
Ledande leverantör till sjukvårds- 
och forskningsenheter

Årsredovisning 
 
 
 2017



2 ÅRSREDOVISNING 2015

Innehåll
Verksamheten 3

VD-ord 4
Året i korthet 6
Nyckeltal 7
Vår verksamhet 8
Strategi och förvärv 10
Omvärld och marknad 12
Kunder 14
Medarbetare 16
Affärsområde Lab 18
Affärsområde Sjukvård 20
Ledningsgrupp och styrelse 22
Aktie och ägarförhållanden 24
Nyckeltalsdefinitioner 26

Förvaltningsberättelse 28
Finansiella rapporter 37

Koncernens rapport över totalresultat 37
Koncernens rapport över finansiell ställning 38
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 39
Koncernens rapport över kassaflöden 40
Koncernens noter 41
Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 59
Moderbolagets balansräkning 60
Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 61
Moderbolagets kassaflödesanalys 62
Moderbolagets noter 63

Underskrifter 71
Revisionsberättelse 72
Bolagsstyrningsrapport 76

Anmälan om deltagande
Årsstämman hålls torsdagen den 26 april 2018 klockan 14.00 
i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i 
Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie
boken senast fredagen den 20 april 2018, dels till Baker & 
McKenzie Advokatbyrå anmäla sin avsikt att deltaga på års
stämman  senast den 20 april 2018. Anmälan om del tagande 
på stämman sker per brev, telefon eller epost till:

Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Att: Ian Gulam
Box 180
101 23 Stockholm 
Telefon: 08566 177 64
Epost: ian.gulam@bakermckenzie.com

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste,
för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att
tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före den 20 april 2018, då sådan införing 
ska vara verkställd. 

Rapporteringsdatum
Årsstämma   26 apr 2018
Tremånadersrapport  4 maj 2018
Sexmånadersrapport  26 jul 2018
Niomånadersrapport  25 okt 2018
Bokslutskommuniké 2018  21 feb 2019

INNEHÅLL



3ÅRSREDOVISNING 2017

Resultaträkning i korthet

TSEK 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 239 914 195 288 146 578 138 068 120 032 

EBITDA 12 142 18 088 4 401 5 195 3 067 

EBITDA-marginal % 5,1% 9,3% 3,0% 3,8% 2,6%

Rörelseresultat (EBIT) 7 635 14 233 305 2 700 1 245 

Rörelsemarginal % 3,2% 7,3% 0,2% 2,0% 1,0%

ADDvise på två minuter
ADDvise Group är en ledande leverantör till sjukvårds och forskningsenheter. 
 
Två affärsområden, Lab och Sjukvård, levererar laboratorieutrustning, medicinteknisk 
utrustning till sjukvårds och forskningsenheter i över 60 länder. 
 
Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi. De senaste åren har flera viktiga förvärv genom
förts, och ambitionen är att bibehålla en fortsatt hög förvärvstakt. 
 
Under 2017 förvärvades två bolag: Hettich Labinstrument AB i januari och sedan AB 
Germa i december. Totalt har koncernen idag elva dotterbolag:

IMMedico Svenska AB, ADDvise Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc, 
Surgical Tables Inc, AB Germa, Hettich Labinstrument AB, KEBO Inredningar Sverige AB, 
LabRum AB, LabRum AS och LabRum Klimat Oy. 
 
Viktiga omvärldsfaktorer som driver försäljning av ADDvise produkter är bland annat en 
åldrande befolkning och allt högre krav på kvalitet, precision och renhet inom både 
sjukvård och forskning. 
 
ADDvise aktier är listade på Nasdaq First North under kortnamnet ADDV. 

VERKSAMHETEN
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VD-ORD

Ett år präglat av flera viktiga förvärv 
och strategiska beslut  
År 2017 genomförde vi två betydelsefulla förvärv som ökat vår tillväxttakt. Vi har även 
fått den nya organisationsstrukturen ordentligt på plats, och tagit flera strategiska 
beslut som gett oss en stark plattform som bäddar för förbättrad lönsamhet och 
tillväxt framöver.      

För 2017 är det främst tre händelser som varit strategiskt 
viktiga för oss. Till att börja med har vi lyckats genomföra två 
bolagsförvärv vilket ökat vår tillväxttakt väsentligt. Vi har även 
fått den nya organisationsstrukturen på plats ordentligt, efter 
förändringen 2016 till en decentraliserad organisationsstruktur 
med en högre grad av självständighet för dotterbolagen. Vi 
genomförde, en refinansiering av vår obligation, för att minska 
våra räntekostnader, förbättra vår lönsamhet och möjliggöra 
för ytterligare förvärv.

I samband med refinansieringen antog vi nya långsiktiga 
finansiella mål i koncernen, inom fyra olika områden – tillväxt, 
lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning. Vad gäller tillväxt ska 
ADDvise Group ha en årlig omsättningstillväxt på minst 20 %. 
Lönsamhetsmålet är att nå ett EBITDA-resultat på 10 %. För 
kapitalstrukturen ska vår räntebärande nettoskuld inte 
överstiga 3 gånger EBITDA-resultatet. Slutligen ska utdel- 
ningen till aktieägarna vara 25 % av föregående års resultat. 

De två förvärven som genomfördes under året har breddat 
ADDvise Groups produktportfölj inom både Lab och Sjukvård. 
Det första förvärvet, Hettich Labinstrument, är ett värdefullt 
tillskott som kompletterar ADDvise produktportfölj med 
produkter och utrustning främst inom blodanalys. Det andra 
förvärvet är Germa som tillverkar prehospitala produkter så 
som vakuummadrasser och transportmadrasser, bårar och 
positioneringskuddar framför allt till akutsjukvården. Båda 
bolagen levererar högkvalitativa produkter och passar väl in i 
vår strategi att förvärva välskötta företag inom life science- 
segmentet och öka andelen egna produkter eller tjänster.

Bland årets större affärer lyfter jag gärna fram att vi fått 
förmånen att leverera och installera labutrustning till NKS, Nya 
Karolinska Solna. Vi är också stolta över avtalet med 
Stockholms läns landsting om att leverera utrustning för 
laparoskopi (titthålskirurgi), där ADDvise valts som leverantör i 

tuff konkurrens med Johnson & Johnson och Medtronics. En 
framgång inom produktutveckling är att vårt dotterbolag 
Sonesta har tecknat avtal om ett samarbete med University of 
Virginia om att vidareutveckla ett stående röntgenbord för 
trauma- och ryggradsröntgen. Det är en produkt som vi tror 
har en stor försäljningspotential då vi kommer att vara den 
enda leverantören som kan erbjuda möjlighet till stående 
röntgen på ett bättre sätt.  

Resultatmässigt hade vi ett väldigt starkt första halvår, men 
ett svagare avslut Q3 och Q4. Nettoomsättningstillväxten för 
2017 blev 23 %, 45 MSEK, med ett EBITDA-resultat på 12,1 
MSEK. Totalt innebär det ett svagare resultat än 2016. 
Orsakerna till det svagare resultatet är att vi har avvecklat en 
av våra produktionsenheter och att vi tagit kostnader av 
engångskaraktär i fjärde kvartalet. Övergången till underlever-
antörer som en följd av avvecklingen har försenats vilket gjort 
att vi under fjärde kvartalet inte fått ut ordrar till kund i den 
utsträckning vi velat. Effekten av förseningarna uppskattas till 
ca 10 MSEK nettoomsättning och ca 3 MSEK på EBITDA. 
När det gäller kostnader av engångskaraktär har ca 7 MSEK 
belastat år 2017 varav 4 MSEK kommer från refinansieringen 
av obligationslånet och 2 MSEK är förvärvskostnader.

De höga engångskostnaderna 2017 är effekter av 
strategiskt riktiga beslut. Övergången från egen produktion till 
underleverantör kommer att förbättra lönsamheten och 
flexibiliteten. Den förtida refinansieringen av obligationslånet 
sänker räntenivån från 10 % till 7,25 % och ger oss en ökad 
obligationsram för ytterligare förvärv.  

Därför har jag stora förväntningar på 2018 som jag tror blir 
ett genombrottsår, tack vare de strategiska beslut vi tagit som 
gett oss en ren och stabil plattform och god finansiell 
beredskap för att kunna växa lönsamt.   
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Jag tror att 2018 blir ett genombrottsår 
tack vare de strategiska beslut vi tagit 
2017, som gett oss god finansiell 
beredskap för att kunna växa lönsamt.
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ÅRET I KORTHET

Året i korthet
»  Affärsområdet Lab utökades med förvärvet av Hettich Labinstrument AB som 

tillträddes i januari 2017.

» Dotterbolaget LabRum AB fick i uppdrag att leverera ett renrum till kontrakts- 
 tillverkning. Ordern är värd ca 2,3 MSEK.

»  Dotterbolaget Surgical Tables tecknade ett utvecklingsavtal med ett av världens 
största medtech-företag, om att utveckla ett operationsbord som kan roteras 
för att på ett optimalt sätt kunna utföra “spinal fusion”. Bordet utvecklas till- 
sammans med en välrenommerad ryggkirurg.

»  Det nyförvärvade dotterbolaget Hettich Labinstrument tecknade avtal med 
Stockholms Läns Landsting om att leverera blodprovtagningsprodukter, med 
start i oktober 2017. Ordervärdet för de första två åren är 7 MSEK.

»  Dotterbolaget Sonesta Medical AB tecknade avtal med University of Virginia för 
att vidareutveckla Sonestas fluoroskopibord 6210 till ett unikt röntgenbord för 
stående trauma- eller ryggradsröntgen.

»  Dotterbolaget LabRum AB fick i uppdrag att leverera laboratorieinredning till 
projektet Hubben i Uppsala, till ett ordervärde på drygt 3,2 MSEK. 

»  Styrelsen för ADDvise Group antog fyra långsiktiga finansiella mål, som  
tydliggör ambitionen om en hög tillväxttakt i form av både förvärv och organisk 
tillväxt.

»  ADDvise förvärvade det svenska bolaget AB Germa som tillverkar sjukvårds- 
produkter som vakuummadrasser, bårar, positioneringskuddar och rehab- 
produkter. Bolaget tillträddes den 1 december 2017. 

»  Koncernen genomförde en refinansiering av obligation 2014/2019, för att 
minska de finansiella kostnaderna och skapa möjlighet till ökad lönsamhet och 
tillväxt.

» Nettoomsättningen ökade från 195,3 MSEK 2016 till 239,9 MSEK 2017.
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Nyckeltal

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Nettoomsättning 239 914 195 288

EBITDA 12 142 18 088

EBITDA-marginal % 5,1% 9,3 %

Rörelseresultat (EBIT) 7 635 14 233

Rörelsemarginal % 3,2% 7,3 %

Resultat före skatt (EBT) -10 561 875

Nettomarginal % -4,4% 0,4 %

Årets resultat -5 811 310

Soliditet % 17,6% 20,5 %

Antal anställda vid årets slut 85 60

Eget kapital per aktie i SEK 1,13 1,24

Resultat per aktie före utspädning i SEK -0,14 0,01

Resultat per aktie efter utspädning i SEK -0,14 0,01

Antal aktier vid periodens slut 43 042 288 37 015 065

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 39 852 217 28 264 074

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 40 999 477 28 264 074

Nyckeltalsdefinitioner sid 26–27.
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vård, privata kliniker som finansieras av försäkringar samt inte 
minst forskningsenheter och andra aktörer inom life science. 
Vi har även ökat andelen repetitiva intäkter och avtalsintäkter 
av vår totala omsättning, vilket innebär en stabil bas av 
löpande och förutsägbara intäkter. 

När vi nu har genomfört och är färdiga med vårt  
besparingsprogram samtidigt som vi tagit stora engångs- 
kostnader för refinansiering och omstrukturering, har vi fått en 
välordnad och mogen koncern där kostnaderna 2018 
kommer att korrelera bättre med intäkterna och öppna för 
ökad lönsamhet från 2018 och framåt. 

 
Affärsområde Lab 
Inom Lab är ADDvise en komplett leverantör av labinredningar 
och labutrustning till forskningsenheter i både offentlig och 
privat sektor. I en värld där kraven ständigt ökar på kvalitet, 
precision och renhet har ADDvise produkter för alla behov 
inom life science och sjukvård. Efter förvärvet av LabRum 
2016, som gjorde ADDvise till Nordens största helhets- 
leverantör av laboratorier, utökade vi vårt laberbjudande 
ytterligare med förvärvet av Hettich Labinstrument 2017.  
 
Affärsområde Sjukvård 
ADDvise levererar utrustning och förbrukningsmaterial till 
sjukvårdsenheter i Sverige, Europa och Nordamerika. Vårt 
totala sortiment omfattar produkter och kunder inom hela 
vårdkedjan, från egenvård och hemsjukvård till kirurgi, akut-, 
intensiv- och ambulanssjukvård. Bland ADDvise produkter 
finns avancerad högteknologisk utrustning i framkant, för 
modernast tänkbara miljöer och sjukvårdsenheter. 
 

VÅR VERKSAMHET

En internationell och växande koncern  
inom lab och sjukvård 

ADDvise erbjuder en bredd av produkter och tjänster som ger 
högkvalitativa helhetslösningar till både sjukvård och forsk-
ningsenheter. Våra kunder finns i 60 länder och inom såväl 
privat som offentlig sektor. Vår verksamhet innefattar 
dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar 
Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, Hettich Labinstrument AB, 
Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc, Surgical Tables 
Inc, LabRum AB, LabRum AS, LabRum Klimat Oy samt  
AB Germa som är det senaste tillskottet i koncernen.

ADDvise verksamhet är indelad i två affärsområden men 
med hög grad av decentralisering i organisationen. Varje 
bolag är en tydlig egen enhet och drivs självständigt med syfte 
att bibehålla innovationskraften och entreprenörskapet. 
Förändringen av organisationen påbörjades 2016 då vi även 
utvecklade egna strategiska affärsplaner för varje dotterbolag. 
Arbetet med omorganisationen tog mycket kraft under 2016, 
men under 2017 har vi fått den på plats ordentligt. Det har 
gett en tydligare och bättre styrning som värnar om varje 
bolags varumärke, samtidigt som styrkan i en gemensam 
koncern är en fördel som ger möjlighet till större affärer och 
ökad förvärvstakt.

 
Diversifierad kundbas och produktportfölj 
Även om hälso- och sjukvård är ett område med ständiga 
krav på mer vård för mindre pengar, är försäljningen av 
medicin-tekniska produkter relativt stabil och konjunktur- 
oberoende. Försäljningen sker till stor del till den offentliga 
sektorn där vårdbehovet ökar stadigt och utrustning är 
nödvändigt för att kunna ge den vård som behövs. ADDvise 
diversifierade produktportfölj ger oss en bred kundbas som 
innefattar privata vårdgivare som ger offentligt finansierad 

ADDvise är en internationell koncern inom life science, med en bred portfölj av kvalitets- 
produkter för både sjukvård och forskning.
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VÅR VERKSAMHET

Service och merförsäljning 
Med allt mer avancerade produkter, kundanpassade lösningar 
och allt snabbare utveckling är eftermarknad och service en 
väsentlig del av vårt totala erbjudande. På ADDvise har vi 
byggt upp en specifik serviceenhet för att lyfta fram den delen 
av verksamheten. Vi har även slagit ihop service- och 
reservdelsverksamheten för Sonesta och Surgical Tables vilket 
har skapat samordningsfördelar.  

ADDvise är certifierade enligt de globala kvalitetssystemen 
ISO 9001 och 14001. För att ständigt utveckla vårt kvalitets- 
arbete har vi sedan ett par år tillbaka en kvalitetschef för hela 
koncernen, utöver varje bolags egna kvalitetsansvariga.  
 
Miljöpolicy
ADDvise strävar efter en minimal miljöpåverkan i verksam-
hetens alla led och under hela livscykeln på de produkter 
ADDvise säljer, tillverkar och distribuerar, inklusive alla 
miljöaspekter på den serviceverksamhet som bedrivs. Det 
aktiva miljöarbetet syftar till att ständigt förbättra företagets 
miljöåtaganden och minska miljöfarliga utsläpp, vilket sker 
genom fortsatta satsningar på att effektivisera verksamhetens 
processer, ökad miljömedvetenhet hos personalen samt att 
klimatkompensera resor i största möjliga utsträckning. 
ADDvise bedriver också ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
och kan därmed uppnå de högt ställda kraven på säkerhet, 
hälsa och miljö för både personal, tjänster och produkter.

Omorganisationen har gett en tydligare 
och bättre styrning som värnar om 
varje bolags varumärke, samtidigt som 
styrkan i en gemensam koncern ger 
möjlighet till större affärer och ökad 
förvärvstakt.
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STRATEGI OCH FÖRVÄRV

ADDvise är en förvärvsdriven life science-koncern inriktad på 
stadig tillväxt genom både förvärv och organisk tillväxt. Efter 
några år då vi inte nått upp till den tillväxttakt vi önskat, blev 
2017 ett år då vi ökade takten betydligt tack vare två förvärv, 
ett inom vardera av våra affärsområden Lab och Sjukvård. En 
hög förvärvstakt är en av hörnstenarna i ADDvise strategi, och 
vartefter koncernen växer, tittar vi på allt större bolag som 
potentiella förvärvskandidater för att bibehålla tillväxttakten. 
Förvärvsstrategin har ingen geografisk begränsning men är 
fokuserad på bolag med verksamhet inom våra två affärsom-
råden, Lab och Sjukvård.

För dotterbolagen finns flera fördelar med att ingå i 
ADDvise-koncernen. Möjligheterna ökar till större affärer och 
att lansera nya produkter samtidigt som de kan dra nytta av 
ADDvise interntionella distributörsnätverk. Samtidigt är 
ADDvise måna om att låta förvärvade bolag behålla sin 
affärskultur, sitt varumärke och fortsätta verka i den entre-
prenörsanda som byggt deras framgång, men med stöd och 
support från koncernen för att bidra till fortsatt utveckling och 
tillväxt.  
 
 
 
 
 

Förvärvsstrategin tar därför sikte på lönsamma och 
välskötta bolag där grundare och entreprenörer finns kvar och 
fortsätter att driva verksamheten under ADDvise ägandeskap 
på ett framgångsrikt sätt under ett antal år. 

En tydlig ökning i förvärvstakten
Med två förvärv under 2017 har ADDvise närmat sig målet om att konsolidera två nya förvärv 
under ett helt räkenskapsår, vilket kontinuerligt kommer att öka värdet och lönsamheten i 
koncernen.

 
Nya långsiktiga finansiella mål 
Ett viktigt strategiskt beslut under året var att styrelsen antog 
nya långsiktiga finansiella mål utifrån den fortsatta ambitionen 
om en hög tillväxttakt. Ambitionen är att målen ska nås på 
flera års sikt, dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv. 
Tillväxten ska ske under lönsamhet med en minskad 
skuldsättning i förhållande till EBITDA som mål, och med 
intentionen att på sikt förena strategin med utdelning till 
ADDvise aktieägare. Målen omfattar fyra områden: tillväxt, 
lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning.

» Tillväxt: ADDvise ska ha en årlig omsättningstillväxt  
  på minst 20 %.  
 » Lönsamhet: ADDvise ska nå ett EBITDA-resultat på  
  10 %. 
 » Kapitalstruktur: ADDvise räntebärande nettoskuld   
  ska, i förhållande till, inte överstiga 3 gånger   
  EBITDA. 
 » Utdelning: 25 % av föregående års resultat,   
  exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillingar, ska  
  delas ut till aktieägarna. 
 
Nyförvärv 
Att integrera nya bolag i koncernen är givetvis ett arbete i sig 
som kräver tid och energi. Med ADDvise decentraliserade 
organisationsstruktur blir integrationen dock enklare och  
effektivare. Det mesta av styrning och ledning stannar hos 
dotterbolagen som har en tydligare roll och större mandat. 
Samtidigt är moderbolaget en kompetent ägare som sätter 
relevanta och tydliga mål för respektive bolag och kan bidra 
med centrala resurser inom bland annat management, 
marknad och bolagsjuridik.  

10

Ett viktigt strategiskt beslut under året 
var att styrelsen antog nya långsiktiga 
finansiella mål, utifrån den fortsatta 
ambitionen om en hög tillväxttakt.
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STRATEGI OCH FÖRVÄRV

FÖRVÄRV

2010
ADDvise förvärvar  
KEBO Inredningar 
Sverige AB med 
varumärket KEBO 
Inredningar och blir  
den ledande 
leveran tören i Sverige 
av laboratorieinred
ning. Genom förvärvet 
har bolaget nu egen 
produktion av 
laboratorieinredning  
och skyddsventilation.

2012
ADDvise genomför två 
förvärv; Sunnex  
Tillquist AB (namnbyte 
till ADDvise Tillquist 
AB) och IMMedico 
Svenska AB. Genom 
förvärven blir ADDvise 
en ledande leverantör 
av utrustning till 
sjukvårds och 
forskningsenheter i 
Sverige.

2013
ADDvise förvärvar 
verksamheten 
Sonesta. Med Sonesta 
utökas produktportföl
jen av medicinteknisk 
utrustning. Genom 
förvärvet går ADDvise 
från att ha varit en 
nordisk aktör till att ha 
försäljning i över 60 
länder.

2014
ADDvise förvärvar 
Surgical Tables Inc, ett 
medtech produktbolag 
baserat i USA.  
För värvet stärker 
koncernens närvaro  
på den viktiga 
amerikanska 
marknaden. Bolaget 
tillträddes 4 november 
2014 och kompletterar 
förvärvet av Sonesta 
inom ADDvise affärs  
område Sjukvård.

VÅR FÖRVÄRVSSTRATEGI

3. Integrationsprocess

» Integrera

» Optimera

» Ta tillvara på synergier

» Effektivisera

1. Strategisk planering

»  Identifiera intressanta kandidater

» Analysera kandidater

» Interna förberedelser

4. Tillväxt

» Kompletterande förvärv

»  Organisk tillväxt

2. Förvärvsprocess

» Förhandling och avtal

» Realisera förvärv

2016
ADDvise förvärvar 
LabRum AB. LabRum 
är ett av Sveriges 
äldsta företag inom 
försäljning av 
laboratorieutrustning, 
laboratorieinredning 
och skyddsventilation. 
Kunderna består av 
både privata företag 
och offentlig sektor i 
Norden. LabRum har 
cirka 20 anställda i 
Sverige och Finland.

11

Hettich Labinstrument AB  
Hettich Labinstrument förvärvades med tillträde den 31 januari 
2017. Som en ledande partner inom utrustning för  
laboratorie- och processverksamhet för industri, forskning och 
sjukvård är Hettich ett strategiskt viktigt förvärv som stärker 
ADDvise närvaro på den nordiska marknaden, och förvärvet 
väntas även kunna skapa värdefulla synergier.  
 

 

AB Germa  
Germa tillträddes i december 2017. Bolaget finns i Kristians-
tad och tillverkar högkvalitativa produkter som vakuum- 
madrasser och transportmadrasser, bårar och positionering-
skuddar till akutsjukvården. Germa har en stark konkurrens-
fördel i att kunna skräddarsy och kundanpassa sina  
produkter, vilket blir allt viktigare för användare och kunder. 
Inom teknisk sömnad har Germa en mycket hög kompetens 
som är unik i sitt slag, och sett till antalet medarbetare, 18 
personer, har man en omfattande produktion i både volym 
och bredd. Förvärvet av Germa ligger helt i linje med 
ambitionen att öka andelen egenutvecklade produkter. Det 
finns även tydliga synergier mellan Germa och vårt affärs- 
område Sjukvård, särskilt inom akutsjukvård. 

2017
ADDvise förvärvar Hettich 
Labinstrument AB. Bolaget är 
idag en ledande leverantör av 
förbrukningsartiklar, 
instrument och laboratorie 
utrustning till sjukvård, 
forskning och industri men 
levererar även service på 
medicinteknisk utrutning. 
 Även AB Germa förvärvas 
under 2017. Bolaget som är 
baserat i Kristianstad ut 
vecklar och tillverkar 
kvalitetsprodukter inom 
räddning och skydd.
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OMVÄRLD OCH MARKNAD

ADDvise breda erbjudande inom life science, sjukvård och 
forskning omfattar utrustning som används över hela världen. 
I takt med att den globala marknaden för medtech och life 
science fortsätter växa har ADDvise goda möjligheter att följa 
med i tillväxten genom helhetslösningar och innovativ 
produktutveckling som möter behoven av avancerad 
utrustning inom både vård och forskning.   
 
En bransch i tillväxt 
Den globala konsumtionen av hälso- och sjukvård uppgick till 
7 biljoner USD 2015 och beräknas öka till 8,7 biljoner USD 
2020. Medtech- och life science-branschen i USA och Europa 
ökade sin omsättning med 5 % 2016, något som inte skett 
sedan före finanskrisen 2008. Investeringar i medtech i USA 
och Europa fördubblades perioden juli 2016–juni 2017 jämfört 
med året innan. Under 2016–2017 investerades 1 miljard 
USD i svenska medtech-företag. Marknaden väntas  
dessutom fortsätta växa med 5 % per år fram till år 2020. 
Med andra ord går branschen starkt, trots en allt hårdare 
konkurrens och allt mer tryck på sjukvården att pressa sina 
kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
Globalt sett sker mycket kapitalflöde från öst till väst, när 
asiatiska bolag investerar allt mer i amerikanska och euro-
peiska företag. Samtidigt väntas Kina vara den näst största 
marknaden för medicinteknisk utrustning 2020. Det är också 
en marknad där priskänsligheten minskar och efterfrågan på 
kvalitet ökar, vilket gör det till en väldigt intressant marknad för 
ADDvise och där vi har möjlighet att öka vår försäljning.      

Flera omvärldsfaktorer driver fortsatt 
efterfrågan inom life science
Utvecklingen inom life science och medicinsk-teknisk utrustning går starkt. Åldrande  
befolkning, ökad vårdkonsumtion och allt högre krav på kvalitet och precision är några viktiga 
faktorer som driver efterfrågan inom ADDvise produktområden.  

Demografiska förändringar 
En drivkraft bakom den växande efterfrågan är den ökande 
livslängden. Befolkningen över 65 år väntas öka med 8 
procent mellan 2015 och 2020 (från 559 miljoner till 604 
miljoner) och i EU-länderna väntas andelen invånare över 80 
år mer än fördubblas till år 2080. Detta samtidigt som det blir 
alltmer självklart att också de äldsta åldersgrupperna ges 
bästa möjliga vård och behandling även i slutet av livet. Allt fler 
kommer därmed att leva längre med kroniska sjukdomar.

I takt med den ökande levnadsstandarden och med en 
växande medelklass i folkrika länder förändras också 
hälsobilden, där vi sannolikt kommer att se en fortsatt ökning 
av välfärdssjukdomar som hjärt och -kärlsjukdomar och 
diabetes. Dessa trender, liksom patienternas krav och 
förväntningar på högre kvalitet och avancerad behandling, 
ökar konsumtionen av vård totalt sett och driver efterfrågan 
på den typen av produkter som ADDvise erbjuder.   
 
Ökande krav på kvalitet och precision    
En annan betydelsefull omvärldsfaktor är de växande kraven 
på bättre kvalitet, precision, mätmetoder och helt rena miljöer, 
tillsammans med nya regulatoriska krav. Allt mer av både 
forskning och sjukvård bedrivs i utrymmen med extremt höga 
renlighetskrav, där ADDvise kan möta behovet med en 
komplett portfölj inom avancerade laboratorier och tillhörande 
utrustning. 

