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HomeMaid AS (publ) är ett tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre Iivskvalitet för bolagets
kunder. HomeMaids tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. Solaget erbjuder kunderna lösningar för
alia typer av hushållsnära tjänster, omsorg i hem met och kontorsservice.
HomeMaid AS (publ) är noterat på AktieTorget och har drygt 4 000 aktieägare.
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FÖRV AL TNINGSBERÄ TTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HomeMaid AB (publ), organisationsnummer
556543-8883, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1
januari 2007 - 31 december 2007.

Verksamheten

Om HomeMaid
Homemaid AB (publ) som grundades 1997 är ett modernt tjänsteföretag som verkar för att
skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder. Med hög kompetens och servicegrad erbjuder
HomeMaid kundanpassade lösningar för alia typer av hushållsnära tjänster, omsorg i
hemmet samt kontorsservice. HomeMaid är sedan år 2005 noterat på AktieTorget.

HomeMaids vision är att vara framgångsrikt verksamt inom Norden samt ha en
marknadsledande position i Sverige.

Bolagets huvudkontor finns i Halmstad med adress Kungsgatan 17, 302 45 Halmstad.

Tre verksamhetsområden
HomeMaids tre verksamhetsområden är hushållsnära tjänster, kontorsservice och omsorg.
Hushållsnära tjänster är HomeMaids kärnverksamhet.

HomeMaids omsättning ökade år 2007 med 21 % och tillväxten inom de olika affärsområdena
skiljer sig. Hushållsnära tjänster växte med mer än 36%. Omsorg och kontorsservice ökade
med 12% respektive 2%. Kontorsservice är ett komplement till övriga verksamheter.
Segmentens andel av omsättningen framgår av nedanstående figur: y
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Geografisk spridning

HomeMaids strategi är att
successivt etablera sig på
orter där en potentiell
marknad finns. De
etableringar som skett under
år 2007 bör förbättra
HomeMaids möjligheter att
erhålla nya uppdrag från
större arbetsgivare.

. Eget kontor

. SalTrbetspartef

. Luie.

. Umeà

Under året har tre nya fiialer
startats; Luleå, Täby och
Växjö.

. Gävle
. FalUn

Västerås .Uppsala..Enköping
eo":bro .Stockholm

Vid årsskiftet fanns
HomeMaid representerat på
13 orter med egna kontor.

. L1nköplng

Göteborg. . Jönöpng
Vaxjö
. . Kalmar. Halm~Ka I k"'5 ,.ona

eHeIsi'Krsöansbd
. Malmö

Koncernstruktur
HomeMaid AB (publ) är moderbolag i en koncern med två helägda dotterbolag; HomeMaid
Care AB och HomeMaid i Göteborg AB. I moderbolaget bedrivs den huvudsakliga
verksamheten samt koncerngemensamma och administrativa aktiviteter. I HomeMaid Care
bedrivs omsorgsverksamhet företrädesvis i Nacka och Täby kommun i Stockholm.

Den operativa verksamheten styrs genom att indelning görs av regioner där en regionchef är
ansvarig för de orter som ingår i regionen. De fem regionerna är: Väst, Gävle/Dala (inklusive
norrland), Mälardalen, Stockholm och Syd.

Ekonomisk utveckling

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 66 352 kkr år 2007 och 54 647 kkr år 2006. Detta
motsvaras av en ökning om 11 705 kkr eller 21 %. Under det första halvåret var tillväxten
15% och under det andra, då skattereduktionen infördes, 28%. Bolagets bedömning är att
den ökade acceptansen för hushållsnära tjänster kommer att innebära en fortsatt hög
efterfrågan.

Av 2007 års omsättning är ca 1 200 kkr att anse som icke organisk omsättning vilket innebär
en organisk tilväxt om 19%. Majoriteten av den icke-organiska tillväxten är hänförlig till
affärsområdet omsorg.
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Nedanstående figur visar omsättningens utveckling och tillväxttakten de fem senaste åren.

Koncernens resultat uppgick till -1 950 kkr och för år 2006 till 1 096 kkr, innebärande en
vinstmarginal om -2.9% respektive 2.0%. De satsningar som gjorts under året syfar til att
möjliggöra en lönsam expansion kommande år. Den ökade kostnadsmassan avser
framförallt satsningar inom marknadsföring, uppbyggnad av organisationen samt utbyggnad
av filialstrukturen. Nedanstående översikt visar resultatutvecklingen per kvartal för åren 2007
och 2006.

01 02 03 04 01 02 03 04
2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006

Omsättning 14280 15 914 16513 19 645 12 593 13 767 13181 15106

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 9 0 0 60

14280 15914 16513 19645 12 602 13 767 13181 15 166

Råvaror mm -656 -832 -738 -877 -404 -488 -357 -846

Övriga extern a kostn. -1 397 -1 970 -1 612 -2 027 -1 097 -1 195 -1 339 -1 474

Personalkostnader -12054 -14010 -14090 -17366 -10 798 -11 628 -10965 -12083

Av- och nedskrivningar -179 -186 -202 -231 -170 -166 -178 -184

-14286 -16998 -16642 -20 501 -12469 -13477 -12 839 -14587

Rörelseresultat -6 -1 084 -129 -856 133 290 342 579

Finansnetto -57 -22 135 144 -23 -48 -45 -59

Skatt -20 -18 -19 -18 -16 -16 -18 -23

Periodens resultat -83 -1 124 -13 -730 94 226 279 497

Under året har en omstrukturering av dotterbolaget HomeMaid Care AB initierats. Som ett
led i arbetet förvärvades inkråmet i KOM Hemtjänst i Täby under andra kvartalet.

&
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Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgår till 19 563 kkr per bokslutsdagen. Jämfört med 2006-12-31
har det egna kapitalet förstärkts med 15 582 kkr. Förutom årets resultat har konvertering av
konvertibla skuldebrev (1 500 kkr) samt företrädesemissionen (16 032 kkr) bidragit til
förändringen. Soliditeten uppgår till ca 55% jämfört med 22% per 2006-12-31. Eget kapital
per aktie uppgår till 1,10 (0,38) kronor vid årsskiftet.

Investeringar
Inom verksamhetsgrenen hushållsnära tjänster har inkråmet i Växjö Hemservice i Växjö
förvärvats under året. Vid förvärvet övertogs inga materiella tilgångar eller skulder.
Köpeskillingen har i sin helhet betraktats som goodwilL.

Under april månad förvärvades rörelsen i KOM Hemtjänst HB i Täby av HomeMaids helägda
dotterbolag HomeMaid Care AB. Genom förvärvet förstärks omsorgsverksamheten samt att
expansion sker till ytterligare en kommun där kundvalsmodellen är etablerad. Av
köpeskillingen har 28 kkr behandlats som goodwilL. Se vidare not 9.

HomeMaids strategi avseende förvärv är att dessa antingen ska ske som ett led i
etableringen på en ny ort eller att affärsvolymen ska komplettera en redan befintlig
verksamhet.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar avser framförallt bilar som finansieras via
finansiellieasing. Övriga investeringar avser framförall kontorsutrustning och liknande.

Investeringar har även skett i ett web-baserat planeringsverktyg. Verktyget ska effektivisera
planeringen av verksamheten och möjliggöra ytterligare tillväxt och bidra till att öka
stordriftsfördelarna.

Nyckeltalsöversikt (koncernen)
2007 2006 2005

Rörelsemarginal % neg. 2,50 1,80
Soliditet % 55,10 22,30 15,40
Eget kapital per aktie kr 1,10 0,38 0,23
Resultat per aktie kr -0,11 0,11 0,08
Börsvarde per balansdagen Mkr 48,17 39,90 30,90
Aktiekurs per balansdagen kr 2,70 3,85 2,98

Moderbolaget
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgår till 58 174 kkr (47 109). Rörelseresultatet uppgår
till -1 624 kkr (727). Nettoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgår till 172
kkr (755) samt i materiella anläggningstillgångar til 387 kkr (131).

Z¿
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Väsentliga händelser

Skatteavdraget
Den 1 juli infördes skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Avdraget riktar sig till
privatpersoner och innebär i korthet att dessa har rätt att erhålla 50% av
arbetskraftskostnaden i skattereduktion för köpta hushållsnära tjänster.

Tilväxten inom segmentet hushållsnära tjänster under år 2007 framgår av nedanstående
figur:

Under året har riksdagen beslutat om att göra det möjl¡gt även för personer som har
hushållsnära tjänster som förmån att kunna nyttja skatteavdraget. Detta beslut har stor
betydelse för HomeMaid. Då HomeMaid är den leverantör av hushållsnära tjänster som har
störst geografisk spridning förbättrar förslaget ytterligare bolagets möjligheter att attrahera
arbetsgivare som är lokaliserade på flera orter. De nya reglerna gäller från och med 2008-01-
01.

Regeringen har tillsatt en kommitté vars uppgift är att lämna förslag om ett enklare och
effektivare system än det nuvarande för det enskilda hushållet. Det innebär bland annat att
subventionen om möjligt ska ges direkt i samband med köpet av tjänsten. Vidare ska
utgångspunkten vara att den som är berättgad till subventionen inte skall behöva ansöka om
eller begära den hos Skatteverket. Utredn¡ngen ska redovisas senast den 16 juni 2008.

