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Omsättningen blev 34,3 MSEK (33,3 MSEK) och 
resultatet -0,4 MSEK (1,1 MSEK) efter finansiella poster.

Vi fortsätter att vidareutveckla vårt produktsortiment, och 
ett nytt affärsområde, Agenturer, har bildats.

En order från Bio Vitrum har influtit på 12,5 MSEK som 
har levererats till 50% under året. Ordern kommer att 
slutföras under 2009/2010.

Till  VD i addVise utsågs den 16 januari 2009 Eric Martin. 
Efter bokslutsårets utgång har Eric Martin på grund av 
hälsoskäl och på läkares inrådan bett styrelsen om att få 
lämna sin befattning. Styrelsen har utsett Hans-Oskar 
Andersson till ny VD för addVise. Hans-Oskar tillträder 
sin befattning den 28 september 2009.

året i sammandrag

Ordinarie årsstämma hålls i addVise lokaler, Alpvägen 17, 

Bromma, torsdagen den 24 september 2009 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara 

införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktie

boken senast fredagen den 18 september 2009, dels till add

Vise anmäla sin avsikt att deltaga på årsstämman senast 

kl. 15.00 måndagen den 21 september 2009.

Anmälan om deltagande på stämman sker per brev, telefax 

eller telefon till:

addVise inredning skyddsventilation ab (publ)

Box 20013, 161 02 Bromma

Telefon 08564 851 80, telefax 08627 99 81

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för 

att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt 

införas in i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktie

boken. 

Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 

den 18 september 2009, då sådan införing skall vara verk

ställd.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna 

för verksamhetsåret 2008/2009.

Ekonomisk information (preliminära datum)
Kvartalsrapport maj – juli  17 september 2009

Halvårsrapport maj – oktober  10 december 2009

Niomånadersrapport maj – januari  11 mars 2010

Bokslutskommuniké för 2009/2010  10 juni 2010

Årsredovisning för 2009/2010  25 augusti 2010

Den ekonomiska informationen kan beställas hos:

addVise inredning skyddsventilation ab (publ) 

Box 20013 

161 02 Bromma 

Telefon: 08564 851 80

Telefax: 08627 99 81

Epost: info@addvise.se

Internet: www.addvise.se

årsstämmarsstämma
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addVise har under det gångna verksamhetsåret ökat omsätt-
ningen trots den tuffa konjunktur som råder. Det är de 
långa och goda relationer addVise har med sina välrenom-
merade kunder som nu betalar sig. Vi får idag också många 
förfrågningar på projekt för leverans under kommande år. 

Årets resultat är negativt och orsaken är kopplad till pres-
sade marginaler och ett antal kostnader av engångsnatur, 
såsom introduktion av ett nytt datasystem och byte av 
VD.

Jag heter Eric Martin och är sedan 
den 16 januari 2009 VD i addVise. 
Jag känner bolaget sedan tidigare då 
jag dels under våren 2007 var tf VD 
och dels suttit i styrelsen sedan hös-
ten 2007. 

Under min förra VD-period initie-
rade jag en förändringsprocess i bolaget. I mitt uppdrag 
ingår nu att intensifiera den processen. Den dagliga kon-
takten med kunden prioriteras och de stora projekten delas 
många gånger upp i sina delmoment. Allt för att snabbare 
komma till avslut/order och för att få bättre kostnadskon-
troll. 

I det nya addVise är validering och agenturverksamhet två 
centrala affärsområden. Här har addVise en återkommande, 
ibland nästan daglig, kontakt med kunden och levererar 
många små leveranser. Bägge områdena ger möjlighet till 
olika typer av termins- eller avropsavtal med kunden, vil-
ket ytterligare stärker den kontinuerliga kontakten.

Validering är en tjänsteverksamhet där kundens renrum 
och laboratorier samt utrustningen  i dessa kontrolleras, 
mäts och certifieras. Detta sker vid allt fler tillfällen, såväl 
efter leverans som i årliga eller ännu mer frekventa revisio-
ner. 

Agenturverksamheten startades upp hösten 2008 och har 
nu börjat sälja ett sortiment basapparater för laboratorier 
såsom -86oC-frysar, LAF-bänkar och CO2-inkubatorer 
samt service på olika apparater. Här gör kunderna löpande 
investeringar och utbyten för förbättrad effektivitet. 

Runt valideringen och agenturverksamheten finns övriga 
affärsområden, laboratorieinredningar, skyddsventilation och 

rena rum. Dessa områden innehåller såväl stora leveranser 
och installationer som enskilda, kompletterande enheter. I 
leveranser av hela laboratorier kan ingå projektering, sam-
ordning och leverans av  inredning (bänkar, skåp, dragskåp 
etc) samt speciella rena rum med slussar för  in- och utpas-
sage. 

