Adding value.
For a better life.
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Välkommen till AdderaCares årsstämma
Tid och plats
Årsstämman i AdderaCare AB (publ) äger rum onsdagen den 23 maj 2018 klockan 09:00 på Norra Vallgatan 64
(Sedermera Fondkommission) i Malmö.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018, och
• anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 17 maj 2018 skriftligen till AdderaCare AB, Hans Michelsensgatan 9,
211 20 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 0735-41 00 83 eller per e-post info@adderacare.com.
I anmälan skall aktieägare uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).
Anmälan skall i de fall så krävs åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga
rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 17 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock
längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också
ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att
underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.adderacare.com och skickas med post till
aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

AdderaCare på en minut

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

B

C

D

Hur vi generar intäkter

Vår strategi

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

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

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

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

KOMIKAPP
Svenskt bolag som marknadsför produkter inom områdena
sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel

Våra
bolag

AMAJO
Norskt bolag som planerar, bygger och anpassar sinnesrum för stimulering, avslappning, lärande och interaktion

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

HUKA
Nederländskt företag som utvecklar och tillverkar specialfordon
som specialcyklar, mobilitetsskotrar och en rullstolsskoter

5 starka skäl för AdderaCare
Ökad livslängd
i Europa

1

Vår strategiska
förvärvsstrategi

Vår starka
företagsportfölj

2

3

Erfaren och
kompetent ledning
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Finansiell styrka
och långsiktighet
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2017 i korthet
Nettoomsättning

128,0* MSEK
(93,8 MSEK)

Rörelseresultat 13,1* MSEK
(EBITDA)
(12,3 MSEK)

Resultat efter
finansnetto

6,1* MSEK
(7,7 MSEK)

46,4 %
(42,7 %)

Soliditet

Viktiga händelser under 2017

1

2

Första kvartalet

Andra kvartalet

• AdderaCare tecknar i januari
2017 avtal om att förvärva
100 procent av aktierna i
norska Amajo A/S. Affären
avslutas i början av mars 2017.

• AdderaCare offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret
2016. Årsredovisning finns
tillgänglig på AdderaCares
hemsida (www.adderacare.com).

• AdderaCares CFO Henrik
Carlsson förvärvar 15 000 		
aktier i Bolaget i januari 2017.

• AdderaCare håller den 16 maj
2017 årsstämma på Sedermera
Fondkommissions kontor på
Norra Vallgatan 64 i Malmö.
Kommuniké från årsstämman
finns tillgänglig på AdderaCares
hemsida (www.adderacare.com).

3
Tredje kvartalet
• Den riktade nyemissionen som
påbörjades under andra
kvartalet 2017 i syfte att
delfinansiera förvärvet av
Erimed-gruppen kunde
framgångsrikt slutföras i
början på juli månad 2017.

4
Fjärde kvartalet
• AdderaCare genomför en riktad
nyemission om cirka 5 MSEK
i syfte att delfinansiera en
tilläggsköpeskilling för förvärvet
av Erimed-gruppen.
• AdderaCares VD Michael
Hermansson nyttjar det ena av
sina optionsprogram och förvärvar totalt 200 000 aktier
från Bolagets fem huvudägare.
• Den 18 december 2017 hålls
extra bolagsstämma i AdderaCare. Kommuniké från extra
bolagsstämman finns tillgänglig
på AdderaCares hemsida
(www.adderacare.com).

• AdderaCare förvärvar 100
procent av aktierna i Erimedgruppen och genomför en riktad
nyemission om cirka 19,8 MSEK.

Viktiga händelser efter periodens utgång
100 %

Februari 2018

• AdderaCare meddelar att
Bolaget undertecknat ett SPA
(Share Purchase Agreement)
med det nederländska bolaget
Huka B.V. om att förvärva
100 procent av aktierna.

• AdderaCare avslutar i början
av februari 2018 affären med
Huka B.V. Förvärvet sker dels
genom banklån och dels
genom en apportemission till
de tidigare ägarna av Huka B.V.

16,2 MSEK
• AdderaCare meddelar att
styrelsen efter godkännande
vid extra bolagsstämma
beslutat att genomföra en 		
företrädesemission om cirka
16.2 MSEK

19 mars 2018
• AdderaCare publicerar kallelse
till extra bolagsstämma den
19 mars 2018. Fullständig
kallelse finns tillgänglig på
Addera-Cares hemsida
(www.adderacare.com).

*Dotterbolaget Amajo A/S förvärvades per 2017-03-01 (innehav del av år). Dotterbolagen Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB samt Erimed International
KB förvärvades per 2017-05-31 (innehav del av år). Dotterbolaget Huka B.V. förvärvades per 2018-02-01 och är således inte inkluderat.

VD-ord | Michael Hermansson

Ett utvecklande år
med hundra procent måluppfyllelse
Vi har nu avslutat räkenskapsåret 2017 och det har varit ett
framgångsrikt år för AdderaCare, vilket givetvis är mycket
glädjande. Vi har bland annat genomfört två förvärv, tidigt
under 2017 förvärvades Amajo A/S och framåt sommaren 2017
förvärvades Erimed-gruppen. Alldeles nyligen, i februari 2018,
förvärvades även Huka B.V. Konsoliderat innebär dessa förvärv en
omsättningsökning på uppemot 100 MSEK per år för AdderaCarekoncernen.
Samtliga målsättningar uppnådda
AdderaCare har under 2017 uppfyllt samtliga av årets målsättningar. Vi har ökat omsättningen med cirka 36 procent gentemot
föregående räkenskapsår och haft en vinstmarginal om cirka 10,3
procent. Samtidigt har soliditeten bibehållits på en sund nivå om
cirka 46 procent.
Vi har med marginal uppnått den försäljningsökning som
vi haft som målsättning, till stor del genom försäljning inom
de förvärvade bolagen samt en organisk tillväxt i framförallt
Trident Industri.
Men även om vi uppnått alla våra mål är vi inte nöjda. I två
av våra bolag har vi ökat försäljningen men minskat den relativa
lönsamheten och kommer därför att jobba hårdare med dessa
framöver. Bland annat har vi rekryterat Joakim Majava som ny
VD i Trident Industri. Därmed kan jag nu ägna AdderaCare full
uppmärksamhet, medan han kommer att fokusera på att förbättra
Tridents lönsamhet.
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Stabil tillväxt i de flesta bolag
Trident Industri säljer betydligt bättre än under fjolåret. Det är
resultatet av en bra efterfrågan inom de flesta produktområden
vi arbetar med, men särskilt bra inom Fordon och Badrum. Framför
allt under första kvartalet 2017 gick försäljningen osedvanligt
bra, ett kvartal då vi traditionellt har lägre försäljning av ramper
beroende på väderförhållandena i Sverige.
Kom i Kapp ökade sin försäljning under året, trots en ökande
konkurrens. Vi bedömer att det är ett resultat av ett fokuserat
säljarbete som under åren byggt förtroende och goodwill hos
våra kunder och slutförbrukare. Vi fortsätter vårt säljfokus och
har anställt fler säljare för att besöka föreskrivare, kunder och
slutförbrukare.
Amajo tappade försäljning under året. Bolaget är till viss del
mer fokuserat på större projekt, som till exempel sinnesrum, och
vi har här inte fått samma genomslag som under 2016. Vi har
dock under året rekryterat två specialistsäljare och ser med tillförsikt fram emot 2018. En ny Daglig ledare för bolaget kommer
också att tillträda under början av andra kvartalet.
Erimed-gruppen har varit en del av AdderaCare under sju
månader och vi ser en stabil efterfrågan av Erimeds produkter
under 2017 jämfört med tidigare år.
Fokus på fortsatta förvärv
Förvärvet av Amajo A/S finansierades via AdderaCares kassa,
medan förvärvet av Erimed-gruppen gjordes dels med en riktad

nyemission och dels med ett banklån. En viktig del i vår strategi
är att vi i förvärvskalkylen räknar med ett ökat rörelseresultat per
aktie trots att befintliga aktieägare kan komma att bli utspädda.
Vårt uppbyggnadsarbete kommer att fortsätta under 2018.
Redan i februari förvärvade vi Huka B.V., ett nederländskt bolag
som arbetar med specialfordon såsom specialcyklar, mobilitetsskotrar och en rullstolsskoter. Detta förvärv kommer att passa
mycket bra in i AdderaCare-familjen, vi känner till dem väl som
leverantör till Trident under 15 års tid. Nu har vi många möjligheter att utveckla den svenska marknaden ytterligare.
Ängelholm, där Trident är beläget, kommer att bli en ”hub”
för Hukas fortsatta skandinaviska satsningar, vilket naturligtvis skapar en geografisk närhet som de inte haft tidigare. Det
ska bli speciellt intressant att följa de projekt som Huka har för
att införliva webb- och app-baserade lösningar för nyttjare av
deras fordon. Det gäller allt ifrån att beställa reservdelar (vilket
säkerställer vår eftermarknad) samt att skapa en ”community” av
nyttjare som kommer att ge feedback på produkter och service.
Genom förvärvet av Huka har vi fått in en bra fot på den nederländska marknaden och vi kommer fortsätta att undersöka denna
efter flera intressanta bolag.

vinsten per aktie ökar trots utspädning. Efter förvärvet utvecklar
vi bolaget genom ett aktivt styrelsearbete.
Vi avslutar ett 2017 där vi levererar 100 % måluppfyllelse på
de mål som vi satt upp för vårt bolag. Det har varit ett utvecklande år som gett oss bevis på att vår affärsmodell fungerar. Vi har
ytterligare vidareutvecklat vår styrningsmodell, vi har positiva
kassaflöden ifrån alla våra bolag och vi kan konstatera att vi behöver följa vår utlagda strategi för att få bättre utväxling på vår
koncernstruktur. Vi har tidigare kommenterat att allt inte har gått
vår väg. Vi är inte nöjda med resultatutvecklingen i vissa bolag
och kommer att arbeta vidare med att förbättra kostnads- och
intäktsstrukturerna under 2018.
Jag har stor tilltro till AdderaCares fortsatta tillväxt och av det
skälet valde jag i december 2017 att nyttja det första av mina två
optionsavtal till fullo.
Michael Hermansson VD, AdderaCare AB

Vår strategi ger resultat
Vår strategi bygger på att vi förvärvar bolag genom att erbjuda
50 % av köpeskillingen som en riktad nyemission och lånefinansierar resterande del, samtidigt som vi säkerställer att rörelse-
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Marknadsöversikt

Många faktorer tyder på en
växande europeisk marknad
Vi lever allt längre. Av de tio länder som har högst förväntad
livslängd i världen finns nio i Europa. Det innebär att andelen äldre
i samhället ökar och förväntas öka allt mer. Dagens och morgondagens seniorer ställer samtidigt högre krav på livskvalitet.
Studier visar att européer generellt vill ha möjlighet att bo kvar
hemma, bibehålla sin rörlighet och kunna vårdas i hemmet.
Samtliga dessa faktorer kommer att ha påverkan på den europeiska hjälpmedelssektorn efterhand som efterfrågan på kunskap,
redskap och utrustning för en bibehållen livskvalitet ökar.
Medellivslängden ökar i Europa
Européerna är friskare och lever längre än tidigare, uppger
Världshälsoorganisationen (WHO) i sin stora hälsorapport 2011.
Den förväntade livslängden har mellan 1980 och 2010 ökat
med fem år.1
Samtidigt konstaterar WHO att skillnaderna mellan olika länder är stora. Medan spanjorer har en förväntad livslängd på 82,2
år så väntas en person född i Kazakstan bara bli 68,7 år gammal.
Europeiska män har också kortare livslängd än kvinnor, 72,5 år
jämfört med 80 år.
Sverige ligger i sin tur i topp bland de europeiska länderna.
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknas medellivslängden
i Sverige till 83,4 år för nyfödda flickor och 79,5 år för nyfödda
pojkar. SCB beräknar att medellivslängden kommer att öka och
2060 förväntas nyfödda flickor ha en medellivslängd på 87 år och
nyfödda pojkar en medellivslängd på 85 år2. Det som möjliggör en
ökad medellivslängd är förbättrade levnadsvillkor samt minskad
dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Det ökade antalet äldre
innebär även ökade vårdkostnader och då åldrandet i sig innebär
fysiologiska nedsättningar och potentiellt kroniska sjukdomar
finns ett ökat behov av vård och omsorg.
Allt fler vill vårdas i hemmet
En majoritet av européerna (51 procent) anser att det bästa för
äldre som inte kan bo utan hjälp är att de fortsätter bo hemma
fast med någon form av assistans, antingen från barnen eller från
samhället. Endast 10 procent tycker att det är bättre med ålderdomshem eller motsvarande. Tillfrågade om hur de själva skulle
vilja ha det, uppger 89 procent att de vill bo kvar hemma och få
vård och omsorg där.3
I Sverige har andelen sjuka äldre som har omfattande vårdoch omsorgsinsatser och ändå bor kvar hemma enligt Socialstyrelsen ökat från 67 till 74 % åren 2008–20134. Detta beror

delvis på platsbrist inom äldreboenden men även på att det finns
en vilja hos många äldre att bo och vårdas i hemmet samt att
äldre idag är mer medvetna om sitt hälsotillstånd och ställer högre
krav än tidigare.
Äldre ställer högre krav
Att äldre idag är mer medvetna om sitt hälsotillstånd och ställer
högre krav har också inneburit ökade vårdkostnader. Under
slutet av 1950-talet var hälso- och sjukvårdens andel av BNP
strax under 3 %. Idag motsvarar hälso- och sjukvårdens andel
cirka 9 % av BNP. Att äldre idag ställer högre krav på vården märks
också genom att antalet vårdtillfällen i slutenvård har ökat, vilket
indikerar att patienter återkommer oftare. Märkbart är även att
antalet besök i primärvård (akutvård) ökar, medan antalet läkarbesök i öppenvård (vårdcentraler) minskar5. Det finns således
starka ekonomiska incitament som driver utvecklingen av hemsjukvård framåt.
Förutsättningar för ökad livskvalitet
Mycket talar för att det ökade antalet äldre ställer högre krav på
anpassning av hem för ökad livskvalitet. Den kommande äldre
generationen är vana vid en annan livsstil och har därför andra
preferenser. Dessa genererar ekonomiska drivkrafter vilka kan
tillgodose de krav framtida äldre ställer, som till exempel tillgänglighet, hög kvalitet samt god service. Äldre har idag ofta även en
större betalningsvilja än historiskt för att få det man vill ha6.
Sammantaget talar mycket för att dessa övergripande trender
i samhället kommer att påverka efterfrågan på hjälpmedel och
anpassningar positivt. Det finns både samhällsekonomiska och
individbaserade drivkrafter som samverkar, vilket talar för att
företagen inom AdderaCare är väl positionerade på en expanderande marknad.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

WHO, Global Health Observatory (GHO), World Health Statistics 2011
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2011/en/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/
aldrande-befolkning/
”Health and long-term care in the European Union”, Special Eurobarometer
283 (2007)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015februari/alltfarresjukaaldreborpa
aldreboende
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126- 72/Documents/
V%C3%A5rdens%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20verksamhet%2och%
20kostnader.pdf
http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID
=8c9ab3cf-a248-4877-b806- 9415ba447a79&FileName=boende_for_
aldre_1208.pdf
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Affärsmodell

Lokalt entreprenörskap och aktiv ägarstyrning
skapar mervärde för både ägare och brukare
Vår vision
Ökad livskvalitet för alla med funktionsvariationer.
Vår affärsidé
AdderaCare förvärvar majoritetsposter i lönsamma bolag med
positivt kassaflöde som i huvudsak bedriver försäljning av egna
produkter inom hemsjukvård och hjälpmedelssektorn. Vi vidareutvecklar bolagen genom att kombinera innovationskraften och
kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och
erfaren ägarstyrning. På så vis skapar vi mervärden för både
ägare och brukare.
Våra mål
AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare
än marknaden. Företagsgruppen kommer att kompletteras med
lönsamma bolag som är aktiva inom hjälpmedelssektorn. Bolagets
målsättning är att ha en vinstmarginal på över 10 % under en
konjunkturcykel.
Ytterligare en målsättning är att Bolagets skuldsättning inte
ska vara större än tre gånger Bolagets EBITDA.
AdderaCares utvecklingsmål:
• Att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens
omsättning med mellan 30–50 %
• Att ha en vinstmarginal över 10 % under en konjunkturcykel
• Att Bolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger
så stor som EBITDA
• Att Bolaget ska ha en soliditet på över 35 %
• Genomföra ett listbyte till Nasdaq Nordic Small Cap
2019–2020
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Vår strategi
AdderaCare ska bygga upp en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv. Företagsgruppen ska växa
fortare än marknaden organiskt. Moderbolaget köper lönsamma
bolag som efter förvärv ska utvecklas genom en aktiv ägarroll där
kontinuitet för det förvärvade bolaget är ett nyckelord. Förvärven
genomförs till 50 % med likvida medel och till 50 % genom en
riktad nyemission där säljande part erbjuds aktier i AdderaCare
som en del av köpeskillingen. Vi följer i dagsläget mer än 50 bolag
för att hitta förvärvskandidater. För att uppnå målsättningen att
växa fortare än marknaden arbetar vi med en ägarmodell som
bygger på aktivt styrelsearbete, decentralisering, entreprenörskap och lönsam tillväxt i de bolag som förvärvas.
Vi använder ett antal olika angreppssätt och en kombination av olika verktyg för att utveckla bolagen, som till exempel
sortimenstrevidering, minimering av lager och kundfordringar,
optimering av fakturarutiner etc.
AdderaCare kommer enbart att förvärva bolag med ett
positivt kassaflöde. Förvärvade bolag får behålla sin identitet och
ledning. Vi vill inom vår företagsgrupp skapa utrymme för samarbeten och kunskapsutbyte mellan de ingående bolagen.
AdderaCares intäkter ska genereras genom försäljning till
kommun, landsting och privatpersoner. Försäljningen kommer
att bedrivas genom dotterbolagen.

Bolagen

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

Ett helhetskoncept
för funktionalitet
Trident bildades 1983 med en vision om att skapa en ökad
tillgänglighet i samhället genom ett helhetskoncept för funktionalitet. Idag fokuserar Trident primärt på tillgänglighet (ramper,
badrum och hissar för exteriör bostadsanpassning) samt fordon
(försäljning och anpassning av specialcyklar) . Kunderna finns
framför allt inom kommun, landsting men även inom byggbranschen. Tridents största marknad finns i Sverige. Exporten har
historiskt ökat årligen och går framför allt till Finland, Norge,
Danmark, England, Frankrike samt Benelux-länderna. Tridents
målsättning är att ha de bästa produkterna på marknaden inom
sitt verksamhetsområde.
Verksamheten är uppdelad i två huvudområden, Tillgänglighet
och Hjälpfordon.
Tillgänglighet
Trident utvecklar, tillverkar och säljer ett antal olika hjälpmedel
för ökad tillgänglighet som exempelvis ramper, trappor och hissar
samt funktionella badrumsprodukter.
Ramper
Trident är en komplett tillverkare och leverantör av handikappsramper, däribland tröskelramper, rullstolsramper och entréramper
för alla nivåskillnader.
I Sverige har Trident levererat sin egentillverkade EU-ramp
till de flesta av landets kommuner. Under året lanserades även
en lättmonterad aluminiumramp för hemmabruk. Ramper står för
cirka 55–60 % av Tridents omsättning.