Företrädesemission
Arsstämman i maj beslutade att genomföra en företrädesemission. Emissionen
övertecknades kraftigt. Genom nyemissionen tillfördes HomeMaid cirka 16,0 mkr efter
emissionskostnader. Syftet med emissionen är att på bästa sätt ta tillvara effekterna av
skatteavdraget för hushållsnäratjänster som startade den 1 juli samt att skapa en bas för aU
genomföra möjliga investeringar exempelvis förvärv.

Under år 2007 har ett internt utvecklingsarbete initierats. Detta har bland annat resulterat i
organisatoriska förändringar, lokala marknadssatsningar samt satsningar inom
säkerhetsrut¡ner mm. Uppbyggnaden av organisationen har inletts syfande till att skapa
förutsättningar för att bli kundens förstahandsval och branschens bästa arbetsgivare.
Rekryteringsprocesser har genomförts och pågår för att attrahera personal såväl ¡nom
ledning som serviceassistenter.

tv
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Organisation och personal
Organisationen har successivt anpassats utifrån de ändrade förutsättningar som
skatteavdraget medfört. Satsningar har gjorts för att på bästa sätt möta den ökade
efterfrågan som skett under det andra halvåret. Under året har etableringen i Växjö, Täby
och Luleå resulterat i att HomeMaid per årsskiftet hade egen representation på 13 orter i
Sverige.

Under 2007 har HomeMaid fortsatt utvecklingen av sitt friskvårdskoncept för personalen för
att leva upp till målsättningen om att vara branschens bästa arbetsgivare. Personalen är och
kommer fortsatt att vara mycket betydelsefull för HomeMaid. Medelantalet anställda uppgår
till 239. Av dessa är 13% män.

Förvärv och auktorisationer
HomeMaid har etablerat sig i Växjö. Detta skedde genom att verksamheten i Växjö
Hemservice förvärvades. Växjö bedöms vara en expansiv region där HomeMaid har goda
förutsättn¡ngar att bygga upp en verksamhet relativt snabbt. Förvärvet skedde i ett sent
skede av kvartal ett.

Under september startades en ny filial i Luleå. Luleå bedöms vara en ort där efterfrågan ökar
på de tjänster som HomeMaid erbjuder samt att befolkningsunderlaget relativt snabbt bör
kunna ge filialen kritisk massa.

Fler och fler kommuner öppnar upp för privata alternativ inom äldreomsorgen. Under det
första kvartalet fick HomeMaid auktorisation i Varberg och Falu kommun.

Under april månad förvärvades rörelsen i KOM Hemtjänst HB i Täby av HomeMaids helägda
dotterbolag HomeMaid Care AB. Genom förvärvet förstärks omsorgsverksamheten samt att
expansion sker till ytterligare en kommun där kundvalsmodellen är etablerad.

Namnbyte
Moderbolaget har under året bytt namn från HomeMaid Hemservice AB (publ) till HomeMaid
AB (publ) och dotterbolaget Fixelina AB har bytt namn till HomeMaid Care AB.

'V
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HomeMaidaktien och ägarna

Ägarlörhå/landen
Per bokslutsdagen finns totalt 17 841 474 antal aktier utgivna. Av dessa är 15 591 474 av
aktieslaget B med en röst per aktie och 2 250 000 av aktieslaget A med fem röster per aktie.
Nedan framgår ägarstrukturen per 2007-12-28:

A-aktier S-aktier Antal aktier Kapital Röster
Sackahill Utveckling AS 1 125000 1 002 000 2 127000 12% 25%
Ahlström & Partners AS 1125000 527 500 1 652 500 9% 23%
Klitterstads Förvaltnings AS 0 694 999 694 999 4% 3%
Senipar Holding 0 650 001 650001 4% 2%
Nordnet pensionsförsäkring AS 0 531 294 531 294 3% 2%
Ericsson, Ante 0 450 002 450 002 3% 2%
Marie Ehrling 0 300 000 300 000 2% 1%
Fredrik Grevelius 0 224 500 224 500 1% 1%
Industriutvecklings AS 0 157 000
Ljusfyren 157 000 1% 1%
Avanza pension 0 134 450 134 450 1% 1%
Övriga 0 10919728 10919728 60% 39%

2 250 000 15591474 17841474 100% 100%

Under det första kvartalet skedde vissa större ägarförändringar. Univex, Universal Exports,
har avyttrat hela sitt innehav i bolaget. Köpare var bland annat Backahill Utveckling AB.
Backahill Utveckling AB och Ahlström & Partners AB har under perioden påkallat
konvertering av konvertibla skuldebrev. Detta tillsammans med ovan beskrivna
ägarförändringar innebar att nämnda bolag har ett ¡nnehav motsvarande 25% respektive
23% av rösterna per 2007-12-31.

Under år 2007 har styrelseordförande Marie Ehrling konverterat sin option till aktier.

Vid extra bolagsstämma 2005-10-26 beslutades om eU optionsprogram som riktade sig till
styrelse och ledande befattningshavare. Under det första halvåret år 2006 tecknades och
inbetalades premier för skuldebrev med vidhängande optionsrätter. Vid nyteckning av
maxima It 973 048 aktier tillförs bolagets egna kapital ca 3,5 mkr utöver inbetald premie.
Bolagets aktiekapital kan därmed genom nyteckning öka med maxima It 48 652 kr
motsvarande en utspädning om ca 6%. Omräkning har skett av kurs och antal aktier utifrån
fastställda optionsvillkor som en följd av företrädesemissionen som genomförts under år
2007. Optionerna faller till inlösen under år 2008.

Aktiedata
Genomsnittligt antal aktier uppgår till 14 104 737 år 2007 och 10 368 000 för år 2006.
Resultat per aktie uppgår til -0,11 kr 2007 respektive 0,11 kr 2006.

0/
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Närståendetransaktioner
I sam band med den företrädesemission som genomförts under år 2007 garanterade
Backahill AB och Ahlström & Partners AB att samtliga nyemitterade aktier skulle tecknas. För
detta har en ersättning utgått om 5% av garantibeloppet. Styrelsens uppfattning är att denna
transaktion är gjord på marknadsmässiga villkor. Information om ersättning till styrelse och
ledande befattningshavare framgår av not 5.

Som framgår av ovanstående har konvertibler konverterats till aktier under året.
Konvertibelinnehavare var Backahill Utveckling AB och Ahlström & Partners AB. Fram till och
med konverteringstidpunkten (2007-03-29) utgick ränta om 5% på det konvertibla
skuldebrevet.

Bolagsstyrning och styrelsearbete
Styrningen av HomeMaid sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i
enlighet med aktiebolagslagen samt bolagets bolagsordning, arbetsordning för styrelsen och
VD-instruktionen.

Vid ordinarie stämma 2007-05-21 omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Ahmansson, Jan
Ahlström och Asa Keller och nyval skedde av Marie Ehrling. Mona Boström undanbad omval.
Vid konstituerande styrelsemöte valdes Marie Ehrling till styrelsens ordförande. Under 2007
har styrelsen sammanträtt totalt sju gånger. Vid samtlga tillfällen har alia
styrelseledamöterna varit närvarande.

Förväntad framtida utveckling
Bolaget förutser en fortsatt betydande tillväxt under de kommande kvartalen och tillväxten för
koncernen förväntas uppgå til 25-30% för år 2008, varav tillväxten inom segmentet
hushållsnära tjänster bedöms bli cirka 40%. På årsbasis förväntas bolaget generera positivt
resultat.

Bolaget kommer att fullfölja sin affärsplan, innebärande organisk utbyggnad av filialstrukturen
i Sverige samt genomförande av kompletterande förvärv. Vidare kommer
marknadsföringsinsatser och organisatoriska förstärkningar såväl som effektiviseringar av
verksamheten att genomföras.

Händelser efter balansdagen
Almega har tillsammans med Demoskop gjort en mätning av utvecklingen och framtiden för
hushållsnära tjänster. Resultaten av undersökningen presenterades i januari. Slutsatserna av
undersökningen var bland annat att idag köper ca 100 000 personer hushållsnära tjänster
vilket är en mycket stark tillväxt för branschen. Vidare framkom det att vid val av leverantör
var faktorer såsom förtroende, kunskap hos personalen och kvalitet på tjänsten avgörande.
Ovanstående är en indikation på att efterfrågan för hushållsnära tjänster kommer att öka.

Under det första kvartalet översteg tillväxten 50% i HomeMaid ¡nom segmentet hushållsnära
tjänster. Detta indikerar på att den höga tilväxttakten består.

Inom verksamhetsområdet omsorg har auktorisation erhållits i Lund, Staffanstorp och
Helsingborg.

Styrelsens förslag til riktlinjer för ersättning tiliedande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning tilledande
befattningshavare inom HomeMaid-koncernen. Riktlinjerna föreslås vara oförändrade jämfört
med föregående år.

á-
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Riktlinjerna skall omfatta VD och övriga ledande befattningshavare och skall tillämpas på
anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2008 för tiden intill nästa årsstämma, samt
även ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid.

HomeMaid AS (publ)
Org.nr 556543-8883

Ersättningar tilliedande befattningshavare beslutas av styrelsen och denna ska ha rätt att
frångå bolagsstämmans beslutade riktlinjer om det i ett enskil fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter aU erbjuda de ledande befattningshavarna konkurrenskraftiga och
marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den enskildes och
koncernens prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning,
pensionsförmån mm. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion
til befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig
ersättning skall denna relateras främst till resultatet för koncernen och/eller personliga
mätbara mål. Rörlig ersättning skall ha ett förutbestämt tak. För lönesättningen skall klart
definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade mål för
verksamheten. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig
löneutvärdering.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner
på marknadsmässiga villkor och med beaktande av gällande regler liksom tidigare praxis
inom HomeMaid.