Under addVise första femton år var Astra den stora kunden, 
medan kunderna idag återfinns i många branscher, såsom 
dentallaboratorier, medicinteknik, gummi-, livsmedels- 
och stålindustri samt skolor och sjukhus. Årets största order 
var leverans och installation av laboratorieinredning till 
BioVitrums anläggning inom Karolinska Institut Science 
Park. addVise har ett gott rykte för sitt know-how men 
har inte alltid förmått att ta betalt för det.

För södra/västra Sverige har beslutet fattats att åter eta-
blera ett kontor med inledningsvis tre personer som täck-
er validering, agenturprodukter och laboratorieinredning-
ar. Kontoret kommer att ligga nära Lund och bearbeta 
området Köpenhamn-Göteborg-Kalmar.

I addVise har personalrörligheten varit låg och många har 
varit anställda sedan bolaget bildades 1989. Detta gör också 
att medelåldern i företaget är hög. Ett föryngringsprogram 
har inletts och två personer har under våren 2009 ersatts 
med yngre personer. Avsikten är att fortsätta föryngrings-
programmet samtidigt som erfarenheten också sprids till 
de yngre. Yrkesskickligheten har alltid varit addVise adels-
märke.

Det finns stora möjligheter för addVise. Vi ser i våra kund-
kontakter många projekt för de kommande åren. 
Nybyggnadssatsningarna runt Karolinska Institutet i Solna 
och SLU i Uppsala kommer att innebära en motvikt mot 
rådande lågkonjuktur. Det gångna årets resultat har tärt på 
bolagets kassa vilket just nu innebär en balansgång mellan 
återhållsamhet och satsningar. addVise har ett gott rykte i 
kundledet, vilket också kommer att visa sig i bolagets resul-
tat framöver.

Bromma i augusti 2009
Eric Martin
VD

vd har ordet
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addVise Agentur är ett affärsområde som under verksam-
hetsåret fått nytt fokus. Chris Ulrici, med lång erfarenhet 

av apparatförsäljning 
till laboratorier anställ-
des hösten 2008 och 
har sedan dess byggt 
upp avdelningen. Idag 
finns ett välrenomme-
rat sortiment med bl.a. 

anaerobboxar (syrefri bakterieodling), centrifuger, CO2-
inkubatorer (för odling av celler/mikroorganismer), frysar, 
kylar, LAF-bänkar/säkerhetsbänkar (bänkarna skyddar 
personer och/eller preparat) och värmeskåp från ledande 
leverantörer som Binder, Dairei, Electrotek, Revco och 
ScanLaf.  Sortimentet utvecklas till ett heltäckande bas-
sortiment vid utrustning av laboratorier. 

Bland såväl kunder som leverantörer uppskattas att add-
Vise utvecklar sig till en helhetsleverantör .  Från addVise 
kontor i Bromma och Skåne bearbetas hela landet. 
Agentursortimentet ger addVise en kontinuerlig kontakt 
med kunden, vilket kompletterar övriga affärsområden. 
Den servicefunktion som kommer att vara kopplad till 
agenturförsäljningen ger ytterligare kontinuitet i kontak-

ten med kunden

addVise Laboratorieinredning inreder allt från enstaka 
rum upp till laboratorier på flera tusen kvadratmeter. 

Gedigen kompetens 
och gott rykte att 
kunna genomföra 
leveransen på ett pro-
fessionellt sätt har varit 
förutsättningen för 

att genom åren erhålla många stora och komplexa pro-
jekt.

I ett laboratorium ingår många inredningskomponenter 
såsom bord, hurtsar och skåp. Det ingår också ett antal 
inredningsdetaljer som skall skydda laboranterna från far-
liga kemikalier. Sådana produkter är dragskåp, dragbänkar, 
punktutsug, LAF-bänkar (säkerhetsbänkar), ventilerade 
förvaringar för kemikalier samt olika specialanpassade pro-
dukter. För att på bästa sätt betjäna kunden samt kundens 
arkitekter och konsulter krävs att vi har kunskaper inom 
olika områden såsom arkitektur, ventilation, rör och el. 
Våra kunskaper inom dessa områden gör att vi ofta anlitas 
att ingå i konsultgruppen som laboratorieinredningsex-
perter.

addVise har i samarbete med en arkitekt under året tagit 
fram ett nytt inredningssystem. Det är så flexibelt att labo-
ratoriepersonalen själv, utan att anlita montörer, kan göra 
de förändringar som dagens snabba utveckling på instru-
mentsidan kräver.