En utveckling som driver ADDvise försäljning inom 
affärsområde Lab är den minskade fertiliteten i rikare delar av 
världen. Ökat välstånd och ökad press i samhället, i kombi- 
nation med att allt fler kvinnor skjuter upp barnafödandet till en 
ålder då deras fertilitet är lägre, leder till ökad efterfrågan på 
IVF-behandling. Det är en tydlig försäljningsdrivande tendens 
för vårt största bolag LabRum, som erbjuder laboratorier och 
renrumsmiljöer för IVF-kliniker. IVF har haft en stark utveckling 
inom labsegmentet och är även ett område där 

Med en tydlig strategi, diversifierad 
produktportfölj och flera starka varu-
märken har ADDvise en solid grund för 
fortsatt internationalisering med 
möjlighet att expandera och marknads-
föra våra produkter och tjänster globalt.
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En trend är också att sjukhus bygger sina egna inno- 
vationscentrum för att utveckla nya produkter i samarbete 
med medtech- och life science-företag. Ett exempel på det är 
ADDvise avtal med University of Virginia om att utveckla ett 
stående röntgenbord för trauma- och ryggradsröntgen.  
 
Utmaningar och möjligheter 
Utvecklingen och förändringarna inom både teknologi, 
kvalitetskrav och sjukvårdssystem innebär flera utmaningar för 
att behålla konkurrenskraften. Några nycklar till framgång för 
life science-företag är flexibilitet och optimering av portföljer för 
att kunna leverera helhetslösningar som ger mervärden och 
följer patienten genom hela vårdkedjan. Krav på ständiga 
produktförbättringar är en annan faktor, liksom möjlighet till 
kundanpassning av produkter och tjänster. Här har ADDvise 
en styrka i att vi redan idag kan erbjuda skräddarsydda 
lösningar inom flera av våra produktområden och har en stark 
innovationskraft i våra bolag tillsammans med öppenhet och 
resurser för nära samarbeten med våra kunder.

Med en tydlig strategi, diversifierad produktportfölj och 
flera starka varumärken på både den nordiska och den 
amerikanska marknaden har ADDvise en solid grund för 
fortsatt internationalisering med möjlighet att expandera och 
marknadsföra våra produkter och tjänster globalt. Även inom 
affärsområde Lab, där vi främst säljer till den svenska och 
nordiska marknaden, finns möjlighet till expansion på nya 
marknader eftersom många av våra kunder är internationella 
och kan öppna dörrar för våra produkter ute i världen.

OMVÄRLD OCH MARKNAD

priskänsligheten är lägre då verksamheten till största delen 
finansieras av privat kapital.  
 
Finansiella drivkrafter och trender 
I takt med att de totala vårdbehoven växer pressas hälso- och 
sjukvården att minska sina kostnader och få ut mer vård för 
varje krona. När det blir mindre resurser till personal ökar 
intresset för att lösa mer av både diagnostik och behandling 
med avancerad teknologi. Det växer också fram allt fler privata 
vårdalternativ och sjukförsäkringsalternativ. Båda dessa 
utvecklingstrender gynnar företag som ADDvise, dels genom 
ökad efterfrågan på medicintekniska produkter och lösningar 
generellt, dels genom att intäktsmöjligheterna ökar då 
kundbasen breddas till att omfatta både offentlig och privat 
finansierad sjukvård och forskning.   

Med allt mer pressade sjukvårdsbudgetar kan vi samtidigt 
vänta oss framtida förändringar mot mer resultatbaserade 
betalningsmodeller som bygger på mätbara kliniska resultat 
och patientupplevelser – kvalitet snarare än kvantitet. Det kan 
innebära att medtech-bolag behöver fokusera mer på studier 
kring effektivitet och säkerhet för att kunna demonstrera 
nyttan och värdet av sina produkter. 
 
Teknisk utveckling och innovativa samarbeten 
Digitaliseringen och it-utvecklingen för med sig en rad nya 
teknologier som kommer att påverka både branschen och 
sjukvården framöver – allt från robotisering och sensorteknik 
till AI, VR/AR, Internet of things, och ”big data”. Många av 
dessa teknologier har potential att förbättra och effektivisera 
vården, exempelvis genom diagnostisering och monitorering 
av patienter på distans och mer uppkopplad utrustning. 
Samtidigt medför digitaliseringen att cybersäkerhet blir ett allt 
viktigare område att hantera för både sjukvården och life 
science-företagen.

Källor: 2017 Global healthcare outlook (Deloitte), Pulse of the industry 2017 (EY), 

Medical technology report 2017 (EY), Six healthcare marketing trends for 2018 

(Managed Healthcare), Innovation labs’ growing place in health care: What you 

need to know (Advisory Board), samt befolkningsstatistik för Europa (Eurostat 

regional yearbook 2017).  
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Service den viktigaste komponenten 
När det gäller labutrustning är det ingen större skillnad i 
funktionalitet. Det som avgör valet av leverantör är istället 
leveransen och allt runt omkring. Det är ett skäl till att CCK 
valt Hettich som leverantör av inkubatorer och centrifuger. 
Den senaste leveransen skedde sensommaren 2017. På CCK 
finns idag runt 100 centrifuger och 60 inkubatorer som 
Hettich levererar. Det är många maskiner som alltid måste 
fungera.

– Det gör att servicebiten är avgörande eftersom det här är 
apparater som kräver underhåll och som inte får bli stilla- 
stående. Inkubatorer går dygnet runt och ska lyckas hålla rätt 
temperatur, fukt och koldioxid dag och natt. Därför måste vi 
ha högklassiga maskiner i grunden, men också en leverantör 
som kan ge snabb service när det behövs. Vi har ett avtal 
som inkluderar akutservice, och när jag ringer teknikerna 
försöker de komma så fort de kan, säger Sören Lindén.

Servicen och samarbetet tycker han är en av de viktigaste 
fördelarna med Hettich. 

– Ja, jag är väldigt nöjd med både bemötande och service. 
Jag ser servicebiten just som ett samarbete där båda parter 
jobbar ihop för att det ska funka. Det får vi från Hettich och jag 
känner mig väldigt trygg med dem som leverantör.

Sören Lindén uppskattar också att Hettich alltid försöker 
göra sitt bästa för att hålla ner kostnaderna genom att utnyttja 
maskinernas maximala livslängd. 

– När det kommit nya modeller kan det vara svårt att få 
fram en reservdel till de äldre modellerna, men teknikerna 
försöker ofta ordna det tills det inte går längre eller det blir för 
dyrt i jämförelse med att byta ut maskinen. De försöker 
verkligen hjälpa till och serva så långt det går. 

KUNDER

”Jag känner mig väldigt trygg med Hettich 
som leverantör” 

Värma, skaka, centrifugera, odla. Allt under sterila 
förutsättningar. Cancerforskning handlar i grunden om celler, 
och verksamheten ställer höga krav på utrustning som i stort 
sett aldrig står stilla. 

– Om exempelvis en inkubator går sönder kan cellodlingar 
dö, med följden att flera månader av arbete kan gå förlorat, 
berättar Sören Lindén, Lab Manager på Cancercentrum 
Karolinska, ett forskningscentrum som bedriver experimentell 
forskning i närmare 40 forskargrupper, alla med sina egna 
specialiteter. Kraven är dock desamma när det gäller 
välfungerande labutrustning som inkubatorer och centrifuger.

Som Lab Manager är Sören Lindén en nyckelperson när 
det gäller försörjningen av labutrustning. Han sköter inköp, 
transporter, ombyggnationer och kontakter med leverantörer 
och servicetekniker så att forskarna ska ha det utrymme och 
den apparatur de behöver för sitt viktiga arbete.    
 
Hög kvalitet ett krav från starten  
Hettich har levererat labutrustning till CCK ända sedan centret 
byggdes för 20 år sedan. Finansiärerna, bland annat 
landstinget, ett par vetenskapliga fonder och Cancer- 
föreningen i Stockholm, var tydliga med att det här skulle bli 
ett forskningscentrum i framkant, med utrustning av högsta 
kvalitet. 

– Centret startade utifrån en amerikansk förebild, där 
tanken vara att samla cancerforskare på ett ställe. Utrustning 
är dyrt och på så sätt kan fler vara med och dela på utrust- 
ningen samtidigt som det underlättar samverkan och utbyte 
mellan forskare, berättar Sören Lindén. 
 
 

För Cancercentrum Karolinska är serviceleverans A och O när det gäller labutrustningen. Det 
är det viktigaste skälet till att man valt Hettich som leverantör av centrifuger och inkubatorer 
sedan 20 år tillbaka. 
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KUNDER

Ständig förbättring av maskinerna 
Precis som all apparatur utvecklas labutrustningen för varje 
modell och maskinerna blir hela tiden bättre. Ofta tack vare 
synpunkter från kunder. En förbättring är att inkubatorerna 
blivit allt lättare att rengöra för att säkra en steril miljö, säger 
Sören Lindén.

– Tidigare var man tvungen att ta ut en del ur skåpet och 
rengöra för hand, med risk för att man inte lyckades göra den 
helt ren – eller att man satte in komponenten lite fel med risk 
för att den gick sönder. Numera steriliserar apparaten sig själv 
vilket gör det mycket enklare för användaren. 

Sören har jobbat på CCK ända sedan det startade. Våren 
2018 lär bli intensiv då de flesta forskare här ska flytta över till 
ett nybyggt centrum på NKS. Cancercentrum ska samtidigt 
vara kvar och fortsätta med forskning, men med andra 
forskare som flyttar in. För Sören fortsätter jobbet med att 
sköta infrastrukturen bakom forskningen.

– Det känns väldigt meningsfullt att jobba i en sådan här 
verksamhet även om man inte själv är forskare, avslutar Sören 
Lindén.

FAKTA
Namn: Sören Lindén.
Befattning: Lab Manager/infrastrukturansvarig på 
Cancercentrum Karolinska i Stockholm.
Krav på leverantör: Förutom hög kvalitet även 
snabb, bra service och nära samarbete med oss som 
kund. 

Jag ser servicebiten just som ett 
samarbete där båda parter jobbar ihop 
för att det ska funka. Det får vi från 
Hettich och jag känner mig väldigt trygg 
med dem som leverantör.
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Patrik Thornström har ingen egen bakgrund inom 
medicinteknik, utan började jobba med ledarskap direkt efter 
gymnasiet och har sedan dess haft olika ledarroller inom 
produktion och personal, innan han kom till Germa för tio år 
sedan.
 – Det är fantastiskt att få vara med och skapa säkerhet och 
komfort för människor i kritiska situationer. Tillsammans med 
uppdragsgivare och uppfinnare har vi skapat produkter som 
inte funnits på marknaden, och som skapar trygghet för både 
patienten och den som ska göra jobbet. Det är något vi 
verkligen kan vara stolta över. Det är också en stor glädje att få 
jobba med ett så yrkesskickligt team, säger Patrik. 
 För att vara en liten anläggning med 18 anställda har Germa 
en stor bredd i sin produktion, som innefattar prehospitala 
produkter som vakuummadrasser, transportmadrasser, bårar 
och positioneringskuddar, främst för akutvård men även för 
sjukhus, veterinärkliniker och tandvård. Via distributörer säljs 
Germas produkter i över 100 länder.
 Germas avdelning för teknisk sömnad syr detaljer och delar 
till Germas egna produkter, men även konstruktionskrävande 
plagg som till exempel anti-G-dräkter och flygdräkter till militära 
piloter samt arbetskläder för ambulans- och räddningspersonal. 
 – Inom den tekniska sömnaden vill jag sticka ut hakan och 
säga att vi är absolut världsklass, det finns väldigt få som kan 
konkurrera med oss, säger Patrik.
 
Skräddarsydda lösningar 
Många produkter skräddarsys och anpassas efter specifika 
kundbehov. Tillsammans med en ständig utveckling och 
förbättring av befintliga produkter ställer det höga krav på en 
flexibel produktion och organisation.
 – Ja, vi märker att det blir allt fler kundanpassningar. Det tror 
jag också är en fortsatt viktig konkurrensfördel för oss, att 
kunna göra mindre serier med korta ledtider och hög kvalitet. 
Visst är det bra med volymproduktion, men våra kund- 
anpassningar är det som gör att kunderna vänder sig specifikt 
till oss.  

”Det är en stor glädje att få jobba med ett 
så yrkesskickligt team”

Nya möjligheter som en del av ADDvise-koncernen
Patrik ser goda möjligheter för Germa att utveckla sina affärer 
efter att ha blivit en del av ADDvise-koncernen.
 – För Germas del tror jag att det kan öppna nya 
möjligheter att komma längre fram i vårdkedjan och på 
sjukhussidan, och bredda vår produktflora även med 
produkter för labbmiljö. På det sättet kan vi nå nya  
distributions- och kundmöjligheter, säger Patrik som också är 
övertygad om att Germa är ett bra komplement i 
ADDvise-gruppens erbjudande.
 – Germas produkter passar bra in i verksamheten och kan 
komplettera de övriga företagens produktportföljer. Vi tror 
också att våra mål, att växa med minst 10 procent per år och 
minst tre nya produkter per år, fungerar väl ihop med ADDvise 
mål. 

 

Med sikte på att behålla försprånget
Som för alla medicintekniska bolag gäller det att följa med i 
utveckling och omvärldsförändringar för att kunna fortsätta 
växa.
 – En utmaning är att patienterna blir större och större, 
samtidigt som vårdpersonalen inte är lika stora som förr. När 
fler ska kunna jobba i ambulanssjukvård ställer det därför 
ökade krav på utrustningen och den ergonomiska biten. 
 Kraven ökar också på hygien och hållbarhet ur alla 
aspekter.
 – Produkterna ska vara biosafe, lätta att rengöra och även 
lätta att slutkassera och återvinna. Germa är känt som ett 
kvalitetsmärke bland professionella användare. För att 
fortsätta leverera världsklassprodukter måste vi hela tiden 
lyssna på våra kunder och vara innovativa för att behålla 
försprånget till våra konkurrenter, avslutar Patrik.

Som verksamhetschef på Germa har Patrik Thornström väldigt varierande arbetsdagar, som 
kan innehålla allt från kvalitetsrevisioner till organisationsutveckling och produktionsteknik. 
Han ser också fram emot nya möjligheter efter att bolaget nyss blivit en del i 
ADDvise-familjen.  

För att fortsätta leverera världsklass-
produkter måste vi hela tiden lyssna 
på våra kunder och vara innovativa för 
att behålla försprånget till våra  
konkurrenter

MEDARBETARE



FAKTA
Namn: Patrik Thornström
Befattning: Verksamhetschef på Germa 
Familj: Två döttrar, 19 och 21 år
Bor: Villa utanför Hässleholm
Fritid: Har ett stort intresse för idrott och cyklar 
gärna mountainbike. ”Och för en husägare finns det 
förstås alltid något att pyssla med hemma.”
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MEDARBETARE

Kvinnor 34%

Män 66%

KÖNSFÖRDELNING MEDELTALET 

ANSTÄLLDA I ADDVISE-KONCERNEN 2017
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AFFÄRSOMRÅDE LAB

Viktiga affärer och avtal 2017 
Bland årets händelser finns flera stora affärer och avtal som 
ADDvise lyckats ro hem i hård konkurrens med andra aktörer.

LabRum AB fick i uppdrag att leverera ett renrum till 
kontraktstillverkning, en order värd 2,3 MSEK.

Av Region Uppsala fick LabRum förtroendet att leverera 
laboratorieinredning till projektet Hubben, till ett ordervärde på 
drygt 3 MSEK. 

För SLL fick vi i uppdrag att leverera CO2-inkubatorer till 
Nya Karolinska Sjukhuset, till ett värde av 9 MSEK. 

Hettich Labinstrument tecknade avtal med Stockholms 
läns landsting om leverans av blodprovtagningsprodukter, 
med start i oktober 2017. Ordervärdet för de första två åren är 
7 MSEK.

På den nordiska marknaden utanför Sverige tecknades 
flera större avtal inom Lab, bland annat om leverans av 
laboratorieinredning och annan utrustning till PET senter i 
Tromsø, Norge och en NanoZoomer till Kuopio universitets- 
sjukhus i Finland, till ett ordervärde på 2 MSEK.

  Bland årets övriga affärer kan nämnas leveranser av 
laboratorieinredning, vårdinredning och laboratorieutrustning 
till Region Norrbotten, Landstinget Värmland och TwoPac AB, 
order värda runt 2 MSEK vardera. 

Stark tillväxt och goda framtidsutsikter 
inom Lab

Inom affärsområde Lab erbjuder ADDvise en komplett 
produktportfölj inom laboratorier, från inredningar, skydds- 
ventilation och renrum till laboratorieutrustning och vågteknik. 
Vårt sortiment gör oss till en helhetsleverantör som inkluderar 
tillverkning, installation och serviceavtal. Kunderna finns både 
inom offentlig och privat sektor, inkluderat sjukhus, läke- 
medelsföretag, forskningsenheter, tillverkande företag och 
industriföretag. 
 
 
 
 
 

Förvärvet av LabRum 2016 har gjort ADDvise till Nordens 
största helhetsleverantör av laboratorier, vilket ger kunderna 
möjlighet till en och samma leverantör av hela sin laboratrie- 
miljö inklusive utrustning som centrifuger, klimatkammare med 
mera. En fördel för kunderna är att LabRum ofta samarbetar 
nära kunden för att följa processen och tidigt föreslå helhets- 
lösningar utifrån kundens specifika behov. Det är särskilt 
viktigt då olika typer av forskning ställer olika krav på inredning 
och utrustning, vad gäller exempelvis behov av renrum eller 
klimatrum, temperaturer med mera.

2017 stärkte vi vår position ytterligare med förvärvet av 
Hettich Labinstrument som tillhandahåller innovativ utrustning 
och förbrukningsmaterial. Med Hettich breddar vi vårt 
erbjudande inom Lab med en rad mycket starka varumärken 
och produkter inom blodprovtagningssystem, centrifuger, 
inkubatorer och mikrobiologisk automation. 

Inom affärsområde Lab stärkte ADDvise sin position ytterligare dels genom förvärvet av 
Hettich Labinstrument, dels genom flera stora affärer. 

Under 2017 har vi drivit flera 
intressanta projekt, gjort en rad spän-
nande affärer och tecknat många 
viktiga avtal.

Sverige
88%

Europa
12%

FÖRSÄLJNING PER REGION INOM AO LAB 2017
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AFFÄRSOMRÅDE LAB

Hettich Labinstrument AB  
Hettich Labinstrument är en ledande leverantör av innovativ 
utrustning, förbrukningsmaterial och service för laboratorie- 
och processverksamhet inom industri, forskning och sjukvård.
Bolaget grundades 1994 och har sedan dess stadigt ökat sin 
kundbas inom sjukvård, forskning och industri. Bland Hettichs 
produkter finns exempelvis centrifuger, inkubatorer, mikrobiol-
ogisk automation och blodprovtagningsprodukter. I takt med 
den tekniska utvecklingen har Hettich utvecklats till en 
samarbetspartner som även möter behoven av expertis och 
tillhörande teknisk service för produkterna.

LabRum AB
LabRum är ett av Sveriges ledande företag inom laboratorie-
inredning, laboratorieutrustning och skyddsventilation. Bolaget 
grundades för mer än 40 år sedan vilket gör LabRum till 
Sveriges äldsta kompletta leverantör av inredning, laborato-
rieutrustning och skyddsventilation på den svenska mark-
naden. Sammanslagningen 2016 med ADDvise och KEBO 
Inredningar har också kraftigt ökat LabRums bredd av 
kompetens, erfarenhet och relevanta produkter. För lab- 
utrustning som kylar, vattenbad, cirkulatorer med mera är 
LabRum återförsäljare av en bred produktportfölj av välkända 
märken. Under LabRum AB finns dotterbolagen LabRum AS 
och LabRum Klimat Oy.  

ADDvise Tillquist 
ADDvise Tillquist tillverkar och utför service på många typer av 
vågar som används inom exempelvis livsmedelsindustrin, men 
även inom forskarvärlden och i den allmänna industrin. 
Vågarna ingår ofta i komplexa system och utgör en viktig del i 
kundens kvalitetssystem. Produktionen sker i bolagets egen 
anläggning i Växjö vilket ökar möjligheten att möta specifika 
kundkrav. Kundanpassning möjliggörs bland annat genom det 
egna varumärket Stathmos. ADDvise Tillquist är också agent 
för världsledande fabrikat.

LabRum
An ADDvise Group Company
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AFFÄRSOMRÅDE SJUKVÅRD

AB Germa
Germa utvecklar och tillverkar kvalitetsprodukter inom 
räddning och skydd, vilket innefattar ambulansutrustning som 
vakuummadrasser, vakuumkuddar med mera för stabilisering 
och fixering av en skadad kroppsdel eller hela patienten. 
Germa tillverkar även pilotutrustning, anti-G-dräkter med 
mera, och utför legotillverking av kundspecifica vakuumpro-
dukter. Fabriken ligger i Kristianstad och företaget är inriktat 
på nära samarbeten med kunder i utvecklingen av produk-
terna, med fokus på användarens behov. Kvalitet, livslängd 
och användarvänlighet har gjort Germas produkter uppskat-
tade av såväl patienter som ambulans- och sjukvårds- 
personal, piloter och militärer. 

Sonesta Medical AB 
Sonesta tillverkar och levererar undersökningsbord och andra 
produkter för patientpositionering, främst inom urologi och 
gynekologi, samt ett brett sortiment av tillhörande utrustning 
som ger möjlighet att skräddarsy och kundanpassa utrustnin-
gen efter specifika önskemål. Bolaget är ett ledande och 
välrenommerat varumärke på den globala marknaden, känt 
för sin höga nivå på kvalitet och funktion.
 Försäljningen av Sonestas produkter sker till största delen 
via distributörer med USA som största marknad. Bland 
distributörerna finns bland andra Laborie Medical Technolo-
gies, GE Healthcare och Merivaara. Sonesta-serien består av 
Sonesta S2, S3 samt 6210. 

Surgical Tables Inc (STI) 
STI är en av världens ledande tillverkare av operationsbord till 
sjukvården. Bolaget har både huvudkontor och tillverkning i 
Massachusetts, USA. STI fokuserar främst på hälso- och 
sjukvårdsmarknader med tillväxtpotential, där efterfrågan är 
stor på bättre och mer kostnadseffektiva behandlingar. STI har 
flera produktlinjer med gemensamma egenskaper som 
flexibilitet för olika kirurgiska miljöer, teknologiskt avancerade 
lösningar, kostnadseffektivitet och inte minst säkerhet för både 
patient och personal. Bolaget utvecklar hela tiden sina 
produkter för att stödja de senaste framstegen inom kirurgiska 
ingrepp och bildteknik.

IM-Medico Svenska AB
IM-Medico levererar en rad sjukvårdsprodukter som används 
både på sjukhus och inom akutvården, där utvecklingen går 
mot allt mer avancerade mobila kliniker med höga krav på 
utrustning som ger möjlighet till omedelbar behandling utanför 
sjukhusen. 
 En av företagets mest framgångsrika produkter är en 
intraosseös nål som möjliggör att ge läkemedel till svårt sjuka 
patienter direkt in i benmärgen. IM-Medico har även den 
nordiska agenturen för en provtagningsnål som ger läkare 
möjlighet att utföra biopsi och aspiration av vävnad i samma 
procedur. Det öppnar en stor marknad inom både cancer-
vården och andra områden som kräver vävnadsprover.  
 I övrigt är IM-Medico marknadsledande när det gäller 
försäljning av väskor och bärsystem som används i svensk 
akutvård. Väskorna skräddarsys i samarbete med kunden.
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AFFÄRSOMRÅDE SJUKVÅRD

Inom flera områden sker en ständig 
utveckling av befintliga och nya produk-
ter för att möta framtidens krav och 
behov.

ADDvises affärsområde Sjukvård omfattar design, tilverkning 
och försäljning av utrustning och förbrukningsmaterial för 
hälso- och sjukvård, inklusive akut-, intensiv- och ambulans- 
sjukvård. Vår breda produktportfölj omfattar bland annat 
behandlings- och undersökningsbord för urologi och
gynekologi, operationsbord och röntgenbord, utrustning för 
titthålskirurgi, provtagningsutrustning, samt ett brett sortiment 
av förbrukningsmaterial. Med det strategiskt viktiga förvärvet  
av Germa under året har sortimentet utökats med vakuum- 
madrasser, splintar, bårmadrasser och andra säkerhets- 
produkter för i första hand akut- och ambulansvård. Inom våra 
olika områden sker en ständig utveckling av befintliga och nya 
produkter för att möta framtidens krav och behov.   

 
Kundbasen innefattar både offentlig hälso- och sjukvård samt 
privat sektor, där större delen av försäljningen av förbruknings- 
material sker till den offentliga sektorn. På den nord- 
amerikanska marknaden finns försäljningen av Sonestas och 
Surgical Tables produkter, främst till privata sjukvårdsaktörer.

Viktiga affärer och avtal 2017
Året har innefattat en rad affärer och avtal, där några är särskilt 
intressanta att lyfta fram. 
 STI tecknade ett utvecklingsavtal med ett av världens tre 
största medtech-företag om att utveckla ett nytt operations-
bord för ryggradsoperationer. Vidare håller Sonesta Medical, i 
samarbete med University of Virginia, på att vidareutveckla 
Sonestas fluoroskopibord 6210 till ett stående röntgenbord 
för trauma- och ryggradsröntgen. University of Virginia 
kommer att fungera som Sonestas Center of Excellence för 
att utveckla produkten, som är unik i sitt slag och förväntas ha 
stor försäljningspotential.
 I stark konkurrens med storheter som Johnson & Johnson 
och Medtronics valdes IM-Medico som leverantör av 
utrustning för laparoskopi (titthålskirurgi) till Stockholms läns 
landsting. Ramavtalet löper på 2 + 2 år och är en betydelsefull 
order både strategiskt och volymmässigt, med ett totalt värde 
på 10 + 10 MSEK. 

Breddad produktportfölj och flera 
strategiskt viktiga affärer
Affärsområde Sjukvård utvecklades starkt 2017 med både förvärvet av Germa och ett antal 
nya avtal som vi tecknat i tuff konkurrens med andra aktörer.    

Sverige
35%

Asien
4%

Europa
8%

Nordamerika
53%

FÖRSÄLJNING PER REGION INOM AO SJUKVÅRD 2017



Rikard Akhtarzand
VD
Född: 1972
Aktieinnehav: 2 604 481 st, varav 1 796 832 st 
Aaktier och 807 649 st Baktier.

LEDNINGSGRUPP OCH STYRELSE

Ledningsgrupp

Anna Hasselgren 
CFO
Född: 1979
Aktieinnehav: 0 st.

Erland Pontusson 
COO
Född: 1953
Aktieinnehav: 58 840 st, varav 29 420 st 
Aaktier och 29 420 st Baktier.
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Styrelse

LEDNINGSGRUPP OCH STYRELSE

Rikard Akhtarzand
VD
Född: 1972
Övriga uppdrag: Styrelseledamot  
i Kivsvalk AB. 
Aktieinnehav: 2 604 481 st,  
varav 1 796 832 st Aaktier och  
807 649 st Baktier.

Staffan Torstensson 
Styrelseordförande
Född: 1972
Övriga uppdrag: Partner på  
Evli Bank inom corporate finance, 
styrelseledamot i Tuida Holding AB.
Aktieinnehav: 200 000 st, varav  
100 000 st Aaktier och 100 000 st 
Baktier.