Uppsägningstiden för VD och övriga ledande befattningshavare skall vid uppsägning från
befattningshavarens sida vara högst sex månader. Vid uppsägning från HomeMaids sida
skall uppsägningslön och eventuellt avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ersättning
motsvarande tolv månadslöner.

Väsentlga risker och osäkerhetsfaktorer
Den finansiella riskhanteringen avser framförallt frågor om finansiering av den löpande
verksamheten. Långfristig finansiering har skett via aktieägarnas tillskott och den löpande
verksamheten finansieras i huvudsak via rörelsens kassaflöde.

HomeMaid är utsatt för eU antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför bolagets
kontroll men som kan ha inverkan på koncernens ekonomiska utveckling. De mest
betydelsefulla är: konjunkturen, medarbetare, politiska beslut, förvärv och kunder.

Den allmänna konjunkturen har framförallt betydelse för verksamhetsområdet hushållsnära
tjänster. Hushållens köpkraft har stor betydelse för efterfrågan på HomeMaids tjänster.

HomeMaids strävan att alltid leverera högkvalitativa tjänster. I detta sammanhang kan
personalens motivation och kunskap inte underskattas. Att rekrytera och attrahera rätt
personal har stor betydelse för bolaget.

Som framgår av ovan har riksdagsbeslut påverkat HomeMaid betydligt. Poliiska beslut som
detta och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.
Inom verksamhetsområdet omsorg har lokala politiska beslut betydelse för om en marknad
är öppen för HomeMaid eller inte.

En redogörelse finns ovan för de förvärv som genomförts under 2007 och de generella
principerna när HomeMaid genomför förvärv. För aU större förvärv ska bli vinstgivande för
HomeMaid krävs att verksamheten snabbt kan anpassas till HomeMaids strategi.

HomeMaids kunder utgörs av allt från kommuner/landsting, flera av Sveriges största företag
till enskilda privatpersoner. Uppsägning av uppdrag från större kunder kan få väsentlig
betydelse för HomeMaid.

tv
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Förslag til resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kkr)

Balanserat resultat
Arets resultat
Totalt

19751
-1 542
18 209

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överföres 18 209

Resultatet av bolagets och koncernens verksamhet och ställning vid räkenskapsårets utgång
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, förändring i eget kapital samt
kassaflödesanalys med tillhörande tiläggsupplysningar och noter.
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2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31

RESULTATRÄKNING - KONCERNEN Not

Intäkter
Nettoomsättning 2 66 352 54647
Övriga rörelseintakter 0 69
Summa intäkter 66 352 54716

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 103 -2 095
Övriga externa kostnader 3.4 -7 006 -5 105
Personalkostnader 5 -57 520 -45 474
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anlaggningstillgångar 6 -798 -698
Summa -68 427 -53 372

Rörelseresultat -2 075 1344

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 325 10
Rantekostnader och liknande resultatposter -125 -185
Summa 200 -175

Resultat efter finansiella poster -1 875 1169

Arets skattekostnad 7 -75 -73
Summa -75 -73

Arets resultat -1 950 1096

Varav hanförligt till moderföretagets aktieägare -1 950 1 096

Resultat per aktie: 16
före utspädning -0,11 0,11
efter utspadning -0,10 0,09

k
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HoincMaid

2007-12-31 2006-12-31

BALANSRÄKNING - KONCERNEN Not

An lägg n ingstilgå ngar

/mmateriella an/äggningstilgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande 8 391 400
Goodwill 9 4823 4745
Summa 5214 5145

Materiella an/äggningstilgångar
Inventarier, verktyg och installationer 10 2425 1958
Summa 2425 1958

Finansiella an/äggningstilgångar
Andra långfristiga fordringar 13 260 260
Uppskjuten skattefordran 12 2527 2603
Summa 2787 2863

Summa anläggningstilgångar 10 426 9966

Omsättn ingstilgångar

Kortristiga fordringar

Kundfordringar 14,22 5996 5886
Övriga fordringar 14 486 393
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 837 807
Summa 7319 7086

Likvida mede/ 22 17 766 815

Summa omsättningstilgångar 25 085 7901

SUMMA TILLGÂNGAR 35 511 17867

-lv
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Org nr 556543-8883

EGET KAPITAL OCH SKULDER - KONCERNEN Not

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet eget kapital
Annat eget kapital
Summa eget kapital

16

Långfristiga skulder
Övriga skulder

Övriga avsattningar
Summa

18,22
18

Kortristiga skulder
Checkräkningskredit
Konvertibla lån

Leverantörsskulder
Övriga avsattningar
Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

19,22
17,22
20,22
18,20
20.22

21

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Stä/lda säkerheter
Företagsinteckningar
Summa

Eventualförpliktelser

Sida 14
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2007-12-31 2006-12-31

892
17714

957
19 563

520
174

3287
3981

1 188 989
0 260

1188 989

0 68
0 1500

983 1 180
260 50

4244 3088
9273 6751

14 760 12637

35 511 17 607

2000
2000

2000
2000

o o
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HomuMiJid

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - KONCERNEN

Koncernen
Övrigt til- Annat

Aktiekapital skjutet kapital1) eget kapital Summa
Ingående balans 2006-01-01 518 76 1 811 2405
Optionspremier 380 380
Apportemission 2) 2 98 100
Arets resultat 1 096 1096
Utgående balans 2006-12-31 520 174 3287 3981

Ingående balans 2007-01-01 520 174 3287 3981
Konvertering konvertibler 75 1425 1500
Nyemission 297 17 544 17841
Nyemissionskostnader -1 809 -1 809
Omklassificering 3) 380 -380 0
Arets resultat -1 950 -1 950
Utgående balans 2007-12-31 892 17714 957 19 563

1) Övrigt tillskjutel egel kapilal avser kvarvarande överkursfond och aklieägartilskott per 2004-12-31.

2) Emissionen registrerades hos Solagsverkel 2007-01-10

3) Omklasslficering av erhållna oplionspremier på grund av annan bedömning av lransaktionens art.

-r.
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HomeMaid AS (publ) ,
Org nr 556543-8883 ""

HomcMaìd

2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31

KASSAFLÖDESANAL YS - KONCERNEN

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster -2 075 1344
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 798 818
Summa -1 277 2162

Betald skatl -75 -5
Erhållen ränta 325 10
Erlagd ränta -125 -185

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förandringar av rörelsekapital -1 152 1982

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning( - )/minskning(+) av rörelsefordringar -233 -1 248
Ökning( + )/minskning( -) av rörelseskulder 3363 614
Summa 3130 -634

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1978 1348

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anlaggningstillgångar -25 -82
Förvärv av verksamheter -128 -523
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 105 -654
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 258 -1 259

Finansieringsverksamheten
Aterbetalning aktieägartillskott 0 0
Förlagslån inkl options premier 0 380
Nyemission 16 032 0
Nyupplåning/amortering 199 -80
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16231 300

Arets kassaflöde 16951 389
Likvida medel vid årets början 815 426
Likvida medel vid årets slut 17766 815

TILLÄGGSUPPL YSNINGAR KASSAFLÖDESANAL YS - KONCERNEN

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Avsattning pensioner

798
o

798

698
120
818

¥'

Sida 16



HomeMaid AS (publ) ",'
Org nr 556543-8883 'j
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2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31

RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET Not

Intäkter
Nettoomsattning 58 174 47109
Övriga rörelseintakter 0 33
Summa intäkter 58 174 47142

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 976 -2 599
Övriga externa kostnader 3.4 -7 070 -5 164
Personalkostnader 5 -49 154 -38 139
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anlaggningstillgångar 6 -598 -513
Summa -59 798 -46415

Rörelseresultat -1 624 727

Resultat från finansiella poster
Ranteintakter 324 9
Rantekostnader -32 -89
Summa 292 -80

Resultat efter finansiella poster -1 332 647

Arets skattekostnad 7 -210 84
Summa -210 84

Arets resultat -1 542 731

¥
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2007-12-31 2006-12-31
BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET Not

Anläggningstillgångar

/mmateriella an/äggningstilgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande 8 391 400
Goodwill 9 2456 2704
Summa 2847 3104

Materiella an/äggningstilgångar
Inventarier, verktyg och installationer 10 585 374
Summa 585 374

Finansiella an/äggningstilgångar
Andelar i koncernföretag 11 2067 2067
Uppskjuten skattefordran 12 2800 2800
Summa 4867 4867

Summa anläggningstilgångar 8299 8345

Omsättn ingstillgångar

Kortristiga fordringar

Kundfordringar 4672 4626
Fordringar hos koncernföretag 0 164
Övriga fordringar 376 288
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 813 739
Summa 5861 5817

Likvida mede/ 17 609 593

Summa omsättningstilgångar 23470 6410

SUMMA TILLGANGAR 31 769 14755

V
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2007-12-31 2006-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER - MODERBOLAGET Not

Eget kapita/ 16

Bundet eget kapital
Aktiekapital 892 520
Reservfond 98 98
Överkursfond 0 380
Summa 990 998

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 19 751 2020
Arets resultat -1 542 731
Summa 18 209 2751