För att spara miljö och energi har addVise tagit fram ett 
automatiskt luckstängningssystem för dragskåp. Systemet 
finns i utföranden som passar de flesta på marknaden befint-
liga dragskåp, nya eller redan installerade. Ett dragskåp med 
öppen draglucka förbrukar ungefär lika mycket energi som 
en normal villa. Det finns alltså stora kostnader att spara 
på att installera ett sådant system. En av våra kunder har 
kommit fram till att på 1,5-2 år har denna investering 
betalat sig enbart på elkostnaden till ventilationsaggregaten. 
Därtill kommer besparingen för uppvärmning och kylning 
av luften som i de flesta fall är ännu större. Vi har sålt över 
300 sådana system till bl.a. AstraZeneca, som är kända för 
sina högt ställda miljökrav. 

affärsområden
Omsättning MSEK 2008-2009 2007-2008

Agenturer 6,1 2,5

Laboratorieinredning 17,5 20,5

Rena rum, specialapplikationer  8,2 8,0

Validering 2,5 2,4

Total 34,3 33,4

Chris Ulrici Jan Tullgren
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Störst kunder har vi av tradition haft inom läkemedelsin-
dustrin, bl.a AstraZeneca, BioVitrum, Pfizer och GE 
Health Care som alla har höga krav på kvalitet och flexi-
bilitet. Under senare år har vi även riktat oss mot övrig 
industri och fått ett antal större order från stål-, skogs- och 
kemiteknisk industri. En satsning på skolor och sjukhus 
har påbörjats under året och har redan resultat i ett antal 
order.

addVise har 6st konkurrenter som specifikt vänder sig mot 
laboratorieinredningsmarknaden. addVise nishar här in sig 
i övre mellansegmentet. Vi bedömer att vi där får bäst 
utväxling mellan volym och täckningsbidrag.

addVise Rena Rum är lokaler byggda för att hålla en myck-
et hög renhet och god komfort. Inom t.ex. läkemedelsin-

dustrin skall luften hållas fri från bakte-
riebärande partiklar så att kontamine-
ring av känsliga produkter förhindras. 
Detta kräver väggar och tak med en 
mycket slät, lätt avtorkbar, yta, rundade 
hörn och vinklar samt mycket höga krav 
på luftbehandling. Väggar och tak är bygg-

da i prefabricerade moduler och levereras för att monteras 
på plats som ett rum i rummet. I denna byggprocess inte-
greras också ventilation och övriga medier. addVise ren-
rumssystem är i första hand tillverkat för att tillgodose 
läkemedelsindustrins högt ställda krav men kan även 
anpassas till andra typer av industrier. addVise har sedan 
lång tid samarbetat med MRC Systems Ltd inom detta 
produktområde.Marknaden i Sverige för rena rum varie-
rar stort från år till år. Antal projekt och projektstorle-
karna varierar och det ger stora omsättningsskillnader från 
år till år. Svensk läkemedelsindustri har internationaliserats 
och konkurrensen från leverantörer i övriga Europa har 
ökat de senaste åren. I kombination med konjunkturned-
gång hårdnar konkurrensen om projekten.

addVise Specialapplikationer består av kundanpassade spe-
ciallösningar, främst inom skyddsventilationssegmentet. 
Dessa konstruktionslösningar är framtagna i nära samar-
bete med kunden. addVise hjälper till att lösa kundens 
arbetsmiljömässiga eller andra problem. Utrustningarna 
tillverkas företrädesvis i rostfri syrafast plåt, kompaktlami-

nat och glas. Produkter inom detta segment är t.ex. handsk-
boxar, uppvägningsstationer och olika typer av ventile-
rade skyddshuvar för hantering av kemikalier. Dessa pro-
dukter används inom alla typer av industrier där man 
arbetar med pulver och/eller farliga gaser. Marknaden för 
specialapplikationer är mycket stor. addVise har genom 
kunskap och kompetens en unik ställning. Hittills har vi 
riktat in oss på segment som söker exklusiva lösningar med 
mycket höga prestanda, men kommer i framtiden också 
att bearbeta fler branscher och kundgrupper.

addVise Validering består f.n. av två personer och är under 
uppbyggnad. Affärsområdet är främst inriktat på validering 

och revalidering av 
renrum och renrums-
utrustning. Även pro-
jektering och andra 
renrumsrelaterade 
arbetsuppgifter ingår i 
verksamheten. Inom 

avdelningen finns 30 års erfarenhet av renrum och ren-
rumsvalidering. Verksamheten startade upp 2004 och har 
sedan dess varit lönsam och i tillväxt. Bland kunderna finns 
AstraZeneca, BioVitrum och Octapharma. Validering 
inom läkemedelsindustrin omfattar även mikrobiologi, 
process, media och datavalidering. addVise ser dessa verk-
samheter som möjliga tillväxtområden. Stora möjligheter 
finns också inom sjukhus och livsmedelsindustrin, där krav 
på dokumenterad renhet blir allt större.