Meg Tivéus
Styrelseledamot
Född: 1943
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i 
Swedish Match AB, Blomsterfonden, 
Close AB och Gotlandsbåten samt 
styrelse ordförande i Arkitektkopia AB,  
Readly AB och Svenskt Kulturarv.
Aktieinnehav: 16 400 st Baktier

Fredrik Celsing
Styrelseledamot
Född: 1967
Övriga uppdrag: VD och koncern  
chef för Kamic Group AB och  
Amplex AB.
Aktieinnehav: 0 st.
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Aktien och ägarförhållanden

Aktiekapitalet uppgick till 4 304 228,80 SEK per 2017-12-31, fördelat på 43 042 288 aktier, fördelat på 7 619 439 aktier av  
serie A och 35 422 849 aktier av serie B. Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande:

Typ av förändring År
Antal  

nya aktier, A
Antal  

nya aktier, B
Totalt  

antal aktier
Förändring av 

aktiekapital, SEK
Totalt  

aktiekapital, SEK

Ingående aktiekapital 1989 2 000 2 000 200 000 200 000

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

Nyemission 2010 2 186 400 3 279 600 2 186 400 3 279 600

Nyemission 2011 638 298 3 917 898 638 298 3 917 898

Nyemission 2011 570 000 4 487 898 570 000 4 487 898

Nyemission 2012 697 674 5 185 572 697 674 5 185 572

Nyemission 2012 190 000 5 375 572 190 000 5 375 572

Nyemission 2013 917 432 6 293 004 917 432 6 293 004

Nyemission 2014 1 326 435 7 619 439 1 326 435 7 619 439

Fondemission 2015 7 619 439 15 238 878 7 619 439 15 238 878

Nyemission 2016 7 229 300 22 468 178 7 229 300 22 468 178

Nyemission 2016 3 791 469 26 259 647 3 791 469 26 259 647

Nyemission 2016 2 173 000 28 432 647 2 173 000 28 432 647

Nedsättning av aktiekapital 2016 28 432 647 -25 589 382 2 843 265

Nyemission 2016 2 813 187 31 245 834 281 319 3 124 583

Nyemission 2016 5 769 231 37 015 065 576 923 3 701 507

Nyemission 2017 1 409 574 38 424 639 140 957 3 842 464

Nyemission 2017 4 617 649 43 042 288 461 765 4 304 229

ÄGARFÖRTECKNING ADDVISE GROUP AB (PUBL) 
Ägarstruktur i ADDvise per den 31 december 2017 samt därefter kända förändringar till och med 2018-02-23.

Namn Antal aktier A-aktier B-aktier % av röster % av kapital

Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag 2 604 481 1 796 832 807 649 16,82% 6,05%

Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 3 500 990 1 500 000 2 000 990 15,23% 8,13%

Per Åhlgren, genom bolag 12 903 485 0 12 903 485 11,56% 29,98%

Caracal AB 2 138 732 1 069 366 1 069 366 10,54% 4,97%

Ingvar Jensen, privat och genom bolag 1 788 766 271 766 1 517 000 3,79% 4,16%

Cajory AB 510 776 255 388 255 388 2,52% 1,19%

PGN Invest AB 288 192 249 729 38 463 2,27% 0,67%

JP-RV Invest AB 570 000 285 000 285 000 2,81% 1,32%

Vallpax AB 200 000 200 000 0 1,79% 0,46%

Karl Rudarp 252 371 114 734 137 637 1,15% 0,59%

Övriga ägare 18 284 495 1 876 624 16 407 871 31,51% 42,48%

Totalt 43 042 288 7 619 439 35 422 849 100,00% 100,00%

AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEKAPITAL



Total volymKöpkurs 

Total volymKöpkurs 
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Nyckeltalsdefinitioner

Text som hänvisar tlll Nyckeltal på sidan 7. 
I ADDvise finansiella rapporter används alternativa nyckeltal, det vill säga finansiella 
mått som inte definieras enligt IFRS. Anledningen är att företagsledningen 
använder dessa nyckeltal för att bedöma koncernens finansiella utveckling som ett 
komplement till de nyckeltal som utgör god redovisningssed. Här nedan 
presenteras finansiella mått som inte definieras enligt IFRS.  

Antal anställda  

Antal anställda medarbetare som är i tjänst vid periodens utgång. Koncernens 
definition är oförändrad mot tidigare perioder. 

EBITDA  

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. EBITDA är ett mått som koncernen 
betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före 
investeringar i anläggningstillgångar. Koncernen definierar Earnings Before Interest, 
Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) som rörelseresultat från kvarvarande 
verksamheter exklusive av- och nedskrivningar avseende materiella och 
immateriella tillgångar. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder. 

 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Rörelseresultat, se nedan 7 635 14 233 

Plus återföring av av- och nedskrivningar 4 507 3 855 

= EBITDA 12 142 18 088 

EBITDA-marginal  

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. 
Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.  

 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Rörelseresultat, se nedan 7 635 14 233 

Plus återföring av av- och nedskrivningar 4 507 3 855 

= EBITDA 12 142 18 088 

Delat med nettoomsättning 239 914 195 288 

= EBITDA-marginal i % 5,1% 9,3%

Eget kapital per aktie  

Eget kapital vid periodens slut hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat 
med antal aktier vid periodens slut. Koncernens definition är oförändrad mot 
tidigare perioder. 

 
TSEK

2017 
31 dec 

2016 
31 dec 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 48 841 45 884

Delat med antal aktier vid periodens slut 43 042 288 37 015 065

= Eget kapital per aktie i SEK 1,13 1,24

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  

Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden för det fall 
emitterade teckningsoptioner utnyttjas. Koncernens definition är oförändrad mot 
tidigare perioder.  
  
Genomsnittligt antal aktier före utspädning  

Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden utan hänsyn till 
emitterade teckningsoptioner. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare 
perioder. 
  
Nettomarginal  

Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättningen. Koncernens definition 
är oförändrad mot tidigare perioder.    

 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Årets resultat -5 811 310 

Plus återföring av skatt på årets resultat -4 750 565 

= Resultat efter finansnetto -10 561 875 

Delat med nettoomsättning 239 914 195 288 

= Nettomarginal i % -4,4% 0,4%

Resultat före skatt (EBT)  

Resultat efter finansnetto. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare 
perioder.     

 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Årets resultat -5 811 310 

Plus återföring av skatt på årets resultat -4 750 565 

= Resultat före skatt (EBT) -10 561 875 

Resultat per aktie efter utspädning  

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnit-
tligt antal aktier efter utspädning, med justering av resultat per aktie för 2017 och 
jämförelseår med hänsyn till företrädesemission till underkurs 2017-09-01. 
Tidigare perioder justerades antalet aktier för jämförelseår med hänsyn till 
fondemission 2015. 

 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -5 813 372 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 28 264 074

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning före 
företrädesemission till underkurs 2017-09-01

39 346 297  

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning efter 
företrädesemission till underkurs 2017-09-01

44 292 288 

Justeringsfaktor för perioder före företrädesemission 
till underkurs 2017-09-01 1,01 1,01

= Resultat per aktie efter utspädning i SEK -0,14 0,01

NYCKELTALSDEFINITIONER
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Resultat per aktie före utspädning  

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnit-
tligt antal aktier före utspädning, med justering av resultat per aktie för 2017 och 
jämförelseår med hänsyn till företrädesemission till underkurs 2017. Tidigare 
perioder justerades antalet aktier för jämförelseår med hänsyn till fondemission 
2015. 
 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -5 813 372 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 28 264 074

Genomsnittligt antal aktier före utspädning före 
företrädesemission till underkurs 2017-09-01

38 250 618  

Genomsnittligt antal aktier före utspädning efter 
företrädesemission till underkurs 2017-09-01

43 042 288

Justeringsfaktor för perioder före företrädesemission 
till underkurs 2017-09-01 1,01 1,01

= Resultat per aktie före utspädning i SEK -0,14 0,01

Rörelsemarginal  

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Koncernens definition är 
oförändrad mot tidigare perioder.     
 
 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Årets resultat -5 811 310

Plus återföring av skatt på årets resultat -4 750 565 

Plus återföring av finansiella kostnader 18 006 13 684

Minus återföring av finansiella intäkter 190 -326 

= Rörelseresultat (EBIT) 7 635 14 233 

Delat med nettoomsättning 239 914 195 288 

= Rörelsemarginal i % 3,2% 7,3%

 
Rörelseresultat (EBIT)  

Resultat före finansiella poster och skatt. Koncernens definition är oförändrad 
mot tidigare perioder.      

 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Årets resultat -5 811 310 

Plus återföring av skatt på årets resultat -4 750 565 

Plus återföring av finansiella kostnader 18 006 13 684 

Minus återföring av finansiella intäkter 190 -326 

= Rörelseresultat (EBIT) 7 635 14 233 

NYCKELTALSDEFINITIONER

Soliditet  

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Koncernens definition är 
oförändrad mot tidigare perioder.     
  
 
TSEK

2017 
31 dec 

2016 
31 dec 

Eget kapital 49 009 46 044 

Delat med balansomslutning 277 699 224 476 

= Soliditet i % 17,6% 20,5%
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten
ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som 
erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till 
sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens 
kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Försäljnin-
gen sker globalt.

Moderbolaget ADDvise Group AB (publ) med organisation-
snummer 556363-2115 registrerades den 6 juli 1989 och har 
sitt säte i Stockholm. ADDvise har elva koncernbolag: 
• ADDvise Tillquist AB, org.nr 556652-4467
• AB Germa, org.nr 556086-9413
• Hettich Labinstrument AB, org.nr 556482-6039
• IM-Medico Svenska AB, org.nr 556287-5467
• KEBO Inredningar Sverige AB, org.nr 556624-5212 
• LabRum AB, org.nr 556196-7257 
• LabRum AS, org.nr 887 838 062, registrerat i Norge 
• LabRum Klimat Oy, org.nr 2357819-8 (80 %),    

registrerat i Finland 
• Sonesta Medical AB, org.nr 556233-0257
• Sonesta Medical Inc, org.nr 38-3910537, registrerat i USA
• Surgical Tables Inc, org.nr 83-0403327, registrerat i USA

Verksamhet bedrivs i moderbolaget och samtliga koncern-
bolag. ADDvise ägde tidigare 50 % i intressebolaget addVise 
Ltd, ett bolag som har likviderats.

ADDvise A-aktie är listad på Nasdaq First North. Aktiens 
handelsbeteckning är ADDV A och aktiens ISIN-kod är 
SE0001306119. En (1) A-aktie medför en (1) röst.

ADDvise B-aktie är listad på Nasdaq First North. Aktiens 
handelsbeteckning är ADDV B och aktiens ISIN-kod är 
SE0007464862. En (1) B-aktie medför en tiondels (1/10) röst.

ADDvise obligationer är registrerade för handel på  
Företagsobligationslistan hos Nasdaq Stockholm med 
handelsbeteckning ADDVISE 002 och ISIN-kod   
SE0010298166.

Obligationslån 2014/2019 med handelsbeteckning 
ADDVISE 001 och ISIN-kod SE0006245460 återbetalades 
genom frivillig inlösen i november 2017.

Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser för 
ADDvise.

Aktieägare, övriga intressenter samt allmänheten kan 
prenumerera på ADDvise rapporter och pressmeddelanden 
genom att anmäla sig via www.addvisegroup.se/press/
prenumerationstjanst/.
 

Styrelsen och verkställande direktören för ADDvise Group AB (publ) får härmed avge årsredovisning för år 2017.

Förvaltningsberättelse
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Marknaden
ADDvise verksamhet är indelad i två affärsområden: Lab och 
Sjukvård. 

Affärsområde Lab 
Inom Lab är ADDvise en komplett leverantör av labinredningar 
och labutrustning till forskningsenheter i både offentlig och 
privat sektor. I en värld där kraven ständigt ökar på kvalitet, 
precision och renhet har ADDvise produkter för alla behov 
inom life science och sjukvård. Efter förvärvet av LabRum 
2016, som gjorde ADDvise till Nordens största helhets- 
leverantör av laboratorier, utökade vi vårt laberbjudande 
ytterligare med förvärvet av Hettich Labinstrument 2017.  
 
Affärsområde Sjukvård 
ADDvise levererar utrustning och förbrukningsmaterial till 
sjukvårdsenheter i Sverige, Europa och Nordamerika. Vårt 
totala sortiment omfattar produkter och kunder inom hela 
vårdkedjan, från egenvård och hemsjukvård till kirurgi, akut-, 
intensiv- och ambulanssjukvård. Bland ADDvise produkter 
finns avancerad högteknologisk utrustning i framkant, för 
modernast tänkbara miljöer och sjukvårdsenheter. 

Nettoomsättning och resultat
• Nettoomsättningen för 2017 uppgick till 239,9 MSEK 

(195,3), en ökning med 22,9 % jämfört med föregående år
• EBITDA för 2017 uppgick till 12,1 MSEK (18,1)
• Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 7,6 MSEK (14,2)
• Årets resultat för 2017 uppgick till -5,8 MSEK (0,3)
• Resultat per aktie före utspädning för 2017 uppgick till 

-0,14 SEK (0,01)

Framtida utveckling
Marknadsläget inför 2018 är gott och det satsas offentliga 
pengar på forskning och sjukvård. Vi ser investeringsvilja hos 
företagen och på förvärvssidan finns det många intressanta 
potentiella förvärv. Fortsatt arbete med förbättring av 
koncernens finansiella ställning möjliggör investeringar i nya 
förvärv, produktutveckling och framtidsorienterade projekt. 

Finansiell ställning
Förvärv
Hettich Labinstrument AB 
ADDvise förvärvade den 31 januari 2017 samtliga aktier i 
Hettich Labinstrument AB. Hettich Labinstrument AB startade 
sin verksamhet 1995 som svensk distributör av laboratorie- 
centrifuger från tyska Hettich Zentrifugen och har under åren 

utökat sortimentet till att idag vara en ledande leverantör av 
förbrukningsartiklar, instrument och laboratorieutrustning till 
sjukvård, forskning och industri. Utöver försäljning av 
produkter har bolaget en serviceavdelning som utför service 
på medicinteknisk utrustning. 

Se not K15 Rörelseförvärv för information om köpeskilling, 
förvärvade nettotillgångar, goodwill och förvärvsrelaterade 
kostnader. 
 
AB Germa
ADDvise förvärvade den 1 december 2017 samtliga aktier i  
Aktiebolaget Germa. Germa grundades 1925 och har 
huvudkontor i Kristianstad. Germa producerar och säljer 
sjukvårdsprodukter såsom vakuummadrasser, barnsäkerhets- 
lösningar, positioneringskuddar, rehabprodukter samt 
säkerhetsprodukter till försvaret. 

Se not K15 Rörelseförvärv för information om köpeskilling, 
förvärvade nettotillgångar, goodwill och förvärvsrelaterade 
kostnader. 

Förändringar i immateriella anläggningstillgångar
Förändring i goodwill under 2017 uppgick till 26,8 MSEK 
(42,2). Förändring i varumärken under 2017 uppgick till 0,0 
MSEK (0,0).

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar utöver goodwill och varumärken utgörs
till största delen av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten. Investeringar i balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande arbeten under 2017 uppgick
till 4,6 MSEK (3,2).

ADDvise utvecklar egna produkter inom områdena
laboratorieinredning, skyddsventilation, förbrukningsartiklar till
hälso- och sjukvård, säkerhetsprodukter till sjukvård samt 
undersöknings- och operationsbord. Under 2017 fortsatte 
arbetet med att modernisera koncernens produktlinjer. Syftet 
med produktutvecklingsarbetet är att förbättra lönsamheten 
genom att sänka tillverkningskostnaderna och öka försälj- 
ningen genom att ligga i framkant när det gäller produkt- 
sortiment. 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 2017
uppgick till 2,2 MSEK (1,2).
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Eget kapital
Eget kapital vid årets utgång uppgick till 49,0 MSEK (46,0),
varav 48,8 är hänförligt till moderbolagets aktieägare och 0,2
är hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande, vilket
motsvarade 1,13 SEK (1,24) per utestående aktie vid årets
utgång före utspädning.

Under 2017 har det egna kapitalet ökats genom nyem- 
issioner med totalt 8,9 MSEK efter emissionskostnader. 
Emissionskostnaderna uppgick till 1,6 MSEK.

Soliditet
Soliditeten uppgick vid årets utgång till 17,6 % (20,5 %).

Kassaflöde
Likvida medel 
Likvida medel uppgick vid årets utgång till 12,0 MSEK (25,2). 
Koncernen hade vid årets utgång en checkräkningskredit om 
14,0 MSEK (5,4), utnyttjad till 3,2 MSEK (2,9).

Den löpande verksamheten
Kassaflödet för 2017 från den löpande verksamheten uppgick 
till -18,7 MSEK (-32,2).

Investeringsverksamheten
Kassaflödet för 2017 från investeringsverksamheten uppgick 
till -41,1 MSEK (-32,0).

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar utgjorde vid årets utgång 8,9 MSEK 
(0,0).

Finansieringsverksamheten
Kassaflödet för 2017 från finansieringsverksamheten uppgick 
till 43,1 MSEK (79,8).

Obligationslån 2014/2019
Styrelsen för ADDvise beslutade per den 1 september 2017 
om en utökning av obligationslån 2014/2019 (ISIN: 
SE0006245460) med 9,1 MSEK för att finansiera förvärv. De 
nya obligationerna emitterades till 100 procent av det 
nominella värdet. Efter emissionen uppgick det totala 
utestående beloppet av ADDvise obligationslån till 87,3 
MSEK. 

ADDvise meddelade den 16 oktober 2017 att full åter-
betalning av obligationslån 2014/2019 skulle ske genom 
frivillig inlösen, vilket innebar att fordringshavarna erhöll 101,0 
procent av det nominella beloppet, jämte upplupen ränta 

beräknat från (men exklusive) den senaste ränteförfallodagen 
till och med (och inklusive) dagen för frivillig inlösen. 

Återbetalning skedde den 16 november 2017 till de som 
var registrerade ägare till obligationerna på avstämningsdagen 
den 9 november 2017. Vid utbetalningen erhöll fordrings- 
havarna 101,0 procent av det nominella beloppet samt 
upplupen ränta beräknad fram till och med den 16 november 
2017.

Kostnaden för den förtida återbetalningen av obligationslån 
2014/2019 uppgick till 3,0 MSEK varav 0,9 MSEK var 
kompensation för förtida lösen till obligationsinnehavarna och 
resterande belopp var till resultatet återförda rådgivar- 
kostnader. Endast 0,9 MSEK var kassaflödespåverkande. 
 
Nytt obligationslån 2017/2022 
Den 15 september 2017 beslutade styrelsen i ADDvise att 
genomföra ett erbjudande till allmänheten avseende teckning 
av obligationer om 100 MSEK med en obligationsram om 
maximalt 240 MSEK. Med anledning därav upprättade 
ADDvise ett prospekt, som den 15 september 2017 god-
kändes och registrerades av Finansinspektionen. 

Syftet med genomförandet av erbjudandet var att 
refinansiera bolagets befintliga obligationslån om 87,3 MSEK 
och för att kunna genomföra ytterligare förvärv.

Erbjudandet övertecknades och styrelsen för ADDvise 
beslutade den 6 oktober 2017 att emittera och tilldela 
obligationer om totalt 120 MSEK. Under teckningsperioden 
inkom anmälningar om cirka 133 MSEK från 2 093  
investerare. 

Obligationsvillkor i sammandrag:
• Obligationerna har en löptid om 5 år och obligationslånet 

kommer att återbetalas i oktober 2022.
• Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta 

om 7,25 procent. Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i 
efterskott.

• Obligationerna ges ut till ett nominellt belopp om 10 000 
SEK per obligation. Minsta teckningspost är en (1) 
obligation och därefter i multiplar om 10 000 SEK. 

• Teckningsperioden i erbjudandet löpte från den 18 
september 2017 till och med 6 oktober 2017.

• Obligationerna är fritt överlåtbara och är registrerade för 
handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. 
Första dag för handel var den 13 oktober 2017.  

Obligationernas handelsbeteckning är ADDVISE 002 och 
obligationernas ISIN-kod är SE0010298166.

Säkerhet för obligationslån 2017/2022 är aktier i dotter- 
bolagen Hettich Labinstrument AB och Surgical Tables Inc.
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Nettokassaflöde 
Nettokassaflödet för 2017 uppgick till -16,7 MSEK (15,6). 
Likvida medel i förvärvade bolag uppgick till 3,6 MSEK (4,4).

Medarbetare och organisation 
Medelantalet anställda var under året 71 (64).

ADDvise-koncernen har en gemensam organisation med en 
ledningsgrupp som består av:

• CEO, Rikard Akhtarzand
• COO, Erland Pontusson
• CFO, Anna Hasselgren

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förvärv
Se ovan under Finansiell Ställning och Förvärv för information 
om årets genomförda förvärv.

Större avtal och order under räkenskapsåret
Koncernen erhöll flera större order under räkenskapsåret, 
bland annat:
• Order från Landstinget Värmland på laboratorieinredning, 

vårdinredning och tillhörande utrustning. Ordervärde ca 2 
MSEK. Leverans har skett under 2017. 

• Order från Consto AS på genomräckningsskåp till PET 
senter i Tromsø. Ordervärde ca 3 MNOK. Leverans har skett 
under 2017.

• Order från Region Norrbotten på en utodlingsrobot som 
används vid mikrobiologiska tester. Ordervärde ca 2 MSEK. 
Leverans har skett under 2017.

• Order från Consto AS på laboratorieinredning till PET senter 
i Tromsø. Ordervärde ca 5 MNOK. Leverans har skett under 
2017.

• Order från TwoPac AB, dotterbolag till BioGaia, på 
laboratorieinredning, skyddsventilerade arbetsplatser och 
laboratorieutrustning. Ordervärde ca 2 MSEK. Leverans har 
skett under 2017.

• Order på renrum för Electrical Manufacturing Sevice-
tillverkning. Ordervärde ca 2 MSEK. Leverans kommer att 
ske under 2018.

ADDvise tecknar avtal med världsledande medtech-
företag
ADDvise amerikanska dotterbolag Surgical Tables Inc har 
tecknat ett utvecklingsavtal med ett av världens tre största 
medtech-företag. Avtalet innebär att Surgical Tables, som är 
specialiserat på att utveckla och sälja operationsbord, 
tillsammans med medtech-företaget kommer att utveckla ett 
nytt operationsbord för ryggradsoperationer. 

Målet med avtalet är att inom 12 – 18 månader kunna 
lansera en ny produkt där Surgical Tables står för teknisk 
kunskap och producerar operationsbordet. 
 
ADDvise utvecklar ny typ av röntgenbord i samarbete 
med University of Virginia i USA 
ADDvise dotterbolag Sonesta Medical AB har tecknat avtal 
med University of Virginia i USA för att vidareutveckla Sonestas 
fluoroskopibord, modell 6210, till ett stående röntgenbord för 
trauma- eller ryggradsröntgen. Produkten är unik i sitt slag och 
kommer att ge stora fördelar för både patienter och för 
vårdpersonal på traumacenter. Det finns 81 Level I trauma- 
center i USA, där University of Virginia kommer att fungera som 
Sonestas Center of Excellence. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Se not K23, Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång.
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Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden
Antal aktier, kvotvärde, aktiekapital och övrigt tillskjutet 
kapital
Förändring av antal emitterade aktier, aktiekapital och övrig 
tillskjutet kapital framgår av nedanstående tabell. För förändring 
av eget kapital, se även Koncernens rapport över förändringar i 
eget kapital.

Antal aktier
Aktiekapital  

i TSEK
Övrigt tillskjutet  

kapital i TSEK

Per den 31 december 
2016

37 015 065 3 702 56 614

Nyemission aktier av  
serie B 2017-01-31 efter 
emissionskostnader

1 409 574 141 1 888

Nyemission aktier av  
serie B 2017-09-01 efter 
emissionskostnader

4 617 649 462 6 451

Per den 31 december 
2017

43 042 288 4 304 64 954

Aktiekapital
7 619 439 aktier är aktier av serie A, är fullt betalda och 
berättigar till en (1) röst. Kvotvärdet uppgår till 0,1 SEK.

35 422 849 aktier är aktier av serie B, är fullt betalda och 
berättigar till en tiondels (1/10) röst. Kvotvärdet uppgår till 0,1 
SEK. I samband med förvärv av Hettich Labinstrument AB den 
31 januari 2017 emitterades 1 250 000 teckningsoptioner. En 
(1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B. 
Samtliga teckningsoptioner tecknades av ett av koncernens 
helägda dotterbolag. För mer information om emissionen av 
teckningsoptioner, se not K15 Rörelseförvärv.  

Övrigt tillskjutet kapital  
Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av ADDvise 
ägare.

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. 
Ackumulerad omräkningsdifferens redovisas i resultatet vid 
avyttring av utländska verksamheten.

Verkligtvärdereserv
Verkligtvärdereserven innefattar den ackumulerade netto-
förändringen efter skatt av verkligt värde på finansiella 
tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången bokas 
bort från balansräkningen.

Reserver koncernen  
i TSEK

Verkligt- 
värdereserv

Omräknings- 
reserv

Summa 
reserver

Ingående redovisat 
värde 2016-01-01

-284 763 479

Årets förändring 284 397 680

Utgående redovisat 
värde 2016-12-31

0 1 160 1 160

Ingående redovisat 
värde 2017-01-01

0 1 160 1 160

Årets förändring 155 -327 -172

Utgående redovisat 
värde 2017-12-31

155 833 988

Största aktieägare
De största aktieägarna vid utgången av 2017, och därefter 
kända förändringar, framgår av tabellen nedan:

Antal aktier Röster, % Kapital, %

Rikard Akhtarzand, privat 
och genom bolag

2 604 481 16,82% 6,05%

Magnus Vahlquist, privat 
och genom bolag

3 500 990 15,23% 8,13%

Per Åhlgren genom bolag 12 903 485 11,56% 29,98%

Caracal AB 2 138 732 10,54% 4,97%

Utöver dessa fyra aktieägare innehar ingen aktieägare, direkt 
eller indirekt, mer än 10 procent av aktierna eller rösterna i 
ADDvise Group AB (publ). 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman 2017 beslutade att bemyndiga styrelsen att 
besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner 
och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 ger styrelsen 
bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, 
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om 
nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller tecknings-
optioner.

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att 
nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom 
apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med 
villkor.
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Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhets- 
året.

Bolagsstyrning 
Styrning av ADDvise sker via årsstämman, styrelsen och 
verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare 2017 
Allmänt
Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som 
erfordras för att säkerställa bolagets tillgång till befattnings- 
havare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå 
uppställda mål till för bolaget anpassade kostnader samt med 
beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. 
Marknadsmässiga villkor i förhållande till jämförbara noterade 
bolag av likartad storlek inom samma bransch (”marknads- 
mässig”) anpassat till bolagets kostnader ska vara den 
övergripande principen för lön och andra ersättningar till 
ledande befattningshavare i bolaget.

Fast lön
Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är 
att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som 
ska vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och 
respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig ersättning
Utöver fast lön ska marknadsmässiga rörliga ersättningar i 
förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar ska vara 
kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara 
målkriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga 
värdeskapande samt vara baserade på enkla och transparenta 
konstruktioner.

I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare  
aktualiseras ska de i dessa fall bestämmas (a) utifrån upp- 
fyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och 
individnivå avseende förvaltnings- och produktionsresultat och 
bolagets ekonomiska utveckling i syfte att främja bolagets 
långsiktiga värdeskapande samt (b) med beaktande av berörd 
befattningshavares personliga utveckling. Målen för verk- 
ställande direktören fastställs av styrelsen. För övriga ledande 
befattningshavare fastställs målen av verkställande direktören 
efter tillstyrkande av styrelseordförande. Villkoren och 
beräkningsgrunderna för rörlig lön ska fastställas för varje 
verksamhetsår.