Trappor och hissar
Trident erbjuder ett stort antal typer av hjälpmedel för privat
och offentlig miljö. Trident saluför bland annat en kombinerad
lyftplattform och trappa kallad FlexStep vilken förenklar vardagen
för personer med rörelsehinder. Trappor och hissar står för cirka
7–9 % av Tridents omsättning.
Badrum
Trident saluför utvalda kvalitetsprodukter för att möta användares behov av bekväma och funktionella badrum. Produkterna
underlättar den vardagliga användningen. Sortimentet inkluderar
bland annat toaletter, duschar, skåp, speglar, toalettarmstöd
och stödhandtag. Badrumsutrustning står för cirka 5–10 % av
Tridents omsättning.
Hjälpfordon
Trident bedriver försäljning av specialcyklar. Genom AdderaCares
förvärv av Huka, en nederländsk tillverkare av specialfordon
och leverantör till Trident, i februari 2018 kommer satsningen på
specialfordon att öka. Förvärvet innebär en kraftig satsning på
detta segment och medför värdeskapande synergier för både
Trident och Huka. Hjälpfordon stod 2017 för cirka 20 % av
Tridents omsättning, men andelen förväntas växa.
Läs mer om Trident på www.trident.se
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Bolagen | Kom i Kapp AB

Sinnesstimulerande hjälpmedel
som gör skillnad
Komikapp är ett företag inom hjälpmedelssektorn. De arbetar
med tjänster och produkter vilka höjer livskvalitet och delaktighet
för människor med särskilda behov samt deras anhöriga och personal. Bolaget är rikstäckande i Sverige men marknaden sträcker
sig även till de skandinaviska länderna och Europa. Komikapp har
en vision om att vara en banbrytande kraft i samhället som gör
skillnad och ger livskvalitet till den enskilde. De saluför produkter
inom områdena sinnesstimulerande produkter och kognitiva
hjälpmedel.
Sinnesstimulerande hjälpmedel
Sinnesstimulerande hjälpmedel är hjälpmedel vilka ökar förutsättningarna för den enskilde individen att klara av en skoldag,
arbetsdag eller en dag i hemmet utan att de kognitiva svårigheterna tar över. Ett viktigt sinne för människan är känseln, alltså
förmågan att registrera beröring. Enformig och ihållande beröring
gör att intrycken i hjärnan minskar och beröringen inte registreras.
Komikapp saluför bland annat bollhav, bolltäcken och bollkuddar
vilka stimulerar och lugnar kroppen. Bolltäcken och bollkuddar
används till exempel i samband med diagnoser som ADHD, hyperaktivitet, sömnsvårigheter, demens och depression. Sinnesstimulerande hjälpmedel står för cirka 70 % av Komikapps omsättning.
Motorik
Komikapp saluför produkter vilka hjälper människor med koordinationssvårigheter att träna sin koordinationsförmåga. De saluför
både produkter för grov- och finmotorik.
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Produkterna kan exempelvis vara aktivitetstavlor, pussel, byggställningar eller ADL- hjälpmedel vid av- och påklädning. Motorikprodukter står för cirka 5 % av Komikapps omsättning.
Sinnesrum
Sinnesstimulerande hjälpmedel är ett växande område. Komikapp
arbetar med sinnesstimulans genom sinnesrum på bland annat
förskola, skola, äldreomsorg och inom den psykiatriska slutenvården. Syftet med ett sinnesrum är att erbjuda patienter eller
elever en plats för avslappning och att minska stress. Komikapp
bygger tillsammans med beställaren upp ett sinnesrum som
är helt anpassat efter den som ska använda rummet. De säljer
även möblemang vilken stimulerar sinnesro. Exempel på dessa
produkter är vattensängar, musikmöbler, podier, madrasser och
speglar samt interaktiva golv och bubbelrör. Sinnesrum står för
cirka 15–20 % av Komikapps omsättning.
Vestibulära produkter
Det vestibulära systemet finns i innerörat och är inte bara viktigt
för balans och koordination utan alla kroppens sinnesförnimmelser
passerar genom vestibulära systemet på väg till hjärnan. Komikapp
säljer olika produkter som hjälper personer med särskilda behov
att få grepp om sina kroppsrörelser. Exempel på produkter är olika
typer av gungor, hängmattor samt pulkor. Vestibulära produkter
står för cirka 2–3 % av Komikapps omsättning
Läs mer om Komikapp på www.komikapp.se

Bolagen | Amajo A/S

Sinnesrum för både avslappning
och stimulans
Amajo grundades för cirka 30 år sedan. Bolaget har en vision
om att möta utmaningarna inom sinnesstimulerande hjälpmedel
och leda utvecklingen i Norden. Bolaget har en gedigen kompetens och har ambitionen att vara en kunskapsledare både som
vägledare för brukarna, rådgivare för vården och opinionsbildare
för beslutsfattare. Bolagets primära verksamhet är att planera,
bygga och anpassa sinnesrum för olika användningsområden,
till exempel stimulering, avslappning, lärande och interaktion. De
säljer även produkter för aktivitet och stimulering. Målgrupperna
är både barn och vuxna med bland annat funktionsvariationer,
demenssjukdomar och förståndsnedsättningar.

Sinnesstimulerande hjälpmedel
Amajo erbjuder ett brett sortiment av sinnesstimulerande hjälpmedel som bidrar till att människor med olika behov klarar av att
möta sina dagliga utmaningar i skolan, på arbetet och på fritiden.
Hjälpmedlen bidrar till att skärpa och stimulera sinnena, men även
att lugna dem vilket har dokumenterat god effekt vid bland annat
diagnoser som ADHD och tourettes samt vid sömnsvårigheter,
ångest, demens och psykiska sjukdomar.
Läs mer om Amajo på www.amajo.no

Sinnesrum
Amajo har en bred kompetens och lång erfarenhet av att utveckla,
planera och bygga sinnesrum. Det är en tillrättalagd miljö som
gör det lättare att anpassa och sortera de sinnesintryck som man
vill ge brukarna med hjälp av bland annat musik, ljud, ljuseffekter,
fiberoptik, vibrationer och smak/luktstimuli.
Sinnesrummet kan anpassas till en miljö där sinnesintryck
kan tas emot i lugn och ro eller för att påverka mer specifikt, till
exempel med ljus som kan styras på olika sätt. Beroende på vilken
effekt man vill uppnå kan man även förändra färger och därmed
atmosfären. Ett aktivt rum med styrningsmöjligheter kan vara en
bra arena för inlärning för dem med olika förståndsnedsättningar,
eller för kontakt och samspel.
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Bolagen | Erimed International KB

En av Nordens ledande leverantörer
av ortopediska produkter
Erimed är ett svenskt bolag inom hjälpmedelssektorn som
grundades 1980 av Rune Persson som redan då hade en 20-årig
karriär inom hjälpmedelsbranschen bakom sig. I dag drivs bolaget
av hans son.
Erimed har haft en stabil tillväxt genom åren och är idag en
av de ledande leverantörerna av ortopediska produkter i Norden
med ett brett och konkurrenskraftigt sortiment.
Ortopediska skor
Erimed erbjuder ett brett sortiment av ortopediska skor för
barn och vuxna, diabetessjuka och reumatiker samt tillbehör som
material och inlägg i skor. Produkterna håller hög kvalitet och
köps främst in från Europa, USA och Kanada.
Ortoser
Ortoser är hjälpmedel som lindar smärta, underlättar gång eller
motverkar felställningar genom ett mekaniskt tryck mot kroppsdelen, t ex knä eller fot. Erimed har ett stort utbud av både mjuka
och hårda ortoser för t ex frakturer, led och korsbandsskador
samt korsetter och stödbandage.
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Dictusbandet
Dictusbandet är ett ortoshjälpmedel för ett lättare sätt att gå och
ett nytt unikt hjälpmedel för s.k. droppfot. Dictusbandet verkar i
en uppgående rörelse vid lyft av foten vilket till stor del minskar
risken att snubbla vid vardagliga hinder som trösklar, mattor och
trottoarer.
Proteser och proteskomponenter
Erimed har ett stort sortiment av protester för bland annat fötter,
knä och höft inklusive tillbehör som liner sleeves, adaptrar och lås.

Läs mer om Erimed på www.erimed.se

Bolagen | Huka B.V.

Specialfordon som skapar lösningar
för mobilitet
Huka är ett nederländskt företag baserat i Oldenzaal som utvecklar
och tillverkar specialfordon som specialcyklar, mobilitetsskotrar och
en rullstolsskoter. Deras idé är att fokusera på lösningar för mobilitet, snarare än lösningar för personer med funktionsvariation.
Företaget har över 40 års erfarenhet inom fältet, med distributörer i bl.a. USA, Sverige, Norge, Belgien och Tyskland. Under
2017 hade Huka en omsättning om cirka 5,2 MEUR med ett
rörelseresultat (EBITDA) om cirka 485 KEUR.

traditionella tandemcyklar med både två och tre hjul. Huka har även
kombinerade rullstolar och cyklar för barn och vuxna.

Oberoende cykling
Huka utvecklar och tillverkar trehjuliga cyklar som ökar mobiliteten för både barn och vuxna. Cyklarna finns i flera modeller för
både stad och terräng, och de flesta har elmotor som tillval. Snygg
design i kombination med hög kvalitet är viktiga framgångsfaktorer och den låga tyngdpunkten gör dem ytterst stabila. Huka har
även utvecklat The Trike, en unik cykel med två framhjul vilket
bland annat gör den mycket enkel att styra.

Rullstolsskoter
The Pendel är en unik el-skoter gjord för rullstolar. Helt utan hjälp
kan den rullstolsburne köra upp på den och ge sig iväg. Skotern
har en toppfart på 25 km/h och en räckvidd på 60 km vilket gör
den både effektiv och snabb. The Pendel är ett smidigt alternativ
till taxi eller andra transporter och ökar brukarens frihet i och med
att den kan användas helt utan assistans.

Övervakad cykling
Huka erbjuder ett antal cyklar gjorda för två personer. Antingen för
en vuxen ledsagare eller för barn. Modellprogrammet innehåller allt
från sociala tvåsitsiga cyklar där man sitter bredvid varandra till mer

Läs mer om Huka på www.huka.nl

Mobilitetsskotrar
Hukas mobilitetsskotrar passar alla behov, och fungerar lika bra på
vägen och i köpcentret som på skogsstigen eller backig terräng.
Den har hög kapacitet, en kraftfull motor och klarar laster upp till
200 kg.
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Företagsporträtt | Erimed

Kompetens och innovation utvecklar
ortopedtekniska hjälpmedel inom vården.
Ortopedtekniska hjälpmedel korrigerar eller kompenserar fysiska
funktionsnedsättningar eller avsaknad av kroppsdelar.
– Det kan till exempel vara ortoser, proteser och ortopediska skor,
berättar Conny Jalkegård och Matts Larsson, produktexperter
på Erimed.
Men vad är egentligen ortopedteknik? Och hur fungerar det i
praktiken?
– Första steget i processen när någon behöver ett ortopedtekniskt hjälpmedel är att patienten kommer till ortopedmottagningen, berättar Conny Jalkegård som är Erimeds expert på ortopediska skor. Där får han eller hon antingen träffa en ortopedingenjör
eller en sjukgymnast, beroende på vilket hjälpmedel han eller
hon behöver.
Ortopedingenjören eller sjukgymnasten gör sedan en bedömning av behov och hjälper utifrån den bedömningen till att prova
ut hjälpmedel.
– Tillverkningen och anpassningen av hjälpmedlet sköts sedan av
ortopedteknikern, säger Matts Larsson som är legitimerad ortopedingenjör och ansvarar för försäljningen av proteser och ortoser
på Erimed. Det är också ortopedteknikern som servar hjälpmedel
och ser till att de fungerar.
Det unika Dictusbandet
Dictusbandet är en unik produkt som Erimed varit med att utveckla och som blivit oerhört uppskattad av många. Idén kom från
en brukare vid namn Anders Johansson som själv drabbats av så
kallad droppfot och inte var nöjd med de plast- och kolfiberortoser
som marknaden hade att erbjuda.
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– Han gick hem och grubblade på om det inte fanns någon
smidigare lösning på problemet, berättar Conny Jalkegård. Allt han
behövde var ju bara hjälp att lyfta foten. Efter att ha grunnat på
problemet ett tag kom han till slut på att han helt enkelt kunde
använda ett gummiband för att lyfta foten. En lika enkel som
genial idé.
Det krävdes bara en enkel vristmanschett och ett par stålkrokar. Och så var Dictusbandet fött.
– Anders började marknadsföra Dictusbandet tillsammans med en
sjukgymnast, berättar Matts Larsson. De gjorde ett väldigt bra jobb,
men efter ett tag insåg de att de behövde samarbeta med en firma
inom ortopedteknikbranschen för att öka deras möjligheter att föra
ut detta hjälpmedel till fler brukare runt omkring i världen.
Det var skälet till att de kontaktade Erimed och inledde ett
samarbete. Efter ett år av givande partnerskap kom Anders
och sjukgymnasten av olika skäl fram till att det vore bättre om
Erimed tog över Dictusbandet.
– Vi har nu i drygt femton år förvaltat och utvecklat Dictusbandet,
säger Conny Jalkegård. Vi har tagit fram fler storlekar, färger och
andra detaljer som till exempel förfinade krokar och monokrok. Vi är
oerhört glada över att vi har kunnat föra ut Dictusbandet till brukare
i många länder runt världen, alltifrån Nya Zeeland i söder till Kanada
i norr. Det är många som kunnat få glädje av detta hjälpmedel.
Ledande på ortopediska skor
Erimed är dessutom leverantör av ortopediska skor till ortopedtekniska avdelningar och mottagningar i hela Norden.
– Vi har en stark marknadsfördel eftersom vi kan erbjuda ett

väldigt brett sortiment av ortopediska skor för diabetiker, reumatiker och barn, säger Conny Jalkegård. Det är allt från postoperativa
skor till tillbehör som material och inlägg.
Erimed fokuserar enbart på produkter av mycket hög kvalitet
och de är noga utvalda från tillverkare främst från Europa, USA
och Kanada.
Ett brett urval av ortoser och proteser
Ortoser är hjälpmedel som lindrar smärta, underlättar gång eller
motverkar felställningar genom ett mekaniskt tryck mot kroppsdelen som till exempel knä eller fot.
– Erimed har idag ett stort utbud av både mjuka och hårda ortoser
för till exempel frakturer, led- och korsbandsskador samt korsetter och stödbandage, säger Matts Larsson.
Parallellt med detta erbjuder företaget även en mängd olika
proteser och proteskomponenter. Något som Matts Larsson är
mycket glad över.
– Vårt erbjudande har utvecklats till att bli väldigt heltäckande
och det är mycket genomtänkt. Vi har ett stort sortiment av proteser för bland annat fötter, knä och höft inklusive tillbehör som
liners, sleeves, adaptrar och lås. Tillsammans med våra ortopediska skor, ortoser, Dictusbandet är vi något av en one-stop-shop för
den som behöver ortopedtekniska hjälpmedel. I och med vår långa
och breda erfarenhet av hjälpmedel är vi även en resurs inom
rådgivning för både brukare och ortopeder.
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Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse
STYRELSE

Per Nilsson
– styrelseordförande sedan 2016
Per Nilsson (född 1953) är styrelseordförande i AdderaCare sedan 2016.
Nilsson har genomfört studier i ekonomi och beteendevetenskap vid
Lunds universitet. Nilsson startade medicinteknikföretaget Human Care
1992 och var VD för Human Care fram till 2004. Human Care var då
noterat på Stockholmsbörsen. Nilsson har även varit VD för Malmö FF
2011–2014 och VD för MedicPen AB mellan 2014 och 2015. Utöver
engagemanget i AdderaCare är Nilsson även VD för Small Cap Partners.
Antal aktier i AdderaCare AB: 1 530 000 aktier genom ett närstående
helägt bolag.

Jan Kvarnström
– styrelseledamot sedan 2016
Jan Kvarnström (född 1948) är styrelseledamot i Bolaget sedan 2016.
Kvarnström är civilekonom vid Uppsala universitet och har en Executive
MBA vid Handelshögskolan i Stockholm. Kvarnström har bland annat varit
VD i Securum, Esselte och Dresdner Bank AG. Utöver engagemanget i
AdderaCare sitter Kvarnström i styrelsen för Cordet Capital, AXA Partners
CLP, AmTrust International MI och i det egna familjeföretaget K+Cie.
Antal aktier i AdderaCare AB: 1 530 000 stycken privat.
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Marianne Dicander Alexandersson
– styrelseledamot sedan 2016
Marianne Dicander Alexandersson (född 1959) är styrelseledamot i
Bolaget sedan 2016. Dicander Alexandersson är civilingenjör i kemiteknik
vid Chalmers Tekniska Högskola och har tidigare varit VD för Kronans
Droghandel, vice VD på Apoteket, VD för Sjätte AP-fonden samt VD för
Global Health Partner. Utöver engagemanget i AdderaCare sitter
Dicander Alexandersson i styrelsen för ytterligare ett antal bolag.
Antal aktier i AdderaCare AB: 0 stycken aktier.
Optioner: Marianne Dicander Alexandersson har genom optionsavtal
rätt att förvärva 40 000 aktier.

Leif Lindau
– styrelseledamot sedan 2016
Leif Lindau (född 1963) är styrelseledamot i Bolaget sedan 2016. Lindau
har en fil.kand i företagsekonomi vid Lunds universitet och har tidigare
varit VD för bland annat Media Slingan AB, TopInvest AB och Navigator
Ryssland. Sedan 1995 driver Lindau kommunikationsbyrån Navigator
Communications där Lindau även är VD och huvudägare.
Antal aktier i AdderaCare AB: 10 000 stycken aktier genom ett närstående helägt bolag.
Optioner: Leif Lindau har genom optionsavtal rätt att förvärva
40 000 aktier.

Ledande befattningshavare och revisorer

Ledning
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2016. Benediktsson är legitimerad sjukgymnast med examen vid Lunds
universitet. Benediktsson har tidigare under en längre period arbetat på
Human Care och är för närvarande VD på Gerdahallen i Lund.