I samarbete med KTH sker utbildning av ”renrumskon-
trollanter”, där valideringspersonal från addVise är lärare. 

Bo Eriksson

rEnA rUM, spECiAlApplikATiOnEr

Daniel laggar Johan Ahnfeldt

VAliDEring
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styrelse, revisorer och valberedning

7

sTyrElsE 

Från extra bolagsstämma den 19 december 2008

Ordförande ledamöter

rikard Akhtarzand 
f 1972,

styrelseledamot 

DTG Sweden AB (publ), 

styrelseledamot 

Insight Energy AB (publ), 

styrelseledamot 

Kivavalk AB

Aktieinnehav: 138.000 st

Hans-petter 

Andersson
f. 1977,

civilingenjör, fil kand i 

företagsekonomi, 

VD i Altum Invest AB

Aktieinnehav: 99.809 st

nils Berglund
f 1978, 

Partneransvarig inom 

Formpipe Software AB

Aktieinnehav: 0 st

Eric Martin
f 1949, 

civilekonom, 

VD i addVise sedan 

20090116, 

ordförande i Mentor 

Communi cations AB, 

ledamot i Azpect 

Photonics AB.

Aktieinnehav: 4.280 st

Eddie Zetterberg
f 1947,

ingenjör, 

an  ställd i addVise 

sedan 1989

Aktieinnehav: 40.000 st

Till och med extra bolagsstämma den 19 december 2008 var BengtH Ellow ordförande samt Bo Eriksson, Eric Martin och Daniel Nilsson 

ledamöter. Till den 16 januari 2009 var Lillemor Sundt VD.

rEVisOrEr

Tommy persson, f 1950

Auktoriserad revisor

Advertus Revision AB

Ordinarie revisor sedan 1997

Tommy Holm, f 1949

Auktoriserad revisor

Tommy Holm Revisionsbyrå AB

Revisorssuppleant sedan 1997

VAlBErEDning

Valberedning utses bland bolagets 3 största aktieägare. Såsom valberedning inför årsstämman 2009 verkar Rikard Akhtarzand, Hans

Petter Andersson och Magnus Vahlquist.



AkTiEkApiTAl
Aktiekapitalet uppgår till 1.093.200 SEK, fördelat på 
1.093.200 aktier. Aktierna har lika andel i bolagets till-
gångar och vinst. Varje aktie har en röst.

Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande:

aktiekapital och ägarförhållande

Ökning av Totalt

Antal Totalt aktiekapital, aktiekapital,

Typ av förändring År nya aktier antal aktier SEK SEK

Fondemission 1990 2.000 200.000 400.000

Utbyte av konvertibla skuldebrev 1994 733 2.733 146.600 546.600

Fondemission 1995 2.733 546.600 1.093.200

Aktiesplit 399:1 1997 1.090.467 1.093.200 1.093.200

ÄgArFörHållAnDE 
(inkl närstående, per 20090430 och därefter kända förändringar)

Andel i % 
Antal 

Aktieägare aktier Kapital Röster

Rikard Akhtarzand genom familj och bolag 138 000 12,6 12,6

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 120 200 11,0 11,0

Danica Pension 118 500 10,8 10,8

Altum Invest AB 99 809 9,1 9,1

Jonas Berg 62 000 5,7 5,7

Vallpax AB 60 000 5,5 5,5

Olle Bengtsson 50 300 4,6 4,6

Mats Andersson 43 400 4,0 4,0

Eddie Zetterberg 40 000 3,7 3,7

Daniel Nilsson 34 000 3,1 3,1

Övriga aktieägare 326 991 29,9 29,9

1 093 200 100,0 100,0
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koncernens finansiella utveckling
2004/2005– 2008/2009 i sammandrag

2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05

resultaträkningar, kSEK
Nettoomsättning 34.343 33.350 28.427 36.336 19.193

Rörelseresultat 464 1.321 324 1.990 5.831

Finansnetto 24 220 37 74 725

Resultat efter finansnetto 440 1.101 361 1.916 6.556

Jämförelsestörande poster 531    

Skatt     1.572

resultat efter skatt -971 1.101 -361 -1.916 -4.984

Balansräkningar, kSEK 
Anläggningstillgångar 679 462 477 630 789

Omsättningstillgångar 12.240 11.305 7.433 7.227 6.946

summa tillgångar 12.919 11.767 7.910 7.857 7.735

Eget kapital 2.324 3.296 2.195 2.556 4.472

Avsättningar 100 100 100 100 100

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 10.495 8.371 5.615 5.201 3.163