Den rörliga ersättningen ska sammantaget beloppsmässigt 
inte överstiga den fasta lön som utbetalats till berörd befatt- 
ningshavare under den tidsperiod som den rörliga ersätt- 
ningen avser. Vid utformningen av rörliga ersättningar till 
ledande befattningshavare som utgår kontant ska styrelsen 
överväga att införa förbehåll som:
• villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att 

de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara 
hållbara över tid, och

• ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar 
som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat 
sig vara uppenbart felaktiga.

Pensionsförmåner
De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara 
marknadsmässiga samt individuellt anpassade med hänsyn till 
respektive befattningshavares särskilda kompetens och 
anpassade till bolagets kostnader. Pensionsavsättningar ska 
vara avgiftsbestämda.

Icke penningbaserade förmåner
De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade 
förmåner (exempelvis mobiltelefon och dator) ska underlätta 
utförandet av arbetet och vara marknadsmässiga.

Avgångsvederlag m m
Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en 
uppsägningstid om 6-18 månader. Uppsägningstider för 
andra ledande befattningshavare ska normalt vara 3-12 
månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska ej i något 
fall överstiga 18 månader.

Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl 
föreligger
Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl för detta.

Principer för att utse ledamöter av valberedningen
1. Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av minst 

tre ledamöter samt styrelsens ordförande såsom före- 
dragande. 

2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från 
Euroclear Sweden AB per den 31 augusti ska styrelsens 
ordförande utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet 
tre största aktieägarna i bolaget. 
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3. Styrelsens ordförande ska så snart det rimligen kan ske, 
på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade 
aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn 
till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 
dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar 
utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från 
sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot 
inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valbered-
ningen övergå till den till röstetalet närmast följande största 
aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse 
ledamot av valberedningen. 

4. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som 
utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida 
valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en 
aktieägare utsedd ledamot till valberedningen ordförande. 
Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens 
ordförande. 

5. Så snart valberedningens samtliga ledamöter och 
ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget 
detta och därvid lämna erforderlig information om 
valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken 
aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan 
onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens samman- 
sättning genom att publicera informationen i särskilt 
pressmeddelande och på bolagets hemsida. 

6. Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod 
börja den dag när informationen publicerats i särskilt 
pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till 
dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och 
dess mandatperiod börjat. 

7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen 
eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska 
valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare 
som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till om- 
ständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 
dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte 
aktieägare ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse 
ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande 
till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett 
ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sin 
rätt. Sker byte av ledamot i valberedningen enligt 
föregående stycke, ska reglerna i punkt 5 ovan äga 
motsvarande tillämpning. 

8.  Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har 
nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i 
valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta 
till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt 
verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan 
skriftlig propå senast den 31 december och anser 
valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är 
betryggande verifierat, ska valberedningen meddela detta 
till aktieägaren, som då ska äga rätt att utse en ytterligare 
ledamot i valberedningen. Därvid ska tillämpliga delar de i 
punkterna 3, 4 och 5 beskrivna förfarandena äga mot- 
svarande tillämpning. Mottar valberedningen aktieägares 
propå efter den 31 december, föranleder propån ingen 
åtgärd. 

9. Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre 
ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att 
fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen 
enligt detta bolagsstämmobeslut. 

10. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med 
detta bolagsstämmobeslut och tillämpliga regler. I 
uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

• ordförande vid årsstämma;
• ordförande och övriga styrelseledamöter;
• arvode till icke anställda styrelseledamöter;
• övriga ersättningsnivåer till ledamöter;
• arvodering av revisorer och, när revisor för bolaget  

ska väljas, val av revisor
• eventuellt arvode till valberedningens ledamöter; och
• principer för att utse ledamöter av valberedningen.

Bolaget skall svara för skäliga kostnader rimligen förenade 
med valberedningens uppdrag.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Risker och riskhantering
ADDvise-koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett 
antal olika finansiella risker däribland kreditrisk, marknads-
risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Bolagets 
ledning och styrelse arbetar aktivt för att minimera dessa 
risker. 

Kreditrisk definieras som risken att koncernens motparter 
inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden mot koncernen. 
Koncernens största kreditrisk är kundfordringar, vilket till stor 
del hanteras genom koncernens avtal rörande fakturaköp och 
fakturabelåning. Koncernen har även fastställda riktlinjer för att 
säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till kunder 
med lämplig kreditbakgrund. 

Valutafluktuationer är en av de risker som bolaget hanterar 
genom en valutapolicy som i princip innebär att bolaget ska 
undvika risk i valuta. Valutarisken hanteras genom att 
eftersträva att order ingås i SEK eller använda valutaklausul i 
kundavtal. Koncernen har idag försäljning i SEK, NOK, USD 
och Euro och kostnader i samma valutor, vilket i sig balanserar 
valutarisken. Exponeringen i andra valutor är begränsad.

Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter att 
fullgöra sina förpliktelser som sammanhänger med finansiella 
skulder. Per balansdagen uppgår de räntebärande skulderna 
till 168 917 TSEK (130 663). Koncernens verksamhet 
innefattar också en likviditetsrisk då stora order binder mycket 
kapital. För att minimera kapitalbindningen har bolaget 
betalningsvillkor mot bolagets kunder som innebär att en 
andel av ordervärdet ska betalas vid orderns tecknande. 
Bolaget har även avtal rörande fakturaköp och faktura-
belåning. 

Då det ligger i bolagets strategi att genomföra  
kompletterande förvärv kan bolagets skuldsättning förändras 
över tid. Styrelsen gör alltid en samlad bedömning av vilken 
risk upptagande av förvärvslån innebär för bolaget.

För ytterligare information om koncernens finansiella risker 
se not K20, Finansiella risker. Styrelsen och företagsledningen 
gör bedömningen att bolagets och koncernens likviditet, mot 
bakgrund av aktuella planer, prognoser och kreditutrymme, är 
säkerställd för kommande 12-månadersperiod.

Marknads- och verksamhetsrelaterade risker
Makroekonomiska förhållanden
ADDvise är beroende av den allmänna konjunkturen. Vid en 
nedgång i konjunkturen i Sverige eller på andra platser i världen 
där ADDvise verkar finns det risk att de tjänster och produkter 
som ADDvise tillhandahåller drabbas av en minskad efterfrågan. 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat kan 
påverkas negativt genom en rad olika faktorer. Exempel på 
sådana faktorer är en minskad konsumtion, att antalet eller 
volymen av investeringar minskar, ökad volatilitet i kapital- 
marknaden samt valuta, inflations- och ränteförändringar. Dessa 
faktorer, tillsammans med ökad försiktighet hos såväl företag 
som konsumenter, vilka står utom bolagets kontroll, kan leda till 
ytterligare ekonomisk avmattning och recession, vilket påverkar 
det affärsmässiga och ekonomiska läget som i slutändan kan få 
en negativ påverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och rörelseresultat.

Ledande befattningshavare, övrig personal och  
operationell risk
Operationell risk definieras som risken att åsamkas förluster på 
grund av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter. God intern 
kontroll, ändamålsenliga administrativa system, kompetens- 
utveckling och tillgång till pålitliga värderings- och riskmodeller är 
en god grund för att garantera operationell säkerhet. 

De anställdas kunskap, erfarenhet och engagemang är 
viktiga för ADDvise framtida utveckling. ADDvise skulle kunna 
påverkas negativt om ett flertal av bolagets anställda samtidigt 
lämnade ADDvise eller för det fall att det skulle uppkomma 
brister i bolagets operationella säkerhet.

Konkurrens
I dagsläget finns endast ett fåtal konkurrenter till ADDvise som 
kan erbjuda motsvarande tjänster. I det fall nya aktörer skulle 
etablera sig på marknaden alternativt att befintliga aktörer 
utvecklar egna lösningar och stärker sina positioner kan det 
komma att påverka bolagets verksamhet och resultat negativt. 
ADDvise skulle kunna komma att behöva göra kosnadskrävande 
investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att 
anpassa sig till en ny konkurrenssituation. En ökad konkurrens 
skulle därmed kunna komma att påverka ADDvise verksamhet, 
resultat och finansiella ställning negativt.
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Kunder
ADDvise är en leverantör av medicinteknisk utrustning samt 
utrustning till laboratorier och forskningsenheter. ADDvise 
största kunder återfinns inom den offentliga sektorn samt 
läkemedelsbolag. ADDvise är inte beroende av något enskilt 
kundavtal för verksamhetens bedrivande, dock kan intäkterna 
från en och samma kund vara betydande. Det finns därför risk 
att förlust av sådana kunder kan få en väsentligt negativ effekt 
på ADDvise verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Vidare medför exponeringen mot läkemedelsindustrin och 
offentlig sektor att förändringar inom dessa branscher kan få 
en negativ effekt på ADDvise verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

För den orderbaserade inhemska försäljningen inom affärs - 
området Lab tillämpas i huvudsak standardvillkoren NLM 02, 
vilka bland annat reglerar kundernas rätt att häva en beställ- 
ning.

Leverantörer
För att ADDvise ska kunna leverera sina produkter är bolaget 
beroende av att komponenter och tjänster som levereras från 
tredje part levereras tidsenligt, i rätt mängd och uppfyller 
ADDvise kvalitetskrav. Felaktiga eller uteblivna leveranser från 
leverantörer kan innebära att ADDvise produktion försenas, 
vilket kan få en negativ effekt på ADDvise verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Betydande störningar, 
kvalitetsproblem eller andra negativa händelser som påverkar 
bolagets relation med någon eller några av dess större 
leverantörer skulle kunna resultera i ytterligare kostnader och 
påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Om 
ADDvise behöver ersätta någon av dess främsta leverantörer 
kan bolaget ställas inför risker och kostnader kring en sådan 
övergång. Vidare skulle det kunna få negativa effekter på bo - 
lagets resultat och finansiella ställning om bolaget inte lyckas 
ersätta någon av de större leverantörerna på kommersiellt 
rimliga villkor.

Tvister
Rättsliga tvister innebär i sig risker för såväl förlust av målen 
som kostnader för ombud och – vid skiljeförfarande –  
skiljenämnden. Det finns alltid risk att tvister uppkommer kring 
avtal eller att uppkomna tvister inte kan lösas på ett för 
bolaget fördelaktigt sätt. Rättsliga förfaranden kan därför få en 
negativ effekt på ADDvise verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.

Ändrad lagstiftning
Bolaget verkar bland annat inom den offentliga sektorn och 
arbetar mot läkemedelsindustrin. Dessa områden är båda 
föremål för ett omfattande regelverk som ständigt är under 
förändring. Nya lagar eller regler eller förändringar avseende 
tillämpningen av befintliga lagar eller regler som är tillämpliga 
inom främst dessa områden kan påverka bolagets verksam-
het negativt.

Moderbolaget
ADDvise Group AB, organisationsnummer 556363-2115, 
som är moderbolag i ADDvise-koncernen, är ett registrerat 
svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Huvudkontorets 
adress är ADDvise Group AB, Tegeluddsvägen 76, 115 28 
Stockholm. Moderbolaget utför stödfunktioner inom ekonomi, 
marknadsföring, HR och ledning för koncernens dotterbolag. 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 18 795 TSEK  
(41 228) och resultat efter finansnetto uppgick till -16 665 
TSEK (-11 392) samt balansomslutningen till 225 949 TSEK  
(180 885). Fritt eget kapital uppgick till 48 119 TSEK (45 703) i 
moderbolaget. 

Risker och osäkerheter i moderbolagets verksamhet finns 
beskrivna i koncernens förvaltningsberättelse.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor:

Överkursfond och balanserat resultat 54 042 403

Årets resultat -5 923 214

48 119 189

Styrelsen och verkställande direktören föreslår sedan 
avräkning mot överkursfond skett, att vinstmedlen 
disponeras så att i ny räkning överförs: 48 119 189

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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TSEK Not 
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Nettoomsättning K3, K29 239 914 195 288

Aktiverat arbete för egen räkning K8 4 577 3 208 

Övriga rörelseintäkter K25 1 563 12 181 

246 055 210 676 

Materialkostnader -143 340 -118 789  

Övriga externa kostnader K4 -28 821 -23 939

Personalkostnader K5 -59 545 -49 518 

Av- och nedskrivningar K6 -4 507 -3 855

Övriga rörelsekostnader K26 -2 207 -342

-238 420 -196 443 

Rörelseresultat (EBIT) 7 635 14 233 

Finansiella intäkter K17 -190 326 

Finansiella kostnader K17 -18 006 -13 684 

Resultat före skatt (EBT) -10 561 875 

Skatt K7 4 750 -565 

Årets resultat -5 811 310

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -5 813 372 

Innehav utan bestämmande inflytande 3 -62 

-5 811 310 

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Verkligt värdeförändring avseende finansiella tillgångar som kan säljas 155 0 

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -470 680 

Inkomstskatt hänförlig till posterna ovan 0 0

Omklassificering av poster till resultaträkningen

Upplösning av reserver 284 0

Inkomstskatt hänförlig till posterna ovan 0 0

Övrigt totalresultat för året, efter skatt -31 680 

Summa totalresultat för året -5 841 990 

Totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -5 849 1 052 

Innehav utan bestämmande inflytande 7 -62

-5 841 990

Resultat per aktie före utspädning (kr) K22 -0,14 0,01

Resultat per aktie efter utspädning (kr) K22 -0,14 0,01

Koncernens rapport över totalresultat

FINANSIELLA RAPPORTER
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FINANSIELLA RAPPORTER

Koncernens rapport över finansiell ställning

TSEK Not 
2017 

31-dec 
2016 

31-dec 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill K8 112 500 85 667 

Varumärken K8 18 543 18 543

Andra immateriella anläggningstillgångar K8 19 807 17 394

Materiella anläggningstillgångar K9 13 457 6 689

Finansiella anläggningstillgångar K19 179 284

Uppskjutna skattefordringar K7 3 182 0

Summa anläggningstillgångar 167 668 128 577

Omsättningstillgångar

Varulager K27 26 984 20 291

Kundfordringar K19, K20 48 309 38 892

Övriga kortfristiga fordringar 5 058 4 301

Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal K18 4 916 2 989

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K10 3 861 4 238

Kortfristiga placeringar K19 8 864 0

Likvida medel K19, K24 12 039 25 188

Summa omsättningstillgångar 110 032 95 899

SUMMA TILLGÅNGAR 277 699 224 476

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 4 304 3 702

Övrigt tillskjutet kapital 64 954 56 614

Reserver 988 1 160

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -21 237 -15 431

Summa eget kapital 49 009 46 044

Eget kapital hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 48 841 45 884

Innehav utan bestämmande inflytande 168 160

49 009 46 044

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder K11, K19, K20 116 248 94 469

Övriga långfristiga skulder K19 0 0

Summa långfristiga skulder 116 248 94 469

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder K11, K16, K19, K20 52 669 36 194

Aktuella skatteskulder K7 505 169

Leverantörsskulder K19 26 806 22 167

Övriga kortfristiga skulder K16, K19 17 472 11 692

Skulder till beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal K18 1 110 2 928

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter K12 13 879 10 813

Summa kortfristiga skulder 112 442 83 963

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 277 699 224 476

För information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not K13 och not K14
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Eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande
Summa  

eget kapital

Övrigt
tillskjutet

 kapital

Balanserat 
resultat 

inklusive 
årets 

resultat TSEK Aktiekapital Reserver Summa 

Ingående balans per 1 januari 2016 15 239 4 275 479 -15 741 4 252 0 4 252 

Totalresultat

Årets resultat 372 372 -62 310 

Övrigt totalresultat 680 680 0 680 

Summa totalresultat 15 239 4 275 1 160 -15 369 5 305 -62 5  243 

Förändring av innehav utan bestämmande 
inflytande

-222 -222 222 0

Nyemission 14 052 29 313 43 365 43 365

Emissionskostnader -2 563 -2 563 -2 563

Nedsättning aktiekapital -25 589 25 589 0 0

Utgående balans per 31 december 2016 3 702 56 614 1 160 -15 591 45 884 160 46 044 

Ingående balans per 1 januari 2017 3 702 56 614 1 160 -15 591 45 884 160 46 044

Totalresultat

Årets resultat  -5 813 -5 813 3 -5 811

Övrigt totalresultat -36 -36 5 -31

Summa totalresultat 3 702 56 614 1 124 -21 405 40 035 168 40 203

Omräkningsreserver -136 -136 -136

Nyemission  603 9 897 10 500 10 500

Emissionskostnader -1 558 -1 558 -1 558

Utgående balans per 31 december 2017  4 304 64 954 988 -21 405 48 841 168 49 009

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital  
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Koncernens rapport över kassaflöden

TSEK Not 
2017

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -10 561 875

varav erhållna räntor K24 94 290

varav betalda räntor K24 -13 423 -11 478

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet K24 4 592 -7 690

Betald inkomstskatt -741 -1 922

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital -6 710 -8 737

 

Förändring av varulager 3 157 784

Förändring av kortfristiga fordringar -5 828 -22 232

Förändring av kortfristiga skulder -9 361 -2 051

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 741 -32 235

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag K15 -27 300 -34 500

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar K8 -4 483 -3 208

Förvärv av materiella anläggningstillgångar K9 -465 -435

Förvärv av kortfristiga placeringar K19 -8 864 0

Avyttring av kortfristiga placeringar K19 0 6 178

Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 113 -31 964

Finansieringsverksamheten

Nyemission, netto  6 292 40 801

Upptagande av lån K19 134 082 53 464

Amortering av lån K19 -95 705 -13 550

Amortering för finansiell leasing -1 387 -1 104

Förvärv av långfristiga fordringar -143 0

Avyttring av långfristiga fordringar 0 160

Kassaflöde från finansieringsverksamheten K30 43 139 79 771

Årets kassaflöde -16 715 15 571

Likvida medel vid årets början 25 188 5 191

Likvida medel i förvärvade företag K15 3 566 4 426

Likvida medel vid årets slut K24 12 039 25 188
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Not K1 Allmän information
ADDvise Group AB (publ), organisationsnummer 556363-2115 med säte i 
Stockholm, Sverige. 

I denna rapport benämns ADDvise Group AB (publ) antingen med sitt fulla 
namn eller som moderbolaget och ADDvise-koncernen benämns som ADDvise 
eller koncernen. 

Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK, om ej annat anges. 

Not K2 Väsentliga redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt 
tillämpliga uttalanden (UFR) tillämpats. De nedan angivna redovisningsprinciperna 
har, om inte annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i koncernens finansiella rapporter. 

Värderingsgrunder

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom 
vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella 
tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, 
villkorad köpeskilling och kortfristiga placeringar.

Valuta

Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin 
verksamhet. 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 (TSEK).

Bedömningar och uppskattningar

Att upprätta årsredovisning 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. 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.

Viktiga bedömningar och osäkerhet i uppskattningar

Enligt företagsledningen är kritiska bedömningar avseende tillämpade
redovisningsprinciper samt källor till osäkerheter i uppskattningar som innebär en 
signifikant risk för att tillgångars eller skulders värde kan komma att behöva 
justeras i väsentlig grad under det kommande räkenskapsåret, främst relaterade 
till värdering av goodwill, varumärke, balanserade utvecklingskostnader, skatter, 
osäkra kundfordringar, värdering av pågående entreprenadprojekt samt 
redovisning av varulager.

Goodwill och varumärke

ADDvise innehar goodwill och varumärke med obestämbar livslängd för vilka 
nedskrivningsbehov prövas genom årliga impairment test eller i det fall indikation 
på nedskrivningsbehov föreligger i enlighet med vad som beskrivs i not K8. 
Goodwill är hänförlig till rörelsesegmentet Lab med 73,9 (55,8) MSEK samt 
rörelsesegmentet Sjukvård med 38,6 (29,8) MSEK. Varumärke är i sin helhet 
hänförligt till rörelsesegmentet Sjukvård med 18,5 (18,5) MSEK. För att beräkna 
återvinningsvärdet används nyttjandevärdet. För dessa beräkningar måste vissa 
bedömningar och uppskattningar göras. De väsentligaste antagandena är 
diskonteringsränta, kassaflödesprognos för perioden 2018–2022 och tiden 

därefter samt antagandet om tillväxten efter prognosperioden. Prognoser för 
framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter 
och rörelsekostnader. Antagandena framtas av företagsledningen och granskas 
av styrelsen. Se not K8 för en övergripande känslighetsanalys av de gjorda 
antagandena.

Balanserade utvecklingskostnader

Kostnader under utvecklingsfasen av produkter aktiveras som immateriella 
tillgångar när det enligt ADDvise bedömning bland annat är sannolikt att de 
kommer resultera i framtida ekonomiska fördelar för koncernen. De balanserade 
utvecklingskostnaderna börjar skrivas av när produkten är färdigutvecklad och 
tagen i bruk alternativt börjar generera intäkter. De balanserade utvecklingskost-
naderna skrivs av under den förväntade ekonomiska livslängden och utvärderas 
löpande. I den utsträckning som den ekonomiska livslängden omprövas eller de 
ekonomiska fördelarna bedöms försämras kan avskrivningstiden komma att 
förkortas och nedskrivningsbehov kan komma att uppkomma.

Skatter

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna gör ADDvise en beräkning av
inkomstskatten för varje skattejurisdiktion där ADDvise är verksamt, liksom av 
uppskjutna skatter hänförliga till temporära skillnader. Förändringar i antagandena 
om prognostiserade framtida beskattningsbara intäkter, liksom förändringar av 
skattesatser och faktiskt framtida utfall, kan resultera i betydande skillnader i 
värderingen av uppskjutna skatter. Ytterligare beskrivning kring koncernens 
uppskjutna skattefordringar lämnas i not K7.

Osäkra kundfordringar

Kundfordringar redovisas netto efter reserveringar för osäkra kundfordringar.
Nettovärdet motsvarar det värde som förväntas erhållas. ADDvise bedömer att 
nuvarande reservering är tillräcklig. Den totala reserveringen för osäkra 
kundfordringar vid årets slut uppgick till oväsentliga belopp. 

Pågående entreprenadprojekt

Pågående entreprenaduppdrag som värderas enligt principerna för successiv 
vinstavräkning innefattar bedömningar av såväl bedömt projektresultat som 
löpande bedömning av upparbetad färdigställandegrad. I den utsträckning 
avvikelser uppkommer från gjorda bedömningar av förväntat projektresultat kan 
negativa resultateffekter uppkomma och likaså kan avvikelser från bedömd 
färdigställandegrad få negativa resultateffekter mellan olika redovisningsperioder.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljnings-
värde. Storleken av nettoförsäljningsvärde omfattar beräkningar bland annat  
utifrån bedömningar av framtida försäljningspriser, där bedömda prisnedsättningar 
beaktas. Verkligt utfall av framtida försäljningspriser kan komma att avvika från 
gjorda bedömningar och uppskattningar.

Ändringar som tillämpas från 1 januari 2017

Ingen av de ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ska tillämpas 
fr.o.m. 1 januari 2017 har någon väsentlig inverkan på koncernens eller 
moderföretagets finansiella rapporter. 

Nya och ändrade IFRS som ännu inte tillämpas

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår 
och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av årsredovisningen. Nedan 
beskrivs de IFRS som väntas ha en påverkan eller kan komma att ha en 
påverkan på koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter. Inga av de 
övriga nya standarder, ändrade standarder eller IFRIC-tolkningar som IASB har 
godkänt per den 31 december 2017 förväntas ha någon väsentlig påverkan på 
koncernens finansiella rapporter.

Koncernens noter

NOTER KONCERNEN
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IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering och börjar tillämpas från och med 1 januari 2018. Koncernen har 
under 2017 analyserat effekterna av den nya standarden. Då koncernen inte 
tillämpar säkringsredovisning och inte innehar några finansiella tillgångar där 
omklassificering blir tillämplig är det enbart den nya modellen för nedskrivningar 
av finansiella tillgångar som påverkar koncernen. Givet de kunder och den 
affärsmodell som tillämpas är påverkan på de finansiella rapporterna oväsentlig, 
och beräknas uppgå till mindre än 100 TSEK.
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersätter samtliga tidigare standarder och 
tolkningar som hanterar intäkter med en samlad modell för intäktsredovisning. 
Standarden bygger på principen att en intäkt ska redovisas när en utlovad vara 
eller tjänst överförts till kund, d.v.s. när kunden erhållit kontroll över denna. 
Koncernen har under 2017 genomfört en analys och bedömningen är att 
standarden inte har någon beloppsmässig påverkan på de finansiella 
rapporterna. Däremot innebär IFRS 15 att ytterligare upplysningar om intäkter 
kommer presenteras i de kommande årsredovisningarna. 

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 Leasingavtal från och med 1 januari 2019 
och den har godkänts av EU för tillämpning. Enligt den nya standarden ska de 
flesta leasade tillgångar redovisas i balansräkningen. Preliminär bedömning är att 
standarden kommer få en inverkan på de lokalhyror som finns, som i dagsläget 
redovisas utanför balansräkningen, men som enligt IFRS 16 ska redovisas i 
balansräkningen. En mer grundlig analys kommer påbörjas under våren 2018.

Klassificering

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp  
som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från 
 balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från 
balansdagen.

Koncernredovisning

Dotterbolag är bolag där ADDvise Group AB (publ) har bestämmande inflytande. 
Dotterbolag och inkråmsförvärv som utgör rörelseförvärv redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som 
en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets 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 eget 
kapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i årets 
resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning överstiger det verkliga värdet av 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas 
skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, så kallat förvärv till lågt pris, 
redovisas denna direkt i årets resultat. 

Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och 
med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. 
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.

Redovisning av intressebolag

Intressebolag är de bolag där koncernen har ett betydande men inte 
bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 
20 % och 50 % av rösterna. Innehav i intressebolag redovisas enligt kapital-
andelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen 
inledningsvis till anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller minskas 
därefter för att beakta koncernens andel av intresseföretagets vinst eller förlust 
efter förvärvstidpunkten. 

Segmentrapportering

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken 
den kan generera intäkter och ådra sig kostnader och för vilka det finns fristående 
finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av 
företagets högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för 
att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. ADDvise har identifierat VD som 
högste verkställande beslutsfattare. Se Not K3 för ytterligare beskrivning av 
indelningen och presentationen av rörelsesegment.

Valutaomräkning

Transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder  
i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som 
föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna 
redovisas i årets resultat. Valutakursdifferenser på rörelsefordringar och 
rörelseskulder ingår i rörelseresultatet samtidigt som valutakursdifferenser 
hänförlig till finansiella poster redovisas i finansnettot.

Omräkning av utlandsverksamhet

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 utlandsverk-
samhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en 
approximation av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstid-
punkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverk-
samheter 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 från omräkningsreserven i 
eget kapital till årets resultat.

Intäkter

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter 
redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av 
koncernintern försäljning. 

Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget 
och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter 
såsom beskrivs nedan.

Entreprenadavtal

Intäkter från inredningsprojekt till fast pris redovisas i enlighet med successiv 
vinstavräkning. 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. Projekt 
resultatavräknas baserat på färdigställandegrad på balansdagen när utfallet kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt och redovisas som intäkt respektive kostnad i 
förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Färdigställande-
graden beräknas utifrån utfört arbete på basis av projektredovisningen. Befarade 
förlustprojekt redovisas omedelbart som en kostnad.

Försäljning av varor

Intäkter från försäljning av sjukvårdsutrustning och laboratorieapparatur redovisas 
när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varan är överförd till 
köparen i enlighet med gällande avtalsvillkor.

Försäljning av tjänster

Intäkter från försäljning av service redovisas under den period tjänsterna utförs 
och baseras på nedlagd tid och omkostnader.

NOTER KONCERNEN
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Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

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

Pensioner

Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämd pensionsplan 
betyder bland annat att koncernen betalar en premie till ett försäkringsbolag och 
eventuella upp- eller nedgångar tillskrivs pensionstagaren. Koncernen har 
därmed ingen ytterligare risk. För koncernens 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 bolaget. 