Michael Hermansson
– VD sedan 2016
Michael Hermansson (född 1959) är VD i Bolaget och Trident Industri AB
sedan 2016. Hermansson är civilekonom vid Göteborgs universitet och
har tidigare bred arbetserfarenhet från Sandvikkoncernen i diverse befattningar samt varit VD för Gas Control Equipment och SafeRoad Group.

Antal aktier i AdderaCare AB: 0 stycken aktier.
Optioner: Rickard Benediktsson har genom optionsavtal rätt att förvärva
40 000 aktier.

Antal aktier i AdderaCare AB: 600 000 stycken privat.
Optioner: Michael Hermansson har genom optionsavtal rätt att förvärva
totalt 200 000 aktier.

Rickard Benediktsson
– styrelseledamot sedan 2016
Rickard Benediktsson (född 1968) är styrelseledamot i Bolaget sedan

Henrik Carlsson
– CFO sedan 2016
Henrik Carlsson (född 1966) är CFO i Bolaget sedan 2016. Carlsson är
civilekonom vid Högskolan i Växjo, numera Linnéuniversitet. Efter fyra år
som revisor på PWC har Carlsson nära 20 års erfarenhet i ledande positioner inom olika branscher och har bland annat varit Finance Manager/Head
of Finance under åren 1994- 2010 på Weight Watchers Sweden ViktVäktarna AB med fokus på den svenska och nordiska marknaden. Carlsson har
dessutom varit ekonomichef på fastighetsbolaget Dagon AB och under
2012–2016 varit CFO på Malmö FF.
Antal aktier i AdderaCare AB: 15 000 stycken privat.
Optioner: Henrik Carlsson har genom optionsavtal rätt att förvärva
40 000 aktier.
REVISORER
KPMG AB är revisor i AdderaCare AB.
Auktoriserade revisorn David Olow (född 1963) är huvudansvarig revisor.

• 21 •

Aktien

Aktien och ägarförhållanden
AdderaCares aktie är noterad på NASDAQ First North med ticker
Addera. Bolaget noterades den 1 december 2016. Den 31
december 2017 fanns totalt 14 086 794 aktier utgivna, alla med
samma rätt till såväl röstning som utdelning.

Aktiekursens utveckling
AdderaCare AB
1 december 2016 –23 april 2018 SEK (Källa: Nasdaq First North).

Utdelningspolitik
AdderaCare befinner sig i en expansiv period där alla överskott av
rörelsen kommer att återinvesteras i bolaget för ytterligare förvärv
eller marknadsexpansion. Bolaget räknar inte med någon utdelning
de närmsta åren.
Handeln i AdderaCares aktie
AdderaCares aktie handlas sedan 1 december 2016 på NASDAQ
First North listan med ticker Addera. Sedermera Fondkommission
är bolagets Certified Adviser.

Ägarstruktur
Ägarförhållanden i AdderaCare AB enligt Euroclear Sweden AB:s
register per 2017-12-31. De aktieägare med mer än 5 % ägande av
bolaget, ägde tillsammans cirka 60 % av samtliga aktier i bolaget.
Det totala antalet aktieägare var cirka 800 stycken.
Aktie- och ägarförteckning per 2017-12-31:
Antal aktier

Namn
Prosus AB**
Frascoty AB
Jan Kvarnström*****
Sannaskogen AB***
Ampere i Malmö AB*
KAA Fastighet AB****
Övriga (ca 800 stycken)
Totalt

Andel av röster och kapital

1 495 398
1 480 000
1 530 000
1 520 000
1 530 000
871 400
5 659 996

10,62 %
10,51 %
10,86 %
10,79 %
10,86 %
6,19 %
40,18 %

14 086 794

100,00 %

* Styrelseordförande Per Nilsson äger 50 % i Ampere AB.
Resterande 50 % ägs av närstående.
** Bengt Olsson äger 100 % i Prosus AB. Olsson var styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
*** Bo Thorvinger äger 100 % i Sannaskogen AB. Thorvinger var
styrelseledamot i Moderbolaget till och med 2016-09-28.
**** KAA Fastighet AB ägs till 50 % av Arne Andersson, tidigare
ägare av Trident Industri AB och 50 % av Alexander Anvedahl.
***** Jan Kvarnström är styrelseledamot i AdderaCare AB.

Aktiekapitalets utveckling
År		

Händelse

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

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

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

Ökning av antalet aktier Ökning av AK
500
1 999 500
480 000
220 000
–
8 100 000
1 450 000
1 246 519
139 275
451 000
1 305 570
1 924 045

*Förestående nyemission förutsatt fullteckning
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50 000,00
–
12 000,00
5 500,00
472 500,00
–
72 500,00
62 325,95
6 963,75
22 550,00
65 278,50
96 202,25

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

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

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för AdderaCare AB (publ),
organisationsnummer 556936-0752, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01–
2017-12-31.
Resultatet av årets verksamhet framgår av efterföljande
finansiella rapporter vilka ska fastställas på årsstämman.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Vi har fortsatt byggandet av AdderaCare Gruppen under 2017
framförallt genom att fokusera på två huvudområden:
1. Förvärv
Redan under januari 2017 meddelade vi att vi tecknat ett avtal att
förvärva 100 % av aktierna i Amajo A/S (Oslo, Norge) och affären
genomfördes i början av mars och finansierades genom Addera
Cares egna kassa.
Under juni månad förvärvade vi Erimed Gruppen, ett förvärv
som finansierades dels genom likvida medel från ett banklån och
dels genom en riktad nyemission.
Vi aviserar efter årets utgång att vi förvärvat 100 % av aktierna i Huka B.V, ett bolag beläget i Oldenzaal (Nederländerna), ett
förvärv som finansieras dels genom ett banklån, dels genom en
apportemission till de tidigare ägarna av Huka B.V.
Vi följer fortsatt ett stort antal bolag vilka vi bedömer uppfyller våra kriterier för ett möjligt förvärv. Vi är aktiva på utställningar, mässor samt andra branschspecifika konferenser och dylikt för
att träffa bolag och dess representanter.
2. Finansiering samt struktur
Allt eftersom antal företag växer i gruppen, måste vi säkerställa
rapporteringsrutiner samt intern kontroll i bolagen som vi förvärvar.
Vi har också fokuserat mycket på att trygga likviditeten i gruppen.
Vi genomförde en riktad nyemission om cirka 5,0 MSEK under det
sista kvartalet under året för att delfinansiera en tilläggsköpeskilling för Erimed gruppen.
Vi aviserar efter årets utgång att styrelsen beslutat att
genomföra en företrädesemission om 16,2 MSEK för att säkerställa likviditeten i bolaget.
VERKSAMHETEN
AdderaCares verksamhet består av att driva och förvärva lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn vars huvudsakliga uppgift
är att förbättra livskvaliteten för människor med olika typer av
funktionsvariationer.
Moderbolagets säte
AdderaCare AB har sitt säte i Malmö, som också är bolagets
huvudkontor. Bolagets adress är Hans Michelsensgatan 9,
211 20 Malmö.

Forskning och utveckling
AdderaCare som koncernmoder bedriver ingen egen forskning
och utveckling utan man driver de helägda dotterbolagen genom
ett aktivt styrelsearbete. De bolag som AdderaCare hitintills har
investerat i är inte speciellt forskningstunga. Dock sker en icke
helt oväsentlig produktutveckling hos de helägda dotterbolagen
med syfte att förbättra våra produkter och tjänster för brukarna.
KONCERNSTRUKTUR
AdderaCare-koncernen bestod per balansdagen – förutom
koncernmodern AdderaCare AB – av fyra stycken rörelsedrivande bolag:
• Trident Industri AB med säte i Ängelholm, men med lokal
närvaro också i Karlstad och i Stockholm.
• Kom i Kapp AB med säte i Varberg, men med lokal närvaro
också i Stockholm (Bromma).
• Amajo A/S med säte i Oslo, Norge.
• Erimed-gruppen bestående av Erimed Förvaltning AB, Rojan &
Ripe AB och Erimed International KB. Erimed Förvaltning AB är
kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB. Erimed-gruppen har sitt säte i Stockholm.
Moderbolaget AdderaCare AB:s verksamhet omfattar koncerngemensamma funktioner som ledning och ekonomi. Efter balansdagen har det holländska bolaget Huka B.V. förvärvats, se nedan
under ”Väsentliga händelser efter balansdagen”.
BOLAGETS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING
KONCERNEN
Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning för 2017 uppgick till 128,0 MSEK
(93,8 MSEK), vilket var en ökning med 36,5 %, mycket tack vare
förvärven av Amajo A/S (1 mars 2017) och Erimed-gruppen (1
juni 2017). Justerat för förvärvade enheter ökade nettoomsättningen med 5,4 % (4,8 %).
Rörelseresultatet uppgick till 7,4 MSEK (8,9 MSEK) och resultatet efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (6,0 MSEK). Koncernens
rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 13,1 MSEK (12,3 MSEK).
Den ökade försäljningsvolymen under året skapade utrymme för god marginal och resultatutveckling under hela 2017,
även om det första kvartalet 2017 var starkast på grund av god
projektförsäljning i Trident Industri AB. På helårsbasis är dock inte
resultatutvecklingen i Trident tillfredsställande då Trident inte
lyckats kompensera för prisökningar på råmaterial samt att bolaget haft extra kostnader för installation och service av ramper/
hissar under året. Trident kommer under 2018 att göra en större
del av dessa installationer själva samt revidera prisbilden inom
utsatta produktområden för att kompensera för kostnadsökningar
av råmaterial.
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Kom i Kapp ökade sin försäljning under året till trots av en allt
mer ökande konkurrens. Den ökade försäljningen bedöms vara ett
resultat av ett fokuserat säljarbete som under åren byggt förtroende och goodwill hos bolagets kunder/slutförbrukare.
Amajo tappade försäljning under 2017 jämfört med 2016.
Bolaget är till viss del fokuserat på större projekt, försäljning av
sinnesrum, och där har bolaget inte fått samma genomslag under
året som under 2016.
Erimed-gruppen har varit en del av AdderaCare under sju
månader och bidraget med en omsättning på 23,5 MSEK med ett
rörelseresultat (EBITDA) om 4,9 MSEK tack vare en mycket god
och stabil efterfrågan av Erimeds produkter.
Rörelseresultatet har i jämförelse med föregående år påverkats negativt av ökade kostnader relaterade till att vara noterade
om cirka 2,0 MSEK i kombination med att avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar samt avskrivningar på leasingåtaganden ökat mellan åren.
Förutom det har koncernen också förberett sig för att stärka
upp organisationen personellt genom att, med start under 2018,
anställa en ny VD för Trident, en ny Daglig ledare i Amajo samt
tillsatt ytterligare säljresurser i Kom i Kapp.
Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under
året till 5,7 MSEK (2,5 MSEK). Av årets investeringar i anläggningstillgångar avser 3,0 MSEK rörelseförvärv och 2,7 MSEK
övriga förvärv. Immateriella anläggningstillgångar har ökat med
41,2 MSEK (-0,8 MSEK) på grund av under året genomförda rörelseförvärv. Föregående års minskning av immateriella tillgångar med
0,8 MSEK var hänförlig till att faktisk villkorad köpeskilling för
Trident Industri blev lägre än vad som uppskattades vid förvärvstidpunkten. Förutom investeringar i anläggningstillgångar och
immateriella anläggningstillgångar har det även under året gjorts
investeringar i andra immateriella anläggningstillgångar om 0,9
MSEK (-) i form av ett nyinstallerat affärssystem i Trident Industri.
Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning
Under maj-juli 2017 genomfördes en riktad nyemission vilket
tillförde bolaget cirka 19,8 MSEK. Den riktade nyemissionen, vilket
var en delfinansiering, var en förutsättning för att kunna genomföra förvärvet av Erimed-gruppen. I november-december 2017
genomfördes ytterligare en riktad nyemission om cirka 5,0 MSEK,
som framförallt täckte kostnaden för den slutliga tilläggsköpeskillingen som utgavs i december för Erimed-gruppen.
De likvida medlen uppgick per den 31 december 2017 till
7,7 MSEK (10,0 MSEK). Den lägre kassabehållningen är ett resultat av under året genomförda rörelseförvärv, där förvärvet av
Amajo A/S reglerades kontant, men även utbetalningar relaterade
till förvärvet av Erimed-gruppen i form av tilläggsköpeskilling
samt justering av det arbetande kapitalet som utgått till de
tidigare ägarna av Erimed har haft en negativ likviditetspåverkan.
Bolaget har dessutom möjliga korta krediter genom etablerade
kreditinstitut som uppgår till 5,0 MSEK vilka per den 31 december
2017 var outnyttjade med 1,5 MSEK (5,0 MSEK).
Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 46,4 % (42,7 %) och det
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egna kapitalet till 68,2 MSEK (39,6 MSEK). Årets kassaflöde exklusive kursdifferens i likvida medel uppgick till -2,2 MSEK (7,0 MSEK).
Personal
Vid årets utgång fanns 47 personer (34) anställda.
MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,9 MSEK (1,8 MSEK)
och resultatet efter skatt uppgick till 4,9 MSEK (4,8 MSEK).
Moderbolagets verksamhet består i att tillhandahålla managementtjänster till dotterbolagen. Det positiva resultatet efter
skatt är hänförligt till under året erhållen utdelning från dotterbolaget Trident Industri AB. Vidare uppgick moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar till - MSEK (0,02 MSEK). De likvida
medlen uppgick per 2017-12-31 till 0,9 MSEK (6,5 MSEK) och
soliditeten uppgick till 55,1 % (51,9 %).
Koncernens resultaträkning i sammandrag (KSEK)
KSEK
Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBITDA)
Årets resultat

2017

2016

2015

128 000
13 141
4 439

93 794
12 314
5 960

46 775
6 390
3 126

Koncernens balansräkning i sammandrag (KSEK)
KSEK

2017

2016

2015

Tillgångar				
Anläggningstillgångar
93 182
52 357
54 247
Övriga omsättningstillgångar
46 078
30 323
26 524
Likvida medel
7 673
10 037
3 077
Summa

146 933

92 717

83 848

Eget kapital och skulder				
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa

68 180
36 279
42 474

39 593
20 113
33 011

9 031
37 685
37 132

146 933

92 717

83 848

2017

2016

2015

31,4
31,8
10,3
13,1
46,4
42,7
14 086 794 12 250 000

27,7
13,7
10,8
8 000 000

13 085 643 9 316 110

8 000 000

Finansiella nyckeltal

Bruttomarginal, %
Vinstmarginal (EBITDA), %
Soliditet, %
Antal aktier vid årets slut
Genomsnittligt antal aktier
för perioden
Rörelseresultat (EBITDA)
per aktie, SEK
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie, SEK
Börskurs vid årets slut

1,00
0,34
5,21
10,68

1,32
0,64
4,25
14,50

0,80
0,39
1,13
N/A

Förvaltningsberättelse

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
• Kontrakt skrevs om att förvärva 100 % av aktierna i det nederländska bolaget Huka B.V. den 1 februari 2018. Kontraktsskrivning och tillträde till bolaget ägde rum samma dag. Förvärvet
genomfördes dels genom likvida medel finansierat genom
banklån och dels genom en apportemission till de tidigare
ägarna av Huka B.V.
• På extra bolagsstämma den 19 mars 2018 beslutades om att
genomföra en företrädesemission av högst 1 924 045 aktier.
Även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad företrädesemission tillför AdderaCare cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.
FRAMTIDSUTSIKTER OCH MÅLUPPFYLLELSE
Vi räknar med att även under 2018 uppfylla de målsättningar
som avgavs vid noteringen, det vill säga att vi ska:
• Öka koncernens omsättning mellan 30 - 50 % under 2018.
• Vinstmarginal över 10 % under en konjunkturcykel.
• Maximal skuldsättning ska inte vara mer än 3 gånger rörelseresultatet (EBITDA).
• Uppnå en soliditet över 35 % i koncernen.
För 2017 ser utfallet av AdderaCares utvecklingsmål ut enligt nedan:
Målsättning

Mål

Utfall

Mellan 30-50 %

36,5 %

Över 10 %
Inte mer än tre
gånger EBITDA
Soliditet
Över 35 %
Listbyte till Nasdaq Nordic Small Cap
2019-2020