Summa eget kapital 19 199 3749

Avsättningar
Avsättning för tilläggsköpeskilling 0 50
Summa 0 50

Kortristiga sku/der
Checkräkningskredit 19 0 68
Konvertibla lån 17 0 1500
Leverantörsskulder 1 189 1 175
Skulder till koncernbolag 145 0
Övriga skulder 3239 2391
Upplupna kostnader och förutbelalda intäkter 21 7997 5822
Summa 12570 10956

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 769 14755

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Summa

2000
2000

2000
2000

Ansvarsförbinde/ser o o

~
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAGET

Moderbolaget
Bunden

Aktiekapital Reservfond överkursfond Fritt eget kapital Summa
Ingående balans 2006-01-01 518 98 0 1705 2321
Optionspremier 380 380
Apportemission 2 98 100
MOllagna koncernbidrag nella 217 217
Arets resultat 731 731
Utgående balans 2006-12-31 520 98 380 2751 3749

Ingående balans 2007-01-01 520 98 380 2751 3749
Omklassificering 1) -380 380 0
Konvertering konvertibler 75 1425 1500
Nyemission 297 17544 1 7 841

Nyemissionskostnader -1 809 -1 809
Givna koncernbidrag nella -540 -540
Arets resultat -1 542 -1 542
Utgående balans 2007-12-31 892 98 0 18 209 19 199

1) Omklassificering av erhållna optionspremier på grund av annan bedömning av transaktionens art.

v
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2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31

KASSAFLÖDESANAL YS - MODERBOLAGET

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster -1 624 727
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 598 513
Summa -1 026 1240

Erhållen ränta 324 9
Erlagd ränta -32 -89

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -734 1160

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Ökning( - )/minskning( +) av rörelsefordringar -44 -1 038
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 2364 477
Summa 2320 -561

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1586 599

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -43 -79
Förvärv av verksamheter -128 -523
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -381 -131
Kassaflöde från investeringsverksamheten -552 -733

Finansieringsverksamheten
Nyemission 16 032 0
Förlagslån inkl optionspremier 0 380
Nyupplåning/amortering -50 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15982 380

Arets kassaflöde 17016 246
Likvida medel vid årets början 593 347
Likvida medel vid årets slut 17 609 593

TILLÄGGSUPPL YSNINGAR KASSAFLÖDESANAL YS - MODERBOLAGET

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar 598

598
513
513

~/
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Not 1 - ALLMÄN INFORMATION OCH SAMMANFATTNING ÖVER VIKTIGA
REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmän information
HomeMaid AB (publ) med organisationsnummer 556543-8883 är ett aktiebolag registrerat i
Sverige. Företagets säte är i Halmstad. HomeMaid är sedan november 2005 noterat på
AktieTorget. Företagets huvudsakliga verksamhet och dess dotterbolag beskrivs i
förvaltningsberättelsen. Övrig information om dotterbolagen finns i not 11.

Uttalande om överensstämmelse med tilämpade regelverk
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen, RR 30:06
"Kompletterande redovisningsregler för koncerner" och International Financial Reporting
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Moderbolaget tillämpar Arsredovisningslagen
och RR 32:06 Redovisning för juridiska personer. I de fall moderbolaget tillämpar andra
redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i slutet av denna not.

Vid upprättande av koncernredovisningen per 31 december 2007 har några standarder och
tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt i kraft. Dessa standarder och tolkningar har
preliminärt inte bedömts ha några väsentliga effekter på HomeMaids finansiella rapporter för
år 2008.

Grunder för upprättandet av redovisningen
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden. Alia belopp anges, om
inget annat sägs, i tusental svenska kronor (kkr).

Grunder för koncernredovisningen
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget HomeMaid AB (publ) och dess dotterföretag.
Dotterföretag är de företag där koncernen direkt eller indirekt innehar mer än 50% av
röstvärdet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. De finansiella rapporterna för
HomeMaid och dotterföretagen som tas in i koncernredovisningen avser samma period och
är upprättade enligt de redovisningsprinciper som gäller i koncernen. Alia koncerninterna
mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster eller förluster som uppkommer i transaktioner
mellan företag som omfattas av koncernredovisningen elimineras i sin helhet. Under året har
inga transaktioner förekommit mellan moder- och dotterföretag förutom koncernbidrag.
Under år 2006 ingick 30 kkr i dotterföretagets omsättning som var koncernintern.

Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten, vilket är den dag
moderbolaget får ett bestämmande inflytande, och ingår i koncernredovisningen fram till den
dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag.
Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som
ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per
överlåtelsedagen, plus utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt
minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och
eventualförpliktelser redovisas som goodwilL. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt
värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas
mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

~
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Klassifieeringar
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentlgt enbart av
belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från
balansdagen. Omsättningstillgångar och kortristiga skulder består i allt väsentligt enbart av
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.
Om avvikelse sker från denna princip redovisas detta i not till respektive balanspost.

Avsättningar rubriceras som skulder där uppdelning har skett på kortfristiga och långfristiga
skulder. Detta är en förändring jämfört med föregående år. Jämförelsesiffrorna har därvidlag
justerats.

Intäkter
Koncernens nettoomsättning utgörs av tjänsteförsäljning. HomeMaid redovisar en intäkt när
dess belopp kan mätas på ett tillförlitlgt sätt och att det är sannolikt att framtida ekonomiska
fördelar kommer att tillfalla företaget. Normalt innebär detta att intäktsredovisning sker när
tjänsten har utförts dvs levererats till kunden. Försäljningen redovisas netto efter moms,
rabatter mm. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Utdelningsintäkter
redovisas när rätten att erhålla betalningen har erhållits.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma
om det finns indikation på nedskrivningsbehov. En nedskrivning redovisas när en tillgångs
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen.

Atervinningsvärde
Atervinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorierna lånefordringar och kundfordringar
vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida
kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde vid då tillgången redovisas för
första gången. Tillgångar med kort löptid diskonteras inte. Atervinningsvärdet på övriga
tilgångar är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en
diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den
specifika tilgången. För en tillgång som inte genererar kassaflöden som väsentligen
oberoende av andra tillgångar beräknas ett gemensamt återvinningsvärde för den
kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Aterföring av nedskrivningar
Nedskrivningar återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till
en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes och att det har skett en
förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En
nedskrivning återförs endast till den utsträckning tilgångens redovisade värde efter återföring
inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning
inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts.

Nedskrivning av ieke finansiella tilgångar
För goodwill och andra tillgångar med en obestämd nyttjandeperiod görs årligen en prövning
av att återvinningsvärdet, dvs det högre av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet,
överstiger redovisat värde. För andra icke finansiella tillgångar görs en Iiknande prövning så
snart det finns en indikation på att det redovisade värdet är för högt. Tillgångens värde skrivs
ner till återvinningsvärdet så snart det visats att detta är lägre än redovisat värde.

~

23



HomeMaid AB (publ)
Org.nr 556543-8883

,
11

HomeMaid

Nedskrivning av finansiella tilgångar
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för att
nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar,
såsom upphörande av en aktiv marknad eller att det ej är troligt att gäldenären kan uppfylla
sina åtagande. Nedskrivningsprövning av kundfordringar beskrivs under avsnittet "Finansiella
instrument"

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwil
Goodwill är föremål för årliga nedskrivningsprövningar enligt den ovan beskrivna
redovisningsprincipen. Prövningen kräver en uppskattning av parametrar som påverkar det
framtida kassaflödet samt fastställande av en diskonteringsfaktor. Även om den uppskattade
diskonteringsräntan före skatt som tillämpats för diskonterade kassaflöden hade varit 10% i
stället för ledningens bedömning på 8%, skulle inget nedskrivningsbehov av goodwill
förekomma.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan i
huvudsak Iikvida medel och kundfordringar. Bland skulder återfinns framförallt
leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella instrument redovisas initialt till
anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för
transaktionskostnader för fordringar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga finansiella tillgångar och skulder värderas initialt exklusive transaktionskostnader. En
finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till
instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura
skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att
betala, även om faktura ännu ej mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättgheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över den. Detsamma gäller för del av en finansiell
tilgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs
eller på annat sätt utsläckts.

Detsamma gäller del av finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar
redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller
avyttra tillgången.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med nettobelopp i
balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det
föreligger avsikt att reglera postema med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera
tilgången och reglera skulden.

Lånefordringar och kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag
för osäkra fordringar som bedöms individuellt. Nedskrivning av kundfordran sker när det finns
risk för att hela eller delar av ford ran ej erhålls. Kundfordringars förväntade löptid är kort
varför värdet redovisas till nominell belopp utan diskontering. Nedskrivning av
kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid
och värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Finansiell riskhantering
HomeMaid är genom sin verksamhet exponerad för ränte-, kredit- och motparts- samt
likviditets- och refinansieringsrisker. Styrelsen har beslutat hur koncernen ska hantera dessa
risker.

.t
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Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens
räntenetto negativt. HomeMaid finansieras framförallt via aktieägarnas tillskott samt från den
löpande verksamheten. Koncernens bilpark finansieras dock via leasing. Skulden vid
årsskiftet uppgick till ca 1,2 mkr och förändringar i räntesatser påverkar bolaget. Koncernen
har ca 17,8 mkr i Iikvida medel vilket väsentligt påverkar räntenettot. Under året har de
räntebärande skulderna reducerats genom konvertering av konvertibla skuldebrev som
uppgick till 1,5 mkr.