Koncernen har även pensionsplaner för anställda hos Alecta, vilka har 
bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Alectas 
konsolideringsnivå uppgick per den 31 december 2017 till 154 % (149 %).  
Förväntade avgifter till planen för 2018 beräknas vara mindre än 100 TSEK. 
Koncernen har dock gjort bedömningen att UFR 10 Redovisning av pensions-
planen ITP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta är tillämplig för denna. 
Koncernen saknar tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet 
med IAS 19, och redovisar därför i enlighet med UFR 10 dessa pensionsplaner 
som avgiftsbestämda.

Ersättningar vid uppsägning

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas 
endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbaka-
dragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala 
tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig 
avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att 
accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt 
kan uppskattas.

Leasing

Finansiell leasetagare

Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar. Leasingavtal av 
anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker 
och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing.

Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggnings-
tillgång 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. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av 
under den kortare perioden av tillgångens nyttjande period och leasingperioden 
medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.

Operationell leasetagare

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av 
leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under 
leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs 
i resultatet linjärt över leasingperioden.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, utdelningar, vinst 
vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas och vinst vid värdeförändring 
på finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultatet som 
redovisas i finansnettot.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekter av 
upplösningar av nuvärdesberäknade avsättningar, nedskrivning av finansiella 
tillgångar som kan säljas, förlust vid avyttring av finansiella tillgångar som kan 
säljas och förlust vid värdeförändring på finansiella tillgångar/skulder värderade till 
verkligt värde via resultatet som redovisas i finansnettot. Ränteintäkter respektive 
räntekostnader på finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden. 
Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts. 
Moderbolaget har per den 31 december 2017 fått 1,5 (1,0) MSEK i utdelning. 

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 skall 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. Vidare 
beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag 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. 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal 
kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder samt när uppskjutna 
skatter avser samma skattemyndighet.

Immateriella tillgångar

Goodwill

Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas minst 
årligen för nedskrivningsbehov.

Varumärke

Varumärke, som förvärvats av koncernen, bedöms ha en obestämbar 
nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minus eventuella 
ackumulerade nedskrivningar.

Internt utvecklade immateriella tillgångar

Utgifter under utvecklingsfasen av produkter aktiveras som immateriella tillgångar 
när det enligt ledningens bedömning är sannolikt att de kommer resultera i 
framtida ekonomiska fördelar för koncernen och kostnaderna under utvecklings-
fasen kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Kriterierna som behöver vara uppfyllda för 
att aktivering ska ske inkluderar förmågan att avsluta projektet, bevis för att 
projektet är tekniskt genomförbart och att en marknad existerar samt att avsikt 
och möjlighet att använda eller sälja tillgången föreligger. Det redovisade värdet 
inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter. 

Alla andra forskningskostnader och utvecklingskostnader som inte uppfyller 
kriterierna för aktivering belastar resultatet när de uppstår. I balansräkningen 
redovisade utvecklingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 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 med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från 
den tidpunkt då de är tillgängliga för användning.

De beräknade nyttjandeperioderna är:
 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten, 5–20 år
 - Varumärke, obestämbar
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Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår inköpsutgiften med tillägg för eventuella utgifter för driftsättning. 

Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från 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 
försäljnings kostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/ 
rörelsekostnad.

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 koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer. Reparationer kostnadsförs löpande.

Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.  
De beräknade nyttjandeperioderna är:
- Byggnader, 25 år
- Maskiner, 12–15 år
- Inventarier, 5 år
- Förbättringsutgifter på annans fastighet, 5–10 år
- Leasade tillgångar, 2–5 år

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

Nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, 
varumärke eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs 
inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 
som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. 

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där 
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). 

En nedskrivning 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.

Finansiella tillgångar och skulder

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när 
koncernen blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar 
redovisas när faktura har skickats. Skuld redovisas när motparten har presterat 
och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte 
mottagits. Leverantörsskulder redovisas när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet 
realiseras, förfaller eller koncernen 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. 

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. 
Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra 
tillgången.

Klassificering och värdering

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla 
finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång/ 
skuld 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. Inbäddade derivat separeras som huvudregel från 
värdkontraktet och redovisas på motsvarande sätt som övriga derivat som inte 
ingår i säkringsförhållanden. Inbäddade derivat separeras inte om dess 
ekonomiska egenskaper och risker är nära förknippade med värdkontraktets 
ekonomiska egenskaper och risker eller om det finansiella instrumentet i sin 
helhet värderas till verkligt värde. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet

Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som innehas för 
handel och andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna 
kategori (fair value option). Finansiella instrument i denna kategori värderas 
löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i årets resultat. 
ADDvise har enbart derivat med positivt värde i denna kategori och de återfinns i 
undergruppen innehas för handel.

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.

Finansiella tillgångar som kan säljas

Investeringar i aktier och obligationer kategoriseras som finansiella tillgångar som 
kan säljas. Förändringar i verkligt värde av finansiella tillgångar som kan säljas 
redovisas direkt i övrigt totalresultat, förutom nedskrivningar som redovisas i 
resultatet. Reversering av nedskrivningar redovisas i resultatet för obligationer 
men direkt i övrigt totalresultat för investeringar i aktier. När dessa finansiella 
instrument avyttras tas den ackumulerade vinsten eller förlusten ut från reserven 
för finansiella tillgångar som kan säljas och redovisas i resultatet.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet

Se beskrivning ovan under tillgångskategorin avseende vilka underkategorier
som finns och hur innehav i denna kategori redovisas. I underkategorin fair value 
option återfinns koncernens villkorade köpeskilling.

Andra finansiella skulder

Lån samt övriga finansiella skulder ingår i denna kategori. Skulderna värderas till 
upplupet anskaffningsvärde.

Nedskrivning av finansiella tillgångar

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för 
att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av 
finansiella tillgångar. En finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov och skrivs 
ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att 
en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången 
(en ”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan på 
de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången som kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 

Till de kriterier som koncernen använder för att fastställa om det föreligger 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger hör betydande finansiella 
svårigheter hos emittenten eller gäldenären, ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller 
försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp eller att det är sannolikt att 
låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion. 
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För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen 
som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade 
framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), 
diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. 
Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i 
koncernens resultat. 

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen 
objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen 
redovisades, redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i 
koncernens resultat. 

För obligationer i kategorin finansiella tillgångar som kan säljas är de objektiva 
beläggen desamma som för lånefordringar och kundfordringar. För aktier i 
kategorin anses ett nedskrivningsbehov föreligga om det verkliga värdet 
understiger anskaffningsvärdet med ett betydande belopp, eller när 
värdenedgången varit utdragen. Beloppet på den ackumulerade förlust som 
omklassificeras från eget kapital via övrigt totalresultat till resultatet utgörs av 
skillnaden mellan förvärvskostnaden (efter avdrag för återbetalning av 
kapitalbelopp och periodisering) och aktuellt verkligt värde, efter avdrag för 
eventuell nedskrivning på den finansiella tillgången som tidigare redovisats i 
resultatet.

Likvida medel

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

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Anskaffningsvärde beräknas enligt den så kallade först-in först-utprincipen. 
Nettoförsäljningsvärdet definieras som försäljningspris reducerat för kostnader för 
färdigställande samt försäljningskostnader.

Utdelningar

Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens 
finansiella rapporter i den period då utdelningen fastställs.

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.

Eventualförpliktelser

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör 
från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera 
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som 
en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas.

Not K3 Segmentredovisning
ADDvise segmentinformation presenteras utifrån företagsledningens perspektiv 
och rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen till företagets 
högsta verkställande beslutsfattare. VD utgör ADDvise högsta verkställande 
beslutsorgan. ADDvise rörelsesegment utgörs av två affärsområden: Lab och 
Sjukvård. Indelningen speglar företagets interna organisation och rapportsystem. 
Internprissättning sker på marknadsmässiga grunder. Koncernintern vinst 
elimineras.

Affärsområdet Lab

Affärsområdet omfattar följande verksamheter:
 - Design och försäljning av inredning och skyddsventilation till laboratorier
 - Design, tillverkning och försäljning av vågar till forsknings-, industri- och 
livsmedelssektorn

 - Försäljning av utrustning till laboratorier, t.ex. centrifuger, vattenbad och 
klimatkammare

 - Service och underhåll på vågar och laboratorieutrustning enligt serviceavtal
 - Lagerhållning av vissa produkter som säljs inom affärsområdet Sjukvård

Kunderna finns både inom offentlig och privat sektor, där bl.a. sjukhus, 
läkemedelsföretag, tillverkande företag och industriföretag finns i kundbasen.

Affärsområdet Sjukvård

Affärsområdet omfattar följande verksamheter:
 - Försäljning av förbrukningsmaterial för hälso- och sjukvård
 - Design och försäljning av varumärket Sonestas produktportfölj med 
behandlings- och undersökningsbord för urologi och gynekologi

 - Design, tillverkning och försäljning av varumärket Surgical Tables produktportfölj 
med operationsbord till sjukvården

 - Design, tillverkning och försäljning av sjukvårds- och säkerhetsprodukter

Kundkretsen för försäljning av förbrukningsmaterial återfinns främst inom den 
offentliga sektorn. Den största delen av försäljningen av Sonestas och Surgical 
Tables produkter sker på den nordamerikanska marknaden, där sjukvården 
främst drivs av privata intressenter.

TSEK
2017  

jan-dec 
2016  

jan-dec 

Affärsområde Lab 165 696 124 107

Affärsområde Sjukvård 74 219 71 180

Summa extern nettoomsättning 239 914 195 288

Affärsområde Lab 919 800

Affärsområde Sjukvård 0 10

Summa interna intäkter 919 810

Affärsområde Lab 6 077 1 493

Affärsområde Sjukvård 7 664 10 698

Summa rörelseresultat före avskrivning 
(EBITDA) 13 741 12 191

Ofördelade koncerngemensamma intäkter 1 000 11 512

Ofördelade koncerngemensamma kostnader -2 599 -5 615

Ned - och avskrivningar -4 507 -3 855

Finansnetto -18 196 -13 358

Koncernens resultat före skatt (EBT) -10 561 875

I ofördelade koncerngemensamma kostnader ingår exempelvis kostnader för 
moderbolagsfunktioner. 

fortsättning Not K3, se nästa sida
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Segmentens externa nettoomsättning har följande intäktsslag:  

TSEK
2017  

jan-dec 
2016  

jan-dec 

Affärsområde Lab

Varuförsäljning 145 584 112 852

Tjänster 20 112 11 255

Summa affärsområde Lab 165 696 124 107

Affärsområde Sjukvård

Varuförsäljning 74 219 71 180

Tjänster 0 0

Summa affärsområde Sjukvård 74 219 71 180

Summa extern nettoomsättning 239 914 195 288

Koncernens nettoomsättning fördelas på följande geografiska marknader, 
baserat på var kunden finns.

TSEK
2017  

jan-dec 
2016  

jan-dec 

Sverige 172 396 128 952

USA 39 209 21 407

Övrigt 28 309 44 929

Summa nettoomsättning 239 914 195 288

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar hänför sig till 
följande länder:

TSEK 2017-12-31 2016-12-31

Sverige 161 760 126 735

USA 2 539 1 547

Övrigt 9 11

Summa tillgångar 164 308 128 293

Ingen enskild kund står för mer än 10 % av koncernens nettoomsättning.

Not K4 Upplysning om revisorns arvode 
och kostnadsersättning

TSEK
2017  

jan-dec 
2016  

jan-dec 

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 0 141

Övriga tjänster 0 175

Summa Ernst & Young AB 0 316

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdrag 756 612

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 45

Skatterådgivning 30 0

Övriga tjänster 0 0

Summa Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 786 657

Not K5 Anställda och personalkostnader
Antal anställda 2017 Varav män 2016 Varav män

Medelantalet anställda 71 47 64 42

Styrelsen 4 3 4 3

Övriga ledande befattningshavare 3 2 3 2

PERSONALKOSTNADER
2017 2016

TSEK Löner Pensioner Löner Pensioner

Styrelse och VD 2 611 522 2 625 503

Övriga ledande befattningshavare 1 901 299 2 750 332

Övriga anställda 36 631 3 762 30 580 2 193

41 143 4 583 35 955 3 029

Sociala avgifter 12 004 - 10 122 -

Summa 53 147 4 583 46 077 3 029

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2017

TSEK

Styrelse- 
arvode/ 

Grundlön
Rörlig 

ersättning
Pensions-
kostnader

Övrig 
ersättning1 Summa

Staffan Torstensson, 
styrelseledamot2

160 0 0 0 160 

Fredrik Celsing, 
styrelseledamot

85 0 0 0 85 

Meg Tivéus, 
styrelseledamot2

60 0 0 0 60 

Rikard Akhtarzand, VD 
& styrelseledamot

2 272 15 522 20 2 828 

Övriga ledande 
befattningshavare  
(2 personer)

1 768 50 299 84 2 200 

Summa 4 344 65 820 103 5 333 

1 Utgörs av förmåner och övriga kostnadsersättningar i form av milersättning, 
traktamente och friskvårdsbidrag.     
2 Från 2017 erhåller alla styrelseledamöter arvode i form av lön. Under 2017 
fakturerade Meg Tivéus sitt styrelsearvode för maj 2016 till april 2017.   
 

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2016

TSEK

Styrelse- 
arvode/ 

Grundlön
Rörlig 

ersättning
Pensions-
kostnader

Övrig 
ersättning1 Summa

Staffan Torstensson, 
styrelseledamot2

0 0 0 0 0 

Fredrik Celsing, 
styrelseledamot

67 0 0 0 67 

Meg Tivéus, 
styrelseledamot2

0 0 0 0 0

Rikard Akhtarzand, VD 
& styrelseledamot

2 063 480 503 15 3 061 

Övriga ledande 
befattningshavare (4 
personer)

2 442 170 332 137 3082 

Summa 4 572 650 835 153 6210 

1 Utgörs av förmåner och övriga kostnadsersättningar i form av milersättning, 
traktamente och friskvårdsbidrag.     
2 Styrelseordförande Staffan Torstensson fakturerar sitt styrelsearvode, som 
uppgår till 150 TSEK per helår. Styrelseledamot Meg Tivéus fakturerar sitt 
styrelsearvode, som uppgår till 75 TSEK per helår.    
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VD
VD, Rikard Akhtarzand, har enligt anställningsavtalet en fast marknadsmässig lön 
med pensionsavsättningar uppgående till 25 procent av den fasta lönen. Det 
utgår rörlig ersättning till verkställande direktören på koncernens resultat efter 
skatt. Rörlig ersättning om 0 TSEK (480 TSEK) har reserverats under 2017. 
Avtalet med VD innehåller en 12 månaders uppsägningstid från bolagets sida 
och 6 månaders från verkställande direktörens sida. Vid utgången av 2017 hade 
Rikard Akhtarzand 173 TSEK (165) i månadslön.   

Styrelsen
Styrelseordföranden skall enligt bolagsstämmobeslut erhålla arvode om 165 
TSEK (150). Övriga ledamöter vilka ej är anställda i bolaget, skall enligt 
bolagsstämmobeslut erhålla vardera 90 TSEK (75).   

Valberedningen

Valberedningen uppbär inte någon ersättning.

Not K6 Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar

AVSKRIVNINGAR 
TSEK

2017  
jan-dec 

2016  
jan-dec 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten -2 112 -1 722 

Inventarier -829 -764 

Byggnader -1 0

Förbättringsutgifter på annans fastighet -194 -223 

Leasade tillgångar -1 371 -1 103 

Summa -4 507 -3 810 

NEDSKRIVNINGAR 
TSEK

2017  
jan-dec 

2016  
jan-dec 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 0 -44 

Summa 0 -44 

Not K7 Inkomstskatter

TSEK
2017  

jan-dec 
2016  

jan-dec 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt på årets resultat -741 -500

Justeringar avseende tidigare år 8 0

Summa aktuell skatt -732 -500

Uppskjuten skatt

Minskning av uppskjutna skattefordringar 0 0

Ökning av uppskjutna skattefordringar 7 067 0

Minskning av uppskjutna skatteskulder 65 0

Ökning av uppskjutna skatteskulder -1 649 -65

Summa uppskjuten skatt 5 483 -65 

Inkomstskatt 4 750 -565 

Avstämning mellan teoretisk skattekostnad och redovisad skatt

TSEK
2017  

jan-dec 
2016  

jan-dec 

Resultat före skatt -10 561 875

Skatt enligt gällande skattesats (22%) 2 323 -192 

Skatt hänförlig till tidigare år 8 0 

Effekt av andra skattesatser i utländska dotterföretag -161 -88 

Effekt av ej skattepliktiga intäkter 1 1 

Effekt av ej avdragsgilla kostnader -103 -30 

Skatteeffekt av ej utnyttjade samt oprövade underskottsa-
vdrag 2 681 -255 

Redovisad skatt 4 750 -565 

I nedanstående tabell specificeras skatteeffekten av de temporära skillnaderna:

TSEK
2017  

31 dec 
2016  

31 dec 

Uppskjutna skattefordringar

Redovisade belopp avser temporära skillnader hänförliga 
till:

Finansiell leasing 28 0

Skattemässiga underskott 7 039 0

Summa uppskjutna skattefordringar 7 067 0 

Belopp som kvittats mot uppskjutna skatteskulder enligt 
kvittningsreglerna -3 885 0

Netto uppskjutna skattefordringar 3 182 0

Uppskjutna skatteskulder

Redovisade belopp avser temporära skillnader hänförliga 
till:

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar -1 701 0

Uppskrivning av fastighet -945 0

Obeskattade reserver -1 240 0

Summa uppskjutna skatteskulder -3 885 0

Beaktat resultatutvecklingen som varit, redovisades tidigare uppskjutna 
skattefordringar på underskottsavdrag och temporära skillnader endast i den 
utsträckning som det fanns uppskjutna skatteskulder att kvitta dessa emot. Från 
och med år 2017 redovisas skattefordringar på underskottsavdrag i den mån det 
är sannolikt att de kommer att kunna nyttjas. Anledningen är att förvärvade bolag 
väntas generera framtida skattepliktiga överskott och koncernen kommer då att 
kunna utnyttja underskottsavdragen.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal 
kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder samt när uppskjutna 
skatter avser samma skattemyndighet. Baserat på avlämnade skattedeklara-
tioner för inkomståret 2016, justerat med beräknad skatt för inkomståret 2017, 
har koncernen per den 31 december 2017 skattemässiga underskott om 38 997 
TSEK (26 050) i Sverige. De skattemässiga underskotten har obegränsad 
giltighetstid och baseras på en skattesats om 22 %.
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GOODWILL 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 85 668 43 429 

Förvärv av bolag 0 0 

Nyanskaffningar1 26 832 42 239 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 

Summa 112 500 85 668 

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början 0 0 

Årets nedskrivningar 0 0 

Summa 0 0 

Redovisat värde 112 500 85 668

1 Nyanskaffning 2017 avser AB Germa och Hettich Labinstrument AB. Nyanskaffning 
2016 avser LabRum AB. 

Nedskrivningsprövning

Koncernens goodwill på 112,5 MSEK har uppstått vid förvärv av KEBO 
Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB, IM-Medico Svenska AB, Surgical 
Tables Inc, LabRum AB, Hettich Labinstrument AB och AB Germa och 
koncernens varumärke med obestämbar nyttjandeperiod på 18,5 MSEK har 
uppstått vid rörelseförvärv av varumärket Sonesta. 

Goodwill och varumärke med obestämbar nyttjandeperiod prövas för 
nedskrivning på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter), vilket för koncernen utgörs av rörelsesegmenten 
affärsområde Lab och affärsområde Sjukvård.  

Goodwillvärdet fördelar sig på rörelsesegmenten affärsområde Lab med 73,9 
MSEK (55,8) och affärsområde Sjukvård med 38,6 MSEK (29,8). Värdet på 
varumärke om 18,5 (18,5) MSEK avser rörelsesegmentet affärsområde Sjukvård.

Nedskrivningsprövningen består i att bedöma om enhetens återvin-
ningsvärde är högre än dess redovisade värde. Återvinningsvärdet har beräknats 
på basis av enhetens nyttjandevärde, vilket utgör nuvärdet av enhetens 
förväntade framtida kassaflöden utan hänsyn till eventuell framtida verksamhets-
expansion och omstrukturering. Beräkningen av nyttjandevärdet har baserats på:

- En diskonteringsfaktor på 11,6 procent (11,6) efter skatt. 
- En prognos av kassaflöden under de närmaste 5 åren knutet till budget 

2018 följt av uppräknad prognos under efterföljande 4 år (2019-2022)
- En extrapolering av kassaflödena efter år 5 (2022) med en uthållig tillväxt på 

2,0 procent (2,0)
Den diskonterade kassaflödesmodellen innefattar prognostisering av framtida 

kassaflöden från rörelsen inkluderande uppskattningar av intäktsvolymer och 
produktionskostnader. De budgeterade kassaflödena utgår som beskrivits ovan 
från budget för 2018 vilken baseras på orderingång och ledningens förväntningar 
av marknadsutvecklingen. För prognosperioden 2019-2022 har det använts en 
årlig förväntad tillväxt under perioden 2019-2022 i intervallet 7-10 procent knutet 
till koncernens positionering, stärkta produktportfölj samt bedömd marknads-
potential.

Den uthålliga tillväxttakten om 2 procent bedöms motsvara den långsiktiga 
tillväxttakten på marknaden.

Rörelsesegmentens kassaflöden påverkas av kommersiella faktorer som 
bland annat marknadstillväxt, konkurrenskraft, marginaler, kostnadsutveckling, 
investeringsnivåer och rörelsekapitalbindning. Avvikelser i prognostiserade 
kassaflöden enskilda år påverkar nedskrivningsprövningen men avgörande för 
modellen är förväntad uthålligt rörelseresultat och kassaflöde.

Diskonteringsränta är beräknad som ett vägt genomsnitt mellan avkastnings-
krav på eget respektive lånat kapital (WACC). Prognosen överensstämmer med 
tidigare erfarenheter och externa informationskällor. Båda rörelsesegmenten 
bedöms ha likartad riskprofil, varvid samma diskonteringsränta nyttjas. Vid 
diskonteringen tillkommer bedömning av finansiella faktorer som bland annat 
ränteläge, lånekostnader, marknadsrisk, betavärden och skattesatser.

Not K8 Immateriella anläggningstillgångar
BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN 
OCH LIKNANDE ARBETEN 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 22 187 19 005 

Förvärv av bolag 0 0

Nyanskaffningar 4 601 3 208

Avyttringar och utrangeringar -2 804 -79

Omräkningsdifferens -117 54

Summa 23 867 22 187

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -4 793 -3 121

Förvärv av bolag 0 0

Årets avskrivningar -2 112 -1 722

Avyttringar och utrangeringar 2 804 35

Omräkningsdifferens 3 14

Summa -4 099 -4 793

Redovisat värde 19 768 17 394

Av ackumulerade anskaffningsvärden avser 1 933 TSEK pågående   
utvecklingsarbeten vilka enligt plan kommer att avslutas under  
2018 varvid avskrivningar påbörjas. Av årets nyanskaffningar avser  
2 479 TSEK aktiverat arbete för egen räkning.

VARUMÄRKE 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 18 543 18 543 

Förvärv av bolag 0 0 

Nyanskaffningar 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 

Summa 18 543 18 543 

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början 0 0 

Årets nedskrivningar 0 0 

Summa 0 0 

Redovisat värde 18 543 18 543 

PATENT 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 0 0

Förvärv av bolag 39 0 

Nyanskaffningar 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 

Summa 39 0

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början 0 0 

Årets avskrivningar 0 0 

Summa 0 0 

Redovisat värde 39 0
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NOTER KONCERNEN

Känslighetsanalyser

En övergripande analys har gjorts av känsligheten i de variabler som använts.
Ett antagande om en försämring av den årliga uthålliga tillväxttakten från 2 

procent till 1 procent medför inte för något av rörelsesegmenten ett 
nedskrivningsbehov av redovisade värden på goodwill eller varumärke. 

Ett antagande om en ökning av diskonteringsräntan från 11,6 procent till 
12,6 procent efter skatt medför inte för något av rörelsesegmenten ett 
nedskrivningsbehov av redovisade värden på goodwill eller varumärke. 

Avvikelser i prognostiserade kassaflöden enskilda år påverkar nedskrivning-
sprövningen men det helt avgörande för modellen är förväntat uthålligt 
rörelseresultat och kassaflöde. För att motivera det bokförda värdet för goodwill 
och varumärke behöver rörelsesegmentet Lab som utgångspunkt ett uthålligt 
rörelseresultat före avskrivningar om drygt 20 MSEK och rörelsesegmentet 
Sjukvård behöver som utgångspunkt ett uthålligt rörelseresultat före avskrivningar 
om drygt 15 MSEK. En negativ avvikelse från nämnda uthålliga rörelseresultat 
före avskrivningar skulle, under förutsättning av oförändrade antaganden i övrigt, 
medföra ett nedskrivningsbehov av värdet på goodwill och varumärke.

Övriga viktiga antaganden

Utöver vad som ovan beskrivits finns ett antal antaganden knutet till bedömningen 
av rörelsesegmentens framtida kassaflöden som kommenteras enligt följande:

Omsättning, marknadsandel och -tillväxt

Bolaget gör mot bakgrund av bland annat produktutveckling och bedömd 
marknadspotential bedömningen att rörelsesegmenten har goda möjligheter att 
stabilisera och stärka sina marknadsandelar. Således förväntas försäljningen i 
bägge rörelsesegmenten vara positiv under prognosperioden. En känslighet-
sanalys avseende tillväxten i omsättning för rörelsesegmenten indikerar att en 
minskning av den årliga prognostiserade omsättningstillväxten under 
prognosperioden 2019-2022 med 1 procentenhet påverkar det uthålliga 
rörelseresultatet negativt men att sådan negativ effekt, under förutsättning av 
oförändrade antaganden i övrigt, inte föranleder något nedskrivningsbehov.

Marginaler

Marginalen förutsätts vara stabil under prognosperioden i takt med att 
effektiviseringar och samordningar fortsatt genomförs enligt plan. Lagernivåerna är 
fortsatt goda, både vad gäller nivå och sammansättning. En känslighetsanalys 
avseende bruttomarginalens påverkan på det uthålliga rörelseresultatet visar att en 
lägre bruttomarginal under hela prognosperioden med 1 procentenhet påverkar 
det uthålliga rörelseresultatet negativt men att sådan negativ effekt, under 
förutsättning av oförändrade antaganden i övrigt, inte föranleder något 
nedskrivningsbehov.

Omkostnader

Omkostnaderna förväntas växa med i snitt 6% per år under prognosperioden 
vilket bedöms vara i nivå med inflationen och de satsningar koncernen kommer 
att göra för att nå prognostiserade omsättningsmål.

Personalkostnader

Prognosen för personalkostnader innebär en förväntad kostnadsökning under 
prognosperioden med 6% per år vilket baseras på de satsningar koncernen 
kommer att göra för att nå prognostiserade omsättningsmål, förväntad inflation, 
viss reallöneökning och planerade effektiviseringar.

Ovan har beskrivits känsligheten i enskilda parametrar i genomförda 
nedskrivningstest. I det fall negativa avvikelser uppkommer knutet till flera 
parametrar samtidigt föreligger nedskrivningsbehov då uthålligt rörelseresultat 
före avskrivningar i sådant fall bedöms komma att understiga ovan angivna 
nivåer.