10,3 %

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

2,8
46,4 %
Ej tillämpligt

De marknadsförutsättningar som vi presenterade i samband med
vår aktienotering är fortfarande mycket aktuella och har på intet
sätt förändrats:
• Västvärlden och Sverige har en alltmer ålderdomlig åldersstruktur i en allt äldre befolkning som kommer att kräva vård
på något sätt
• Starka ekonomiska incitament att bedriva vård/omsorg i hemmet och inte på någon typ av institution
• Personliga incitament/krav ifrån individ på funktion och design
på produkter från människor med någon typ av funktionsvariation och/eller ålderssymptom
Vi ser en solid efterfrågan på en marknad som alltjämt är okonsoliderad med många mindre aktörer.
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med
IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar

och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över
regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller
i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen
påverkar både aktuell period och framtida perioder.
RISKER OCH OSÄKERHETER I VERKSAMHETEN
Styrelsen beslutar om nivån för risktagandet i verksamheten och
tar slutliga beslut utifrån förslag ifrån den verkställande direktören. Nedan framgår de risker bolaget har att hantera.
Kort historik
Moderbolaget bildades 2013. Moderbolagets kontakter med såväl
kunder som leverantörer är fortfarande relativt nyetablerade. Av
denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera vilket
kan påverka de framtidsutsikter som Moderbolaget har.
Likviditetsrisk/Finansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken att Koncernen får svårigheter att fullgöra
sina åtaganden. Likviditetsrisk uppstår då tillgångar och skulder
har olika löptid och/eller när en verksamhet växer mycket fort och
förbrukar mycket arbetskapital.
Företagsledningen arbetar aktivt med finansieringen och
kassaflödesprognoser upprättas löpande. Företagsledningen
följer rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv för att
säkerställa att bolaget har tillräckligt med kassamedel för att
möta behovet i den löpande verksamheten samt att klara av vår
externa finansiering.
Företagsledningen bedömer i dagsläget att vi löper en liten
risk att komma in i någon form av likviditetskris i företaget.
Valutarisk
Koncernens inköp och försäljning sker till största delen i svenska
kronor. Dock sker en del av inköpen i danska och norska kronor
samt euro och engelska pund. Genom förvärven av Amajo och
Erimed har försäljningen i framförallt norska kronor ökat, men
försäljning sker även i euro och pund. Per den 31 december 2017
förelåg en liten valutarisk i form av obetalda kund- och leverantörsfakturor i annan valuta än kronor.
För att minimera valutarisker arbetar koncernen med valutaklausuler i större inköpsavtal, där klausulerna ger utrymme
för omförhandling av avtalet om valutaförändringar inom vissa
intervall påverkar förutsättningarna för avtalet. På sikt kan även
valutarisker överföras mot kund.
RÄNTERISK
Koncernen är finansierad genom eget kapital och externa banklån. Våra lån har marknadsmässiga villkor med en fast löptid upp
till 5 år, se vidare not Skulder till kreditinstitut.
Marknadstillväxt
En lägre tillväxttakt än förväntat eller en negativ tillväxttakt kan
komma att påverka bolagets resultat negativt. Bolagen har en viss
möjlighet att kompensera för försäljningsförsämring men koncer-
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nen kan komma att påverkas negativt vad gäller rörelseresultat
samt finansiella ställning om något sådant skulle komma att ske.
Regler och politiska beslut
AdderaCare är framförallt verksamt i Sverige och kan komma
att påverkas negativt/positivt om det kommer att ske större
förändringar i lagar, tullar, skatter och andra regelverk vad gäller
våra produkter.
Bolaget gör dock bedömningen att vi på intet sätt berörs
av möjliga begränsningar av vinsten som ett resultat av den så
kallade ”Vinsten i välfärden” debatten.
Utvecklingskostnader
Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla produkter
inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för
produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med
exakthet. Detta medför att en planerad produktutveckling kan bli
mer kostnadskrävande än planerat.
Leverantörer
De ingående bolagen inom AdderaCare-koncernen har en mängd
olika typer av samarbeten med leverantörer, inom såväl som
utanför Sverige. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa
leverantörer kan komma att bryta sitt samarbete med inom
koncernen verksamma bolag, vilket skulle kunna ha en negativ
inverkan på AdderaCares finansiella ställning och rörelseresultat.
Det kan inte heller garanteras att bolagens leverantörer och tillverkare uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan
en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam
och/ eller ta längre tid än vad Bolagen beräknar.
Nyckelpersoner och medarbetare
Moderbolagets och dotterbolagens nyckelpersoner innehar stor
kompetens och lång erfarenhet inom koncernens verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra
negativa konsekvenser för Bolagens verksamhet och resultat.
Konkurrenter
En del av Moderbolagets konkurrenter är multinationella företag
med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av en
försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet
som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig
för att etablera sig inom koncernens verksamhetsområde. Ökad
konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för koncernen i framtiden.
Kunder
Det finns risk att en förlust av en större kund på kort sikt skulle
kunna påverka koncernens omsättning negativt.
AKTIER
Den 31 december 2017 var 14 086 794 aktier utgivna. En aktie
berättigar till en röst och samtliga aktier äga lika rätt till utdelning.
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UTDELNING
Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2017.
Förslag till disposition beträffande bolagets
(moderbolagets) resultat
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

48 632 041
9 443 051
4 925 087

Summa

63 000 179

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

14 368 138
48 632 041

Summa

63 000 179

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

Finansiella rapporter

Resultaträkning för koncernen
1 januari - 31 december						
KSEK				
Not

2017

2016

Nettoomsättning				
2, 3
Kostnad för sålda varor					

128 000
-87 774

93 794
-63 949

40 226
29 845
Bruttoresultat					
						
Övriga rörelseintäkter				
5
158
250
Försäljningskostnader					
-22 764
-15 823
Administrationskostnader					
-10 264
-5 389
Rörelseresultat				
6, 7, 8, 26
7 356
8 883
						
Finansiella intäkter					
12
5
Finansiella kostnader					
-1 229
-1 206
Finansnetto				
9
-1 217
-1 201
						
Resultat före skatt
				
6 139
7 682
						
Skatt				
11
-1 700
-1 722
Årets resultat					

4 439

5 960

Hänförligt till:						
Moderbolagets aktieägare					
4 439
5 960
					
4 439
5 960
						
Resultat per aktie före och efter utspädning			 12
0,34
0,64

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

2017

2016

Årets resultat					
4 439
5 960
Övrigt totalresultat					
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat					
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter			
-361
–
Periodens övrigt totalresultat					
-361

–

Periodens totalresultat					
4 078
Hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare					
4 078

5 960
5 960

						

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

2017

2016

7 356
8 883
Rörelseresultat					
Rörelseresultatet har belastats med:						
Förvärvskostnader enligt IFRS					
681
–
Avskrivning andra immateriella anläggningstillgångar				
129
–
Avskrivning materiella anläggningstillgångar				
848
821
Avskrivning på koncernmässiga övervärden					
3 116
2 142
Avskrivning leasing enligt IFRS					
1 011
468
Rörelseresultat före ovanstående belastning (EBITDA)				
13 141
12 314
						
EBITDA per aktie före och efter utspädning
		 12
1,00
1,32
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Balansräkning för koncernen
1 januari - 31 december						
KSEK				
Not

2017-12-31

2016-12-31

Tillgångar				
4
Immateriella anläggningstillgångar				
13
Andra immateriella anläggningstillgångar				
14
Materiella anläggningstillgångar				
15
Långfristiga fordringar				16
Uppskjuten skattefordran				
11

85 663
797
6 533
40
149

47 549
–
4 768
40
–

Summa anläggningstillgångar					
93 182
					
Varulager				
17
23 664
Skattefordringar					
63
Kundfordringar				
18
19 841
Övriga fordringar				
16
729
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
19
1 781
Likvida medel				
20
7 673

52 357

Summa omsättningstillgångar					
53 751
					
Summa tillgångar					
146 933
KSEK				
Not

2017-12-31

12 848
59
16 078
369
969
10 037
40 360
92 717
2016-12-31

Eget kapital och skulder					
		
21			
Eget kapital				
Aktiekapital					
704
613
Övrigt tillskjutet kapital					
48 632
24 214
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat				
18 844
14 766

Summa eget kapital					
68 180
39 593
					
Skulder				
4			
Skulder till kreditinstitut				
22, 25
20 984
11 367
Övriga långfristiga skulder				
23
4 736
2 471
Uppskjutna skatteskulder				
11
10 559
6 275
Summa långfristiga skulder					
36 279
					
Skulder till kreditinstitut				
22, 25
13 647
Leverantörsskulder					
8 000
Skatteskulder					
53
Övriga skulder				
23
12 661
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
24
8 113
Summa kortfristiga skulder					
42 474
					
Summa skulder					
78 753
					
Summa eget kapital och skulder					
146 933
För information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 27.
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20 113
9 733
7 094
–
10 401
5 783
33 011
53 124
92 717
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Rapport över förändringar i eget kapital
för koncernen				
						
KSEK		
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
				
Balanserade		
		
Övrigt		vinstmedel		
Totalt
Aktietillskjutet
Omräkningsinkl årets		
eget
kapital
kapital
reserv
resultat
Summa
kapital
Ingående eget kapital 2016-01-01
50
–
–
8 981
9 031
9 031
							
Årets totalresultat							
Årets resultat
–
–
–
5 960
5 960
5 960
Årets totalresultat
–
–
–
5 960
5 960
5 960
							
Transaktioner med koncernens ägare							
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare							
Nyemission
563
24 214
–		
24 777
24 777
Inlösen konvertibla skuldebrev				
-175
-175
-175
Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare 563
24 214
–
-175
24 602
24 602
							
Utgående eget kapital 2016-12-31
613
24 214
–
14 766
39 593
39 593
							
KSEK		
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
				
Balanserade		
		
Övrigt		vinstmedel		
Totalt
Aktietillskjutet
Omräkningsinkl årets		
eget
kapital
kapital
reserv
resultat
Summa
kapital
							
Ingående eget kapital 2017-01-01
613
24 214
–
14 766
39 593
39 593
							
Årets totalresultat							
Årets resultat
–
–		
4 439
4 439
4 439
Årets övrigt totalresultat			
-361		
-361
-361
Årets totalresultat
–
–
-361
4 439
4 078
4 078
							
Transaktioner med koncernens ägare							
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare							
Nyemission
91
24 418
–
–
24 509
24 509
Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare
91
24 418
–
–
24 509
24 509
							
Utgående eget kapital 2017-12-31
704
48 632
-361
19 205
68 180
68 180
Nyemissionsbeloppen redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader på 356 (1 808) KSEK.
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Rapport över kassaflöden för koncernen
1 januari - 31 december						
KSEK				
Not

2017-12-31

2016-12-31

32			
Den löpande verksamheten				
Resultat före skatt					
6 139
7 682
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
5 091
3 305
Betald inkomstskatt					
434
-2 324
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
11 664
8 663
					
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
				
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager					
224
-160
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar					
1 451
-3 620
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder					
-807
-13 831
Kassaflöde från den löpande verksamheten
			
12 532
					
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar					
-2 703
Avyttring av materiella anläggningstillgångar				
465
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar				
-926
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar				
–
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan				
-50 845

-8 948

Kassaflöde från investeringsverksamheten
			
-54 009
					
Finansieringsverksamheten					

-1 376

Nyemission					
24 866
Emissionskostnader					
-356
Upptagna lån					
27 845
Amortering av lån					
-11 712
Amortering av leasingskuld					
-1 407

26 585
-1 808
6 991
-14 333
-151

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
			
39 236
					
Årets kassaflöde					
-2 241
Kursdifferens i likvida medel					
-123
Likvida medel vid årets början					
10 037

17 284

Likvida medel vid årets slut				

10 037
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20

7 673

-2 137
–
–
761
–

6 960
–
3 077
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Resultaträkning för moderbolaget		
1 januari - 31 december						
KSEK				
Not

2017

2016

Nettoomsättning				

1 860

1 793

2

Rörelsens kostnader						
Övriga externa kostnader					
-5 742
-3 564
Rörelseresultat				

6, 7, 26

-3 882

-1 771

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

9
9

5 000
-1 191

4 800
-1 377

Resultat efter finansiella poster					
-73

1 652

						
Bokslutsdispositioner				
10
5 000
3 150
Resultat före skatt					
4 927

4 802

						
Skatt				
11
-2
-2
Årets resultat *					

4 925

4 800

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

2017-12-31

Tillgångar
					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Inventarier, verktyg och installationer				
15
10
					
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag				
30
114 846

2016-12-31

13

59 239

Summa anläggningstillgångar					
114 856
					
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
Skattefordringar					–
Övriga fordringar					
7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
19
149

59 252

Summa kortfristiga fordringar					
156
					
Kassa och bank				
20
853

416

Summa omsättningstillgångar					
1 009
					
Summa tillgångar					
115 865
KSEK				
Not

2017-12-31

53
218
145

6 545
6 961
66 213
2016-12-31

Eget kapital och skulder					
					
21			
Eget kapital				
Bundet eget kapital					
Aktiekapital					
704
613
					
Fritt eget kapital					
Överkursfond					
48 632
24 214
Balanserat resultat					
9 444
4 644
Årets resultat					
4 925
4 800
Summa eget kapital					
63 705
					
Obeskattade reserver					
Periodiseringsfonder				31
92
					
Långfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut				
22
19 650
Skulder till koncernföretag					
4 000

34 271

Summa långfristiga skulder					
23 650
					
Kortfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut				
22
8 860
Leverantörsskulder					
161
Skulder till koncernföretag					
11 677
Aktuella skatteskulder					
76
Övriga skulder				
23
6 643
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
24
1 001

12 700

Summa kortfristiga skulder					
28 418
					
Summa eget kapital och skulder					
115 865

19 150

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

8 700
4 000

8 400
176
4 786
–
5 227
561

66 213
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Rapport över förändringar i eget kapital
för moderbolaget								
						
KSEK		
Bundet eget kapital
		
Aktie		 kapital

Överkursfond

Fritt eget kapital
Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

Ingående eget kapital 2016-01-01		
50
–
4 613
31
4 694
							
Årets totalresultat							
Årets resultat		
–
–
–
4 800
4 800
Årets totalresultat		

–

–

–

4 800

4 800

							
Vinstdisposition				
31
-31
–
Nyemission		
563
24 214			
24 777
Utgående eget kapital 2016-12-31		

613

KSEK		
Bundet eget kapital
		
Aktie		 kapital

24 214

Överkursfond

4 644

Fritt eget kapital
Balanserat
resultat

4 800

34 271

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01		
613
24 214
4 644
4 800
34 271
							
Årets totalresultat							
Årets resultat		
–
–
–
4 925
4 925
Årets totalresultat		

–

–

–

4 925

4 925

							
Vinstdisposition				
4 800
-4 800
–
Nyemission		
91
24 418			
24 509
Utgående eget kapital 2017-12-31		

704

48 632

9 444

4 925

63 705

Nyemissionsbeloppen redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader på 356 (1 808) KSEK.					
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Kassaflödesanalys för moderbolaget
1 januari - 31 december						
KSEK				
Not

2017-12-31

2016-12-31

32			
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster					
-73
1 652
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
3
3
Betald inkomstskatt					
126
-125
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
56
1 530
					
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar					
5 207
3 569
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder					
1 782
-16 376
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
7 045
					
Investeringsverksamheten					
Lämnade aktieägartillskott					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar					
–
Förvärv av finansiella tillgångar					
-55 607
Avyttring av finansiella tillgångar					
–

-11 277

Kassaflöde från investeringsverksamheten
			
-55 607
					
Finansieringsverksamheten					

745

Nyemission					
24 866
Emissionskostnader					
-356
Upptagna lån					
33 740
Amortering av lån					
-15 380

26 585
-1 808
10 200
-18 426

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
			
42 870
					
Årets kassaflöde					
-5 692
Likvida medel vid årets början					
6 545

16 551

Likvida medel vid årets slut				
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20

853

-16
–
761

6 019
526
6 545

Noter

Noter
Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper
ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting
Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för
finansiell rapporterings rekommendationRFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
VÄRDERINGSGRUNDER TILLÄMPADE VID UPPRÄTTANDET AV
DE FINANSIELLA RAPPORTERNA				
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden,
förutom villkorade köpeskillingar som utgör finansiella skulder och som
värderas till verkligt värde.
					
FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVALUTA
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att
de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp
är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.		
			
BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE FINANSIELLA
RAPPORTERNA
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS
som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda
uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande
årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 34.
VÄSENTLIGA TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som
närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper
har vidare konsekvent tillämpats av koncernens företag. 		
			
NYA IFRS SOM ÄNNU INTE BÖRJAT TILLÄMPAS
IFRS 15						
Den 1 januari 2018 träder IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder i kraft.
Standarden ersätter nuvarande standarder för redovisning av intäkter
från avtal med kunder, såsom IAS 18. AdderaCare har utvärderat effekterna av standarden på koncernens intäktsredovisning. IFRS 15 kommer att

få viss principiell påverkan på hur koncernen redovisar försäljning av varor
med returrätt IFRS 15, men effekten uppgår inte till väsentliga belopp
för koncernen. Någon effekt i samband med övergången till IFRS 15
redovisas därför inte. Standarden kommer dock att medföra vissa utökade
upplysningskrav.
IFRS 9
IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 som är den nuvarande
standarden för redovisning och värdering av finansiella instrument i IFRS.
IFRS 9 träder i kraft den 1 januari 2018. IFRS 9 innehåller förändringar
avseende säkringsredovisning, klassificering och värdering av finansiella
tillgångar samt nedskrivning av finansiella fordringar. Förändringarna
rörande säkringsredovisning kommer inte att påverka AdderaCare. Införandet av IFRS 9 kommer inte heller att påverka hur koncernen värderar
finansiella tillgångar. Enligt IFRS 9 ska vidare nedskrivning av fordringar
göras baserat på förväntade kreditförluster till skillnad från IAS 39 som
anger att nedskrivning ska göras då det inträffat en händelse som indikerar att ett nedskrivningsbehov föreligger. AdderaCare har historiskt sett
haft mycket små kreditförluster eftersom koncernens kunder framför allt
utgörs av offentliga organisationer såsom stat, kommuner och landsting.
IFRS 9 kommer därför inte att få någon väsentlig effekt på hur koncernen
reserverar för kreditförluster.					
			
IFRS 16						
Den 1 januari 2019 träder IFRS 16 Leasingavtal i kraft. IFRS 16 kommer
att medföra att många avtal som idag klassificeras som operationella leasingavtal ska redovisas på balansräkningen, genom att en skuld redovisas
för de framtida leasingbetalningarna samtidigt som en tillgång redovisas
motsvarande rätten att utnyttja den leasade tillgången. För AdderaCare
bedöms balansomslutningen öka genom aktivering av avtal som idag
klassificeras som operationella, framför allt avtal om hyra av lokal. Detta
bedöms förbättra rörelseresultatet genom att hela periodens leasingavgift inte längre redovisas som rörelsekostnad på leasar som nu är
klassificerade som operationella. Avskrivningar och finansiella kostnader
kommer dock att öka. Därigenom kommer EBITDA att förbättras genom
att kostnader för operationell leasing då inte längre ingår i detta mått.
AdderaCare har för närvarande inte tillräckliga underlag för att kunna
kvantifiera effekten. Effekterna vid övergången till IFRS 16 kommer
vidare även att påverkas av vilken av de tillgängliga övergångsreglerna
som AdderaCare väljer att tillämpa vid övergången till standarden.
Övriga kommande ändringar av IFRS bedöms inte få en väsentlig
påverkan på koncernens finansiella rapporter.
KLASSIFICERING M.M.
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp
som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från
balansdagen. Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som
AdderaCare per rapportperiodens slut har en ovillkorad rätt att välja att
betala längre bort i tiden än tolv månader efter rapportperiodens slut. Har
AdderaCare inte en sådan rätt per rapportperiodens slut – eller innehas
skuld för handel eller förväntas skuld regleras inom den normala verksamhetscykeln – redovisas skuldbeloppet som kortfristig skuld.
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RÖRELSESEGMENTRAPPORTERING			
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars
rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande
beslutsfattare, och för vilken det finns fristående finansiell information.
Koncernens verksamhet bedrivs i de fyra rörelsedrivande bolagen. Även
om uppföljning också görs utifrån respektive bolag, så följer högste verkställande beslutsfattaren upp resultatutvecklingen för koncernen som
helhet. Företagsledningen har därför gjort bedömningen att koncernen
för närvarande endast har ett rörelsesegment. 		

UTLÄNDSK VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta omräknas, när de tas in i redovisningen,
till svenska kronor enligt transaktionsdagens valutakurs. Monetära
tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas på varje balansdag enligt
balansdagskursen. Kursdifferenser som uppkommer inkluderas i årets
resultat. Kursvinster (förluster) på rörelserelaterade fordringar och skulder
redovisas som övriga rörelseintäkter (rörelsekostnader). Övriga kursvinster
och kursförluster ingår i resultatet och redovisas som finansiella intäkter
respektive finansiella kostnader. Icke-monetära poster räknas inte om
utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

KONSOLIDERINGSPRINCIPER OCH RÖRELSEFÖRVÄRV
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande
från AdderaCare AB. Bestämmande inflytande föreligger om AdderaCare
AB har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt
till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om
ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto control föreligger.