Kredit- oeh motpartsrisker
Koncernens kreditrisker och motpart består av exponeringar gentemot kommersiella och
finansiella motparter. Med kredit- eller motpartsrisk avses risken för förlust om motparten inte
fullgör sina förpliktelser. HomeMaid begränsar denna risk genom att endast motparter med
god kreditvärdighet accepteras samt genom regelbundna betalningsuppföljningsrutiner.
HomeMaids kommersiella kreditrisk består främst av kundfordringar. Inom affärsområdet
hushållsnära tjänster är dessa fördelade över ett stort antal motparter. Inom affärsområdet
omsorg är motparten svenska kommuner och inom affärsområdet kontorsservice större
företag. Kreditrisken gentemot finansiella motparter begränsas til finansiella institutioner med
hög kreditvärdighet. Per 31 december 2007 fanns inga väsentliga koncentrationer av
kreditrisk. Under verksamhetsåret uppgår befarade kundförluster till ca 60 kkr.

Likviditets- oeh refinansieringsrisker
Med likviditets- och refinansieringsrisk avses risken att kostnaden blir högre och
finansieringsmöjligheterna begränsade när lån skall omsättas samt att betalningsförpliktelser
inte kan uppfyllas som följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering.
Koncernens likvida medel placeras kortsiktigt och målsättningen är att överskottslikviditet
skall användas i enlighet med styrelsens riktlinjer. HomeMaid hanterar likviditets- och
refinansieringsrisken genom att teckna långfristiga bindande kreditlöften. Vid utgången av
2007 hade koncernen en bekräftad checkräkningskredit om 1,7 mkr.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i
resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster
som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alia väsentliga temporära
skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer
sig från det skattemässiga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma t.ex. vid en upp- eller
nedskrivning av en tillgång eller tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt mellan enskilt
koncernföretags redovisning och koncernredovisningen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att avdraget kan avräknas mot överskott vid
framtida beskattning. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig
till investeringar i dotterbolag och filialer redovisas inte i koncernredovisningen då
moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna
och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.
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Materiella an läggn i ngstillgångar/avskrivn i ngar
Anläggningarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässig avskrivning
och nedskrivningar. Planmässiga avskrivningar baseras på en bedömning av tillgångarnas
nyUjandeperiod. Nyttjandeperiod prövas vid varje balansdag och justeras vid behov.
Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer
Fordon innehavda via finansiellieasing
avskrives linjärt över nyttjandeperioden med

20% per år

33% per år

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som
förknippas med ägandet av ett objekt i all väsentlgt överförs från leasegivaren till
leasetagaren. De leasingavtal som inte är finansiella klassificeras som operationella
leasingavtal. En tillgång som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal redovisas som
anläggningstillgång i balansräkningen och motsvarande finansiell skuld hänförs till
räntebärande skulder. Det initiala värdet på båda dessa poster utgörs av det lägsta av
tilgångens verkliga värde eller nuvärdet av minimileasingavgifterna. Leasingbetalningarna
fördelas mellan amortering av skulden och ränta så att varje redovisningsperiod belastas
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats på den under respektive period redovisade
skulden. Leasingavgifter som erläggs under operationella leasingavtal kostnadsförs
systematiskt över leasingperioden.

Immateriella anläggningstilgångar

Goodwil
Koncernens goodwill avser goodwill som uppkommit i sam band med förvärv av rörelse och
företagsförvärv och utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga
värdet på köpeobjektets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill prövas årligen, eller så
snart indikation finns på värdenedgång, för att identifiera eventuell behov av nedskrivning.
Redovisning sker till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade
nedskrivningar.

Balanserade utgifter för utveeklingsarbete oeh Iiknande
Utgifter som uppstått i utvecklingsprojekt (hänförliga till formgivning och test av nya eller
förbättrade produkter) redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är
uppfyllda:
(a) det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan
användas eller säljas
(b) ledningen har för avsikt att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller
sälja den,
(c) det finns förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången,

(d) det kan visas hur den immateriella tillgången kommer aU generera troliga framtida
ekonomiska fördelar,
(e) adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för
att använda eller sälja den immateriella tillgången finns tillgängliga, och
(f) de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling kan
beräknas på ett tillförlitlgt sätt.

Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa villkor redovisas som kostnader när de
uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare har redovisats som en kostnad, redovisas inte som
en tillgång i en efterföljande period. Aktiverade utvecklingskostnader redovisas som
immateriella tillgångar och avskrivningar görs från den tidpunkt då tillgången är färdig att
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användas. Balanserade utgifter avser framförallt utveckling av logotype samt utgifter för
tidsredovisningssystem. Avskrivning sker med 20% årligen.

HomeMaid AB (publ)
Org.nr 556543-8883

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat
av inträffade händelser och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att
fullfölja förpliktelsen. En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig uppskattning
av det belopp som skall utbetalas.

Avsättningar rubriceras som skulder där uppdelning har skett på kortristiga och långfristiga
skulder. Detta är en förändring jämfört med föregående år. Jämförelsesiffrorna har därvidlag
justerats.

Ersättning til anställda
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är
en pensionsplan där koncernen erlägger fasta premier till en separat juridisk enhet. Efter att
HomeMaid beta It premien kvarstår inga förpliktelser för HomeMaid gentemot koncernens
anställda. Avgifterna redovisas som personalkostnader i den period som den betalda
avgiften avser.

Erhållna premier från anställda avseende emitterade aktieoptioner under år 2006 har
redovisats som en ökning av eget kapital. Erhåller koncernen marknadsmässig ersättning
från anställda avseende emitterade egetkapitalinstrument redovisas ingen kostnad i
resultaträkningen.

Ersättningar vid uppsägning kan utgå när en anställd blivit uppsagd före utgången av normal
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar en frivillig avgång. Koncernen redovisar en
skuld och en kostnad i samband med en uppsägning när HomeMaid bevisligen är förpliktigad
att antingen säga upp den anställde före den normala tidpunkten för anställningens
upphörande eller på frivillig basis lämnar ersättningar för att uppmuntra tidigare avgång.

HomeMaid redovisar en skuld och kostnad för bonus när det finns en legal eller informell
förpliktelse på grund av tidigare praxis att betala ut bonus til anställda.

Rapportering per segment
Den primära indelningsgrunden för koncernens segment är de geografiska områdena där
HomeMaid är etablerat. Det interna rapporteringssystemet bygger på motsvarande
uppdelning, varför geografiska områden lämpligast utgör den primära uppdelningsgrunden.
Redovisningen är inte uppbyggd på så sätt att balansräkningens poster fördelas på segment.
Direkt hänförbara tillgångar avser därför kundfordringar och direkt hänförbara skulder avser
leverantörsskulder. Den sekundära indelningsgrunden utgörs av affärsområdena
hemservice, kontorsservice och omsorg. i den interna redovisningen separeras ej tillgångar
eller investeringar på affärsområden varför uppgift ej lämnas härom.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enlig IAS 7 varvid den indirekta metoden använts. Det
innebär att kassaflödet har justerats för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar
under perioden. i likvida medel ingår kassa och bank samt korta placeringar.

Upplysningar om närstående
Mellan HomeMaid och huvudägarna har inga transaktioner förekommit utöver vad som
redovisas i not 5 PersonaL. Övriga närstående utgörs av styrelse och ledning och med dessa
har inte förevarit andra transaktioner än de som redovisas i not 5 PersonaL.
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Kritiska uppskattningar och bedömningar
Vid upprättande av redovisning enligt IFRS och god redovisningssed görs uppskattningar
och antaganden om framtiden som påverkar de i bokslutet redovisade balans- och
resultatposterna. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika
antaganden som ledningen och styrelsen anser vara rimliga under rådande omständigheter.
I de fall då det ej är möjligt att fastställa det redovisade värdet på tillgångar och skulder
genom information från andra källor ligger sådana uppskattningar och antaganden till grund
för värderingen. Om andra antaganden görs eller andra förutsättningar är för handen kan
faktiskt utfall skilja sig från dessa bedömningar. Särskilt inom områdena värdering av
goodwill samt skatter kan bedömningar få en betydande påverkan på HomeMaids resultat
och ställning.

Värdering av underskottsavdrag
I koncernen redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag uppgår till
2.5 Mkr per den 31 december 2007. Det redovisade värdet på dessa skattefordringar har
prövats på balansdagen och det har bedömts som sannolikt att avdragen kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattning. Skattefordringarna avser svenska förlustavdrag vilka kan
utnyttjas under obegränsad tid. Koncernens verksamhet har, med undantag av år 2007, varit
lönsam de tre senaste räkenskapsåren och förväntas fortsätta att ge överskott. HomeMaid
anser därför att det finns faktorer som övertygande talar för att de underskottsavdrag som
skattefordringarna är hänförliga till kommer att kunna utnyttjas mot framtida skattepliktiga
överskott.

Moderbolagets redovisningsprineiper
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt Arsredovisningslagen och
Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer samt
tillämpliga uttalanden från Redovisningsrådets Akutgrupp. RR 32 innebär att moderbolaget i
årsredovisningen för den juridiska personen tillämpar samtlga av EU godkända IFRS och
uttalanden så långt detta är möjligt ¡nom ramen för Arsredovisningslagen. Moderbolaget
tillämpar i huvudsak de principer som beskrivs avseende koncernen ovan. Skillnaderna
mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan.