Not K9 Materiella anläggningstillgångar
MASKINER OCH INVENTARIER 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 7 751 7 029

Förvärv av bolag 7 234 293

Nyanskaffningar 527 263

Avyttringar och utrangeringar -2 332 0

Omräkningsdifferens -247 166

Summa 12 932 7 751

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -5 102 -4 107

Förvärv av bolag -6 545 -128

Årets avskrivningar -829 -764

Avyttringar och utrangeringar 1 726 0

Omräkningsdifferens 171 -102

Summa -10 579 -5 102

Redovisat värde 2 353 2 649

LEASADE TILLGÅNGAR 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 5 040 5 923

Förvärv av bolag 5 722 248

Nyanskaffningar 1 558 762

Avyttringar och utrangeringar -2 078 -1 893

Summa 10 242 5 040

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -2 061 -1 870

Förvärv av bolag -2 108 -118

Årets avskrivningar -1 371 -1 103

Avyttringar och utrangeringar 962 1 029

Summa -4 577 -2 061

Redovisat värde 5 665 2 979

Koncernen har tecknat avtal om finansiell leasing. Avtalen gäller främst leasing av 
personbilar och industrimaskiner. Redovisat värde på materiella anläggningstill-
gångar som leasas uppgår till 5 665 TSEK (2 979). Värdet på hänförliga 
leasingskulder uppgår till 5 793 TSEK (2 998).
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BYGGNADER OCH MARK 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 0 0

Förvärv av bolag 6 036 0

Nyanskaffningar 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Summa 6 036 0

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början 0 0

Förvärv av bolag -1 536 0

Årets avskrivningar -1 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Summa -1 537 0

Redovisat värde 4 499 0

Koncernens byggnader och mark är hänförliga till förvärvet av AB Germa den 1 
december 2017. Taxeringsvärde framgår av tabellen nedan:

KRISTIANSTAD KRAFTEN 17
TSEK

2017  
31 dec

2016  
31 dec

Mark 4 000 kvm, markförbättringar och industribygg-
nader 3 226 0

Varav taxeringsvärde mark 800 0

Varav taxeringsvärde byggnad 2 426 0

FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 359 1 135

Förvärv av bolag 0 0

Nyanskaffningar 96 174

Avyttringar och utrangeringar -478 0

Omräkningsdifferens -55 50

Summa 922 1 359

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -871 -627

Förvärv av bolag 0 0

Årets avskrivningar -194 -223

Avyttringar och utrangeringar 478 0

Omräkningsdifferens 33 -22

Summa -554 -871

Redovisat värde 368 487

KONST 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 573 0 

Förvärv av bolag 0 573

Nyanskaffningar 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 

Summa 573 573 

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början 0 0 

Förvärv av bolag 0 0 

Årets avskrivningar 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 

Summa 0 0 

Redovisat värde 573 573 

Not K10 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

TSEK
2017  

31 dec 
2016  

31 dec 

Hyror 990 1 114

Försäkringar 281 553

Ränteintäkter 142 0

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 2 447 2 571

Summa 3 861 4 238

Not K11 Räntebärande skulder
Förfaller till betalning

TSEK
 Skuld per 

2017-12-31
Inom  
ett år

Inom två  
till fem år

Senare  
än fem år

Obligationslån 111 824 111 824 

Finansiell leasing 5 793 1 516 4 277 

Utnyttjade checkräkningskrediter 3 192 3 192 

Belånade kundfordringar 27 111 27 111 

Banklån med rörlig ränta 18 598 18 450 148 

Övriga räntebärande skulder 2 400 2 400 

Summa 168 917 52 669 116 248 0 

Beviljade checkräkningskrediter i koncernen uppgick 2017-12-31 till 14 000 TSEK.

Förfaller till betalning

TSEK
 Skuld per 

2016-12-31
Inom  
ett år

Inom två  
till fem år

Senare  
än fem år

Obligationslån 75 246 75 246

Finansiell leasing 2 998 872 2 125

Utnyttjade checkräkningskrediter 2 908 2 908

Belånade kundfordringar 22 464 22 464

Banklån med rörlig ränta 27 048 9 950 17 098

Summa 130 663 36 194 94 469 0

Beviljade checkräkningskrediter i koncernen uppgick 2016-12-31 till 5 400 TSEK.  
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Obligationslån 2014/2019   
Den 29 augusti 2014 beslutade moderbolagets styrelse att genomföra en 
obligationsemission till ett värde av 50 000 TSEK under ett obligationslån med ett 
rambelopp om 100 000 TSEK. Syftet med obligationen var dels att refinansiera 
befintlig konvertibel om 30 000 TSEK, dels att kunna genomföra ytterligare 
förvärv. Konvertibellånet återbetalades i sin helhet den 4 maj 2015. Konvertbel-
lånet ledde inte tilll någon utspädning.

Efter teckningsperioden, som löpte mellan den 2 och 26 september 2014, 
beslutade ADDvise styrelse att emittera och tilldela obligationer om totalt 66 105 
TSEK. 

De huvudsakliga villkoren i obligationsemissionen var:
 - Obligationerna hade en löptid om 5 år med återbetalningsdag den 30 
september 2019.

 - Obligationerna löpte med en fastställd årlig ränta om 10 %, där ränteutbetal- 
ningar skedde kvartalsvis i efterskott den 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 
oktober.

 - Obligationerna var fritt överlåtbara och ADDvise obligationer fanns för handel 
på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel var 
den 13 oktober 2014.

 - Beräknad likviddag var den 6 oktober 2014 och leverans av värdepapper  
skedde i samband med att Avanza Bank erhållit betalning. Avanza Bank var 
ADDvise finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Den 4 juni 2015 beslutade ADDvise styrelse att emittera ytterligare 
obligationer till ett belopp om 17 000 TSEK under obligationslån 2014/2019. 
Första räntebetalningsdag för de nyemitterade obligationerna var den 15 juli 
2015.

Den 2 februari 2016 genomfördes en kvittningsemission av aktier av serie B. 
Aktierna kvittades mot en institutionell investerares obligationsfordran med ett 
nominellt belopp om 5 000 TSEK. Bolaget hade vid utgången av 2016 
utestående emitterade obligationer om nominellt 78 105 TSEK.

Den 1 september 2017 beslutade ADDvise styrelse att emittera ytterligare 
obligationer till ett belopp om 9 100 TSEK under obligationslån 2014/2019. Efter 
emissionen uppgick det totala utestående beloppet till 87 255 TSEK. 

Full återbetalning av obligationslån 2014/2019 skedde genom frivillig inlösen 
den 16 november 2017. Vid utbetalningen erhöll fordringshavarna 101,0 procent 
av det nominella beloppet samt upplupen ränta beräknad fram till och med den 
16 november 2017.

Obligationslån 2017/2022
Den 15 september 2017 beslutade styrelsen i ADDvise att genomföra ett 
erbjudande till allmänheten avseende teckning av obligationer om 100 000 TSEK 
med en obligationsram om maximalt 240 000 TSEK. Med anledning därav 
upprättade ADDvise ett prospekt, som den 15 september 2017 godkändes och 
registrerades av Finansinspektionen. Syftet med genomförandet av erbjudandet 
var att refinansiera bolagets befintliga obligationslån om 87 255 TSEK och för att 
kunna genomföra ytterligare förvärv.

Teckningsperioden i erbjudandet löpte från den 18 september 2017 till och 
med 6 oktober 2017. Erbjudandet övertecknades och styrelsen för ADDvise 
beslutade den 6 oktober 2017 att emittera och tilldela obligationer om totalt 
120 000 TSEK. Under teckningsperioden inkom anmälningar om cirka 133 000 
TSEK från 2 093 investerare.

De huvudsakliga villkoren i obligationsemissionen var:
 - Obligationerna har en löptid om 5 år och obligationslånet kommer att 
återbetalas i oktober 2022.

 - Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 7,25 procent, där 
ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.

 - Obligationerna ges ut till ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation. 
Minsta teckningspost är en (1) obligation och därefter i multiplar om 10 000 
SEK. 

 - Obligationerna är fritt överlåtbara och är registrerade för handel på företags- 
obligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel var den 13  
oktober 2017. Obligationernas handelsbeteckning är ADDVISE 002 och 
obligationernas ISIN-kod är SE0010298166.

 - Säkerhet för obligationslånet är aktier i dotterbolagen Hettich Labinstrument AB 
och Surgical Tables Inc.

Odiskonterade kassaflöden banklån och obligationslån

TSEK
Förfall 

krediter
Ränteutbetalning  

krediter 

2018 18 450 9 952 

2019 148 8 700 

2020 0 8 700 

2021 0 8 700 

2022 120 000 6 525 

Summa 138 598 42 577

I tabellen över odiskonterade kassaflöden banklån och obligationslån är  
obligationslånet upptaget till verkligt värde per 2017-12-31, 120 000 TSEK. 

Not K12 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

TSEK
2017  

31 dec 
2016  

31 dec 

Upplupna löner och semesterlöner 7 170 5 369

Upplupna sociala avgifter 1 771 1 300

Övriga poster 4 938 4 145

Summa 13 879 10 813

Not K13 Ställda säkerheter
Säkerheterna är ställda för borgensförbindelser samt avtal om fakturaköp, 
checkräkningskrediter och lån hos kreditinstitut.

 
TSEK

2017  
31 dec 

2016  
31 dec 

Företagsinteckningar 24 970 13 870

Aktier i dotterbolag 107 910 83 090

Spärrade bankmedel och liknande garantier 629 0

Depositioner 143 265

Belånade kundfordringar 41 193 31 526

Inventarier och leasade tillgångar med ägan-
derättsförbehåll 5 665 2 979

Summa 180 510 131 730
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Not K14 Eventualförpliktelser

TSEK
2017  

31 dec 
2016  

31 dec 

Regressrätt sålda fakturor 0 118 

Summa 0 118 

Koncernens eventualförpliktelser utgjordes tidigare av kreditinstituts regressrätt 
avseende överlåtna fakturafordringar. Två av koncernens bolag träffade år 2012 
avtal med ett finansbolag om fakturaköp. Avtalet utökades år 2015 till att omfatta 
fyra av koncernens bolag. Avtalet innebar att finansbolaget förvärvade de 
kundfordringar vars kunder hade en kreditvärdighet över en viss gräns. För vissa 
fordringar förbehöll sig finansbolaget regressrätt gentemot ADDvise. ADDvise 
betalade ränta och riskpremium för denna finansiering. De sålunda överlåtna 
fordringarna ingick således inte i koncernens tillgångsmassa. Det samlade värdet 
av kundfordringar sålda med regressrätt som ej utnyttjats, redovisas som 
eventualförpliktelse. Den totala ramen för denna finansiering uppgick per den 31 
december 2017 till 0,0 MSEK (7,5). Under 2016 och 2017 har ADDvise övergått 
till avtal om fakturabelåning istället för fakturaköp. 

Not K15 Rörelseförvärv
Förvärv 2017

Hettich Labinstrument AB

Den 31 januari 2017 förvärvade moderbolaget 100 procent av aktiekapitalet i 
Hettich Labinstrument AB.

Uppgift om köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår 
nedan:

KÖPESKILLING
TSEK

Likvida medel 10 300 

Nyemitterade B-aktier 2 650 

Justering nettotillträdeskassa 2 400 

Villkorad tilläggsköpeskilling del 1 6 200 

Villkorad tilläggsköpeskilling del 2 2 350 

Summa köpeskilling 23 900 

De tillgångar och skulder som redovisas till följd av förvärvet är följande:  
  
 
TSEK Verkligt värde

Likvida medel 2 197 

Kundfordringar 6 866 

Övriga kortfristiga fordringar 1 103 

Varulager 5 905 

Maskiner och inventarier 89 

Leverantörsskulder -5 785 

Aktuella skatteskulder -638 

Uppskjutna skatteskulder -1 035 

Övriga kortfristiga skulder -2 925 

Förvärvade identifierbara nettotillgångar 5 778 

Goodwill 18 123 

Förvärvade nettotillgångar 23 900 

Goodwill är hänförlig till de anställda och den höga lönsamheten i den förvärvade 
verksamheten. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara skattemässigt 
avdragsgill.  

Villkorad tilläggsköpeskilling del 1
Den villkorade tilläggsköpeskillingen del 1 beräknades som 100 procent av 
Hettich Labinstrument ABs rapporterade EBITDA för perioden 1 januari 2017 
- 31 december 2017. Vid tillträdet beräknades beloppet för den villkorade 
tilläggsköpeskillingen del 1 till 6 200 TSEK. Vid beräkningen användes Hettichs 
resultat från räkenskapsåret som avslutades 2016-12-31 tillsammans med ett 
prognosticerat resultat för räkenskapsåret 2017. 

Den villkorade tilläggsköpeskillingen har nedvärderats under 2017 och hade 
ej slutreglerats per 31 december 2017. Nedvärderingen med 1 000 TSEK till 
5 200 TSEK  har redovisats i koncernens rapport över totalresultatet i posten 
Övriga rörelseintäkter.

Villkorad tilläggsköpeskilling del 2
Mot bakgrund av att en möjlig tilläggsköpeskilling om 2 350 TSEK utgår under 
förutsättning att vissa avtalsförhållanden uppfylls, beslutade styrelsen om att 
emittera 1 250 000 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades 
vederlagsfritt till ett av ADDvise helägt dotterbolag. Tilläggsköpeskillingen erläggs 
genom överlåtelse av teckningsoptioner till säljaren vilka kan utnyttjas för teckning 
av nyemitterade B-aktier i ADDvise mot betalning genom kvittning av säljarens 
fordran mot ADDvise om 2 350 TSEK, under förutsättning att vissa avtalsvillkor 
uppfylls. En (1) teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny B-aktie i ADDvise 
till en kurs om 1,88 SEK per aktie. Teckningskursen (inlösenpriset) är baserat på 
ett volymviktat genomsnitt trettio handelsdagar närmast före tillträdesdagen den 
31 januari 2017. Samtliga teckningsoptioner tecknades av ett av koncernens 
helägda dotterbolag.

Intäkter och resultat i förvärvad rörelse
Den förvärvade rörelsen bidrog med intäkter på 51 560 TSEK och en nettovinst 
på 4 644 TSEK till koncernen för perioden 1 februari till 31 december 2017.  

KÖPESKILLING - KASSAUTFLÖDE
TSEK

Kassaflöde för att förvärva dotterföretag, efter avdrag för förvärvade 
likvida medel

Kontant köpeskilling direkt till säljaren 10 300

Totalt kontant köpeskilling 10 300

Avgår: Förvärvade tillgodohavanden

Likvida medel 2 197

Totalt förvärvade tillgodohavanden 2 197

Nettoutflöde av likvida medel - investeringsverksamheten 8 103 

   
Förvärvsrelaterade kostnader
Förvärvsrelaterade kostnader på 533 TSEK, ingår i Övriga externa kostnader i 
koncernens rapport över totalresultat samt i den löpande verksamheten i 
kassaflödesanalysen. 

     
AB Germa

Den 1 december 2017 förvärvade moderbolaget 100 procent av aktiekapitalet i 
AB Germa.

Uppgift om köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår 
nedan:

KÖPESKILLING
TSEK

Likvida medel 17 000 

Summa köpeskilling 17 000 
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De tillgångar och skulder som redovisas till följd av förvärvet är följande:  
  
 
TSEK Verkligt värde

Likvida medel 1 369 

Kundfordringar 866 

Övriga kortfristiga fordringar 1 563 

Varulager 3 945 

Patent 39 

Byggnader och mark 4 500 

Maskiner och inventarier 591 

Leverantörsskulder -1 479 

Aktuella skatteskulder -193 

Uppskjutna skatteskulder -1 202 

Övriga kortfristiga skulder -1 710 

Förvärvade identifierbara nettotillgångar 8 290 

Goodwill 8 710 

Förvärvade nettotillgångar 17 000 

Goodwill är hänförlig till de anställda och den höga lönsamheten i den förvärvade 
verksamheten. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara skattemässigt 
avdragsgill. 

Då det verkliga värdet av de förvärvade nettotillgångarna inte kunnat 
fastställas med tillräcklig säkerhet, skall den nu föreliggande förvärvsanalysen 
betraktas som preliminär. Det definitiva verkliga värdet av de förvärvade 
nettotillgångarna kommer att fastställas under 2018.

Byggnader och mark
I förvärvet ingick en produktionsfastighet i Kristianstad, Kristianstad Kraften 17. 
Fastigheten klassificeras som en rörelsefastighet då den nyttjas av AB Germa 
som produktionsanläggning. I samband med förvärvet gjordes en värdering av 
fastigheten. Marknadsvärdet enligt värderingen uppgick till 4 500 TSEK. Det 
bokförda värdet på fastigheten i den legala enheten uppgick till 204 TSEK.

Verkligt värde 4 500 

Bokfört värde 204 

Övervärde 4 296 

Uppskjuten skatt på övervärde -945 

Intäkter och resultat i förvärvad rörelse
Den förvärvade rörelsen bidrog med intäkter på 2 568 TSEK och en nettovinst på 
242 TSEK till koncernen för perioden 1 till 31 december 2017.

KÖPESKILLING - KASSAUTFLÖDE
TSEK

Kassaflöde för att förvärva dotterföretag, efter avdrag för förvärvade 
likvida medel

Kontant köpeskilling direkt till säljaren 17 000

Totalt kontant köpeskilling 17 000

Avgår: Förvärvade tillgodohavanden

Likvida medel 1 369

Totalt förvärvade tillgodohavanden 1 369

Nettoutflöde av likvida medel - investeringsverksamheten 15 631 

   
Förvärvsrelaterade kostnader
Förvärvsrelaterade kostnader på 1 231 TSEK, ingår i Övriga externa kostnader i 
koncernens rapport över totalresultat samt i den löpande verksamheten i 
kassaflödesanalysen.  

Not K16 Transaktioner med närstående 
I samband med förvärvet av Hettich Labinstrument AB i januari 2017 har två av 
moderbolagets styrelseledamöter (Staffan Torstensson och Rikard Akhtarzand) 
genom bolag ingått borgensförbindelse såsom för egen skuld med solidariskt 
ansvar för ADDvise rätta fullgörande av de villkorade tilläggsköpeskillingarna och 
justeringen av tillträdesnettokassa. Respektive borgenspart erhåller ett fastställt 
arvode. Som säkerhet för borgensförbindelsen pantsatte ADDvise aktier i Hettich 
Labinstrument AB, en pant som i oktober 2017 överfördes till att vara säkerhet 
för obligationslån 2017/2022. Med anledning av det har ersättningen ökat från 10  
% till 15 %. ADDvise har under 2017 betalat arvode om 265 TSEK till respektive 
borgenspart, totalt 530 TSEK.

I samband med emissionen av obligationslån 2017/2022 har moderbolagets 
styrelseordförande Staffan Torstensson genom bolag erhållit arvode om 100 
TSEK för utredningsarbete.

Not K17 Finansiella intäkter och  
finansiella kostnader

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Ränteintäkter 94 290

Övriga finansiella intäkter -284 36

Summa finansiella intäkter -190 326

Samtliga ränteintäkter hänför sig till finansiella poster som inte värderas till verkligt 
värde via resultatet.        

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Räntekostnader -13 423 -11 478

Övriga finansiella kostnader -4 583 -2 205

Summa finansiella kostnader -18 006 -13 684

Samtliga räntekostnader hänför sig till finansiella poster som inte värderas till verkligt 
värde via resultatet.

Not K18 Fordran/skuld beställare av 
entreprenadavtal

TSEK
2017  

31 dec 
2016  

31 dec 

Fordran beställare av entreprenadavtal

Uppdragsutgifter 12 898 27 660

Delfakturerade belopp -15 780 -31 613

Redovisade vinster 7 799 6 941

Summa 4 916 2 989

TSEK
2017  

31 dec 
2016  

31 dec 

Skuld beställare av entreprenadavtal

Uppdragsutgifter 8 059 11 555

Delfakturerade belopp -13 136 -18 337

Redovisade vinster 3 967 3 854

Summa -1 110 -2 928
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Not K19 Finansiella tillgångar och skulder
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER DEN 31 DECEMBER 2017 

TSEK

Finansiella tillgångar/
skulder värderade till 

verkligt värde via resultatet1
Lånefordringar och 

kundfordringar

Finansiella  
tillgångar som  

kan säljas

Andra  
finansiella  

skulder

Summa  
redovisat  

värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar

Övriga fordringar 143 143 

Kundfordringar 48 309 48 309 

Kortfristiga placeringar 8 864 8 864 

Likvida medel 12 039 12 039 

Summa 143 60 349 8 864 0 69 356 0 

Finansiella skulder

Obligationslån 111 824 111 824 120 000 

Övriga räntebärande skulder 48 108 48 108 

Finansiella leasingskulder 5 793 5 793 

Checkräkningskredit 3 192 3 192 

Delsumma 168 917 168 917 120 000 

  varav långfristig del räntebärande skuld 116 248 116 248 

  varav kortfristig del räntebärande skuld 52 669 52 669 

  varav kortfristig del ej räntebärande skuld 0 

Villkorad köpeskilling 6 285 6 285 

Leverantörsskulder 26 806 26 806 

Övriga finansiella skulder 2 350 2 350 

Summa 6 285 0 0 198 074 204 359 120 000 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER DEN 31 DECEMBER 2016

TSEK

Finansiella tillgångar/
skulder värderade till 

verkligt värde via resultatet1
Lånefordringar och 

kundfordringar

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

Andra 
finansiella 

skulder
Summa  

redovisat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar

Övriga fordringar 284 284

Kundfordringar 38 892 38 892

Likvida medel 25 188 25 188

Summa 284 64 080 0 0 64 364 0

Finansiella skulder

Obligationslån 75 246 75 246 78 105

Övriga räntebärande skulder 49 511 49 511

Finansiella leasingskulder 2 998 2 998

Checkräkningskredit 2 908 2 908

Delsumma 130 663 130 663 78 105

  varav långfristig del räntebärande skuld 94 469 94 469

  varav kortfristig del räntebärande skuld 36 194 36 194

  varav kortfristig del ej räntebärande skuld 0

Villkorad köpeskilling 1 488 0 1 488 0

Leverantörsskulder 22 167 22 167

Summa 1 488 0 0 152 830 154 318 78 105

1 Villkorad köpeskilling återfinns i underkategorin fair value option.  



55ÅRSREDOVISNING 2017

fortsättning Not K20, se nästa sida

NOTER KONCERNEN

Värdering till verkligt värde

Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, 
utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna 
definieras enligt följande:
 - Nivå 1 - Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader  
 - Nivå 2 - Andra indata än de noterade priser som ingår i nivå 1,  
vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller skulden

 - Nivå 3 - Icke observerbara indata för tillgången eller skulden  

31 december 2017

TSEK NIvå Nivå 2 Nivå 3

Kortfristiga placeringar 8 864 

Obligationslån 120 000 

Övriga räntebärande skulder 57 094 

Övriga finansiella skulder 2 350 

Villkorad köpeskilling 6 285 

Summa 8 864 0 185 729 

31 december 2016

TSEK NIvå Nivå 2 Nivå 3

Kortfristiga placeringar 0

Obligationslån 78 105

Övriga räntebärande skulder 55 417

Övriga finansiella skulder 0

Villkorad köpeskilling 1 488

Summa 0 0 135 010

Beskrivning av verkligt värde

Kortfristiga placeringar    

Kortfristiga placeringar, vilket utgörs av aktier och obligationer, handlas på en 
aktiv marknad och verkligt värde beräknas baserat på sista noterade köpkursen 
på balansdagen.

Räntebärande skulder

Verkligt värde för räntebärande skulder lämnas i upplysningssyfte.   
 
Villkorad köpeskilling

Villkorad köpeskilling avser estimerad villkorad tilläggsköpeskilling för genomförda 
förvärv.   

Övriga finansiella tillgångar och skulder

För likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter, 
leverantörsskulder, checkräkningskrediter, övriga skulder och upplupna kostnader 
med en löptid på mindre än 6 månader anses det redovisade värdet reflektera 
verkligt värde.      
  
Avstämning nivå 3

Värdeförändringen för finansiella skulder som återfinns i nivå 3, derivat samt 
villkorad köpeskilling, presenteras nedan:    

TSEK
2017 

31 dec 
2016 

31 dec 

Ingående redovisat värde 1 488 0

Förändring 4 712 13 000

Värdeförändring i resultatet 85 -11 512

Utgående redovisat värde 6 285 1 488

Not K20 Finansiella risker
ADDvise-koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika finansiella 
risker; kreditrisk, marknadsrisker (valutarisk, ränterisk) och likviditetsrisk. 
Koncernens ledning och styrelse arbetar aktivt för att minimera dessa risker. 
Koncernens övergripande riskhantering fokuserar på oförutsägbarheten på de 
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma 
effekter på koncernens finansiella resultat.   

Koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av 
moderbolaget och moderbolagets centrala ekonomifunktion bl. a med stöd av 
finanspolicyn. Koncernens övergripande målsättning för finansiella risker är att 
begränsa kortsiktig påverkan på koncernens resultat och kassaflöde, orsakat av 
fluktuationer i de finansiella marknaderna.   

Kreditrisk

Kreditrisk definieras som risken att koncernens motparter inte kan uppfylla sina 
finansiella åtaganden mot koncernen. Det finns inga garantier för att koncernens 
motparter kan uppfylla sina åtaganden. 

Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker.

Kreditrisk i kundfordringar

Koncernens befintliga och potentiella kunder skulle kunna hamna i ett sådant 
finansiellt läge att de inte längre löpande kan erlägga avtalade fordringar i tid eller i 
övrigt avstår från att fullgöra sina förpliktelser.    

Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter 
och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Betalningsvillkoren 
uppgår till mellan 30-90 dagar beroende på motpart och kreditförlusterna uppgår 
till ett ringa belopp i förhållande till koncernens omsättning.

Inom koncernen förekommer avtal med ett finansbolag om fakturaköp. 
Avtalet innebär att finansbolaget förvärvar de kundfordringar vars kunder har en 
kreditvärdighet över en viss gräns. För vissa fordringar behåller finansbolaget 
regressrätt gentemot koncernen. ADDvise betalar ränta och riskpreminum för 
denna finansiering. De överlåtna kundfordringarna, och överlåtna kundfordringar 
där det finns regressrätt som ej utnyttjats, ingår inte i koncernens tillgångsmassa 
utan har bokats bort från koncernens rapport över finansiell ställning. De 
kundfordringar, där det finns regressrätt som ej utnyttjats, redovisas som 
eventualförpliktelser. De kundfordringar, där det finns regressrätt som utnyttjats, 
redovisas i koncernens rapport över finansiell ställning fram till att kunden har 
uppfyllt sitt åtagande.    

Koncernen har inte gjort några nedskrivningar av kundfordringar av 
betydenhet per balansdagen 2017-12-31 samt 2016-12-31.

Finansiell kreditrisk

Kreditrisk inom finansverksamheten uppstår bland annat vid placeringar av 
likviditetsöverskott samt vid erhållande av lång- och kortfristiga kreditavtal.  

Marknadsrisker

Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden  
från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. 
Marknadsrisker indelas i tre typer, valutarisk, ränterisk och andra prisrisker.  
De marknadsrisker som påverkar koncernen utgörs främst av valutarisker och 
ränterisker. Koncernen har även exponering för aktieprisrisk genom noterade 
aktieinnehav.   