Utländska verksamheters finansiella rapporter			
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra
koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta,
svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter
och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till
en genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som
förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som
uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt
totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital,
benämnd omräkningsreserv. När bestämmande inflytande upphör för en
utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna, varvid de omklassificeras i eget kapital till
årets resultat. I de fall avyttring sker men bestämmande inflytande kvarstår överförs propertionell andel av ackumulerade omräkningsdifferenser
från omräkningsreserven till innehav utan bestämmande inflytande.
			
INTÄKTER
AdderaCares verksamhet och företagsgrupp består av bolag inom hjälpmedelssektorn. Inom företagsgruppen består försäljningen av bostadsanpassningar i form av ramper, lyftplattformar, trappor i kombination
med försäljning av badrumsanpassningar, hjälpfordon samt byggbeslag.
Förutom detta bedrivs det inom företagsgruppen även försäljning av
bolltäcken, bolldynor och olika typer av sinnesstimulerande hjälpmedel.
Inom gruppen har det även tillkommit försäljning av fotproteser samt
ortopediska skor för barn och vuxna.
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag
för rabatter. En intäkt är en periodiserad inkomst och det innebär att
inkomsten fördelas till den eller de perioder den avser. 		
Intäkter av produktförsäljning redovisas när huvudsakligen alla risker
och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen,
vilket normalt inträffar vid leverans.
Intäkt avseende ränta, royalty och utdelning redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer
att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden, royalty
periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd samt
utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida
prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts.
Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot
innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas
bidraget som en skuld.

Rörelseförvärv
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att
förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess
skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter,
med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av
egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas
direkt i årets resultat.
Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärdering och reglering görs inom eget
kapital. För övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje
rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat. Den omvärdering som gjordes under 2016 avseende den villkorade köpeskillingen för
Trident Industri AB har dock redovisats mot goodwill då omvärderingen
var hänförlig till omständigheter som förelåg vid förvärvstidpunkten, men
som kom till koncernens kännedom först efter denna tidpunkt.
Dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande
inflytandet upphör.
I de fall dotterbolagets redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper har justeringar gjorts till
koncernens redovisningsprinciper.				
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.
Internprissättning enligt Arm´s Length Principle (ALP) används när
handel sker mellan svenskt och utländskt dotterbolag. Arm´s Length
Principle innebär att handel mellan svenskt och utländskt dotterbolag
sker på självständig basis och till marknadsmässiga villkor. Interna priser
används även vid handel mellan svenska dotterbolag, men i detta fall sker
prissättningen utan vinstsyfte och syftar endast till att full kostnadstäckning skall ske. 						
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LEASING
Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i årets resultat
linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet
av ett avtal redovisas i årets resultat som en minskning av leasigavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de
perioder de uppkommer.
Finansiella leasingavtal				
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på
den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden
så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar
en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden.
Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter består av ränteintäkter samt valutakursdifferenser.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån samt valutakursdifferenser.
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas enligt effektivräntemetoden.
Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida inoch utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade löptid
till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna
som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra
över- och underkurser.
SKATTER
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion
redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken
beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell
skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad som uppkommit vid första
redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid
tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga
till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda
inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på
hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och
skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt
att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning
redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, samt kundfordringar. På skuldsidan
återfinns leverantörsskulder, villkorade köpeskillingar samt låneskulder.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när
bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran
tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för
motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas upp i rapport över finansiell ställning när faktura har skickats.
Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder
tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna
i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem.
Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat
sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att
kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Klassificering och värdering
Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för
transaktionskostnader för alla finansiella instrument 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 instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga
likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för
värdefluktuationer.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta
som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas till det
belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.
Andra finansiella skulder					
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i
denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
I denna kategori redovisas endast villkorade köpeskillingar.
UTGIVNA KONVERTIBLA SKULDEBREV
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom att motparten
utnyttjar sin option att konvertera fordringsrätten till aktier, redovisas
som ett sammansatt finansiellt instrument uppdelat på en skulddel och en
egetkapitaldel. Skuldens verkliga värde vid emissionstidpunkten beräknas
genom att de framtida betalningsflödena diskonteras med den aktuella
marknadsräntan för en liknande skuld, utan rätt till konvertering.
Värdet på egetkapitalinstrumentet beräknas som skillnaden mellan
emissionslikviden då det konvertibla skuldebrevet gavs ut och det verkliga
värdet av den finansiella skulden vid emissionstidpunkten. Eventuell upp-
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skjuten skatt hänförlig skulden vid emissionstidpunkten avräknas från det
redovisade värdet av egetkapitalinstrumentet. Transaktionskostnader i
samband med emission av ett sammansatt finansiellt instrument fördelas
på skulddelen och egetkapitaldelen proportionellt mot hur emissionslikviden fördelas. Räntekostnaden redovisas i årets resultat och beräknas med
effektivräntemetoden.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter
direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för
att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Låneutgifter som
är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar
som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning
eller försäljning ingår i anskaffningsvärdet. Redovisningsprinciper för
nedskrivningar framgår nedan.
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika
nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella
anläggningstillgångar.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort
ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller
utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset
och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.
Leasade tillgångar
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell
leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till
leasetagaren. När så ej är fallet är det fråga om operationell leasing.
Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen och värderas initialt till det lägsta av
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna
vid ingången av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter
redovisas som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna skrivs
av över respektive tillgångs nyttjandeperiod medan leasingbetalningarna
redovisas som ränta och amortering av skulderna.
Tillgångar som hyrs enligt operationell leasing redovisas som regel
inte i balansräkningen. Operationella leasingavtal ger inte heller upphov
till en skuld.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med
tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften
avser utbyten av identifierade komponenter eller delar därav. Även i de
fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar
av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet.
Reparationer kostnadsförs löpande.
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Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod,
mark skrivs inte av. Leasade tillgångar skrivs även de av över beräknad
nyttjandeperiod eller, om den är kortare, över den avtalade leasingtiden.
Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen.
Beräknade nyttjandeperioder:					
- maskiner och andra tekniska anläggningar			
5-10 år
- inventarier, verktyg och installationer			
5-10 år
- fordon						5 år
- datorer						4-5 år
Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder
omprövas vid varje års slut.
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR OCH ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och
prövas minst årligen för nedskrivningsbehov.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncernen utgörs av
kundrelationer, patent, varumärken samt affärssystem och redovisas
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) och
eventuella nedskrivningar.
Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars
beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är
obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Goodwill och
andra immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod eller
som ännu inte är färdiga att användas prövas för nedskrivningsbehov
årligen och dessutom så snart indikationer uppkommer som tyder på att
tillgången ifråga har minskat i värde. Immateriella tillgångar och andra
immaterialla tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från
den tidpunkt då de är tillgängliga för användning.
De beräknade nyttjandeperioderna är:				
- kundrelationer					10 år
- patent						10 år
- varumärken					15 år
- affärssystem (andra immateriella tillgångar)		
5 år
VARULAGER
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom
tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter
som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem
till deras nuvarande plats och skick. För tillverkade varor och pågående
arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet.
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 vilka
redovisas enligt IAS 39.
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Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För goodwill, andra immateriella tillgångar med
obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är
färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen.
Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en
enskild tillgång, och dess verkliga värde minus försäljningskostnader inte
kan användas, grupperas tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende
kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet.
En nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat. Då nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenererande enhet (grupp av enheter)
fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand till goodwill. Därefter görs
en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten
(gruppen av enheter).
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar
riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva
bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av
nedskrivning. Objektiva bevis utgörs av observerbara förhållanden som
inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna
anskaffningsvärdet.
Fordringarnas nedskrivningsbehov fastställs utifrån historiska
erfarenheter av kundförluster på liknande fordringar. Kundfordringar med
nedskrivningsbehov redovisas till nuvärdet av förväntade framtida kassaflödena. Fordringar med kort löptid diskonteras dock inte.
Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde
reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte
längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill
återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som
tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är
aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde återförs om de tidigare skälen till nedskrivningar
inte längre föreligger och att full betalning från kunden förväntas erhållas.
UTBETALNING AV KAPITAL TILL ÄGARNA
Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt
utdelningen.
RESULTAT PER AKTIE
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen
hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet
aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta
hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier. Några potentiella
stamaktier som kan föranleda utspädning fanns dock inte per balansdagen.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och
redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.
En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för eventuella
bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell
förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits
från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där
företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig
att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de
avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag
och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den
anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än
förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer
att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som
en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda
utfört tjänster åt företaget under en period.
Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsplaner.
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när företaget inte längre kan dra
tillbaka erbjudandet till de anställda eller när företaget redovisar kostnader för omstrukturering. Ersättningarna som beräknas bli reglerade efter
tolv månader redovisas till dess nuvärde. Ersättningar som inte förväntas
regleras helt inom tolv månader redovisas enligt långfristiga ersättningar.
OPTIONSPROGRAM
Huvudägare till AdderaCare AB ställt ut optioner till VD och styrelseledamöter som ger dessa rätt att förvärva aktier i bolaget. Deltagarna i
programmet betalade ett pris för optionerna som motsvarade optionernas
verkliga värde vid tilldelningstillfället. I enlighet med IFRS 2 redovisas därför ingen kostnad för en aktierelaterad ersättning kopplad till programmen.
AVSÄTTNINGAR
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om
betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En
avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller
informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt
att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen
av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas
avsättningar 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.
EVENTUALFÖRPLIKTELSER (ANSVARSFÖRBINDELSER)
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas
endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom koncernens
kontroll eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld
eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
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MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell
rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas.
RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.
SKILLNADER MELLAN KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS
REDOVISNINGSPRINCIPER
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras
i moderbolagets finansiella rapporter.
Klassificering och uppställningsformer
Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt
årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över resultat och övrigt
totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive
IAS 7 Rapport över kassaflöden.
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag. I koncernredovisningen redovisas
transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när
dessa uppkommer.
Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att
köpeskillingen kommer att utgå. Eventuella förändringar av den villkorade
köpeskillingen läggs på/reducerar anskaffningsvärdet för aktierna.

Not 2 | Intäkternas fördelning
KSEK

Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.
Skatter
I moderbolaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver utan
uppdelning på eget kapital och uppskjuten skatteskuld, till skillnad mot
i koncernen. I resultaträkningen görs i moderbolaget på motsvarande
sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten
skattekostnad.

2016

Koncernen
Nettoomsättning:			
Varuförsäljning
125 777
92 177
Fraktintäkter
2 002
1 422
Utbildningsuppdrag
221
195

Moderbolaget
Nettoomsättning:
Tjänsteuppdrag

128 000

93 794

1 860

1 793

1 860

1 793

Moderbolaget debiterar utförda tjänster i form av management fee till
dotterbolagen.

Not 3 | Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars
rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande
beslutsfattare, och för vilken det finns fristående finansiell information.
Koncernens verksamhet bedrivs i de fyra rörelsedrivande bolagen. Även
om uppföljning också görs utifrån respektive bolag, så följer högste verkställande beslutsfattaren upp resultatutvecklingen för koncernen som
helhet. Företagsledningen har därför gjort bedömningen att koncernen
för närvarande endast har ett rörelsesegment.
Geografiska områden
KSEK

Finansiella instrument
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument och säkringsredovisning i IAS
39 i moderbolaget som juridisk person.

2017

2017

2016

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

101 175
2 245
2 880
845
731
2 911
1 331
14 881

85 739
572
1 602
652
1 429
2 706
326
746

Övriga länder utanför EU 1 001 22

128 000

93 794

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder efter det land
som försäljningen skett till.
Information om större kunder				
Koncernens försäljning sker framför allt till stat, kommuner, landsting och
privatpersoner.
Under 2017 står ingen enskild kund för mer än 10 % av koncernens
omsättning. Under 2016 stod en kund för mer än 10 % av koncernens
omsättning och omsättningen som var hänförlig till denna kund uppgick
till 9 496 KSEK.						

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
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Not 4 | Förvärv av rörelse

Överförd ersättning		
KSEK

AMAJO A/S
Den 1 mars 2017 förvärvade AdderaCare 100 % av aktierna i det
onoterade norska bolaget Amajo A/S för 2 989 KSEK, vilket i sin helhet
betalades kontant.
Bolaget som är verksamt i Norge har flera likheter med Kom i Kapp
som sedan tidigare ingår i AdderaCare-koncernen, då bolaget liksom Kom
i Kapp säljer produkter inom områdena sinnesstimulerande hjälpmedel och
kognitiva redskap/hjälpmedel.
AdderaCare har för avsikt att bygga upp en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv och förvärvet av Amajo A/S ska
ses som ett led i denna förvärvsstrategi.
Under de tio månader som konsoliderades under 2017 bidrog
dotterföretaget med 6 299 KSEK till koncernens intäkter och 282 KSEK
till koncernens rörelseresultat (EBITDA). Om förvärvet hade inträffat per
den 1 januari 2017, hade dotterföretaget istället bidragit med 7 133
KSEK till koncernens intäkter och 122 KSEK till koncernens rörelseresultat
(EBITDA).
Effekter av förvärv 2017
KSEK
Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:
Immateriella tillgångar 		
- Varumärke		
- Kundrelationer		
Materiella anläggningstillgångar		
Varulager		
Kundfordringar och övriga fordringar		
Likvida medel		
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder		
Uppskjuten skatteskuld		

217
866
79
1 220
804
1 447
-861
-91

Netto identifierbara tillgångar och skulder		

3 681

Goodwill		824
Överförd ersättning		

4 505

Värdet på förvärvade immateriella tillgångar och goodwill om 1 907 KSEK
har fastställts preliminärt i avvaktan på slutlig värdering av dessa tillgångar.
Goodwill
Goodwill är hänförlig till den strategiska betydelsen förvärvaren har för
den breddning som ges till befintligt produkterbjudande inom AdderaCare-koncernen. AdderaCare bedömer att bolaget på sikt kommer bli en av
flera tillväxtmotorer inom koncernen. Ingen del av goodwillen förväntas
vara skattemässigt avdragsgill.
Förvärvsrelaterade utgifter
Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 21 KSEK och avser arvoden till
konsulter i samband med upprättande av förvärvsavtal. Dessa utgifter har
redovisats som övriga rörelsekostnader i rapport över resultat och övrigt
totalresultat.
Förvärvade fordringar
Verkligt värde på förvärvade fordringar uppgår till 804 KSEK, vilket också
är fordringarnas bruttobelopp. Hela beloppet har blivit reglerat.

Likvida medel		
Villkorad köpeskilling		

2 989
1 516

Total överförd ersättning		

4 505

Villkorad köpeskilling
Förvärvsavtalet anger att en villkorad köpeskilling skall utgå till Amajos
tidigare ägare beroende på resultatutvecklingen för bolaget under
räkenskapsåren 2017 respektive 2018. Vid förvärvstillfället uppskattades tilläggsköpeskillingarna att uppgå till totalt 1 516 KSEK. Ingen annan
bedömning har gjorts per 2017-12-31.
ERIMED-GRUPPEN
Den 31 maj 2017 förvärvade AdderaCare 100 % av aktierna i bolagen
som ingår i Erimed-gruppen för 42 845 KSEK, vilket i sin helhet betalades
kontant. Utav erlagt belopp avsåg 38 584 KSEK bolagsvärde medan
4 261 KSEK avsåg bolagsvärde justerat för kassa och rörelsekapital. Förvärvet genomfördes dels genom likvida medel från ett banklån och dels
genom en riktad nyemission, vilken beslutades om av styrelsen med stöd
av bemyndigande från årsstämma den 16 maj 2017.
I Erimed-gruppen ingår bolagen Erimed Förvaltning AB samt Rojan &
Ripe AB som gemensamt äger Erimed International KB. Erimed grundades
1980 och arbetar inom hjälpmedelssektorn med ortopediska produkter såsom specialskor, proteser och det egenutvecklade Dictus-bandet. Erimed
har en stark marknadsposition i Norden och den nordiska marknaden står
för cirka 60 procent av omsättningen. Bolaget bedriver försäljning i Norge,
Danmark, Finland och ytterligare ett antal europeiska länder. Huvudkontoret finns i Stockholm.
AdderaCare har för avsikt att bygga upp en företagsgrupp inom
hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv och förvärvet av Erimedgruppen ska ses som ett led i denna förvärvsstrategi.
Under de sju månader som konsoliderades under 2017 bidrog dotterföretaget med 23 514 KSEK till koncernens intäkter och 4 926 KSEK till
koncernens rörelseresultat (EBITDA). Om förvärvet hade inträffat per den
1 januari 2017, hade dotterföretaget istället bidragit med 43 680 KSEK till
koncernens intäkter och 7 290 KSEK till koncernens rörelseresultat (EBITDA).
Effekter av förvärv 2017
KSEK
Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:
Immateriella tillgångar
- Varumärke		
- Kundrelationer		
- Teknisk know-how		
Materiella anläggningstillgångar		
Varulager		
Kundfordringar och övriga fordringar		
Likvida medel		
Räntebärande skulder		
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder		
Uppskjuten skatteskuld		

8 000
4 000
6 000
1 300
9 901
7 744
2 655
-1 070
-5 597
-3 959

Netto identifierbara tillgångar och skulder		

28 974

Goodwill		

21 468

Överförd ersättning		

50 442
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Värdet på förvärvade immateriella tillgångar och goodwill om 52 850
KSEK har fastställts i och med att förvärvet av Erimed- gruppen slutreglerades i december 2017.

Bolaget har inte konsoliderats under 2017 utan konsolideringen tar sin
början först från och med 1 februari 2018, då AdderaCare fick tillträde till
aktierna i Huka B.V.

Goodwill
Goodwill är hänförlig till den strategiska betydelsen förvärvaren har för
den breddning som ges till befintligt produkterbjudande inom AdderaCare-koncernen. AdderaCare bedömer att bolaget på sikt kommer bli en av
flera tillväxtmotorer inom koncernen. Ingen del av goodwillen förväntas
vara skattemässigt avdragsgill.