summa eget kapital och skulder 12.919 11.767 7.910 7.857 7.735 

nyckeltal
Rörelsemarginal, % 0 4 1 5 30

Vinstmarginal, % 3 3 1 5 35

Eget kapital, kSEK 2.324 3.296 2.195 2.556 4.472

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg 31 neg neg neg

Räntabilitet på eget kapital, % neg 40 neg neg neg

Soliditet, % 18 27 27 31 56

Skuldsättningsgrad, % 53 44 0 0 0

Genomsnittligt antal anställda 14 12 13 15 17

Bruttoinvesteringar, kSEK 550 326 67 105 210

Resultat per aktie, SEK 0,89 1.01 0,33 1,8 4,6

Eget kapital per aktie, SEK 2,12 2.94 1,93 2,2 4,0

Utdelning per aktie, SEK  0* 0 0 0 0

P/E tal neg 10.7 neg neg neg

Genomsnittlig aktiekurs 8.18 10.8 10 13 28

Antal utestående aktier vid periodens slut

före och efter utspädning 1.093.200 1.093.200 1.093.200 1.093.200 1.093.200 

Genomsnittligt antal utestående aktier 

före och efter utspädning 1.093.200 1.093.200 1.093.200 1.093.200 1.093.200

*Den utdelning styrelsen föreslår bolagstämman för 2008/09.
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kommentarer till finansiell utveckling

Utvecklingen sedan 1998, kSEK

Resultat Orderstock
före vid årets

Omsättning skatt slut

199899 26.000 1.700 40.000

199900 44.800 5.300 28.500

200001 49.200 6.500 17.400

200102 47.200 5.100 7.800

200203 23.950 189 44.400

200304 52.510 6.372 7.400

200405 19.193 6.556 11.300

200506 36.336 1.916 10.800

200607 28.427 361 12.300

200708 33.350 1.101 11.700

200809 34.343 971 11.300

Årets omsättning var högre än föregående verksam hets-
år. Omsättning 34,3 MSEK (33,3 MSEK). Orderstock 
vid årets utgång var 11,3 MSEK. Soliditet 18%.

DEFiniTiOnEr

rörelsemarginal
Rörelseresultat dividerat med omsättning.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning.

räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnader dividerat med 
genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital avses balans-
omslutningen minskat med icke räntebärande skulder.

räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansnetto med avdrag för årets redovisade skattekost-nad 
dividerat med genomsnittligt eget kapital.

soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Vinst per aktie
Resultat efter finansnetto med avdrag för årets redovisade skatte- 
kostnad dividerat med antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier.

p/E-tal
Beräknat utifrån genomsnittlig aktiekurs dividerat med vinst per aktie. 
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Marknaden
Omsättningen under året har överträffat föregående verk-
samhetsår, trots det rådande konjunkturläget. Marknaden 
under året har karaktäriserats av att kunderna senarelagt 
sina order. Vi har också upplevt en hård prispress på de 
order som läggs. addVise anpassar arbetssätt och organisa-
tion till denna verklighet. Offerter t.ex. görs mer uppde-
lade och med fler alternativ för att kunden skall kunna 
välja prestanda och pris utifrån sina preferenser.

Verksamheten
Per den 16 januari 2009 utsågs Eric Martin till verkstäl-
lande direktör. 

Ett nytt affärsområde, Agenturer, har bildats. En person 
har anställts som ansvarig för området och ett sortiment 
har byggts upp. Försäljningen har påbörjats och kommer 
att byggas upp till full skala under 2009-10. 

Årets negativa resultat har sin uppkomst i dels pres sade 
priser i den marknadssituation som råder och dels i de 
extra kostnader bolaget drabbats av vid byte av verkstäl-
lande direktör res pektive byte av administrativt datasys-
tem.

styrelsens arbetssätt
Styrelsen sammanträder normalt fem gånger per år samt 
därutöver vid behov. Vid varje ordinarie sammanträde 
föreligger fasta beslutspunkter, t.ex. godkännande av års-
bokslut och delårsrapporter. Styrelsen tar vidare ställning 
till frågor av övergripande karaktär, såsom bolagets stra-
tegi, struktur- och organisationsförändringar samt större 
investeringar.

Under 2008/2009 har styrelsen haft sjutton protokoll-
förda sammanträden.

investeringar
Årets investeringar har uppgått till ett belopp av 550 KSEK 
och innefattar till största delen dels datautrustning och 
promgramvara, dels förberedelser för framtida förvärv av 
bolag och/eller verksamheter.

Utsikter för 2009-2010
Styrelsen anser att bolaget, genom att ha utvecklat nya 
affärsområden, står väl rustat för en fortsatt omsättnings-
ökning, vunna marknadsandelar och en ökande lönsamhet. 
I det framtida addVise kommer de nya affärsområdena 
Validering och Agenturer att utgöra navet i kundkontak-
ten medan övriga affärsområden kommer att, liksom tidi-
gare, generera större order men med lägre frekvens.

