernens långsiktiga finansiella styrka och förmåga att 
stå emot förluster.
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MEUR 2018 2017

Intäkter 290,9  284,3 

Direkt material –133,3  –128,0 

Direkt personal –26,2  –25,3 

Frakt (in- och utgående) –11,7  –10,0 

Bruttoresultat 119,7  121,1 

MEUR 2018 2017

Rörelseresultat (EBIT) 13,2  14,0 

Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar 5,6  5,0 

Övriga specificerade poster 3,0  7,1 

Justerad EBITA 21,8  26,2 

Av- och nedskrivningar materiella tillgångar 3,8  3,5 

Justerad EBITDA 25,7  29,7 

MEUR 2018 2017

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 23,9  21,0 

Betald inkomstskatt 1,6  0,4 

Erhållen / betald ränteintäkt / räntekostnad 3,0  –16,4 

Finansnetto enligt resultaträkning 1,2  17,6 

Icke kassaflödespåverkande poster –1,0  1,7 

Övriga specificerade poster 3,0  7,1 

Avyttrad verksamhet –  –1,7 

Justerad EBITDA 25,7  29,7 

Förändring i rörelsekapital –1,3  –12,4 

Nettoinvesteringar i materiella/ immateriella tillgångar –5,9  –5,6 

Justerat operativt kassaflöde 18,4  11,6 

Nedan följer en avstämning av de väsentliga alternativa nyckeltal som Handicare 
använder.
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Årsstämman i Handicare Group AB (publ) äger rum den 8 maj 2019 
klockan 13:00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15,  
Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
 ❚  Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken  
den 2 maj 2019.

 ❚  Dels anmäla sig till bolaget senast den 2 maj 2019,  
varvid antalet biträden (maximalt två) ska uppges.

ANMÄLAN

Anmälan kan göras:
 ❚  Per brev under adress Handicare Group AB,  
Ingmar Bergmans gata 4, 114 34  Stockholm.

 ❚ Per telefon 073 305 30 65 vardagar 09:00–16:00.
 ❚ Via www.handicaregroup.com.

Vid anmälan ska aktieägare ange namn, person- eller organisations-
nummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. 
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och 
endast användas för årsstämman 2019. Om deltagande sker med stöd av 
fullmakt ska denna insändas till Handicare före årsstämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt 
registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna 
registrering ska vara införd i aktieboken den 2 maj 2019 måste aktie-
ägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför en sådan 
registrering.

UTDELNING

Styrelsen har föreslagit en utdelning för verksamhetsåret 2018 om 0,05 
EUR per aktie, med avstämningsdag den 10 maj 2019. Om årsstämman 
beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetal ning av utdelningen 
ske från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2019. 

Årsstämma 2019

Delårsrapport januari – mars  25 april 2019
Årsstämma  8 maj 2019
Delårsrapport januari – juni  14 augusti 2019
Delårsrapport januari – september  24 oktober 2019

Kalendarium
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