Uppstä/lningsform för resultat- oeh balansräkning
Moderbolaget följer Arsredovisningslagens uppställningsform för resultat- och
balansräkningen, vilket bland annat innebär en annan uppställningsform för eget kapital och
att avsättningar redovisas som en egen huvudrubrik i balansräkningen.

Goodwil
I moderföretaget tillämpas avskrivning enligt plan på goodwill vilket inte är tillåtet i koncernen.
Avskrivning sker Iinjärt över 5-15 år eftersom goodwill är hänförlig till
företagsförvärv/inkråmsförvärv av strategisk karaktär.

Koneernbidrag
Koncernbidrag redovisas i enlighet med Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande URA7.
Detta innebär att koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas efter sin ekonomiska
innebörd. Bidragen och tillskotten redovisas som en kapitalöverföring, det viii säga som en
minskning eller ökning av fritt eget kapital. Som en följd av denna redovisning kommer
endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i
resultaträkningen.

Leasing
Samtliga leasingavtal betraktas som operationella i moderbolagets redovisning. I
koncernredovisningen redovisas dock vissa avtal såsom finansiella. Se vidare under rubriken
"Leasingavtal".
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Not 2 Information per affärsområde och geografiskt område - koncernen

Primärt segment - geografiskt område

Väst Gävle/Da/a och norrland
2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007-12-31 -2006-12-31

Intakter 8459 8296 9685 8004
Direkt hanförbara kostnader -7 763 -7 131 -8310 -6951
Resultat 696 1 165 1 375 1053

Direkt hänförbara omsattningstillgångar 754 845 977 816
Direkt hanförbara anlaggningstillgångar
- materiella 127 30 51 30
- immateriella 530 530 756 756
Direkt hanförbara kortfristiga skulder -189 -66 -210 -110

Direkt hanförbara investeringar
- i materiella anläggningstillgångar 118 9 27 0
- i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 150
Direkt hänförbara avskrivningar -33 -11 -13 -18

Mälardalen Stockholm
2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007-12-31 -2006-12-31

Intäkter 11 188 8620 31 037 26 370
Direkt hanförbara kostnader -9749 -7 386 -29 844 -24 299
Resultat 1439 1234 1 193 2071

Direkt hanförbara omsättningstillgångar 979 821 2896 1 919
Direkt hanförbara anlaggningstillgångar
- materiella 86 35 120 59
- immateriella 1309 1309 2068 2040
- finansiella 0 0 260 260
Direkt hanförbara kortfristiga skulder -124 -155 -315 -297

Direkt hänförbara investeringar
- i materiella anläggningstillgångar 73 17 69 17
- i immateriella anläggningstillgångar 0 521 28 0
Direkt hänförbara avskrivningar -24 -23 -48 -44

Syd och ovriga orier Gemensamma funktioner
2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007-12-31 -2006-12-31

Intakter 5983 3357 0 69
Direkt hanförbara kostnader -5 807 -2 871 -6 954 -4 734
Finansnetto 0 0 200 -175
Skattekostnad 0 0 -75 -73
Resultat 176 486 -6 829 -4913

Direkt hanförbara omsattningstillgångar 390 262 19 089 3238
Direkt hänförbara anlaggningstillgångar
- materiella 65 23 1976 1 781
- immateriella 160 110 391 400
- finansiella 0 0 2527 2603

Direkt hanförbara kortfristiga skulder -113 -80 -13 809 -11 929
Direkt hanförbara långfristiga skulder 0 0 -1 188 -1 249

Direkt hanförbara investeringar
- i materiella anläggningstillgångar 55 0 763 611
- i immateriella anlaggningstillgångar 50 0 122 87
Direkt hänförbara avskrivningar -17 -13 -663 -589
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Sekundärt segment - affärsområde

Hushå/lsnära tjänster
2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31

Kontorsservice
2007-01-01 2006-01-01

-2007-12-31 -2006-12-31

I ntäkter 38 954 28 592 18616 18 249

Omsorg
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

I ntäkter 8782 7806

Not3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007 -12-31 -2006-12-31
Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Revisionsuppdrag - SET 110 110
Andra uppdrag - SET 25 25

Revisionsuppdrag - KPMG 13 175 13 175
Andra uppdrag - KPMG 57 122 57 122

205 297 205 297

Arvodena avser revisionsfirmorna SET oeh KPMG. Med revisionsuppdrag avses granskningen av
årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på
bolagets revisorer aU utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakUagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag,

Not 4 Operationellleasing

2007-01-01
-2007-12-31
Koncernen

2006-01-01
-2006-12-31
Koneernen

2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31

Moderbolaget Moderbolaget

Under året betalda leasingavgifter 218 204 1046 867

Avtalade framtida leasingavgifter
avseende ieke uppsägningsbara kontrakt
förfaller till betalning:

Inom eU år

Mellan två oeh fem år
Senare än fem år

234
389

231
583

786
1492

673
1467

623 814 2278 2140
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Not5 Personal 2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007-12-31 -2006-12-31
Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Medelantalet anställda

Vast 26 23 26 23
Gavle/Dala 28 24 28 24
Mälardalen 37 26 37 26
Stockholm 115 106 84 64
Syd 33 13 33 13

239 192 208 150

Könsfördelning

Kvinnor 211 162 183 125
Man 28 30 25 25

239 192 208 150

Könsfördelning i styrelsen

Kvinnor 50% 50% 50% 50%
Män 50% 50% 50% 50%

Löner och andra ersättningar

Löner och andra ersattningar 40 038 32 879 34 280 27 783
Pensionskostnader 2419 1233 2188 929
Sociala kostnader 12 868 10476 11 034 8886

55 325 44 588 47502 37 598

Löner och ersättningar til styrelse och verkställande direktör

Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader

851
119
302

1272

532
75

194
801

851 532
119 75
302 194

1272 801

2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31

81
60 60
60 40

40
201 140

Styrelsearvode til styrelsens ledamöter har kostnadsförls enligt fö/jande:

Marie Ehrling (ordförande under 2007)
Nils-Erik Ahmansson (Iedamot, ordförande under 2006)
Jan Ahlström (Iedamot)

Asa Keller (Iedamot)
Mona Boström (Iedamot under 2006)

Utöver ovan nämnda styrelsearvoden har inga ersättningar utgått förutom kostnadsersattningar till styrelsen.
Till verkstallande direktören Asa Keller har utgått lön och ersattningar om sammanlagt 650 kkr (369). Bolaget
har gentemot VD en uppsägningstid om 6 månader samt 6 månaders avgångsvederlag. VD har gentemot
bolaget en uppsagningstid om 6 månader. VD har arbetat deltid period vis pga föräldraledighet.

Löner och ersattningar till bolagets ledning exklusive VD har uppgått till 1 942 kkr (1 537). Bolagets ledningsgrupp
består av VD, fyra regionchefer samt CFO. Ingen har en uppsägningstid överstigande sex månader.
Pensionsförmåner för övriga ledande befattningshavare följer i allt vasentligt allmän pensionsplan.

Riktlinjer för ersattning till anstallda har fastslagits av årsstämman. För år 2008 föreslås riktlnjerna vara oförändrade.
Riktlinjerna framgår av förvaltningsberättelsen.
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Not 5 - forts

I sam band med den företrädesemission som genomförts under år 2007 garanterade Backahill AB och
Ahlström & Partners AB all samtlga nyemillerade aktier skulle tecknas. För della har en ersällning utgåll om
5% av garantibeloppet.

Under året har konvertibler konverterats till aktier under året. Konvertibelinnehavare var Backahill Utveckling
AB och Ahlström & Partners AB. Fram till och med konverteringstidpunkten (2007-03-29) utgick ranta om 5%
på det konvertibla skuldebrevet.

Vid extra bolagsstämma 2005-10-26 har beslut fallats om all genomföra ell optionsprogram riktat till bolagets
ledande personal såsom VD, ekonomichef, regionchefer samt styrelseledamöter och medlemmar i bolagets
Advisory Board. Optionsprogrammet har erhållit stor anslutning och kommer maxima It innebära en utspadning
om 6%. Optionsvillkoren innebar en räll för deltagarna all förvärva aktier till ell anskaffningsvarde inklusive betald
optionspremie om totalt 3.76 kr. Aktieteckning kan ske under perioden 15 februari till och med 31 december år 2008.
Optionspremie och teckningskurs har beraknats på marknadsmassiga villkor.