Det svaga konjukturläget just nu gör att kunderna sena-
relägger större order. Fokus på försäljningsansträngning-
arna ligger därför i närperspektivet på mindre och mel-
lanstora order, upp till 5 MSEK. För 2010 och senare år 
finns många kundprojekt av större dignitet.

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel, 

kSEK:

Balanserad vinst  1.902

Årets resultat 971 

931

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmed-

len disponeras så att:

i ny räkning överförs   931

931  

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräk-
ningen uppgår till 959 KSEK. 
Ingen avsättning till bundna reserver erfordras.

förvaltningsberättelseörvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för addVise inredning skyddsventilation ab (publ) får härmed avge

förvaltningsberättelse för år 2008.05.01 – 2009.04.30.

11



kOnCErnEn MODErBOlAgET

kSEK 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08

Nettoomsättning 34.343 33.350 34.343 33.350

34.343 33.350 34.343 33.350

rörelsens kostnader
Material och varukostnader  23.180 19.834 23.180 19.834
Handelsvaror  2.203  2.203
Övriga externa kostnader (Not 1)  3.022 2.810 3.022 2.810
Personalkostnader (Not 2)  8.272 7.019 8.272 7.019
Avskrivningar (Not 3) 333 163 333 163

-34.808 -32.029 34.808 -32.029

rörelseresultat -464 1.321 -464 1.321

resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 4) 131 22 131 22

131 22 131 22

Nedskrivning aktier i intressebolag (Not 10)  177  177

Räntekostnader och liknande resultatposter (Not 4) 106 65 106 65

-106 -242 -106 -242

resultat efter finansiella poster -440 1.101 -440 1.101

Jämförelsestörande poster (Not 5) 531 531
Skatt på årets resultat (Not 6) - - - -

årETs rEsUlTAT -971 1.101 -971 1.101

räkenskaperäkenskaper
rEsUlTATrÄkningAr
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kOnCErnEn MODErBOlAgET

TillgångAr kSEK 2009 04 30 2008 04 30 2009 04 30 2008 04 30

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (Not 7) 149  149 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier (Not 8) 530 462 530 462

679 462 679 462

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag (Not 9)   50 50
Andelar i intressebolag (Not 10)    

- - 50 50

summa anläggningstillgångar 679 462 729 512

Omsättningstillgångar
Varulager

Material och varulager 869 329 869 329

869 329 869 329

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8.866 7.528 8.866 7.528
Övriga fordringar 183 3 183 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 11) 1.501 2.167 1.501 2.167 

10.550 9.698 10.550 9.698

Kassa och bank 821 1.278 821 1.278

summa omsättningstillgångar 12.240 11.305 12.240 11.305

sUMMA TillgångAr 12.919 11.767 12.969 11.817

BAlAnsrÄkningAr
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kOnCErnEn MODErBOlAgET

EgET kApiTAl OCH skUlDEr kSEK 2009 04 30 2008 04 30 2009 04 30 2008 04 30

Eget kapital (Not 12)
Bundet eget kapital

Aktiekapital 1.093 1.093 1.093 1.093
Bundna reserver/Reservfond 272 272 219 219

1.365 1.365 1.312 1.312

Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserad vinst 1.930 830 1.902 802
Årets resultat 971 1.101 971 1.101

959 1.931 931 1.903

summa eget kapital 2.324 3.296 2.243 3.215

Avsättningar

Avsättning för garantier 100 100 100 100

summa avsättningar 100 100 100 100

kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 6.837 4.254 6.837 4.254
Checkräkningskredit 1.236 1.450 1.236 1.450
Skulder till koncernföretag 0 0 131 131
Skatteskulder 0 0 0 0
Övriga skulder 640 1.187 640 1.187
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 13) 1.782 1.480 1.782 1.480

summa kortfristiga skulder 10.495 8.371 10.626 8.502

sUMMA EgET kApiTAl OCH skUlDEr 12.919 11.767 12.969 11.817

poster inom linjen 

sTÄllDA sÄkErHETEr

Övriga ställda panter och säkerheter
Företagsinteckningar (Not 14) 7.000 7.000 7.000 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000

AnsVArsFörBinDElsEr

Garantiförbindelser 1.544 3.608 1.544 3.608

1.544 3.608 1.544 3.608
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kOnCErnEn MODErBOlAgET

kSEK 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 971 1.101 971 1.101
Planenliga avskrivningar 333 163 333 163