Effekter av förvärv 2017

Förvärvsrelaterade utgifter
Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 660 KSEK och avser arvoden till
konsulter i samband med due diligence. Dessa utgifter har redovisats som
övriga rörelsekostnader i rapport över resultat och övrigt totalresultat.
Förvärvade fordringar
Verkligt värde på förvärvade fordringar uppgår till 7 744 KSEK, vilket
också är fordringarnas bruttobelopp. Hela beloppet har blivit reglerat.
Överförd ersättning		

KSEK
Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:
Immateriella tillgångar 		
- Kundrelationer		
Materiella anläggningstillgångar		
Varulager		
Kundfordringar och övriga fordringar		
Likvida medel		
Räntebärande skulder		
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder		
Uppskjuten skatteskuld		

Netto identifierbara tillgångar och skulder		
28 035
		
Goodwill		
25 823
Överförd ersättning		

KSEK
Likvida medel		
Likvida medel köpeskilling justerat
för kassa och rörelsekapital		
Villkorad köpeskilling		
Villkorad köpeskilling justerat för
kassa och rörelsekapital		

38 584

Total överförd ersättning		

50 442

4 261
6 000
1 597

Villkorad köpeskilling
Förvärvsavtalet angav att en villkorad köpeskilling skulle utgå till
Erimed-gruppens tidigare ägare beroende på resultatutvecklingen för bolaget under räkenskapsåret 2016-09-01--2017-08-31. Vid förvärvstillfället uppskattades tilläggsköpeskillingen inklusive justering för kassa och
rörelsekapital att uppgå till totalt 7 597 KSEK, vilket också blev utfallet
när förvärvet av Erimed-gruppen slutreglerades i december 2017.
Det genomfördes inte några förvärv under 2016.
HUKA B.V.
Den 1 februari 2018 förvärvade AdderaCare 100 % av aktierna i bolaget
Huka B.V. till ett överenskommet företagsvärde om cirka 33 067 KSEK
(1 EUR = 9,757 SEK). Justerat för kassa och långfristiga skulder uppgick
den preliminära köpeskillingen till 30 558 KSEK. Förvärvet genomfördes
dels genom likvida medel från ett banklån och dels genom en apportemission, vilken beslutades om av styrelsen med stöd av bemyndigande från
extra bolagsstämma den 18 december 2017.
Huka B.V. är ett nederländskt bolag som arbetar med specialfordon
såsom specialcyklar, mobilitetsskotrar och en rullstolsskoter. Bolaget har
över 40 års erfarenhet inom sitt verksamhetsområde och innehar ett
stort antal nationella distributörer. Förutom det har bolaget noga utvalda
importörer, agenter och distributörer i bland annat USA, Sverige, Norge,
Belgien och Tyskland. Huka B.V. har i över 15 år levererat specialfordon till
vårt dotterbolag Trident Industri AB. Huvudkontoret finns i nederländska
Oldenzaal.
AdderaCare har för avsikt att bygga upp en företagsgrupp inom
hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv och förvärvet av Huka B.V.
ska ses som ett led i denna förvärvsstrategi.
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27 027
1 948
15 589
9 857
35
-10 199
-9 465
-6 757

53 858

Värdet på förvärvade immateriella tillgångar och goodwill om 52 850
KSEK har fastställts preliminärt i avvaktan på slutlig, värdering av dessa
tillgångar.
Goodwill
Goodwill är hänförlig till den strategiska betydelsen förvärvaren har för
den breddning som ges till befintligt produkterbjudande inom AdderaCare-koncernen. AdderaCare bedömer att bolaget på sikt kommer bli en av
flera tillväxtmotorer inom koncernen. Ingen del av goodwillen förväntas
vara skattemässigt avdragsgill.
Förvärvsrelaterade utgifter
Förvärvsrelaterade utgifter har uppskattats till 1 500 KSEK och avser
arvoden till konsulter i samband med due diligence. Dessa utgifter kommer
att redovisas som övriga rörelsekostnader i rapport över resultat och
övrigt totalresultat.
Förvärvade fordringar
Verkligt värde på förvärvade fordringar uppgår till 9 857 KSEK, vilket
också är fordringarnas bruttobelopp. Hela beloppet bedöms bli reglerat.
Överförd ersättning		
KSEK
Likvida medel		
Riktad nyemission köpeskilling		
Villkorad köpeskilling		

15 279
15 279
23 300

Total överförd ersättning		

53 858

Villkorad köpeskilling
Förvärvsavtalet anger att en villkorad köpeskilling skall utgå till Huka B.V:s
tidigare ägare beroende på resultatutvecklingen för bolaget under räkenskapsåren 2018 och 2019. Vid förvärvstillfället uppskattades tilläggsköpeskillingarna att uppgå till totalt 23 300 KSEK.			

Noter

Not 5 | Övriga rörelseintäkter		
KSEK

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

2017

Koncernen
Statliga bidrag
Vinst vid försäljning av
anläggningstillgångar
Försäkringsersättningar
Övrigt

2016

–

73

66
63
29

149
14
14

158

250

Not 6 | Anställda, personalkostnader och
ledande befattningshavares ersättningar

KSEK		2017

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

2017

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

2016

24 986

16 835

3 008
6 486

2 011
4 953

34 480

23 799

Summa

2 407
(–)
2 407
(–)
1 263
(491)

–
(–)
–
(–)
–
(–)

2 407
(–)
2 407
(–)
1 263
(491)

KSEK		2016

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

Ledande
befattningshavare
(9 personer*)

Övriga
anställda

Summa

2 280
(–)
2 280
(–)
891
(504)

–
(–)
–
(–)
–
(–)

2 280
(–)
2 280
(–)
891
(504)

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

Medelantalet anställda
2017 varav män
Moderbolaget
Sverige
Totalt moderbolaget

2
2

100 %

Dotterföretag
Sverige
Norge
Totalt i dotterföretag

42
4
45

72 %

Koncernen totalt

47

2016 varav män

1
1

100 %

67 %

81 %

27
–
27

64 %

28

68 %

100 %

8%

100 %

0%

Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt pensionsförpliktelser för ledande befattningshavare i koncernen
	 
KSEK
2017
2016
Löner och andra ersättningar
(varav tantiem o.d.)
Pensionskostnader
Pensionsförpliktelser

67 %

Könsfördelning i företagsledningen
KSEK

Övriga
anställda

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

Kostnader för ersättningar till anställda
KSEK

Ledande
befattningshavare
(7 personer*)

2017-12-31

2016-12-31

Moderbolaget
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

20 %
0%

20 %
0%

Koncernen
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

10 %
0%

13 %
0%

Andel kvinnor

Andel kvinnor
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2 407
(–)
491
–

2 364
(–)
504
–
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Not 6 | Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar forts.
Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare									
KSEK			
Grundlön
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

2017

Pensions-		Pensionskostnad
Summa
förpliktelser

Moderbolaget

Styrelsens ordförande Per Nilsson							
Ersättning från moderbolaget
90
–
–
–
90
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–

Styrelseledamot Jan Kvarnström							
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
								
Styrelseledamot Marianne								
Dicander Alexandersson					
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
							
Styrelseledamot Leif Lindau						
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
							
Styrelseledamot Rickard Benediktsson						
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
								
Verkställande direktör
Michael Hermansson								
Ersättning från moderbolag
1 230
–
32
276
1 538
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
								
Andra ledande befattningshavare
(1 person)								
Ersättning från moderbolaget
887
–
1
215
1 103
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–

Summa
2 407
–
33
491
2 931
–
								
Ersättning från moderbolaget
2 407
–
33
491
2 931
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
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Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare									
KSEK			
Grundlön
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

2016

Pensions-		Pensionskostnad
Summa
förpliktelser

Moderbolaget

Styrelsens ordförande Per Nilsson							
Ersättning från moderbolaget
100
100
–
–
200
–
Ersättning från dotterföretag
–
15
–
–
15
–

Styrelseledamot Jan Kvarnström							
Ersättning från moderbolaget
16
–
–
–
16
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
								
Styrelseledamot Marianne								
Dicander Alexandersson					
Ersättning från moderbolaget
16
–
–
–
16
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
							
Styrelseledamot Leif Lindau						
Ersättning från moderbolaget
16
–
–
–
16
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
							
Styrelseledamot Rickard Benediktsson						
Ersättning från moderbolaget
16
–
–
–
16
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
							
Styrelseledamot Bo Thorvinger						
Ersättning från moderbolaget
50
–
–
–
50
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
							
Styrelseledamot Bengt A Olsson						
Ersättning från moderbolaget
50
687
–
–
737
–
Ersättning från dotterföretag
–
69
–
–
69
–
							
Verkställande direktör
Michael Hermansson								
Ersättning från moderbolag
1 105
–
5
504
1 614
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–
							
Andra ledande befattningshavare
(1 person)								
Ersättning från moderbolaget
124
–
–
–
124
–
Ersättning från dotterföretag
–
–
–
–
–
–

Summa
1 493
871
5
504
2 873
–
							
Ersättning från moderbolaget
1 395
787
5
504
2 691
–
Ersättning från dotterföretag
16
84
–
–
100
–

Ledande befattningshavares ersättningar
Per Nilsson har arvoderats via bolag i form av Ampere i Malmö AB, vilket
ägs till 50 % av styrelseordförande Per Nilsson och 50 % av närstående.
Jan Kvarnström har arvoderats via bolag i form av K+Cie, vilket ägs till
50 % av styrelseledamot Jan Kvarnström och 50 % av nästående. Marianne Dicander Alexandersson har arvoderats via bolag i form av Mda Management AB, vilket ägs till 100 % av styrelseledamot Marianne Dicander
Alexandersson. Även Leif Lindau har arvoderats via bolag i form av Lintra
Consulting AB, vilket ägs till 60 % av styrelseledamot Leif Lindau och
40 % av närstående.
Bo Thorvinger (tidigare styrelseordförande) och Bengt A Olsson satt
i moderbolagets styrelse fram till och med 2016-09-30. Bengt A Olsson
agerade fram till och med oktober 2016 som Moderbolagets CFO och var

med i upprättandet av legal due diligence inför listningen på Nasdaq First
North. Bo Thorvinger arvoderades via bolaget Sannaskogen AB, vilket ägs
till 100 % av Bo Thorvinger. Bengt A Olsson arvoderades via bolagen BA
Olsson Enskild firma samt Prosus AB, vilka ägs till 100 % av Bengt A Olsson. Verkställande direktör Michael Hermansson påbörjade sin anställning i
Moderbolaget den 5 januari 2016. Ledande befattningshavare, CFO Henrik
Carlsson, påbörjade sin anställning i Moderbolaget den 7 november 2016.
Avgångsvederlag
Det finns inga avtal mellan Moderbolaget eller dess dotterbolag och
någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne
rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats.
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Lån till ledande befattningshavare
Det finns inga avtal eller lämnade lån till ledande befattningshavare.
OPTIONSPROGRAM
Optionsavtal med VD Michael Hermansson
Moderbolagets verkställande direktör Michael Hermansson samt Moderbolagets huvudägare, Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström, Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB har ingått två optionsavtal. Hermansson
äger rätt att förvärva totalt 80 000 aktier av respektive nämnd part.
Hermansson äger således rätt att förvärva totalt 400 000 aktier.
200 000 aktier med teckningstid till och med 31 december 2017 till ett
lösenpris om 8 SEK per aktie och 200 000 aktier med en teckningstid
till och med 31 december 2018 med ett lösenpris om 10 SEK per aktie.
Hermanssan nyttjade under Q4 2017 det första optionsavtalet och förvärvade totalt 200 000 aktier. Optionerna har förvärvats till ett pris som
motsvarar bedömt marknadsvärde för optionerna då de ställdes ut. Värdet
av optionerna har beräknats med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell. Det andra optionsavtalet är utestående per balansdagen.
Optionsavtal med styrelseledamöter och CFO
AdderaCares fem huvudägare, Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström,
Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB har ställt ut optioner till Bolagets styrelseledamöter Marianne Dicander Alexandersson, Leif Lindau och
Rickard Benediktsson samt till bolagets CFO, Henrik Carlsson (”Parterna”).
Genom optionsavtalen ställer huvudägarna ut totalt 40 000 teckningsoptioner till vardera av Parterna. Parterna äger genom optionsavtalen
rätten att, för varje teckningsoption, köpa en aktie till ett lösenpris om
6,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av aktier
från och med den 1 december 2016 till och med den 13 oktober 2019.
Optionerna har förvärvats till ett pris som motsvarar bedömt marknadsvärde för optionerna då de ställdes ut. Värdet av optionerna har beräknats
med Black & Scholes värderingsmodell. Samtliga optioner är utestående
per balansdagen.

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

Not 8 | Rörelsens kostnader fördelade
på kostnadsslag
KSEK
Koncernen
Råvaror och förnödenheter
Förändring av lager av färdiga varor
och produkter i arbete
Fraktkostnader
Produktionskostnader
Lokalkostnader
Marknadskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Andra rörelsekostnader

2017

2016

57 667

41 884

756
6 111
1 306
4 334
2 964
32 201
5 104
10 359

-262
4 411
1 578
3 279
2 014
23 531
3 431
5 295

120 802

85 161

Not 9 | Finansnetto		
Not 7 | Arvode och kostnadsersättning
till revisorer
KSEK

2017

2016

KSEK
Koncernen
Ränteintäkter

2017

2016

12

5

Finansiella intäkter
12
5
			
Koncernen
Ränta på skulder till kreditinstitut
-827
-515
KPMG AB		
Övriga räntekostnader
-402
-691
Revisionsuppdrag
410
322
Finansiella kostnader
-1 229
-1 206
Andra uppdrag
447
151
			
Övriga revisorer			
Finansnetto
-1 217
-1 201
Revisionsuppdrag
77
180
Samtliga ränteintäkter och räntekostnader är hänförliga till poster som
Andra uppdrag
58
40
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
			
Moderbolaget			
KPMG AB			
Revisionsuppdrag
160
165
Andra uppdrag
412
151
			
Övriga revisorer			
Revisionsuppdrag
–
–
Andra uppdrag
–
–
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KSEK

2017

2016

Moderbolaget

KSEK

2017

2016

Moderbolaget

Resultat från andelar i koncernföretag			
Aktuell skattekostnad (-)			
Utdelning
5 000
4 800
Årets skattekostnad
-2
-2
5 000

4 800

-2

-2

Räntekostnader och liknande
Totalt redovisad skattekostnad
resultatposter			
i moderbolaget
-2
-2
Räntekostnader
-1 191
-1 377
Varav koncernföretag
-186
-236
Avstämning av effektiv skatt
Varav övriga
-1 005
-1 141
KSEK		2017		 2016
Samtliga ränteintäkter och räntekostnader är hänförliga till poster som
Koncernen
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Resultat före skatt		 6 139		 7 682
Skatt enligt gällande skattesats
för koncernen

Not 10 | Bokslutsdispositioner
KSEK
Moderbolaget
Erhållet koncernbidrag

2017

2016

5 000

3 150

5 000

3 150

Redovisat i resultaträkningen och övrigt totalresultat
KSEK

2017

Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad effektiv skatt

Aktuell skattekostnad (-)			
Årets skattekostnad
-1 646
-1 698
-1 698

Uppskjuten skattekostnad (-)
/ skatteintäkt (+)			
Uppskjuten skatt avseende
temporära skillnader
-746
-496
Uppskjuten skatteintäkt i under
året avskrivna immateriella
anläggningstillgångar
687
471
Uppskjuten skatteintäkt avseende
finansiell leasing
5
1

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

-24

-1 700

-1 722

0,0 %

-7
-1

27,7 %

-1 700

22,4 %

-1 722

4 927		

4 802

0,0 %

0,1 %

Moderbolaget
Resultat före skatt		

2016

-54

-4
-145

0,1 %

2,4 %

Redovisad effektiv skatt

Koncernen

1 646

22,0 %

3,2 %

Skatt enligt gällande skattesats
för moderbolaget

Not 11 | Skatter

-1 355
-198
1

22,1 %

Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Schablonränta på
periodiseringsfond
Övrigt

• 47 •

0,3 %
0,0 %

-1 690
-26
1

-22,3 %

-1 084
-18
1 100

-21,4 %

-1 056
-2
1 056

0,0 %

-2

0,0 %

-2

22,0 %
0,4 %

22,0 %
0,0 %
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Not 11 | Skatter forts.
Förändring av uppskjuten skattefordran i temporära skillnader och underskottsavdrag 					
Redovisat i
KSEK			

		
Redovisat i
eget kapital

Förvärv/
Avyttring
av rörelse

Balans per
31 dec 2017

–
–
–
–

–
–
–
–

24
92
2
–

19
118
2
9

–

–

118

149

KSEK			
Redovisat i

		
Redovisat i
eget kapital

Förvärv/
Avyttring
av rörelse

Balans per
31 dec 2016

Koncernen
Materiella anläggningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Avsättningar

Koncernen
Materiella anläggningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Avsättningar

Balans per
1 jan 2017

Redovisat i
årets resultat

övrigt totalresultat

–
–
–
–

-4
26
–
9

–

31

Balans per
1 jan 2016

Redovisat i
årets resultat

övrigt totalresultat

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

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

Koncernen
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Periodiseringsfonder

Förvärv/
Avyttring
av rörelse

Balans per
31 dec 2017

–
–
–
–

–
–
–
–

–
4 200
–
–

119
7 766
-8
2 681

–

–

4 200

10 559

Redovisat i
eget kapital

Förvärv/
Avyttring
av rörelse

Balans per
31 dec 2016

Redovisat i
årets resultat

övrigt totalresultat

138
4 254
-1
1 886

-18
-687
-7
795

6 276

83

Redovisat i
KSEK			

Koncernen
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Periodiseringsfonder

		
Redovisat i
eget kapital

Balans per
1 jan 2017

		

Balans per
1 jan 2016

Redovisat i
årets resultat

övrigt totalresultat

156
4 725
–
1 372

-18
-471
-1
514

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

138
4 254
-1
1 886

6 253

23

–

–

–

6 276

• 48 •

Noter

Not 12 | Resultat per aktie

Årets EBITDA hänförligt till moderbolagets stamaktieägare,
före och efter utspädning			

Resultat per aktie före och efter utspädning
KSEK
Resultat per aktie

KSEK
2017

2016

0,34

0,64

EBITDA per aktie före och efter utspädning
KSEK
EBITDA per aktie

2017

2016

1,00

1,32

2017

2016

Årets EBITDA hänförligt till
moderbolagets aktieägare

13 141

12 314

EBITDA hänförligt till moderbolagets
stamaktieägare, före och efter
utspädning

13 141

12 314

Vägt genomsnittligt antal stamaktier före och efter utspädning
Antal aktier

Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare,
före och efter utspädning

Vägt genomsnittligt antal
stamaktier under året

KSEK

2017

2016

Årets resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare

4 439

5 960

Resultat hänförligt till moderbolagets
stamaktieägare, före och efter utspädning

4 439

5 960

2017

2016

13 085 643

9 316 110

Genomsnittligt antal aktier har korrigerats för den aktiesplit som gjordes i
mars 2016 (1: 4000) samt den split som gjordes i oktober 2016 (1:4).
Instrument som kan ge framtida utspädningseffekt och
förändringar efter balansdagen
I de ingångna optionsavtal vilka beskrivits i not 6 kommer inga aktier att
nyemitteras vid nyttjande av optionerna, varmed teckningsoptionerna
inte medför någon utspädning för bolagets befintliga aktieägare. Inga nya
optionsavtal har ingåtts efter