Sjukfrånvaro 2007-01-01
-2007-12-31
Koncernen

2006-01-01
-2006-12-31
Koncernen

2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31

Moderbolaget Moderbolaget

Total sjukfrånvaro som en andel
av ordinarie arbetstid 8,8% 12,0% 7,9% 12,0%

Andel av den totala sjukfrånvaron
som avser sammanhangande
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 58,3% 54,9% 56,0% 54,9%

Sjukfrånvaro sam en andel av varje
grupps ordinarie arbetstid

Fördelad efter kön:
Man
Kvinnor:

11,0% 26,6% 11,0% 26,6%
88,0% 73,4% 88,0% 73,4%

14,9% 18,5% 14,0% 18,5%
58,3% 53,8% 58,0% 53,8%
26,8% 27,7% 28,0% 27,7%

Fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre
30-49 år

50 år eller aldre

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstilgångar

2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007-12-31 -2006-12-31
Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande -162 -116 -130 -116
Goodwill -298 -245
Inventarier, verktyg och installationer -636 -582 -170 -155

-798 -698 -598 -516
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Not7 Skatter

Redovisad skattekostnad
2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007-12-31 -2006-12-31
Koncernen Koneernen Moderbolaget Moderbolaget

Aktuell skaltekostnad (-) /
skatleintäkt (+)

Period ens skatlekostnad 0 -5 -210 84
0 -5 -210 84

Uppskjuten skaltekostnad (-) /
skalteintäkt (+)

Uppskjuten skatleintäkt avseende
underskotlsavdrag 0 0 0 83
Uppskjuten skatlekostnad till
följd av tidigare aktiverat skatle-
värde i underskottsavdrag -75 -68 0 -83

-75 -68 0 0

Total redovisad skaltekostnad -75 -73 -210 84

Uppskjutna skattefordringar 2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007-12-31 -2006-12-31
Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Uppskjutna skaltefordringar
Avseende ej utnyttjade under-
skottsavdrag 2527 2603 2800 2800

2527 2603 2800 2800

Avstämning effektiv skatt
2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 % 2006-12-31 %

Koncernen

Resultat före skatt -1 875 1 169
Skatt enligt gällande skattesats
för moderbolaget 525 -28,0% -327 28,0%
leke avdragsgilla kostnader -12 1,0%
leke skattepliktiga intäkter 0,0%
Skatleeffekt koneernbidrag 83 -7,1%
Skatteeffekt avsättning 34 -2,9%
Skatteeffekt återföring
goodwillavskrivningar -75 4,0% 68 -5,8%
Möjligt underskottsavdrag som
ej aktiverats -525 28,0%
Utnyttjande av ej
balanserade underskottsavdrag 81 -6,9%
Redovisad effektiv skatt -75 4,0% -73 -6,3%

't
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Not 7 torts. 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 % 2006-12-31 %

Moderbolaget

Resultat före skatt -1 332 647
Skatt enligt gällande skattesats
för moderbolaget 373 -28,0% -181 28,0%
leke avdragsgilla kostnader -11 1,7%
leke skattepliktiga intäkter 0 0,0%
Utnyttjande av tidigare ej
aktiverat underskottsavdrag 192 -29,7%
Möjligt underskottsavdrag som
ej aktiverats -373 28,0%
Skatteeffekt koncernbidrag -210 -15,8% 84 -13,0%
Redovisad effektiv skatt -210 15,8% 84 12,9%

Not 8 Immateriella anlaggningstilgångar - Balanserade utgifter tör
utvecklingsarbeten och Iiknande

2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007-12-31 -2006-12-31
Koncernen Koneernen Moderbolaget Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 602 517 602 517
Arets investeringar 122 85 122 85
Vid årets slut 724 602 724 602

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -202 -86 -202 -86
Arets avskrivningar -131 -116 -131 -116
Vid årets slut -333 -202 -333 -202

Redovisat värde vid årets slut 391 400 391 400

Not 9 Immateriella anlaggningstilgångar - Goodwil

2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007-12-31 -2006-12-31
Koneernen Koneernen Moderbolaget Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4745 4072 4111 3441
Arets investeringar 78 673 50 670
Vid årets slut 4823 4745 4161 4111

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början 0 0 -1 407 -1 162
Arets avskrivningar 0 0 -298 -245
Vid årets slut 0 0 -1 705 -1 407

Redovisat värde vid årets slut 4823 4745 2456 2704
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Förvärv av verksamhet år 2006

Under 2006 gjorde två företagsförvärv; Hem- och familjeservice JLM Assistance AB i Uppsala samt Sefyr
Hemservice i Falun. Båda förvärven skedde genom inkråmsförvärv, Sefyr Hemservice hade en bedömd
årsomsättning vid förvärvstidpunkten om ca 500 kkr och Hem- och familjeservice JLM Assistance AB ca 1 500
kkr. Sefyr Hemservice bedöms ha påverkat koncernens resultat negativ medan Hem- och familjeservice JLM
Assistance AB har haft motsatt påverkan. Då förvärven skett genom inkråmsförvärv och relativt snabbt
inlemmats i befintlig organisation är en närmare precisering av omsättning och resultat ej möjlig.

Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill:

,~
HorncMaid

100
50

400

Hem- och familjeservice JLM Assistance ABSefyr Hemservice
Köpeskillng
Kontant beta It

Reserverad tilläggsköpeskilling 061231
Verkligt värde på emitterade aktier
Direkta kostnader i samband med förvärvet
Sammanlagd köpeskilling
Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar
Goodwill

o
150

o
150

100
23

523
o

523

Förvärv av verksamhet år 2007

Under 2007 har Växjö Hemservice och KOM Hemtjänst i Täby förvärvats. Förvärven skedde genom
inkråmsförvärv. Växjö Hemservice hade en bedömd årsomsättning om ca 300 kkr och Kom Hemtjänst i Täby
ca 1 300 kkr. Båda förvärven har påverkat resultatet negativt. Då förvärven skett genom inkråmsförvärv och
relativt snabbt inlemmats i befinllg organisation är en närmare precisering av omsättning och resultat ej möjlig.
Förvärvet av KOM Hemtjänst gjordes i dotterbolaget HomeMaid Care AB

Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill:

Växjö Hemservice KOM Hemtjänst
Köpeskillng
Kontant beta It

Reserverad tiläggsköpeskillng
Verkligt värde på emitterade aktier
Direkta kostnader i sam band med förvärvet
Sammanlagd köpeskilling
Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar
Goodwill

50 50

50
o

50

50
-22
28

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är följande:

Materiella anläggningstillgångar: 22

.~
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Upplysning om prövning av nedskrivningsbehov för goodwil- koncernen
Goodwill fördelar sig på koncernens kassagenererande enheter identifierade per primära segment det viII säga
geografiska områden. En sammanställning av fördelning av goodwil per kassagenererande enhet återfinns
nedan:

2007-12-31 2006-12-31

Väst
Gävle/Dala och Norrland

Mälardalen
Stockholm
Syd

530
756

1309
2068

160
4823

530
756

1308
2041

110
4745

Beräkningar av återvinningsbart belopp för att pröva upptaget värde baseras på antagande om framförall
tillväxt och vinstmarginaler. Utifrån dessa antaganden har kassaflöden för de fem kommande åren diskonterats
till ett nuvärde. Antagande om framtida tilväxt och marginaler baseras på historisk utveckling och antaganden
om marknadsutvecklingen. Diskonteringsräntan har i samtliga prövningar uppgått till 8%. Bedömd tillväxttakt
varierar beroende på inom vilket affärsområde den kassagenererande verksamheten verkar. Affärsområdena i
detta sammanhang är: hushållsnara tjänster och omsorg, Genomsnittlig framtida tillväxttakt för affarsområdet
hushållsnära tjänster är 13% (16%) och för omsorg 5% (5%).

Not 10 Materiella anlaggningstilgångar - Inventarier, verktyg och installationer

2007-01-01 2006-01-01 2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31 -2007-12-31 -2006-12-31
Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3880 3365 1 510 1379
Árets investeringar 1462 885 387 131
Avyttringar och utrangeringar -1 028 -370 -195 0

Vid årets slut 4314 3880 1702 1 510

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1 922 -1 476 -1 136 -981
Árets avskrivningar -636 -582 -170 -155
Avyttringar och utrangeringar 669 136 189 0
Vid årets slut -1 889 -1 922 -1 117 -1 136

Redovisat värde vid årets slut 2425 1958 585 374
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Not 11 Finansiella anläggningstillgångar - Andelar i koncernföretag - Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

Vid årets slut

2007-01-01 2006-01-01
-2007-12-31 -2006-12-31
Moderbolaget Moderbolaget

3369 3369
3369 3369

-1 302 -1 302
-1 302 -1 302

2067 2067

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Specifikation av aktier i dotterbolag

Dotlerbolag
Homemaid i
Göteborg AB, 556545-1837
HomeMaid Care AB, 556568-5244

Säte
Antal andelar/
Andel i %

2007-12-31 2007-12-31

Redovisat värd Redovisat värde

Göteborg
Halmstad

1000/100%
1000/100%

117 117
1 950 1 950
2 067 2 067

Not 12 Finansiella anläggningstilgångar - Uppskjuten skattefordran

Koncernen 2007 Uppskjuten Uppskjuten
skatlefordran skatleskuld

Underskotlsavdrag 2527

Koncernen 2006 Uppskjuten Uppskjuten
skatlefordran skatleskuld

Underskotlsavdrag 2603

Moderbolaget 2007 Uppskjuten Uppskjuten
skatlefordran skatleskuld

Underskotlsavdrag 2800

MOderbolaget 2006 Uppskjuten Uppskjuten
skatlefordran skatleskuld

U nd erskotlsavd rag 2800

Netlo
2527

Netlo
2603

Netlo
2800

Netlo
2800

I moderbolaget redovisas en uppskjuten skatlefordran på 2,8 mkr, vilket motsvarar den del av
det skatlemässiga underskotlet som beräknas kunna utnytljas inom en period om 3-5 år. I
moderbolaget föreligger dock betydande uppskjutna skatlefordringar pga underskotlsavdrag.
Outnyttjade underskotlsavdrag uppgår per 2007-12-31 till ca 16,5 mkr, innebärande atl
taxerade underskotlsavdrag för vilken uppskjuten skattefordran ej redovisats uppgår till cirka
6,5 mkr. Etl framtida nyttjande av dessa underskotlsavdrag skulle motsvara etl värde om cirka
1,8 mkr.
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Not 13 Finansiella anlaggningstilgångar - Andra långfristiga fordringar

Fordringarna om 260 kkr avser kapitalförsäkringar som dotterbolaget äger. Av beloppet ovan har en del av
kapitalförsäkringarna motsvarande ett anskaffningsvärde om 120 kkr pantsatts som säkerhet för en
pensionsutfästelse till före detta ägare till HomeMaid Care AB. Pensionsutfästelsen kan, enligt avtal, ej
överstiga kapitalförsäkringens värde. Reservering har skett med belopp motsvarande det bokförda värdet på
kapitalförsäkringen.