-638 1.264 -638 1.264

Betald skatt 39 39 39 39

kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet -598 1.225 -598 1.225

kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Varulager 540 58 540 58
Kundfordringar  1.339 1.380 1.339 1.380
Övriga fordringar 488 1.286 488  1.286
Leverantörsskulder 2.582 1.817 2.582 1.817
Övriga skulder 285 978 285 978

kassaflöde från den löpande verksamheten  307 187 307 187

investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  149 149
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 401 325 401 325
Nedskrivning av aktier intressebolag  177  177

kassaflöde från investeringsverksamheten -550 -148 -550 -148

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning 0 0 0 0
Finansiell upplåning 214 0 214 0

kassaflöde från finansieringsverksamheten  -214 0 -214 0

årets kassaflöde -457 1.264 -457 1.264

likvida medel vid årets början 1.278 14 1.278 14

Kortfristiga placeringar 
Kassa och bank 821 1.278 821 1.278

likvida medel vid årets slut 821 1.278 821 1.278

kAssAFlöDEsAnAlysEr
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Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Varulager
Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekom-
mendation RR 2. Redovisning av varulager, är upptaget 
till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den sk först-in 
först-ut principen respektive verkligt värde. Inkurans-
risker har därvid beaktats.

Vinstavräkning och fakturering
addVise har fr o m 2006-05-01 ändrat redovisningsprincip 
och tillämpar successiv vinstavräkning i projekten. En 
förutsättning för successiv vinstavräkning är att utfallet kan 
prognostiseras på ett tillförlitligt sätt. Avgörande för att 
begränsa risken för felaktig vinstavräkning är en process 
för uppföljning för varje enskilt projekt.

Fakturering avser på beställare verkställd fakturering 
exklusive mervärdeskatt för sådana projekt som på balans-
dagen ännu ej resultatavräknats. Projekt som bedöms ha 
en färdigställandegrad och där utfallet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt resultatavräknas och redovisas som intäkt 
respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigstäl-
landegrad på balansdagen.

Redovisningsrådets rekommendation RR 10 beträf-
fande successiv vinstavräkning tillämpas i moder-
bolaget och i koncernen.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordingar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets 
rekommendation RR 8. 

Kursdifferenser på kortfristiga fordringar och skulder 
ingår i rörelseresultatet.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga an-
skaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. 
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skat-
temässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumule-
rade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reser-
ver.

koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, om kon-
cernredovisning med tillämpning av förvärvsmetoden och 
omfattar alla företag i vilka moderbolaget innehar 
mer än 50 procent av rösterna. Rekommendationen inne-
bär bland annat att vid upprättandet av koncernbalansräk-
ningen delas alla obeskattade reserver upp enligt aktuell 
skattesats, en del i latent skatteskuld, som redovisas som en 
avsättning och en del i eget kapital, som redovisas bland 
bundna ej utdelningsbara medel.

I koncernresultaträkningen redovisas skattedelen av 
förändringarna i obeskattade reserver i årets skattekostnad 
medan eget kapitaldelen ingår i årets resultat.

redovisning av intressebolag
Intressebolagsredovisning tillämpas för aktieinvesteringar 
där koncernen innehar mellan 20 och 50 procent av rös-
tetalet eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande. 

Intressebolagsredovisningen sker enligt kapitalandels-
metoden.

redovisnings- och värderingsprinciperedovisnings- och värderingsprinciper

16



övriga externa kostnader, kSEK
Till bolagets revisorer har ersättning utgått: För revision och annan 

granskning enligt aktiebolagslagen m m samt rådgivning eller annat 

biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen

Koncernen 130

Moderbolaget 130

andra uppdrag

Koncernen 44

Moderbolaget 44

Anställda och personalkostnader, kSEK

Medelantalet anställda

varav varav
2008/09 män 2007/08 män

Moderbolaget

Sverige 12.5 9,5  12 9,5

Totalt i 

moderbolaget 12.5 9,5  12 9,5

Styrelsen består av 5 5  4 4

Ledande befattningshavare 2 1 2 1 

personalens sjukfrånvaro (procent)

2008/09 2007/08

Total sjukfrånvaro 2,1%  3,6%

Varav långtidssjukfrånvaro     

Sjukfrånvaro per grupp   * *

* uppgift lämnas ej då antalet i respektive grupp understiger  10 pers.

löner, andra ersättningar och sociala kostnader, ksEk

2008/09 2007/08
Löner Pensioner Löner Pensioner

Moderbolaget

Tf VD/Ekonomichef 867 58 393 50

VD, extern, konsultar   116 

vode 06/1207/06

Övriga anställda 4.698 501 4.055 518

Styrelsearvoden 221  110 

Övriga konsult

arvoden styrelsen 29  211 

5.815 559 4.885 568

Sociala avgifter 1.978  1.652 

summa 7.793 559 6.537 568 

Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser till VD och styrelse.