Not 13 | Immateriella anläggningstillgångar		
KSEK			Förvärvade immateriella tillgångar				

			
Kund-			
		Varumärke
relationer
Patent
Goodwill
Totalt

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående balans 2016-01-01		

4 000

17 500

1 250

8 979

51 729

Utgående balans 2016-12-31		
4 000
17 500
1 250
28 979
51 729
								
Ingående balans 2017-01-01		
4 000
17 500
1 250
28 979
51 729
Rörelseförvärv		
8 217
4 867
6 000
22 292
41 376
Årets valutakursdifferenser		-17
-67
–
-62
-146
Utgående balans 2017-12-31		

12 200

22 300

7 250

51 209

92 959

Ackumulerade av- och nedskrivningar		
Ingående balans 2016-01-01		
-212
-979
-85
–
Avyttringar och utrangeringar					
-762
Årets avskrivningar		
-267
-1 750
-125
–

-1 276
-762
-2 142

Utgående balans 2016-12-31		

-479

-2 729

-210

-762

-4 180

Ingående balans 2017-01-01		
-479
Avyttringar och utrangeringar		–
Årets avskrivningar		
-589

-2 729
–
-2 052

-210
–
-475

-762
–
–

-4 180
–
-3 116

Utgående balans 2017-12-31		

-4 781

-685

-762

-7 296

-1 068

Redovisade värden
		
Per 2016-01-01		
3 788
16 521
1 165
28 979
50 453
Per 2016-12-31		
3 521
14 771
1 040
28 217
47 549
								
Per 2017-01-01		
3 521
14 771
1 040
28 217
47 549
Per 2017-12-31		
11 132
17 519
6 565
50 447
85 663
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Not 13 | Immateriella anläggningstillgångar forts.		
KSEK			Förvärvade immateriella tillgångar				

			
Kund-			
		Varumärke
relationer
Patent
Goodwill
Totalt

Koncernen
Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2016:			
Kostnad sålda varor		
-24
–
-108
Försäljningskostnader		
-243
-1 750
-17

–
–

		

–

-267

-1 750

-125

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2017:			
Kostnad sålda varor		
Försäljningskostnader		

-24
-565

–
-2 052

-458
-17

–
–

		
-589
-2 052

-475

–

		
-132
-2 010
-2 142

		
-482
-2 634
-3 116

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

Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter
innehållande goodwill
Följande kassagenererande enheter har betydande redovisade goodwillvärden i förhållande till koncernens totala redovisade goodwillvärden:

De viktiga antagandena i femårsprognoserna och de metoder som använts
för att skatta värden är följande (för innevarande och föregående år):

Metoder för att skatta värden
Verksamhetens historiska utveckling, förväntad
KSEK
2017-12-31 2016-12-31
för hjälpmedelssektorn, allmän samhällsekonomisk
Redovisat värde Redovisat värde
utveckling, investeringsplaner för offentliga och komKoncernen
munala beställare, ränteläge och lokala marknadsförTrident Industri AB
25 002
25 002
utsättningar.
Kom i Kapp AB
3 215
3 215
Rörelsemarginal
Historisk lönsamhetsnivå och effektivitet för verkAmajo A/S
762
–
samheten, tillgång till nyckelpersoner, och kvalificerad
Erimed-gruppen
21 468
–
arbetskraft, tillgång till interna resurser, kostnadsutvecking för löner, material och underleverantörer.
50 447
28 217
			
Rörelsekapitalbehov Bedömning utifrån varje enskilt fall om nivån på
Enheter utan betydande
rörelsekapitalet återspeglar verksamhetens behov
goodwillvärden, sammantagna
–
–
eller behöver justeras för prognosperioderna. För
utvecklingen framåt är ett rimligt och försiktigt anta50 447
28 217
gande att det följer omsättningstillväxten. Hög grad
av egenutvecklade projekt kan innebära ett större
Nedskrivningar av goodwill
behov av rörelsekapital.
Koncernen har under 2016 och 2017 inte gjort någon nedskrivning av
Investeringsbehov
Verksamheternas investeringsbehov bedöms utifrån
goodwill. För de kassagenererande enheter där beräkning av återvinningsde investeringar som krävs för att uppnå prognostivärdet genomförts och nedskrivningsbehov ej har identifierats, är det konserade kassaflöden i utgångsläget, det vill säga utan
cernledningens bedömning att inga rimligt möjliga förändringar i viktiga
expansionsinvesteringar.
antaganden skulle föranleda att återvinningsvärdet skulle understiga det
Skattebelastning
Skattesatsen i prognoserna baseras på koncernens
redovisade värdet.
skattesituation i Sverige avseende skattesats, underskottsavdrag mm. externa informationskällor.
Metod för beräkning av återvinningsvärde
Diskonteringsränta
Diskonteringsräntan är framtagen genom en vägd
För samtliga goodwillvärden har återvinningsvärdet framtagits genom
genomsnittlig kapitalkostnad för den bransch som
en beräkning av nyttjandevärdet för den kassagenererande enheten.
koncernen verkar inom och återspeglar aktuella
Beräkningsmodellen bygger på en diskontering av framtida prognostiseramarknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde
de kassaflöden som ställts mot enhetens redovisade värden. De framtida
och de risker som särskilt avser den tillgång för vilka
kassaflödena har baserats på 5-årsprognoser framtagna av ledningen för
de framtida kassaflödena inte har justerats.
respektive kassagenererande enhet. Vid test av goodwill har evig horisont
antagits och extrapolering av kassaflöden för åren efter prognosperioden
har baserats på tillväxttakt från och med år 6 på 2 procent.
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Viktiga variabler
Omsättning marknadstillväxt

Variabel
Marknadstillväxt

Antaget värde
Tillväxt under prognosperioden = 5 - 7 %
Långsiktig tillväxt = 2 %
Diskonteringsränta 8,5 % före skatt

Noter

Not 14 | Andra immateriella tillgångar
KSEK

Andra immateriella
anläggningstillgångar
(affärssystem)

Totalt

Koncernen

KSEK

Maskiner och Inventarier,
andra tekniska verktyg och
anläggningar installationer

Totalt

Avskrivningar				
Ingående balans 1 jan 2016
-3 351
-3 778
-7 129
Årets avskrivningar
-567
-722
-1 289
Avyttringar
29
504
533

Utgående balans 31 dec 2016
-3 889
-3 996
-7 885
Anskaffningsvärde			
Ingående balans 1 jan 2017
-3 889
-3 996
-7 885
Ingående balans 1 januari 2016
–
–
Rörelseförvärv
–
-1 581
-1 581
Utgående
balans 31 december 2016
–
–
		
Årets avskrivningar
-566
-1 290
-1 856
Ingående balans 1 januari 2017
–
–
Avyttringar
–
679
679
Övriga förvärv
926
926
Utgående balans 31 dec 2017
-4 455
-6 188
-10 643
			
Utgående balans 31 december 2017
926
926
		
Redovisade värden				
Avskrivningar			
Per 2016-01-01
1 614
2 180
3 794
Ingående balans 1 januari 2016
–
–
Per
2016-12-31
1
277
3
491
4 768
				
Utgående
balans
31
december
2016
–
–
		
Per 2017-01-01
1 277
3 491
4 768
Ingående balans 1 januari 2017
–
–
Per 2017-12-31
778
5 755
6 533
Årets avskrivning
-129
-129
Utgående balans 31 december 2017

-129

-129

KSEK
Redovisade värden			
Per 2016-01-01
–
–
Per 2016-12-31
–
–
Moderbolaget
Per 2017-01-01
Per 2017-12-31

–
797

–
797

Årets avskrivningar ingår i nedanstående
rader i resultaträkningen för 2017:			
Kostnad sålda varor
-110
-110
Försäljningskostnader
-6
-6
Övriga rörelsekostnader
-13
-13
-129

-129

Inventarier,
verktyg och
installationer

Totalt

Anskaffningsvärde			
Ingående balans 1 jan 2016
–
–
Förvärv
16
16
Utgående balans 31 dec 2016

16

16

Ingående balans 1 jan 2017

16

16

Utgående balans 31 dec 2017

16

16

Avskrivningar			
Ingående balans 1 jan 2016
–
–
Årets avskrivningar
-3
-3

Not 15 | Materiella anläggningstillgångar
KSEK

Maskiner och Inventarier,
andra tekniska verktyg och
anläggningar installationer

Totalt

Koncernen
Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 jan 2016
Övriga förvärv
Avyttringar

4 965
230
-29

5 958
2 269
-740

10 923
2 499
-769

Utgående balans 31 dec 2016

5 166

7 487

12 653

Ingående balans 1 jan 2017
Rörelseförvärv
Övriga förvärv
Avyttringar

5 166
–
67
–

7 487
2 952
2 636
-1 132

12 653
2 952
2 703
-1 132

Utgående balans 31 dec 2017

5 233

11 943

17 176

Utgående balans 31 dec 2016

-3

-3

Ingående balans 1 januari 2017
Årets avskrivningar

-3
-3

-3
-3

Utgående balans 31 december 2017

-6

-6

Redovisade värden			
Per 2016-01-01
–
–
Per 2016-12-31
13
13
Per 2017-01-01
Per 2017-12-31

13
10

13
10

KONCERNEN		
Finansiell leasing (Leasade fordon)				
Koncernen leasar fordon under flertal olika finansiella leasingavtal. Vid utgången av 2017 uppgick det redovisade värdet på de leasade tillgångarna till
5 179 tkr (2 778 tkr). De variabla avgifterna uppgår inte till några väsentliga
belopp. De leasade tillgångarna är behäftade med äganderättsförbehåll.
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Not 16 | Långfristiga fordringar och
övriga fordringar

Not 20 | Likvida medel		
KSEK

KSEK

2017-12-31

2016-12-31

Koncernen
Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar
Hyresdepositioner
40
40

2016-12-31

40

Koncernen
Följande delkomponenter ingår
i likvida medel:			
Kassa och banktillgodohavanden
7 673
10 037

40

Summa enligt balansräkningen

7 673

10 037

Outnyttjat utrymme på
checkräkningskredit

1 546

5 000

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar			
Mervärdesskatt
7
218
Övriga poster
722
151
729

2017-12-31

369

Moderbolaget		
Kassa och banktillgodohavanden

853

6 545

853

6 545

2017-12-31

2016-12-31

12 250 000
–
–
1 246 519
–
139 275
451 000
14 086 794

500
1 999 500
220 000
480 000
8 100 000
1 450 000
–
12 250 000

Not 17 | Varulager
KSEK

2017-12-31

2016-12-31

1 869
1 303
20 492

1 575
975
10 298

23 664

12 848

Typer av aktier

Koncernen
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager
med 358 (300) KSEK.

Not 18 | Kundfordringar
Kundfordringar redovisas efter hänsyn tagen till under året uppkomna
kundförluster som uppgick till 2 (12) KSEK i koncernen. Förlusten har
uppstått i samband med konkurs hos några av företagets mindre kunder.
I moderbolaget uppgick kundförlusterna till - (-) KSEK.

Not 19 | Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
KSEK
Koncernen
Hyra
Försäkringspremier
IT-kostnader
Utställningar och mässor
Försäkringsersättning
Övriga poster

Not 21 | Eget kapital		

2017-12-31

2016-12-31

462
93
139
95
47
945

151
49
99
117
–
553

Tusentals aktier
Stamaktier
Emitterade per 1 januari
Aktiesplit (1:4000)
Nyttjande av konvertibler
Kontantemission
Aktiesplit (1:4)
Kontantemission
Kontantemission
Emitterade per 31 dec – betalda

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter
hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman med
en röst per aktie.
KONCERNEN
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har
upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som
koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.
MODERBOLAGET
Fritt eget kapital
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget kapital,
det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer
än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet
utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden.

1 781
969
Moderbolaget			
Balanserat resultat
Övriga poster
149
145
Balanserat resultat utgörs av föregående års balanserade vinstmedel och
149
145
resultat efter avdrag för under året lämnad vinstutdelning.
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KSEK

Not 22 | Skulder till kreditinstitut
I det följande framgår information om företagets avtalsmässiga villkor
avseende räntebärande skulder. För mer information om företagets
exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas
till not 25.							
							

2017-12-31

2016-12-31

Koncernen
Långfristiga skulder			
Banklån
20 984
11 367
20 984

11 367

Kortfristiga skulder			
Kortfristiga banklån
2 000
5 500
Kortfristig del av banklån
8 193
4 233
Utnyttjad checkräkningskredit
3 454
–
13 647

9 733

Villkor och återbetalningstider								
Villkor och återbetalningstider se tabell nedan. Säkerhet för banklånen är utställda med ett belopp av 70 416 tkr (70 416 tkr) i aktier i dotterbolag samt
företagsinteckningar (se även not 27).											
KSEK				
2017		

			
Nominell		
Nominellt
		 Valuta
ränta
Förfall
värde

Banklån SEB		
Banklån SEB		
Banklån SEB		
Banklån SEB		
Banklån SEB		
Checkräkningskredit SEB		

SEK
1,52 %
2018-04-30
SEK
2,17 %
2020-10-31
SEK
2,02 %
2022-05-31
SEK
1,52 %
2019-12-31
SEK
1,53 %
2019-12-31
SEK			

Redovisat
värde

2 000
8 700
17 810
1 000
1 667
5 000

2 000
8 700
17 810
1 000
1 667
3 454

Totalt					
36 177

34 631

KSEK				
2016		
			
Nominell		
Nominellt
		 Valuta
ränta
Förfall
värde

Banklån SEB		
Banklån SEB		
Banklån SEB		
Banklån SEB		

5 500
11 600
1 500
2 500

5 500
11 600
1 500
2 500

Totalt					
21 100

21 100

KSEK

SEK
SEK
SEK
SEK

2017-12-31

2,90 %
2,92 %
1,52 %
1,52 %

2016-12-31

2017-07-31
2020-10-31
2019-12-31
2019-12-31

Redovisat
värde

Not 23 | Övriga skulder

Moderbolaget
Långfristiga skulder			
KSEK
Banklån
19 650
8 700
Koncernen
19 650
8 700

2017-12-31

2016-12-31

Övriga långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder			
Finansiella leasingskulder
4 736
2 471
Kortfristiga banklån
2 000
5 500
4 736
2 471
Kortfristig del av banklån
6 860
2 900

Skulder som förfaller till betalning
senare än fem år efter balansdagen

8 860

8 400

–

–

–

–
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Not 23 | Övriga skulder forts.

Not 24 | Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter		

Finansiella leasingskulder
Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:

KSEK
KSEK

Minimi

Ränta

Koncernen
Koncernen				
Semesterlöner
2017
Upplupna löner
Inom ett år
1 451
154
1 297
Sociala avgifter
Mellan ett och fem år
3 690
251
3 439
Styrelsearvoden
Senare än om fem år
–
–
–
Revisionsarvoden

2016
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än om fem år

5 141

405

4 736

1 181
1 438
–

74
74
–

1 106
1 365
–

2 619

148

2 471

KSEK

2017-12-31

2016-12-31

5 000
1 516
4 337
1 456
352

5 000
–
3 604
1 267
530

12 661

10 401

5 000
1 516
111
16

5 000
–
215
12

6 643

5 227

–

–

–

–

Koncernen
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till ägare
Villkorad köpeskilling
Mervärdesskatt
Skatter och avgifter anställda
Övriga poster

Moderbolaget
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till ägare
Villkorad köpeskilling
Skatter och avgifter anställda
Övriga poster

Skulder som förfaller till betalning
senare än fem år efter balansdagen

2017-12-31

2016-12-31

2 542
436
909
231
243
714
98
1 666
1 274

1 869
363
622
90
90
36
87
2 458
168

8 113

5 783

90
28
231
30
512
140

52
16
90
–
323
50

1 001

561

Kapitalbelopp

Bonus kunder
Räntekostnader
Förutbetalda fakturerade intäkter
Övriga poster

Moderbolaget
Semesterlöner
Sociala avgifter
Styrelsearvoden
Revisionsarvoden
Räntekostnader
Övriga poster

Not 25 | Finansiell riskhantering och
finansiella instrument			
		
Ramverk för finansiell riskhantering
Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av
riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens
finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens
finansfunktion som finns inom moderbolaget. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv
finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat
som härrör från marknadsrisker.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina
skyldigheter som är förknippade med finansiella skulder. Koncernen har
rullande 12 månaders likviditetsplanering som omfattar alla koncernens
enheter. Planeringen uppdateras varje månad. Koncernens prognoser som
omfattar 3 år innefattar likviditetsplanering på medellång sikt. Likviditetsplaneringen används för att hantera likviditetsrisken och kostnaderna för
finansieringen av koncernen. Målsättningen är att koncernen ska kunna
klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som nedgångar utan
betydande oförutsebara kostnader och utan att riskera koncernens rykte.
Moderbolagets planerade expansion och offensiva marknadssatsningar
innebär ökade kostnader för Moderbolaget. Styrelsen i AdderaCare anser
inte att Moderbolaget i dagsläget har något ytterligare framtida kapitalbehov men det kan inte uteslutas att Moderbolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Moderbolaget kan heller inte garantera att
eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.
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Likviditetsriskerna hanteras centralt för hela koncernen av den centrala
finansavdelningen.
Enligt finanspolicyn ska det alltid finnas tillräckligt med kontanta
medel och garanterade krediter för att täcka de närmaste 12 månadernas
likviditetsbehov. Dessutom har förfallen på de finansiella skulderna spridits över tiden för att begränsa likviditetsrisken. Därtill finns i koncernen
avtal tecknade om checkräkningskrediter uppgående till totalt 5 000

KSEK. Vid årsskiftet 2017 var dessa krediter utnyttjade med 3 454 KSEK
(0 KSEK).
Tabellen nedan visar förfallostrukturen för koncernens finansiella
skulder. För varje period visas förfall av kapitalbelopp samt betalning
av ränta. För skulder som löper med rörlig ränta har de framtida räntebetalningarna uppskattats utifrån den rörliga spotränta som förelåg på
balansdagen.