Valutarisk

Valutarisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden från ett 
finansiellt instrument varierar på grund av förändring i utländska valutakurser. Den 
främsta exponeringen härrör från koncernens försäljning och inköp i utländska 
valutor. Koncernen har exponering framförallt i EUR och USD. Denna exponering 
benämns transaktionsexponering. Då koncernens exponering av tillgångar och 
skulder är balanserad, påverkar en förändring av koncernens underliggande 
valutor om 5 procent koncernens resultat före skatt med 300 TSEK. Valutarisker 
återfinns också i omräkningen av utländska verksamheters tillgångar och skulder 
till moderbolagets funktionella valuta så kallad omräkningsexponering. 
Exponering avser USD.    
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Ränterisk

Ränterisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden från ett 
finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Utöver 
eget kapital finansieras även ADDvise verksamhet även till viss del av upplåning 
från kreditinstitut och obligationslån (tidigare även konvertibellån). Räntekostnad-
erna påverkas, förutom omfattningen av räntebärande skulder, främst av nivån på 
aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av den strategi 
ADDvise från tid till annan väljer för bindningstid på räntorna. Ju längre 
genom snittlig räntebindningstid som ADDvise har på sina lån ju längre tid tar det 
innan en ränteförändring får genomslag i bolagets räntekostnader. En förändring 
av den rörliga räntan om +/- 1 procent skulle på balansdagen påverka 
koncernens finansnetto med 736 TSEK.

Koncernen innehar även räntebärande värdepapper i form av företagsobliga-
tioner uppgående till 120 000 TSEK (78 105). Obligationerna löper med fast ränta 
vilket innebär att en förändring av räntan inte påverkar koncernens kassaflöde.  
 
Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter att fullgöra sina 
förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder. Styrelsen och 
företagsledningen gör bedömningen att bolagets och koncernens likviditet, mot 
bakgrund av aktuella planer, prognoser och kreditutrymme, är säkerställd för 
kommande 12-månadersperiod.
   

Nedanstående löptidsanalyser bygger på odiskonterade kassaflöden och 
inkluderar ränta samt amortering.

31 december 2017

Löptidsanalys <1 år 1-5 år >5 år Summa

Obligationslån 8 700 152 625 161 325

Övriga räntebärande skulder 22 102 148 22 250

Belånade kundfordringar 27 111 27 111

Finansiella leasingskulder 1 516 4 277 5 793

Checkräkningskredit 3 192 3 192

Övriga finansiella skulder 6 285 6 285

Leverantörsskulder 26 806 26 806

95 713 157 050 0 252 763

31 december 2016

Löptidsanalys < 1 år 1-5 år > 5 år Summa

Obligationslån 7 811 91 773 99 584

Övriga räntebärande skulder 12 203 18 523 30 726

Beånade kundfordringar 22 464 22 464

Finansiella leasingskulder 719 288 1 007

Checkräkningskredit 2 908 2 908

Övriga finansiella skulder 1 488 1 488

Leverantörsskulder 22 167 22 167

69 759 110 585 0 180 343

Kapitalhantering   

Kapital definieras som totalt eget kapital, vilket uppgår till 49 009 TSEK (46 044). 
Eget kapital om 168 TSEK (160) är hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande per den 31 december 2017. 

Not K21 Koncernsammansättning

Bolag Huvudsaklig aktivitet Andel 2017 (2016)

ADDvise Group AB (publ), 556363-2115, Stockholm Moderbolag som tillhandahåller stödfunktioner till dotterbolag

AB Germa, 556086-9413, Kristianstad Design, tillverkning och försäljning av sjukvårds- och säkerhetsprodukter 100% (0%)

ADDvise Tillquist AB, 556652-4467, Stockholm Tillverkning och försäljning av vågar till forsknings-, industri- och 
livsmedelssektorn samt service och underhåll på vågar och laboratorie-
utrustning enligt serviceavtal

100% (100%)

Hettich Labinstrument AB, 556482-6039, Stockholm Försäljning av utrustning och förbrukningsmaterial till sjukvården 100% (0%)

IM-Medico Svenska AB, 556287-5467, Stockholm Försäljning av förbrukningsmaterial för hälso- och sjukvård 100% (100%)

KEBO Inredningar Sverige AB, 556624-5212, Hässleholm Tillverkning av inredning och skyddsventilation till laboratorier, från 2017 
rättighetsinnehavare produktdesign och -portfölj

100% (100%)

LabRum AB, 556196-7257, Stockholm Försäljning av inredning, skyddsventilation och utrustning till laboratorier 100% (100%)

LabRum AS, 887 838 062, Norge Försäljning av inredning, skyddsventilation och utrustning till laboratorier 
på den norska marknaden. Dotterbolag till LabRum AB.

100% (100%)

LabRum Klimat Oy, 2357819-8, Finland Försäljning av inredning, skyddsventilation och utrustning till laboratorier 
på den finska marknaden. Dotterbolag till LabRum AB.

80% (80%)

Sonesta Medical AB, 556233-0257, Stockholm Design och försäljning av behandlings- och undersökningsbord för urologi 
och gynekologi

100% (100%)

Sonesta Medical Inc, 38-3910537, USA Design och försäljning av behandlings- och undersökningsbord för urologi 
och gynekologi på den nordamerikanska marknaden. Dotterbolag till 
Sonesta Medical AB.

100% (100%)

Surgical Tables Inc, 83-0403327, USA Design och försäljning av operationsbord till sjukvården 100% (100%)
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Not K22 Resultat per aktie
 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Årets resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare -5 813 372 

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före 
utspädning 28 264 074

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före 
utspädning före företrädesemission till underkurs 
2017-09-01

38 250 618  

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier före 
utspädning efter företrädesemission till underkurs 
2017-09-01

43 042 288

Justeringsfaktor för perioder före företrädesemis-
sion till underkurs 2017-09-01 1,01 1,01

Resultat per aktie före utspädning i SEK -0,14 0,01

 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016 
jan-dec 

Årets resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare -5 813 372 

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier efter 
utspädning 28 264 074

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier efter 
utspädning före företrädesemission till underkurs 
2017-09-01

39 346 297  

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier efter 
utspädning efter företrädesemission till underkurs 
2017-09-01

44 292 288 

Justeringsfaktor för perioder före företrädesemis-
sion till underkurs 2017-09-01 1,01 1,01

Resultat per aktie efter utspädning i SEK -0,14 0,01

Not K23 Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång

Större avtal och order efter räkenskapsårets utgång

Koncernen erhöll en order från Arcona på leverans och montage av inredning 
och skyddsventilation till laboratorium på Katedralskolan i Uppsala. Ordervärde 
ca 3 MSEK. Leverans skall ske 2018.

ADDvise säljer produktionsfastighet

ADDvise dotterbolag Germa har tecknat ett avtal om att sälja en produktionsfas-
tighet som ägs av Germa. Köpare var stockholmsbaserade OXO Förvaltning AB. 
I samband med försäljningen av fastigheten tecknade Germa ett tioårigt 
hyresavtal med OXO Förvaltning. Köpeskillingen uppgick till 4,8 MSEK.

Fastigheten var sedan tidigare obelånad och affären frigjorde 4,8 MSEK i 
likviditet. Försäljningen genererade en reavinst i dotterbolaget Germa om 4,5 
MSEK. OXO Förvaltning tillträdde fastigheten den 12 januari 2018.

ADDvise CFO lämnar sin befattning

Anna Hasselgren, CFO på ADDvise, har valt att lämna sin befattning. Anna 
kommer att kvarstå som CFO och medlem av ledningsgruppen till den 12 
september 2018. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har påbörjats. Anna 
tillträdde sin tjänst 2016.

Not K24 Kassaflödesanalys
I nedanstående tabell specificeras justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet:   

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Av- och nedskrivningar 4 507 3 855

Valutakursförändringar 0 -32

Omvärdering av villkorad tilläggsköpeskilling 85 -11 512

Summa 4 592 -7 690

I nedanstående tabell specificeras årets erhållna respektive erlagda räntor:

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Erhållen ränta 94 290 

Erlagd ränta -13 423 -11 478

Summa -13 329 -11 188

I nedanstående tabell specificeras likvida medel:

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Kassa och bank 12 039 25 188

  varav spärrade bankmedel 0 0

Summa 12 039 25 188

Not K25 Övriga rörelseintäkter  

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Valutakursvinster 0 575

Omvärdering av villkorad tilläggsköpeskilling 1 000 11 512

Vinst avyttring av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 134 47

Hyresintäkter 51 0

Övrigt 378 48

Summa 1 563 12 181

Not K26 Övriga rörelsekostnader

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Valutakursförluster -798 -342

Omvärdering av villkorad tilläggsköpeskilling -1 085 0

Förlust avyttring av immateriella och  
materiella anläggningstillgångar -288 0

Övrigt -35 0

Summa -2 207 -342
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Not K27 Varulager  

Varulagret består av råvaror och material, egentillverkade färdiga varor samt 
köpta färdiga varor.

TSEK
2017 

31 dec 
2016 

31 dec 

Omsättningstillgångar

Råvaror och material 8 904 8 580

Färdiga varor redovisade till anskaffningsvärde 17 600 11 243

Färdiga varor redovisade till verkligt värde  
minskat med försäljningskostnader 480 467

Summa 26 984 20 290

Anskaffningsvärdet för tillgångar i varulager bestäms genom att använda vägda 
genomsnittspriser.   

Under räkenskapsåret 2017 har varukostnader redovisats i resultaträkningen  
om 143 340 TSEK (118 789). De redovisades som kostnader för sålda varor.

Nedskrivning av varulagret till nettoförsäljningsvärdet uppgår till 54 TSEK  
(343 TSEK). Nedskrivningen har redovisats i resultaträkningen som kostnader för 
sålda varor under räkenskapsåret 2017.

Not K28 Leasingavtal
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till 
betalning enligt följande (beloppen avser nominella belopp baserat på 
balansdagens hyresnivå):   
    

Förfaller till betalning

TSEK
 Värde per 

2017-12-31
Inom  
ett år

Inom två  
till fem år

Senare  
än fem år

Leasingavtal 11 657 5 869 5 788 0 

Summa 11 657 5 869 5 788 0 

Koncernen har finansiella leasingavtal för bilar och industrimaskiner samt 
hyreskontrakt för lokaler. Hyreskontrakt för lokaler innehåller klausuler för 
indexuppräkning.

Not K29 Intäkter

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Varuförsäljning 219 802 184 033

Tjänster 20 112 11 255

Summa intäkter från kvarvarande  
verksamheter 239 914 195 288

   

Not K30 Skulder hänförliga till 
finansieringsverksamheten

TSEK 2017

Ingående balans 130 524

Kassaflöde

Upptagande av lån 134 082

Återbetalning av lån -95 705

Icke kassaflödespåverkande poster

Effekt av omräkningsdifferenser 0

Förändring av verkligt värde 0

Utgående balans 168 900

I utgående balans avser 48 753 TSEK kortfristiga skulder och 120 147 TSEK 
långfristiga skulder.  Utöver ovanstående lån hade koncernen per 31 december 
2017 finansiella leasingskulder om 5 793 TSEK, varav 1 516 TSEK var kortfristiga 
skulder och 4 277 TSEK var långfristiga skulder, samt övriga räntebärande 
kortfristiga skulder om 2 400 TSEK. Se även not K19 Finansiella tillgångar och 
skulder.
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FINANSIELLA RAPPORTER

Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat  
  

TSEK Not 
2017

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Nettoomsättning M3, M18 18 795 41 228

Aktiverat arbete för egen räkning 407 1 015

Övriga rörelseintäkter 37 4 634

19 239 46 877

Materialkostnader -2 067 -22 208

Övriga externa kostnader M4, M19 -7 785 -10 077

Personalkostnader M5 -10 756 -13 318

Av- och nedskrivningar M6 -537 -1 308

Övriga rörelsekostnader -44 -131

-21 188 -47 041

Rörelseresultat (EBIT) -1 949 -164

Ränteintäkter och liknande resultatposter M22 1 730 1 287

Räntekostnader och liknande resultatposter M22 -16 446 -12 516

Resultat efter finansiella poster (EBT) -16 665 -11 392

Bokslutsdispositioner M23 4 580 4 031

Skatt på årets resultat M7 6 162 0

Årets resultat -5 923 -7 361

Moderbolagets rapport över totalresultat

Årets resultat -5 923 -7 361

Årets övriga totalresultat 0 0

Årets totalresultat -5 923 -7 361
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TSEK Not 
2017 

31 dec 
2016 

31 dec 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar M8 1 068 943

Materiella anläggningstillgångar M9 460 699

Andelar i koncernföretag M10, M11 148 504 105 452

Depositioner 143 250

Uppskjutna skattefordringar M7 6 162 0

Summa anläggningstillgångar 156 336 107 345

Omsättningstillgångar

Varulager 57 77

Kundfordringar 0 2 006

Fordringar hos koncernföretag M18 54 111 54 356

Övriga kortfristiga fordringar 5 565

Upparbetad men ej fakturerad intäkt M20 0 1 630

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter M12 1 205 2 266

Kortfristiga placeringar  8 864 0

Kassa och bank 5 371 12 641

Summa omsättningstillgångar 69 613 73 540

SUMMA TILLGÅNGAR 225 949 180 885

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital M13 4 304 3 702 

Reservfond 219 219 

Överkursfond 54 042 53 064 

Balanserat resultat 0 0 

Årets resultat -5 923 -7 361 

Summa eget kapital 52 642 49 623 

Långfristiga skulder

Obligationslån M14 111 824 75 246

Skulder till kreditinstitut M14 0 16 000

Summa långfristiga skulder 111 824 91 246

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut M14 19 900 9 000

Leverantörsskulder 3 479 3 545

Skulder till koncernföretag M18 24 491 20 378

Aktuella skatteskulder 31 105

Övriga kortfristiga skulder 9 135 1 931

Fakturerad men ej upparbetad intäkt M20 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter M15 4 446 5 057

Summa kortfristiga skulder 61 483 40 016

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 225 949 180 885

För information om moderbolagets ställda säkerheter och  
eventualförpliktelser, se not M16 och not M17

Moderbolagets balansräkning
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

 BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

TSEK Aktiekapital Reservfond Överkursfond

Balanserad 
vinst inklusive 
årets resultat 

Summa  
eget kapital  

Ingående balans per 1 januari 2016 15 239 219 2 926 -2 201 16 182

Totalresultat

Avräkning balanserat resultat -2 201 2 201 0

Årets resultat -7 361 -7 361

Summa totalresultat 0 0 -2 201 -5 160 -7 361

Nyemission 14 052 29 313 43 365

Emissionskostnader -2 563 -2 563

Nedsättning aktiekapital -25 589 25 589 0

Utgående balans per 31 december 2016 3 702 219 53 064 -7 361 49 622

Ingående balans per 1 januari 2017 3 702 219 53 064 -7 361 49 622 

Totalresultat

Avräkning balanserat resultat -7 361 7 361 0 

Årets resultat -5 923 -5 923 

Summa totalresultat 0 0 -7 361 1 438 -5 923 

Nyemission 603 9 897 10 500 

Emissionskostnader -1 558 -1 558 

Utgående balans per 31 december 2017 4 304 219 54 042 -5 923 52 642 

FINANSIELLA RAPPORTER
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TSEK Not 
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -12 085 -7 361

  varav erhållna räntor M21 75 0

  varav betalda räntor M21 -11 863 -10 310

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet M21 -4 199 -3 098

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring i rörelsekapital -16 284 -10 459

Förändring av varulager 19 562

Förändring av rörelsefordringar -60 -11 444

Förändring av rörelseskulder 7 162 -1 287

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 163 -22 628

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar M8 -407 -1 015

Förvärv av materiella anläggningstillgångar M9 -15 -177

Förvärv av dotterföretag K15 -29 366 -38 822

Avyttring av verksamhet 0 4 553

Avyttring av kortfristiga placeringar 0 6 178

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 651 -29 283

Finansieringsverksamheten

Nyemission, netto 6 292 40 801

Upptagande av lån M14 129 150 31 000

Amortering av lån -94 755 -11 000

Förvärv av långfristiga skulder -143 0

Avyttring av långfristiga skulder 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 545 60 801

Årets kassaflöde -7 270 8 891

Likvida medel vid årets början 12 641 3 750

Valutakursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut M21 5 371 12 641

Moderbolagets kassaflödesanalys

FINANSIELLA RAPPORTER
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NOTER MODERBOLAGET

Not M1 Allmän information
ADDvise Group AB (publ), organisationsnummer 556363-2115 med säte i 
Stockholm, Sverige. 

I denna rapport benämns ADDvise Group AB (publ) antingen med sitt fulla 
namn eller som moderbolaget och ADDvise-koncernen benämns som ADDvise 
eller koncernen. 

Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK, om ej annat anges. 

Not M2 Väsentliga redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR2. Även av Rådet för finansiell rapporterings 
utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas.  

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, om inte annat anges. 

Dotterbolag och intressebolag

Andelar i dotterbolag och intressebolag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i  
det redovisade värdet för innehav i dotterbolag och intressebolaget.

Finansiella tillgångar och skulder

Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, redovisas 
finansiella instrument i moderbolaget med utgångspunkt i anskaffningsvärde. 

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffnings-
värde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt 
lägsta värdets princip. 

Anteciperade utdelningar

Anteciperad utdelning från dotterbolag redovisas i de fall moderföretaget ensamt 
har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har fattat beslut 
om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter. 

Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas enligt i RFR 2 angiven alternativregel.

Not M3 Nettoomsättning

TSEK
2017  

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Sverige 17 250 37 353

USA 1 545 1 365

Övrigt 0 2 511

Summa nettoomsättning 18 795 41 228

Moderbolagets noter

Not M4 Upplysning om revisorns arvode 
och kostnadsersättning   
 

TSEK
2017  

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 0 122

Övriga tjänster 0 175

Summa Ernst & Young AB 0 297

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdrag 429 235

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 45

Skatterådgivning 30 0

Övriga tjänster 0 0

Summa Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 458 280

    

Not M5 Anställda och personalkostnader

ANTAL ANSTÄLLDA 2017
Varav  

män 2016
Varav  

män

Medelantalet anställda 6 3 12 6

Styrelsen 4 3 4 3

Övriga ledande befattningshavare 3 2 2 1

PERSONALKOSTNADER 2017 2016

TSEK Löner Pensioner Löner Pensioner

Styrelse och VD 2 611 522 2 625 503

Övriga ledande befattningshavare 1 901 299 2 046 261

Övriga anställda 2 123 204 4 091 269

6 635 1 025 8 763 1 034

Sociala avgifter 2 419 - 3 054 -

Summa 9 054 1 025 11 817 1 034

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2017

TSEK

Styrelse- 
arvode/ 

Grundlön
Rörlig 

 ersättning
Pensions- 
kostnader

Övrig 
ersättning1 Summa

Staffan Torstensson, 
styrelseledamot2

160 0 0 0 160 

Fredrik Celsing, 
styrelseledamot

85 0 0 0 85 

Meg Tivéus, 
styrelseledamot2

60 0 0 0 60 

Rikard Akhtarzand, VD 
och styrelseledamot

2 272 15 522 20 2 828 

Övriga ledande 
befattningshavare  
(2 personer)

1 768 50 299 84 2 200 

Summa 4 344 65 820 103 5 333 

1 Utgörs av förmåner och övriga kostnadsersättningar i form av milersättning, 
traktamente och friskvårdsbidrag.
2 Från 2017 erhåller alla styrelseledamöter arvode i form av lön. Under 2017 
fakturerade Meg Tivéus sitt styrelsearvode för maj 2016 till april 2017.   
  

fortsättning Not M5, se nästa sida
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LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2016

TSEK

Styrelse- 
arvode/ 

Grundlön
Rörlig 

ersättning
Pensions- 
kostnader

Övrig 
ersättning1 Summa

Staffan Torstensson, 
styrelseledamot2

0 0 0 0 0

Fredrik Celsing, 
styrelseledamot

67 0 0 0 67

Meg Tivéus, 
styrelseledamot2

0 0 0 0 0

Rikard Akhtarzand, VD 
och styrelseledamot

2 063 480 503 15 3 061

Övriga ledande 
befattningshavare  
(2 personer)

1 760 170 261 117 2 307

Summa 3 889 650 764 132 5 436

1 Utgörs av förmåner och övriga kostnadsersättningar i form av milersättning, 
traktamente och friskvårdsbidrag.
2 Styrelseordförande Staffan Torstensson fakturerar sitt styrelsearvode,  
som uppgår till 150 TSEK per helår. Styrelseledamot Meg Tivéus fakturerar sitt 
styrelsearvode, som uppgår till 75 TSEK per helår.    
 
VD

VD, Rikard Akhtarzand, har enligt anställningsavtalet en fast marknadsmässig lön 
med pensionsavsättningar uppgående till 25 procent av den fasta lönen. Det 
utgår rörlig ersättning till verkställande direktören på koncernens resultat efter 
skatt. Rörlig ersättning om 0 TSEK (480 TSEK) har reserverats under 2017. 
Avtalet med VD innehåller en 12 månaders uppsägningstid från bolagets sida 
och 6 månaders från verkställande direktörens sida. Vid utgången av 2017 hade 
Rikard Akhtarzand 173 TSEK (165) i månadslön.  

Styrelsen

Styrelseordföranden skall enligt bolagsstämmobeslut erhålla arvode om 165 
TSEK (150). Övriga ledamöter vilka ej är anställda i bolaget, skall enligt 
bolagsstämmobeslut erhålla vardera 90 TSEK (75). 

Valberedningen

Valberedningen uppbär inte någon ersättning.

Not M6 Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar  
  

AVSKRIVNINGAR 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016  
jan-dec 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten -282 -960

Inventarier -215 -248

Förbättringsutgifter på annans fastighet -40 -55

Summa -537 -1 264

NEDSKRIVNINGAR 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016  
jan-dec 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 0 -44

Summa 0 -44

Not M7 Inkomstskatter

TSEK
2017 

jan-dec 
2016  

jan-dec 

Aktuell skatt

Aktuell skatt på årets resultat 0 0 

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 0 

Summa aktuell skatt 0 0 

Uppskjuten skatt  

Minskning av uppskjutna skattefordringar 0 0 

Ökning av uppskjutna skattefordringar 6 162 0 

Minskning av uppskjutna skatteskulder 0 0 

Ökning av uppskjutna skatteskulder 0 0 

Summa uppskjuten skatt 6 162 0 

Inkomstskatt 6 162 0 

TSEK
2017 

jan-dec 
2016  

jan-dec 

Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt -12 085 -7 361

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget (22%) 2 659 1 620

Effekt av ej avdragsgilla kostnader -48 -24

Effekt av ej skattepliktiga intäkter 0 0

Skatteeffekt av ej utnyttjade samt oprövade  
underskottsavdrag 3 551 -1 595

Redovisad skatt 6 162 0

Not M8 Immateriella anläggningstillgångar 
BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN  
OCH LIKNANDE ARBETEN 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016  
jan-dec 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 328 9 303

Nyanskaffningar 407 1 015

Avyttringar och utrangeringar 0 -8 989

Summa 1 735 1 328

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -385 -2 264

Årets avskrivningar -282 -960

Avyttringar och utrangeringar 0 2 839

Summa -667 -385

Redovisat värde 1 068 943

I december 2016 genomfördes en inkråmsöverlåtelse av moderbolagets 
verksamhet inom segmentet affärsområde Lab till dotterbolaget LabRum AB. 
Immateriella anläggningstillgångar ingick i inkråmsöverlåtelsen. 
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Not M9 Materiella anläggningstillgångar
MASKINER OCH INVENTARIER 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016  
jan-dec 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 282 1 275

Nyanskaffningar 12 72 

Avyttringar och utrangeringar 0 -66

Summa 1 293 1 282

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -687 -479

Årets avskrivningar -211 -248

Avyttringar och utrangeringar 0 41

Summa -898 -687

Redovisat värde 395 595

I december 2016 genomfördes en inkråmsöverlåtelse av moderbolagets 
verksamhet inom segmentet affärsområde Lab till dotterbolaget LabRum AB. 
Immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar och 
varulager ingick i inkråmsöverlåtelsen.

FÖRBÄTTRINGAR PÅ ANNANS FASTIGHET 
TSEK

2017 
jan-dec 

2016  
jan-dec 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 394 290

Nyanskaffningar 0 105

Avyttringar och utrangeringar -290 0

Summa 105 394

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -290 -235

Årets avskrivningar -40 -55

Avyttringar och utrangeringar 290 0

Summa -40 -290

Redovisat värde 65 105

Not M10 Andelar i koncernföretag 

TSEK
2017 

jan-dec 
2016  

jan-dec 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 105 452 65 143

Förvärv1 41 966 37 810

Kapitaltillskott 0 2 500

Justering tilläggsköpeskilling 1 085 0

Bokfört värde 148 504 105 452

1 Årets förvärv avser Hettich Labinstrument AB och AB Germa.

NOTER MODERBOLAGET

Specifikation av moderbolagets innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag/org nr/säte
Antal 

andelar
Andel  

i  %
Bokfört  

värde

Sonesta Medical AB, 556233-0257, Stockholm1 100 100 21 526 

Sonesta Medical Inc, 38-3910537,  
Lombard, Illinois, USA2

100 100 0 

KEBO Inredningar Sverige AB, 556624-5212, 
Hässleholm

2 010 100 10 900 

ADDvise Tillquist AB, 556652-4467, Stockholm 1 000 100 11 462 

IM-Medico Svenska AB, 556287-5467, 
Stockholm

1 000 100 11 280 

Surgical Tables Inc, 83-0403327,  
Massachusetts, USA

200 100 12 474 

LabRum AB, 556196-7257, Stockholm 350 100 39 196 

LabRum AS, 887 838 062, Norge3 1 000 100 0 

LabRum Klimat Oy, 2357819-8, Finland4 800 80 0 

Hettich Labinstrument AB, 556482-6039, 
Stockholm

1 000 100 23 433

AB Germa, 556086-9413, Kristianstad 1 000 100 18 231 

Bokfört värde 148 504

1 Sonesta Medical AB hette tidigare addVise internordic AB.
2 Sonesta Medical Inc är ett helägt dotterbolag till moderbolagets dotterbolag 
Sonesta Medical AB.   
3 LabRum AS är ett helägt dotterbolag till moderbolagets dotterbolag LabRum AB. 
4 LabRum Klimat Oy är ett dotterbolag ägt till 80 % av moderbolagets dotterbolag 
LabRum AB.

Not M11 Andelar i intressebolag

TSEK
2017 

jan-dec 
2016  

jan-dec 

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 0 0 

Bokfört värde 0 0 

Intressebolaget addVise Ltd har likviderats.

Not M12 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

TSEK
2017 

31 dec 
2016  

31 dec 

Hyror 422 702

Försäkringar 154 228

Ränteintäkter 142 0

Övriga förutbetalda kostnader 486 1 336

Summa 1 205 2 266
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Not M13 Aktiekapital
Vid ingången av räkenskapsåret 2017 uppgick det registrerade aktiekapitalet till 
37 015 065 aktier, varav 7 619 439 aktier var aktier av serie A, var fullt betalda 
och berättigade till en (1) röst. 29 395 626 aktier var aktier av serie B, var fullt 
betalda och berättigade till en tiondels (1/10) röst. Inga aktier var reserverade för 
överlåtelse enligt optionsavtal eller andra avtal. Inga aktier innehades av ADDvise 
Group AB själv eller dess dotterbolag. Kvotvärdet uppgick till 0,1 SEK.

Vid utgången av räkenskapsåret 2017 uppgick det registrerade aktiekapitalet 
till 43 042 288 aktier, varav 7 619 439 aktier var aktier av serie A, var fullt betalda 
och berättigade till en (1) röst. 35 422 849 aktier var aktier av serie B, var fullt 
betalda och berättigade till en tiondels (1/10) röst. Inga aktier var reserverade för 
överlåtelse enligt optionsavtal eller andra avtal. Inga aktier innehades av ADDvise 
Group AB själv eller dess dotterbolag. Kvotvärdet uppgick till 0,1 SEK.