Avskrivningar av materiella anläggnings- 
tillgångar, kSEK

Koncern Moderbolag

Inventarier 333 333

övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter, kSEK

2008/09 2007/08

Koncernen

Realisationsresultat, 

kortfristiga placeringar  

Ränteintäkter, övriga 131 22

131 22

Räntekostnader 106 65

-106 -65 

Moderbolaget

Ränteintäkter, övriga 131 22

131 22

Räntekostnader 106 65

-106 -65

Jämförelsestörande poster, kSEK
Avtal har träffats med frånträdande VD om avgångsvederlag 276 kSEK 

inkl. sociala avgifter.

Av en total investering i ett nytt datoriserat, administrativt system på 

681 kSEK har 337 kSEK bedömts ha ett sådant bestående värde att 

det inventarieförts, 90 kSEK bedömts vara normal, årlig, underhålls

kostnad och 255 kSEK vara kostnad som nerlagts men som visat sig 

sakna bestående värde för verksamheten

skatt på årets resultat, kSEK

2008/09 2007/08

Koncernen

Betald skatt 0 39

Uppskjuten skatt  

0 39

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver redovisas till aktuell skatte
sats och rubriceras i koncernbalansräkningen som en avsättning.

Balanserade utgifter, kSEK
Avser förberedande konsultationer inför planerade, framtida verksam

hetsförvärv.

inventarier, kSEK
Koncern Moderbolag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1.687 1.687

Nyanskaffningar 402 402

Avyttringar och utrangeringar 283  283

1.806 1.806

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 1.226 1.226 

Avyttringar och utrangeringar 283 283

Årets avskrivning enligt plan 

på anskaffningsvärden 333  333

-1.276 - 1.276

planenligt restvärde vid årets slut 530 530

noter
NOT 1.

NOT 2.

NOT 3.

NOT 4.

NOT 6.

NOT 7.

NOT 5.

NOT 8.
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Andelar i koncernföretag, kSEK
Moderbolag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 50

Bokfört värde vid årets slut 50

spec av moderbolagets innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag/ Antal Andel Bokfört
Org. nr/Säte andelar i % 1) värde

addVise internordic ab 
5562330257, Stockholm 100 100 50

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med 
andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Andelar i intressebolag, kSEK
Moderbolag / Koncernen

Bokfört värde vid årets början 0

Nedskrivning under året 0

Bokfört värde vid årets slut 0

spec av moderbolagets innehav av andelar i intressebolag

Intressebolag/ Antal Andel Bokfört
Org. nr/Säte andelar i % 1) värde

addVise Ltd
4890137, Elstead, Surrey 50.000  50 0

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med 
andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 
kSEK

Koncernen Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Förutbetalda hyror 222 137 222 137

Förutbet försäkring 94 88 94 88

Uppl ränteintäkter 0 14 0 14

Förutbet kostn 233 461 233 461

Successiv vinstavr 950 1.467 950 1.467

1.501 2.167 1.501 2.167

Eget kapital, kSEK
Aktie- Bundna Fritt eget

kapital reserver kapital

Koncernen

Vid årets början 1.093 272 1.902

Utdelning    

Årets resultat   971

Vid årets slut 1.093 272 931

Moderbolaget

Vid årets början 1.093  219 1.902

Utdelning   

Årets resultat   971

Vid årets slut 1.093 219 931

Upplupna kostnader och förutbetalda  
intäkter, kSEK

Koncernen Moderbolag
2009 2008 2009 2008

Semester 676 646 676 646

Sociala avgifter 483 522 483 522

Övriga poster 623 312 623 312

1.782 1.480 1.782 1.480

ställda panter, kSEK
Ställda säkerheter för checkräkningskredit, limit 3.500

Lämnade garantiförbindelser 1.544

NOT 9.

NOT 10.

NOT 11.

NOT 12.

NOT 13.

NOT 14.

Bromma den 10 augusti 2009

Rikard Akhtarzand HansPetter Andersson Nils Berglund
Styrelseordförande 

Eddie Zetterberg Eric Martin
VD

Min revisionsberättelse har avgivits den 17 augusti 2009

Tommy Persson
Auktoriserad revisor
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Till årsstämman i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) org nr 556363-2115

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) för år 2008.05.01 – 
2009.04.30. 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för-
valtningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och för-
valtningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av under lagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag 
för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i  
bolaget för att kunna be döma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget. 

Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger där-
med en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovis-
ningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bromma den 17 augusti 2009

Tommy Persson
Auktoriserad revisor

revisionsberättelseevisionsberättelse
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addVise inredning skyddsventilation ab (publ)
Org. nr 556363-2115

Stockholm Box 20013, 161 02 Bromma
Besöksadress: Alpvägen 17, Bromma
Telefon 08-564 851 80, Telefax 08-627 99 81

E-post: info@addvise.se
Internet: www.addvise.se
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