KSEK			Kontraktuella betalningar av kapitalbelopp och ränta			
Nominella
belopp

jan-jun
2018

jul-dec		
2018
2019

2020 till
2022

Efter
2022

Koncernen 2017

Räntebärande skulder								
Långfristiga skulder till
kreditinstitut
20 984
–
–
-8 194
-12 790
–
Kortfristiga skulder till						
kreditinstitut
13 647
-9 551
-4 096
–
–
–
Övriga långfristiga skulder
3 439
–
–
-2 054
-1 040
-345
								
Ränta
1 781
-536
-315
-477
-444
-9
Icke-räntebärande skulder						
Leverantörsskulder
8 000
-8 000
–
–
–
–
Övriga kortfristiga skulder
14 011
–13 628
-383
–
–
–
Upplupna kostnader
6 447
-3 224
-3 223
–
–
–
Totalt

64 870

-33 653

-8 017

-9 957

-13 234

-9

KSEK			Kontraktuella betalningar av kapitalbelopp och ränta			
Nominella

jan-jun

belopp

2017

jul-dec		
2017

2018

2019 till

Efter

2021

2021

Koncernen 2016

Räntebärande skulder								
Långfristiga skulder till
kreditinstitut
11 367
–
–
-4 233
-7 134
–
Kortfristiga skulder till						
kreditinstitut
9 733
-2 117
-7 616
–
–
–
Övriga långfristiga skulder
2 471
-500
-500
-1 000
-471
–
								
Ränta
1 137
-228
-455
-251
-203
–
Icke-räntebärande skulder						
Leverantörsskulder
7 094
-7 094
–
–
–
–
Övriga kortfristiga skulder
10 401
-10 401
–
–
–
–
Upplupna kostnader
3 325
-1 663
-1 662
–
–
–
Totalt

45 528

-22 003

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

-10 233

-5 484

-7 808

0

VALUTARISK				
Externa faktorer som valutaförändringar samt låg- och högkonjunkturer
i olkia länder kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och
aktievärdering. En del av försäljningsintäkterna kommer att inflyta i internationella valutor, där valutakurser kan väsentligen förändras. Valutariskerna
hanteras centralt för hela koncernen av den centrala finansavdelningen.
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KREDITRISK			
Kreditrisk i kundfordringar
Risken att koncernens/företagets kunder inte uppfyller sina åtaganden,
d.v.s. att betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kundkreditrisk.
Koncernens kunder kreditkontrolleras varvid information om kundernas
finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Koncernen har upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediterna ska hanteras.
Däri finns bl.a. angivit var beslut tas om kreditlimiter av olika storlek, hur
värdering av krediter och osäkra fordringar ska hanteras. För större kundfordringar begränsas risken för kreditförluster genom kreditförsäkring.
Bankgaranti eller annan säkerhet krävs för kunder med låg kreditvärdighet
eller otillräcklig kredithistorik.
Åldersanalys, förfallna ej nedskrivna kundfordringar
KSEK

2017-12-31

2016-12-31

Redovisat värde ej
nedskrivna fordringar
Ej förfallna kundfordringar
17 978
15 075
Förfallna kundfordringar 0 – 30 dgr
1 600
820
Förfallna kundfordringar > 30 dgr - 90 dgr
396
121
Förfallna kundfordringar > 90-180 dgr
2
5
Förfallna kundfordringar > 180-360 dgr
-98
40
Fordringar förfallna > 360 dgr
–
17
Summa

19 878

16 078

2017-12-31

2016-12-31

Ingående balans
Avsättning för osäkra fordringar
Återföring av tidigare gjorda
nedskrivningar
Bortskrivning av tidigare redovisade
kreditförluster
Årets kreditförluster

–
-37

-59
–

–

9

–
–

50
–

Utgående balans

-37

–

Reserv för osäkra fordringar			
TSEK

Finansiell kreditrisk		
Den finansiella verksamheten i koncernen medför exponering för kreditrisker. Det är främst motpartsrisker i samband med fordringar på banker
och andra motparter.
Verkligt värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder
Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder anses vara
rimliga uppskattningar av det verkliga värdet för varje klass av finansiella
tillgångar och finansiella skulder. Koncernens räntebärande finansiella
skulder löper med fast ränta i ingångna avtal. AdderaCare har dock gjort
bedömningen att det inte skett någon förändring av ränteläget som
skulle ha en väsentlig påverkan på skuldernas verkliga värde. Samtliga
kundfordringar och leverantörsskulder är kortfristiga vilket medför att
deras redovisade värden också bedöms vara rimliga approximationer av
verkligt värde.
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Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder per
värderingskategori
Tabellen nedan visar det redovisade värdet för finansiella tillgångar och
finansiella skulder per värderingskategori i IAS 39.
KSEK

2017-12-31

2016-12-31

Koncernen
Långfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

40
19 841
792
7 673

40
16 078
428
10 037

Summa finansiella tillgångar

28 346

26 583

KSEK

Låne och kundfordringar

17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31
Finansiella skulder
Finansiella skulder
värderade till verkligt
värderade till upplupet
värde via
anskaffningsvärde
resultaträkning

Koncernen
Långfristiga skulder till		
kreditinstitut
20 984 11 367
Övriga långfristiga skulder
4 736
2 471
Kortfristiga skulder till		
kreditinstitut
13 647
9 733
Leverantörsskulder
8 000
7 094
Övriga kortfristiga skulder
11 201 10 401
Upplupna kostnader
6 447
3 325

–
–

–
–

–
–
1 516
–

–
–
–
–

Summa finansiella skulder

1 516

–

60 279

41 920

Villkorad köpeskilling		
I övriga kortfristiga skulder ingår en villkorad köpeskilling hänförlig till förvärvet av Amajo A/S (se not 4). Värdet har beräknats utifrån en multipel
på bolagets resultatutveckling under 2017 och 2018. Värdering tillhör
nivå 3 i värderingshierarkin. Redovisat värde på den villkorade köpeskillingen uppgick den 31 december 2017 till 1 516 KSEK.
Kapitalhantering			
Koncernens strävar efter att bibehålla en god finansiell ställning som
bidrar till att behålla kreditgivares och marknadens förtroende och som
utgör en grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten och därför
är målsättningen att koncernens skuldsättning inte ska vara mer än tre
gånger så stort som rörelseresultatet (EBITDA). Koncernen definierar
hanterat kapital som totalt redovisat eget kapital.
Avstämning av verkliga värden i nivå 3
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för finansiella instrument värderade i nivå 3.
KSEK

Tilläggsköpeskilling

Totalt

Koncernen
Verkligt värde 2017-01-01
Anskaffningsvärde förvärv

–
1 516

–
1 516

Verkligt värde 2017-12-31

1 516

1 516

Noter

Känslighetsanalys
För det verkliga värdet på villkorad köpeskilling skulle rimligt möjliga
förändringar i något av de väsentliga ej observerbara indata, allt annat
lika, ha följande effekt:
2017
KSEK
Koncernen
Villkorad köpeskilling
Resultat efter skatt
(10 % förändring 2017)
Resultat efter skatt
(10 % förändring 2018)

KSEK
Ökning

Minskning

Resultaträkning
100

100

120

120

Not 26 | Operationell leasing		

2017

2016

Koncernen
Ställda säkerheter			
I form av ställda säkerheter för egna
skulder och avsättningar			
Företagsinteckningar
11 100
11 100
Aktier i dotterbolag
119 294
64 493
Summa ställda säkerheter

130 394

75 593

Eventualförpliktelser/
Ansvarsförbindelser

–

–

Summa eventualförpliktelser

–

–

Moderbolaget

Leasingavtal där företaget är leasetagare		
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:		
KSEK

2017

2016

Koncernen
Inom ett år
Mellan ett år och fem år
Längre än fem år

4 662
8 503
–

2 724
6 048
–

13 165

8 772

Moderbolaget
Inom ett år
Mellan ett år och fem år
Längre än fem år

Not 27 | Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

25
–
–

25
–
–

25

25

Koncernen hyr kopieringsmaskiner, ett antal kontor och lager samt en
produktionsenhet enligt operationella leasingavtal. Leasingavtalen löper
normalt på 3-5 år, med en option till förlängning. Leasingbetalningarna
omförhandlas vart tredje till femte år för att reflektera marknadshyrorna.
Inga avtal innebär krav på förlängning. När leasingavtalen upphör har koncernen optioner att i förekommande fall köpa utrustningen till då gällande
marknadspris. Indexklausuler förekommer i leasingavtalen.
Kostnadsförda avgifter för operationella leasingavtal uppgår till
KSEK

2017

2016

Koncernen
Minimileaseavgifter
Variabla avgifter

3 988
–

2 648
–

Totala leasingkostnader

3 988

2 648

Moderbolaget
Minimileaseavgifter
Variabla avgifter

90
–

18
–

Totala leasingkostnader

90

18

Ställda säkerheter			
I form av ställda säkerheter för egna
skulder och avsättningar			
Aktier i dotterbolag
114 846
59 239
Summa ställda säkerheter

114 846

59 239

Eventualförpliktelser/
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån
för dotterföretag

–

–

9 000

9 000

Summa eventualförpliktelser

9 000

9 000

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

Överkursfond		
Balanseras i ny räkning		

48 632 041
14 368 138

Summa		

63 000 179
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Not 29 | Närstående
Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 30.
Sammanställning över närståendetransaktioner

									

KSEK				
2017		

		
		
		

Försäljning av			
tjänster till			
närstående
Ränta
Utdelning

Långfristig skuld
till närstående
per 31 december

Kortfristig skuld
till närstående
per 31 december

Närståenderelation
Trident Industri AB		
Kom i Kapp AB		
Erimed International KB		

1 620
240
–

118
49
19

5 000
–
–

2 500
1 500
–

5 400
777
5 500

Utgående balans 31 december 2017		

1 860

186

5 000

4 000

11 677

KSEK				
2016		

		
		
		

Försäljning av			
tjänster till			
närstående
Ränta
Utdelning

Långfristig skuld
till närstående
per 31 december

Kortfristig skuld
till närstående
per 31 december

Närståenderelation
Trident Industri AB		
Kom i Kapp AB		

1 553
240

94
142

–
4 800

2 500
1 500

4 759
27

Utgående balans 31 december 2016		

1 793

236

4 800

4 000

4 786

Moderbolaget debiterar utförda tjänster i form av management fee till dotterbolagen om 1 860 (1 793) KSEK.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Moderbolaget tecknade 31 december 2015 individuella reverser mellan Moderbolaget och dess huvudägare, Prosus AB, Sannaskogen AB, Jan Kvarnström,
Ampere i Malmö AB och Frascoty AB om totalt 10 800 KSEK. Under oktober och december 2016 återbetalades cirka 5 800 KSEK. Kvarstående belopp om
5 000 KSEK ska återbetalas vid anfordran.
För uppgifter om ersättningar till respektive nyckelperson i ledande ställning, se not 6.

Not 31 | Obeskattade reserver

Not 30 | Koncernföretag
Innehav i dotterföretag

KSEK
KSEK

Trident Industri AB
Kom i Kapp AB
Amajo A/S
Erimed-gruppen

DotterÄgarandel i %
företagets 			
säte, land 2017-12-31 2016-12-31

Ängelholm, Sverige
Varberg, Sverige
Oslo, Norge
Stockholm, Sverige

KSEK

100 %
100 %
100 %
100 %

2017-12-31

100 %
100 %
0%
0%

Periodiseringsfonder			
Avsatt vid taxering 2015
92
92

Utgående balans 31 december
92
92
		
Summa obeskattade reserver

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början
59 239
60 000
Inköp
54 091
–
Förändring i värdet av tilläggsköpeskilling
1 516
-761
Utgående balans 31 december
114 846
59 239
		
114 846

59 239

• 58 •

2016-12-31

Moderbolaget

Moderbolaget

Redovisat värde den 31 december

2017-12-31

92

92

Noter

Not 32 | Specifikationer till rapport
över kassaflöden

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter
KSEK

2017

2016

Koncernen
Förvärvade tillgångar och skulder			
Immateriella anläggningstillgångar
41 375
–
KSEK
2017-12-31 2016-12-31
Materiella anläggningstillgångar
1 379
–
Koncernen
Finansiella anläggningstillgångar
169
–
Erhållen ränta
12
5
Varulager
11 121
–
Erlagd ränta
-1 229
-1 206
Rörelsefordringar
8 548
–
Likvida medel
4 102
–
Moderbolaget		
Summa tillgångar
66 694
–
Erhållen utdelning
5 000
4 800
			
Erlagd ränta
-1 191
-1 377
Långfristiga räntebärande skulder
1 070
–

Betalda räntor och erhållen utdelning

Uppskjutna skatteskulder
Kortfristiga rörelseskulder

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
KSEK

2017-12-31

2016-12-31

Koncernen
Avskrivningar
Realisationsresultat vid försäljning

5 104

3 431

av materiella anläggningstillgångar

-13

-126

5 091

3 305

3

3

3

3

Moderbolaget
Avskrivningar

4 219
6 458

–
–

Summa avsättningar och skulder

11 747

–

Köpeskilling:

54 947

–

Utbetald köpeskilling
54 947
–
		
Avgår:
Likvida medel i den förvärvade verksamheten -4 102
–
Påverkan på likvida medel
50 845
–

Avstämning av skulder som uppkommer från finansieringsverksamheten					
KSEK			
			
		
UB 2016

Kassaflöden
till närstående

Icke-kassaflödes genererande ändringar		
Förvärv av
dotterbolag

Nya			
leasingavtal
UB 2017

Koncernen							
Banklån
21 100
10 077
–
–
31 177
Skulder till ägare
5 000
–
–
–
5 000
Checkräkningskredit
–
3 454
–
–
3 454
Leasingskulder
2 471
1 195
1 070
–
4 736

Summa skulder härrörande						
från finansieringsverksamheten
28 571
14 726
1 070
–
44 367
				
Moderbolag							
Banklån
Skulder till ägare
Skulder till koncernföretag

17 100
5 000
8 727

11 410
–
6 950

–
–
–

–
–
–

28 510
5 000
15 677

Summa skulder härrörande						
från finansieringsverksamheten
30 827
18 360
–
–
49 187
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Noter

Not 33 | Händelser efter balansdagen		
Not 34 | Viktiga uppskattningar och
		
bedömningar			
Efter balansdagen har Moderbolaget per den 1 februari 2018 förvärvat
		

100 procent av aktierna i bolaget Huka B.V. Huka B.V. är ett nederländskt
bolag baserat i Oldenzaal som arbetar med specialfordon såsom specialcyklar, mobilitetsskotrar och en rullstolsskoter. Bolaget har över 40 års
erfarenhet inom fältet och har distributörer i bland annat USA, Sverige,
Norge, Belgien och Tyskland. Huka B.V. har i över 15 år levererat specialfordon till vårt dotterbolag Trident Industri AB.
Bolaget omsatte 2017 50,8 MSEK med ett positivt rörelseresultat
(EBITDA) om 4,7 MSEK.
Förvärvet genomfördes till ett överenskommet företagsvärde om
cirka 33,1 MSEK (baserat på en valutakurs där 1 EUR = 9,757 SEK).
Justerat för kassa och långfristiga skulder uppgick den preliminära
köpeskillingen till cirka 30,6 MSEK. Köpeskilling erlades dels genom likvida
medel om cirka 15,3 MSEK finansierat genom banklån och dels genom
en apportemission om cirka 15,3 MSEK. Apportemissionen beslutades av
styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den
18 december 2017. Totalt emitterades 1 305 570 aktier i samband
med förvärvet till en teckningskurs om 11,70 (totalt cirka 15,3 MSEK).
Aktiekursen om 11,70 SEK per aktie grundades på AdderaCares genomsnittliga volymviktade kurs under de senaste 20 handelsdagarna, en dag
före undertecknande av aktieägaröverlåtelseavtal den 1 februari 2018.
Efter registrering uppgår antalet aktier i AdderaCare till 15 392 364
stycken och aktiekapitalet uppgår till 769 618,20 SEK.
AdderaCare kan komma att utge en tilläggsköpeskilling för förvärvet
beroende på det framtida rörelseresultatet (EBITDA). Storleken på den
eventuella tilläggsköpeskillingen står i relation till resultatutvecklingen i
det förvärvade bolaget. AdderaCare bedömer att bolaget på sikt kommer
att bli en av flera tillväxtmotorer inom koncernen.
På extra bolagsstämma den 19 mars 2018 beslutades att genomföra
en företrädesemission av högst 1 924 045 aktier. Även allmänheten gavs
möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen,
vilken blev fulltecknad, tillför AdderaCare cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. Bakgrunden till företrädesemissionen är att styrelsen bedömer
att utifrån AdderaCares framtida expansions- och förvärvsplaner behöver
bolagets likviditet och balansräkning stärkas. Under våren 2018 ska
moderbolaget dessutom återbetala kortfristiga krediter till banken samt
kvitta lån från huvudägare. Styrelsens bedömning är att koncernen efter
finansiering av kortfristiga bankkrediter om cirka 2,0 MSEK samt kvittning
av lån om totalt cirka 5,0 MSEK från huvudägare kommer att ha en buffert
om cirka 10,0 MSEK, vilket möjliggör en fortsatt aggressiv expansion.
Erbjudandet i sammandrag finns att tillgå på bolagets hemsida
(www.aderacare.com).
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Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan avser sådana
som innebär en signifikant risk för att tillgångars eller skulders värde kan
komma att behöva justeras i väsentlig grad under det kommande räkenskapsåret. 						
Nedskrivningsprövning av goodwill
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill, har flera
antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. En redogörelse av dessa återfinns i not 13. Som förstås av
beskrivningen i not 13 skulle ändringar under 2018 av förutsättningarna
för dessa antaganden och uppskattningar kunna ha en väsentlig effekt på
värdet på goodwill i de kassagenererande enheterna Trident Industri AB,
Kom i Kapp AB, Amajo A/S samt Erimed-Gruppen.

Not 35 | Uppgifter om moderbolaget		
		
AdderaCare AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Malmö.
Moderbolagets aktier är registrerade på NASDAQ Stockholm First North.
Adressen till huvudkontoret är Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.
Koncernredovisningen för år 2017 består av moderbolaget och dess
dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.

Styrelsens intygande

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

Malmö den 2 maj 2018

Per Nilsson
Styrelsens ordförande

Jan Kvarnström

Marianne Dicander Alexandersson
Rickard Benediktsson
		

Leif Lindau

Michael Hermansson
Verkställande direktör

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 2 maj 2018.
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål
för fastställelse på årsstämman den 23 maj 2018.

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 maj 2018

KPMG AB

David Olow
Auktoriserad revisor, huvudansvarig
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Till bolagsstämman i AdderaCare AB (publ),
org. nr 556936-0752
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för AdderaCare AB (publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 23-62
i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning
per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU,
och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över
totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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 fel 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 på fel, 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 fel,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten
i den interna kontrollen.
– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen

Revisionsberättelse

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern
inte längre kan fortsätta verksamheten.
– utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
– inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AdderaCare AB (publ) för år 2017 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat

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

Malmö den 2 maj 2018
KPMG AB

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