I samband med förvärvet av Hettich Labinstrument AB i januari 2017 
emitterades teckningsoptioner för teckning av nyemitterade aktier av serie B. 
Teckningsoptionerna tecknades av ett av moderbolagets helägda dotterbolag. 
Se not K15 Rörelseförvärv.

Not M14 Räntebärande skulder
Förfaller till betalning

TSEK
 Skuld per 

2017-12-31
Inom  
ett år

Inom två  
till fem år

Senare  
än fem år

Obligationslån 111 824 111 824 

Banklån med rörlig ränta 17 500 17 500 

Övriga räntebärande skulder 2 400 2 400 

Summa 131 724 19 900 111 824 0 

Förfaller till betalning

TSEK
 Skuld per 

2016-12-31
Inom  
ett år

Inom två  
till fem år

Senare  
än fem år

Obligationslån 75 246 75 246

Banklån med rörlig ränta 25 000 9 000 16 000

Summa 100 246 9 000 91 246 0

Obligationslån 2014/2019   
Den 29 augusti 2014 beslutade moderbolagets styrelse att genomföra en 
obligationsemission till ett värde av 50 000 TSEK under ett obligationslån med ett 
rambelopp om 100 000 TSEK. Syftet med obligationen var dels att refinansiera 
befintlig konvertibel om 30 000 TSEK, dels att kunna genomföra ytterligare 
förvärv. Konvertibellånet återbetalades i sin helhet den 4 maj 2015. Konvertbel-
lånet ledde inte tilll någon utspädning.

Efter teckningsperioden, som löpte mellan den 2 och 26 september 2014, 
beslutade ADDvise styrelse att emittera och tilldela obligationer om totalt 66 105 
TSEK. 

De huvudsakliga villkoren i obligationsemissionen var:
 - Obligationerna hade en löptid om 5 år med återbetalningsdag den 30 
september 2019.

 - Obligationerna löpte med en fastställd årlig ränta om 10 %, där ränteutbetal- 
ningar skedde kvartalsvis i efterskott den 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 
oktober.

 - Obligationerna var fritt överlåtbara och ADDvise obligationer fanns för handel 
på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel var 
den 13 oktober 2014.

 - Beräknad likviddag var den 6 oktober 2014 och leverans av värdepapper  
skedde i samband med att Avanza Bank erhållit betalning. Avanza Bank var 
ADDvise finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Den 4 juni 2015 beslutade ADDvise styrelse att emittera ytterligare 
obligationer till ett belopp om 17 000 TSEK under obligationslån 2014/2019. 

NOTER MODERBOLAGET

Första räntebetalningsdag för de nyemitterade obligationerna var den 15 juli 
2015.

Den 2 februari 2016 genomfördes en kvittningsemission av aktier av serie B. 
Aktierna kvittades mot en institutionell investerares obligationsfordran med ett 
nominellt belopp om 5 000 TSEK. Bolaget hade vid utgången av 2016 
utestående emitterade obligationer om nominellt 78 105 TSEK.

Den 1 september 2017 beslutade ADDvise styrelse att emittera ytterligare 
obligationer till ett belopp om 9 100 TSEK under obligationslån 2014/2019. Efter 
emissionen uppgick det totala utestående beloppet till 87 255 TSEK. 

Full återbetalning av obligationslån 2014/2019 skedde genom frivillig inlösen 
den 16 november 2017. Vid utbetalningen erhöll fordringshavarna 101,0 procent 
av det nominella beloppet samt upplupen ränta beräknad fram till och med den 
16 november 2017.

Obligationslån 2017/2022
Den 15 september 2017 beslutade styrelsen i ADDvise att genomföra ett 
erbjudande till allmänheten avseende teckning av obligationer om 100 000 TSEK 
med en obligationsram om maximalt 240 000 TSEK. Med anledning därav 
upprättade ADDvise ett prospekt, som den 15 september 2017 godkändes och 
registrerades av Finansinspektionen. Syftet med genomförandet av erbjudandet 
var att refinansiera bolagets befintliga obligationslån om 87 255 TSEK och för att 
kunna genomföra ytterligare förvärv.

Teckningsperioden i erbjudandet löpte från den 18 september 2017 till och 
med 6 oktober 2017. Erbjudandet övertecknades och styrelsen för ADDvise 
beslutade den 6 oktober 2017 att emittera och tilldela obligationer om totalt 
120 000 TSEK. Under teckningsperioden inkom anmälningar om cirka 133 000 
TSEK från 2 093 investerare.

De huvudsakliga villkoren i obligationsemissionen var:
 - Obligationerna har en löptid om 5 år och obligationslånet kommer att 
återbetalas i oktober 2022.

 - Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 7,25 procent, där 
ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott.

 - Obligationerna ges ut till ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation. 
Minsta teckningspost är en (1) obligation och därefter i multiplar om 10 000 
SEK. 

 - Obligationerna är fritt överlåtbara och är registrerade för handel på företags- 
obligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel var den 13 okto-
ber 2017. Obligationernas handelsbeteckning är ADDVISE 002 och 
obligationernas ISIN-kod är SE0010298166.

 - Säkerhet för obligationslånet är aktier i dotterbolagen Hettich Labinstrument AB 
och Surgical Tables Inc.

Not M15 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter   

TSEK
2017 

31 dec 
2016  

31 dec 

Upplupna löner och semesterlöner 1 516 1 910

Upplupna sociala avgifter 467 600

Övriga poster 2 462 2 546

Summa 4 446 5 057
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Not M16 Ställda säkerheter
Säkerheterna är ställda för borgensförbindelser samt avtal om fakturaköp, avtal 
om fakturabelåning och lån hos kreditinstitut.

 
TSEK

2017 
31 dec 

2016  
31 dec 

Aktier i dotterbolag 107 910 83 090

Depositioner 143 250

Summa 108 053 83 340

Not M17 Eventualförpliktelser
 
TSEK

2017 
31 dec 

2016  
31 dec 

Regressrätt sålda fakturor1 0 118

Borgen dotterbolags regressrätt sålda fakturor1 0 0

Borgen dotterbolags krediter hos kreditinstitut 11 000 3 000

Borgen dotterbolags belånade kundfordringar 27 111 22 464

Summa 38 111 25 582

1 Moderbolagets eventualförpliktelser utgjordes tidigare av kreditinstituts regressrätt 
avseende överlåtna fakturafordringar. Moderbolaget och ett dotterbolag träffade år 
2012 avtal med ett finansbolag om fakturaköp. Avtalet utökades år 2015 till att omfatta 
moderbolaget och tre dotterbolag. Avtalet innebar att finansbolaget förvärvade de 
kundfordringar vars kunder hade en kreditvärdighet över en viss gräns. För vissa 
fordringar förbehöll sig finansbolaget regressrätt gentemot moderbolaget och 
dotterbolagen. Moderbolaget och dotterbolagen betalade ränta och riskpremium för 
denna finansiering. De sålunda överlåtna fordringarna ingick således inte i 
moderbolagets och dotterbolagens tillgångsmassa. Det samlade värdet av 
kundfordringar sålda med regressrätt som ej utnyttjats, redovisas som eventual- 
förpliktelse. Under 2016 och 2017 har dotterbolagen övergått till avtal om 
fakturabelåning istället för fakturaköp.

Kapitaltäckningsgarantier

Moderbolaget har utfärdat kapitaltäckningsgarantier för dotterbolaget KEBO 
Inredningar Sverige AB t o m 2017-12-31 och för dotterbolaget IM-Medico Svenska 
AB t o m 2018-03-31.

Upphandlings- och moderbolagsgarantier

Moderbolaget har utfärdat upphandlings- och moderbolagsgarantier för dotterbolag.

Not M18 Transaktioner med närstående
Under året har följande koncerninterna transaktioner förekommit:
 - Moderbolaget ADDvise Group AB (publ) har fakturerat dotterbolag manage-
ment fees enligt följande:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Management fee, dotterbolag

ADDvise Tillquist AB 1 575

Hettich Labinstrument AB 3 956

IM-Medico Svenska AB 1 739 2 116

KEBO Inredningar Sverige AB 218

LabRum AB 5 678 6 481

Sonesta Medical AB 3 029 2 120

Surgical Tables Inc 1 545 1 365

Summa 17 740 12 082

 - Moderbolaget ADDvise Group AB (publ) har fakturerat dotterbolag  
köpta varor och övriga inköp enligt följande:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Köpta varor och övriga inköp

ADDvise Tillquist AB 113 81

IM-Medico Svenska AB 85

LabRum AB 520

Summa 718 81

 - Moderbolaget ADDvise Group AB (publ) har mottagit koncernbidrag från  
dotterbolag enligt följande:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Mottagna koncernbidrag

ADDvise Tillquist AB 100

IM-Medico Svenska AB 2 801

LabRum AB 3 400

Sonesta Medical AB 1 730 3 480

Summa 5 230 6 281

 - Moderbolaget ADDvise Group AB (publ) har lämnat koncernbidrag till  
dotterbolag enligt följande:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Lämnade koncernbidrag

KEBO Inredningar Sverige AB 650 2 250

Summa 650 2 250

 - Moderbolaget ADDvise Group AB (publ) har erhållit utdelning från dotterbolag 
enligt följande:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Erhållen utdelning

Hettich Labinstrument AB 1 500

LabRum AB 1 000

Summa 1 500 1 000

 - ADDvise Tillquist AB har fakturerat moder- och systerbolag 
köpta varor och övriga inköp enligt följande:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Köpta varor och övriga inköp

Moderbolaget 3 221

IM-Medico Svenska AB 919 803

KEBO Inredningar Sverige AB 786 1 130

LabRum AB 76

Summa 1 785 2 153

fortsättning Not M18, se nästa sida
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 - Hettich Labinstrument AB har fakturerat moder- och systerbolag 
köpta varor och övriga inköp enligt följande:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Köpta varor och övriga inköp

Moderbolaget 102

ADDvise Tillquist AB 1

IM-Medico Svenska AB 1

LabRum AB 378

Summa 381 0

 - IM-Medico Svenska AB har fakturerat moder- och systerbolag  
köpta varor och övriga inköp enligt följande:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Köpta varor och övriga inköp

Moderbolaget 10

ADDvise Tillquist AB  

Summa 0 10 

 - KEBO Inredningar Sverige AB har fakturerat moder- och systerbolag 
köpta varor och övriga inköp enligt följande:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Moderbolaget 51 6 681

LabRum AB 6 887 1 331

Summa 6 938 8 012

- LabRum AB har fakturerat moderbolag, dotterbolag och systerbolag 
köpta varor och övriga inköp enligt följande: 

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Köpta varor och övriga inköp

Moderbolaget 616 784

ADDvise Tillquist AB 219

Hettich Labinstrument AB 8

KEBO Inredningar Sverige AB 1 312 30

LabRum Klimat Oy 117 194

Summa 2 273 1 009 

Sonesta Medical AB har fakturerat dotter- och systerbolag 
köpta varor och övriga inköp enligt följande: 

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Köpta varor och övriga inköp

Sonesta Medical Inc 1 660 3 182

Surgical Tables Inc

Summa 1 660 3 182

- Sonesta Medical Inc har fakturerat moder- och systerbolag 
köpta varor och övriga inköp enligt följande: 

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Köpta varor och övriga inköp

Sonesta Medical AB 1 270 

Surgical Tables Inc 416

Summa 416 1 270

- Surgical Tables Inc har fakturerat systerbolag
köpta varor och övriga inköp enligt följande: 

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Köpta varor och övriga inköp

Sonesta Medical AB 228

Sonesta Medical Inc 1 325

Summa 0 1 553

 - Moderbolaget hade per den 31 december 2017 fordringar på och  
skulder till koncernföretag enligt följande:  

TSEK
2017 

31 dec
2016 

31 dec

Fordringar

IM-Medico Svenska AB 11 942 11 117

LabRum AB 10 348 12 348

Sonesta Medical AB 30 126 28 504

Surgical Tables Inc 1 695 2 388

Summa 54 111 54 356

TSEK
2017 

31 dec
2016 

31 dec

Skulder

ADDvise Tillquist AB 3 863 4 972

Hettich Labinstrument AB 4 515

KEBO Inredningar Sverige AB 14 599 13 732

Sonesta Medical Inc 1 515 1 674

Summa 24 491 20 378

I samband med förvärvet av Hettich Labinstrument AB i januari 2017 har två av 
moderbolagets styrelseledamöter (Staffan Torstensson och Rikard Akhtarzand) 
genom bolag ingått borgensförbindelse såsom för egen skuld med solidariskt 
ansvar för ADDvise rätta fullgörande av de villkorade tilläggsköpeskillingarna och 
justeringen av tillträdesnettokassa. Respektive borgenspart erhåller ett fastställt 
arvode. Som säkerhet för borgensförbindelsen pantsatte ADDvise aktier i Hettich 
Labinstrument AB, en pant som i oktober 2017 överfördes till att vara säkerhet 
för obligationslån 2017/2022. Med anledning av det har ersättningen ökat från 10  
% till 15 %. ADDvise har under 2017 betalat arvode om 265 TSEK till respektive 
borgenspart, totalt 530 TSEK.

I samband med emissionen av obligationslån 2017/2022 har moderbolagets 
styrelseordförande Staffan Torstensson genom bolag erhållit arvode om 100 
TSEK för utredningsarbete.   
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Not M19 Leasingkostnader

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Leasingkostnader 226 377

Summa 226 377

Moderbolaget har leasingavtal för bilar.

Not M20 Fordran/skuld beställare av 
entreprenadavtal  

TSEK
2017 

31-dec 
2016 

31-dec 

Fordran beställare av entreprenadavtal

Uppdragsutgifter 0 21 408

Delfakturerade belopp 0 -23 571

Redovisade vinster 0 3 793

Nettoredovisat i upparbetad men ej fakturerad 
intäkt 0 1 630

TSEK
2017 

31-dec 
2016 

31-dec 

Skuld beställare av entreprenadavtal

Uppdragsutgifter 0 0 

Delfakturerade belopp 0 0 

Redovisade vinster 0 0 

Nettoredovisat i fakturerad men ej upparbetad 
intäkt 0 0 

Den verksamhet som redovisats i enlighet med successiv vinstavräkning, och togs 
upp som fordran/skuld beställare entreprenadavtal, ingick i den inkråmsöverlåtelse 
av labverksamhet som gjordes från moderbolaget till dotterbolaget LabRum AB i 
december 2016. Per den 31 december 2017 finns det inga pågående entre-
prenadprojekt i moderbolaget.

Not M21 Kassaflödesanalys
I nedanstående tabell specificeras justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Av- och nedskrivningar 537 1 308

Bokslutsdispositioner -4 580 -4 031

Värdeförändringar på finansiella instrument -155 0

Orealiserade valutaeffekter 0 -375

Summa -4 199 -3 098

I nedanstående tabell specificeras årets erhållna respektive erlagda räntor:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Erhållen ränta 75 0

Erlagd ränta -11 863 -10 310

Erhållen utdelning 1 500 1 000

Summa -10 288 -9 310

I nedanstående tabell specificeras kassa och bank:

TSEK
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Kassa och bank 5 371 12 641

  varav spärrade bankmedel 0 0

Summa 5 371 12 641

Not M22 Finansiella intäkter och  
finansiella kostnader

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Utdelning från koncernföretag1 1 500 1 000

Ränteintäkter 75 0

Värdeförändring kortfristiga placeringar 155 0

Övriga finansiella intäkter 0 287

Summa finansiella intäkter 1 730 1 287

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Räntekostnader -11 863 -10 310

Värdeförändring kortfristiga placeringar 0 -167

Övriga finansiella kostnader -4 583 -2 039

Summa finansiella kostnader -16 446 -12 516

1 Utdelning från koncernföretag 2017 utgörs av utdelning från dotterbolaget Hettich 
Labinstrument AB. Utdelning från koncernföretag 2016 utgörs av utdelning från 
dotterbolaget LabRum AB.    

Not M23 Bokslutsdispositioner

TSEK
2017 

jan-dec 
2016 

jan-dec 

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag till dotterbolag1 -650 -2 250

Koncernbidrag från dotterbolag2 5 230 6 281

Summa 4 580 4 031

1 Koncernbidrag till dotterbolag 2017 och 2016 utgörs av koncernbidrag till KEBO 
Inredningar Sverige AB.
2 Koncernbidrag från dotterbolag 2017 utgörs av koncernbidrag från ADDvise Tillquist 
AB, LabRum AB och Sonesta Medical AB. Koncernbidrag från dotterbolag 2016 
utgörs av koncernbidrag från IM-Medico Svenska AB och Sonesta Medical AB. 

NOTER MODERBOLAGET
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Not M24 Leasingavtal
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till 
betalning enligt följande (beloppen avser nominella belopp baserat på 
balansdagens hyresnivå):  
    

Förfaller till betalning

TSEK
 Värde per 

2017-12-31
Inom  
ett år

Inom två  
till fem år

Senare  
än fem år

Leasingavtal 4 452 1 553 2 899 0 

Summa 4 452 1 553 2 899 0 

Not M25 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor: 
    
Överkursfond och balanserat resultat 54 042 403

Årets resultat -5 923 214

48 119 189

Styrelsen och verkställande direktören föreslår sedan  
avräkning mot överkursfond skett, att vinstmedlen disponeras  
så att i ny räkning överförs:                           48 119 189

NOTER MODERBOLAGET
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att 
årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer och ger en 
rättvisande bild av bolagets ställning och resultat och att 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över 
utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
bolaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören 

intygar härmed att koncernredovisningen har upprättats enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de 
antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens 
ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen för 
koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som 
ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 28 mars 2018

Staffan Torstensson 
Styrelseordförande

Fredrik Celsing  
Styrelseledamot

Meg Tivéus  
Styrelseledamot

Rikard Akhtarzand  
VD och styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 mars 2018 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor

UNDERSKRIFTER
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Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i ADDvise Group AB (publ),  
org.nr 556363-2115

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för ADDvise Group AB (publ) för år 2017. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 28-71 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 ställ- 
ning per den 31 december 2017 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2017 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt IFRS, såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderbolaget samt 
rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning 
för koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den 
kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolag-
ets och koncernens styrelse i enlighet med revisorsförordnin-
gens (537/2014) artikel 11. 

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. Detta 
innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, 
inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade 
bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller 
dess kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsent-
lighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de 
finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där 
verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva 
bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga 
uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från 
antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin 
natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat 
risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter 
den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns 
belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för 
väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig 
granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella 
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens 
struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den 
bransch i vilken koncernen verkar.

Affärsverksamheten och finansiella processer i koncernen 
är begränsade i omfattning, och styrs av en mindre lednings-
grupp för koncernen. Revisionsbevis har huvudsakligen 
erhållits genom detaljtestning där vi på stickprovsbasis 
kontrollerat underliggande transaktioner i redovisningen. 
Avseende vår granskning av koncernredovisningen har 
samtliga svenska dotterbolag granskats av koncernrevisions- 
teamet med undantag för Aktiebolaget Germa som granskats 
av annan revisor. Samtliga svenska dotterföretag omfattats av 
full revision. Övriga dotterbolag har granskats i begränsad 
omfattning, där vi i samband med koncernrevisionen valt ut 
och granskat enskilda väsentliga poster i respektive dotter- 
bolags resultat- och balansräkning vilket bland annat omfattat 
granskning av intäkter, kundfordringar och varulager.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår 
bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella 
rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktig- 
heter kan uppstå till följd av oegentligheter eller fel. De 
betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna 
fattar med grund i de finansiella rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa 
kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella 
rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa 
överväganden fastställde vi revisionens inriktning och 
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omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt 
och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och 
sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som 
helhet. 

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden 
som enligt vår professionella bedömning var de mest 
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa 
områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i 
vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncern- 
redovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalan-
den om dessa områden.

Särskilt betydlesefullt område
Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar med 
obestämbar nyttjandeperiod 
Se not K8 (immateriella anläggningstillgångar) och not K2 
(bedömningar och uppskattningar).

Bolaget skall årligen nedskrivningspröva tillgångar med 
obestämbar nyttjandeperiod. Bolagets tillgångar med 
obestämbar nyttjandeperiod består av goodwill och varu- 
märken. Området har varit betydelsefullt för vår revision då 
nedskrivningsprövning är komplext med hög grad av 
bedömningar och baserat på antaganden som är påverkade 
av oväntade framtida marknads- eller ekonomiska förhållan-
den. 

Koncernen redovisar en goodwill om motsvarande 112,5 
miljoner kronor samt varumärken om motsvarande 18,5 
miljoner kronor per 31 december 2017. Baserat på genom-
förd nedskrivningsprövning är ledningens bedömning att inget 
nedskrivningsbehov föreligger för varken goodwill eller 
varumärken.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla 
området 
Vår revision bestod bland annat av att utvärdera de 
antaganden och den modell ledningen använt vid sin 
nedskrivningsprövning. 

För att utvärdera de antaganden och den metod som 
använts i ledningens nedskrivningsprövning har vi i revisionen 
tagit hjälp av en intern värderingsexpert. 

Vi har kontrollerat att prognosen i modellen för år 2018 är 
baserad på budget fastställd av styrelsen. 

Vi har vidare utmanat ledningen främst på de antaganden i 

modellen som får störst effekt för utfallet i beräkningen 
däribland estimerad intäktstillväxt, EBITDA marginal, diskon-
teringsränta och terminal värde. Som framgår av not K8 har 
bolaget vid beräkning av terminalvärdet ett antagande om 2 
% uthållig tillväxttakt, bolaget har även genomfört känslighet-
sanalyser där ett antagande om 1 % uthållig tillväxttakt inte 
medför något nedskrivningsbehov för något rörelsesegment 
för vare sig goodwill eller varumärke. 

Vi fokuserade även på att bolagets upplysningar om viktiga 
antaganden i årsredovisningen överensstämmer med de 
nedskrivningsprövningar vi erhållit och granskat. Från vår 
granskning har vi inte haft några väsentliga iakttagelser att 
rapportera till styrelsen. 

Annan information än årsredovisningen och kon-
cernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen, koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-27. Det är styrelsen och den verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernre-
dovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra informa-
tion.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informa-
tionen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisnin-
gen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att 
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagan-
det 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.

 
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 ersättningssky  
  ldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolag  
  slagen, 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo- 
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för ADDvise Group 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 förvalt- 
ningen 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 överens-
stämmelse 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

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags- 
  lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

REVISIONSBERÄTTELSE
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Stockholm den 28 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor

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 försummel- 
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm , 
utsågs till ADDvise Group AB (publ)s revisor av bolags- 
stämman den 27 april 2017 och har varit bolagets revisor 
sedan 26 april 2016.

REVISIONSBERÄTTELSE
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Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med 6 
kap. 6 § årsredovisningslagen, eftersom bolaget har skulde-
brev upptagna till handel på en reglerad marknad. Rapporten 
har i övrigt den utformning som krävs då bolagets aktier 
handlas på en handelsplattform enligt 1 kap. 4 b § 12 lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget tillämpar 
därmed dock inte svensk kod för bolagsstyrning eller någon 
annan kod för bolagsstyrning. 

Principer för bolagsstyrning
Bolaget tillämpar de bolagsstyrningsregler som följer av lag 
eller annan författning, dvs. framför allt aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen och bokföringslagen.

De viktigaste inslagen i bolagets system för intern 
kontroll och riskhantering i samband med den 
finansiella rapporteringen

Basen i bolagets system för intern kontroll och risk- 
hantering i samband med den finansiella rapporteringen 
utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar, 
befogenheter och ansvar som dokumenteras och  
kommunicerats i styrande dokument såsom interna policys, 
riktlinjer, manualer och koder, bland annat arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och den verkställande direktören samt de 
andra organ styrelsen inrättar.

Bolaget tillämpar en metod för riskanalys för att säkerställa 
de risker som finns inom bolaget. Riskerna som identifieras 
kontrolleras genom bolagets kontrollåtgärder. Dessa doku-
menteras i process- och internkontrollbeskrivningar.

Systemen för intern kontroll och riskhantering i samband 
med finansiell rapportering ger enligt styrelsens uppfattning en 
rimlig säkerhet vad det exempelvis gäller att förebygga eller i 
tid upptäcka icke godkända köp eller obehörig användning av 
bolagets tillgångar som kan ha väsentlig påverkan på bolagets 
finansiella rapporter. Förebyggande av oegentligheter är en 
väsentlig fråga i samband med etablering och underhåll av en 
väl fungerande intern kontroll och riskhantering i samband 
med finansiell rapportering.

Bolaget följer upp efterlevnaden av styrande dokument i 
form av policys, riktlinjer, manualer och koder. Ett av verktygen 
som används är utvärderingar. Uppföljningen sker via bolagets 
informations- och kommunikationsvägar. Utfallet av bolagets 
process för riskbedömning och riskhantering behandlas 
årligen av styrelsen. Denna utgör i sin tur en grund för 
uppföljningen och en balanserad vägledning till olika  
befattningshavare.

Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter varje månad och 
vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets och 
koncernens ekonomiska situation.

Bolaget har infört kommunikations- och informationsvägar 
som syftar till att göra den finansiella rapporteringen så 
fullständig som möjligt. Detta sker bland annat genom olika 
policys, riktlinjer och koder som finns tillgängliga för berörd 
personal.

Direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som 
representerar minst en tiondel av röstetalet för 
samtliga aktier i bolaget 
Följande aktieägare har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i 
bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för 
samtliga aktier i bolaget (per den 31 december 2017 samt 
därefter kända förändringar): 

Ägare Antal aktier A-aktier B-aktier % av röster

Rikard Akhtarzand, privat och 
genom bolag 2 604 481 1 796 832 807 649 16,82%

Magnus Vahlquist, privat och 
genom bolag 3 500 990 1 500 000 2 000 990 15,23%

Per Åhlgren genom bolag 12 903 485 0 12 903 485 11,56%

Caracal AB 2 138 732 1 069 366 1 069 366 10,54%

Bolagsstyrningsrapport

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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Begränsningar i fråga om hur många röster varje 
aktieägare kan avge vid en bolagsstämma 
Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga 
om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en 
bolagsstämma.

Bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande 
och entledigande av styrelseledamöter samt om 
ändring av bolagsordningen 
Bolagets bolagsordning innehåller inga särskilda  
bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelse- 
ledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till 
styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya 
aktier eller förväva egna aktier 
Vid årsstämman 2017 bemyndigades styrelsen att inom 
ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid 
ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktie- 
ägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier 
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, varvid 
styrelsen äger rätt att besluta att nyemissioner ska kunna ske 
mot kontant betalning, genom apport och/eller genom 
kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans 
huvudsakliga beslutanderätt, aktieägarnas 
rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den 
omfattning som dessa förhållanden inte framgår 
av lag eller annan författning
Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om 
bolagsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser 
i bolagsordningen eller, såvitt är känt för bolaget, aktieägar- 
avtal.

Hur styrelsen och, i förekommande fall, inom 
bolaget inrättade kommittéer är sammansatta 
och hur de fungerar, i den omfattning som dessa 
förhållanden inte framgår av lag eller annan 
författning 
Styrelsens sammansättning och funktion följer av lag och 
bolagsordning. Några utskott förekommer inte.

Stockholm den 28 mars 2018

Staffan Torstensson 
Styrelseordförande

Fredrik Celsing  
Styrelseledamot

Meg Tivéus  
Styrelseledamot

Rikard Akhtarzand  
VD och styrelseledamot
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Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 

Till bolagstämman i ADDvise Group AB (publ),  
org.nr 556363-2115.

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 
för år 2017 på sidorna 76-77 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.  
 
Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för våra uttalanden. 

Uttalande 
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i 
enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 
årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma 
lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 28 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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