Not 14 Kundfordringar och övriga fordringar - koncernen

Moderbolaget har många kunder som köper HomeMaids tjänster för förhållandevis små belopp. Delta i sig
innebär en lägre kreditrisk även om flertalet kunder är privatpersoner. Risken alt bolaget väsentligt påverkas
av bristande betalningsförmåga hos vissa kunder bedöms som mycket liten. Under 2007 uppgår konstaterade
och befarade kundförluster till ca 60 kkr. Det finns inga väsentliga förfallna fordringar där reservering ej skett.

I dolterbolaget HomeMaid Care finns endast ett fåtal större kunder. Då dessa är kommuner bedöms
kreditrisken som låg.

I övriga fordringar ingår följande del poster:

Förskolt till personal
Skaltekonto
Skaltefordringar

2007-12-31
Koncernen

11
117
358
486

2006-12-31
Koncernen

o
40

353
393

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intakter

Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter

2007-12-31
Koncernen

199
638

o
837

2007-12-31
Moderbolaget

180
633

o
813

2006-12-31
Moderbolaget

110
510
119
739

2006-12-31
Koncernen

118
509
180
807

Not 16 Eget kapital

Aktieslag
Antal aktier i moderbolaget uppgår till 17 841 474 varav 2 250 000 är av aktieslag A och 15 591 474 är av
aktieslag B. Kvotvärdet uppgår till 0,05 kr. Under år 2007 har konvertibla skuldebrev konverterats till 1 500000
A-aktier. Vidare har en företrädesemission genomförts som innebar en ökning med 750 000 A-aktier och 5 197
158 B-aktier.

Emissioner
Arsstämman i maj beslutade alt genomföra en företrädesemission. Emissionen övertecknades med 108%.
Aktier tecknades till elt belopp om totalt 37,1 mkr. Genom nyemissionen tillfördes det egna kapitalet cirka 16,0
mkr efter emissionskostnader.

På ordinarie årsstämma 2007-05-21 bemyndigades styrelsen alt vid elt eller flera tillfällen falta beslut om
nyemission av upp till 1 500 000 B-aktier. Bemyndigandet kan bland annat användas i samband med förvärv.
Under år 2008 har bemyndigandet ej utnyltjats.
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Optionsprogram

Vid extra bolagsstämma 2005-10-26 beslutades om ett optionsprogram som riktade sig till styrelse och
ledande befattningshavare. Under det första halvåret år 2006 tecknades och inbetalades premier för
skuldebrev med vidhangande optionsrätter. Vid nyteckning av maximalt 973 048 aktier tillförs bolagets egna
kapital ca 3,5 mkr utöver inbetald premie. Bolagets aktiekapital kan darmed genom nyteckning öka med
maxima It 48 652 kr motsvarande en utspädning om ca 6%. Omrakning har skett av kurs och antal aktier utifrån
fastställda optionsvillkor som en följd av företradesemissionen som genomförts under år 2007.

Resultat per aktie

Antalet A-aktier uppgår till 2 250 000 (0) och antalet B-aktier uppgår till 15 591 474 (10 394 316). Vid
upplysning om resultat per aktie avses resultat efter skatt i förhållande til antalet utgivna aktier per
balansdagen. Genomsnittligt antal aktier uppgår till 14 104 737 år 2007 och 10 368 000 för år 2006. Utgivna
värdepapper som påverkar resultatet per aktie var år 2006 konvertibla skuldebrev samt optioner. Ar 2006
motsvarades utestående vardepapper 1 500000 A-aktier (konvertibler) och 733 000 B-aktier (optioner). Per
2007-12-31 motsvaras utestående vardepapper av optioner som vid konvertering ökar antalet B-aktier med
973048. Lamnad uppgift om resultat per aktie efter utspädning avser antal utgivna aktier per balansdagen
med tillagg av optioner samt för år 2006 även konvertibla skuldebrev.

Not 17 Kortristiga skulder - Konvertibla lån

Moderbolaget emitterade konvertibla skuldebrev om 1 500 kkr under år 2005. Detta berattigade till utbyte mot
A-aktier med 5 röster per aktie. Konverteringskursen utgjorde 1 krona per aktie. Konvertering har skett under
2007.

Not 18 Långfristiga skulder - Skulder til kreditinstitut

2007-12-31
Koncernen

2007-12-31 2006-12-31

Moderbolaget Moderbolaget

2006-12-31
Koncernen

Del av skuld som fönaller inom 2-5 år 1 188
1 188

989
989

Skulderna avser finansiell leasing av koncernens vagnpark.

Per 2006-12-31 rubricerades avsättning om 260 kkr avseende pensioner såsom långfristig
skuld (se vidare not 13). Avsattningen ar rubricerad som kortristig skuld per 2007-12-31.

Not 19 Checkräkningskredit

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

2007-12-31
Koncernen

1700
o

2006-12-31
Moderbolaget

1700
68

2006-12-31
Koncernen

1 700
68

2007-12-31
Moderbolaget

1700
o

Not 20 Leverantörsskulder och övriga skulder - koncernen
På balansdagen finns inga väsentliga skulder som förfallit till betalning.

I posten övriga skulder och övriga avsättningar ingår följande delposter:
2007-12-31 2006-12-31
Koncernen Koncernen

2 418 1 750
937 7871 1
594 495260 0o 5034 5

4 244 3 088
W

Mervardeskatt
Källskatt
Förlagslån
Skuld finansiellieasing

Avsättning pensionsåtagande
Avsattning tilläggsköpeskilling
Övriga skulder
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Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Upplupna löner 1858 1090 1 142 747
Upplupna semesterlöner 3473 2762 3193 2548
Upplupna social a avgifter 2342 1825 2129 1 605
Upplupen löneskatt 419 201 355 104
Övriga upplupna kostnader 866 532 863 506
Förutbetalda intakter 315 341 315 312

9273 6751 7997 5822

Not 22 Finansiella tilgångar och skulder - koncernen

2007-12-31
Redovisat varde Verkligt varde Ej finansiella Summa

tillgångar och balansräkning
skulder 1)

Kundfordringar 5996 5996 0 5996
Likvida medel 17 766 17 766 0 17 766
Kundfordringar och lånefordringar 23 762 23 762 0 23 762

Övriga långfristiga
rantebarande skulder 1 188 1 188 0 1 188
Övriga kortristiga
räntebärande skulder 0 0 4244 4244
Leverantörsskulder 983 983 0 983
Finansiella skulder till
upplupet anskaffningsvärde 2171 2171 4244 6415

2006-12-31
Redovisat varde Verkligt varde Ej finansiella Summa

tilgångar och balansrakning
skulder 1)

Kundfordringar 5886 5886 0 5886
Likvida medel 815 815 0 815
Kundfordringar och lånefordringar 6701 6701 0 6701

Övriga långfristiga
rantebärande skulder 729 729 260 989
Övriga kortristiga
räntebarande skulder 1568 1568 3088 4656
Leverantörsskulder 1 180 1 180 0 1 180
Finansiella skulder till
upplupet anskaffningsvärde 3477 3477 3348 6825

1) Med ej finansiella tillgångar och skulder avses poster som ej värderas och redovisas i enlighet med kraven i
IAS 39 Finansiella instrument.
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Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprattats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder (IFRS), sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en
rattvisande bild av koncernens och moderbolagets stallning och resultat. Förvaltningsberattelsen för
koncernen respektive moderbolaget ger en rattvisande översikt över koncernens och moderbolagets
verksamhet, stallning och resultat samt beskriver vasentiiga risker och osakerhetsfaktorer som moderbolaget
och de företag som ingår i koncernen står inför.

Halmstad 2008-04-17

L~ ('

e:~ ¿k:5
Verkställande direktör

Marie Ehrling
Ordförande

~ld;hhl~W~ ~-c- ~ ?£I/l;
~ln ~hlström

StyrelseledamotStyrelseledamot

Min revisionsberattelse har Iamnats 2008-04- 'Z ~
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REVISIONSBERÄ TTELSE

Til årsstämman i
HomeMaid AB (publ)

org nr: 556543-8883

Vi har granskat ~rsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning i HomeMaid AB (publ) för ~r 2007. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och

för att ~rsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av ~rsredovisningen samt för att

internationella redovisningsstandarder IFRS s~dana de antagits av EU och ~rsredovisnings-
lag en tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. V~rt ansvar är att uttala oss om
~rsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen p~ grundval av v~r revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
~rsredovjsningen och koncernredovisningen inte inneh~lIer väsentliga felaktigheter. En
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ing~r ocks~ att pröva redovisningsprinciperna och

styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat ~rsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i ~rsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för v~rt uttalande
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, ~tgärder och förh~lIanden i bolaget för att
kunna bedöma om n~gon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om n~gon styrelseledamot eller verkställande direktören
p~ annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, ~rsredovisningslagen eller bolags-

ordningen. Vi anser att v~r revision ger oss rimlig grund för v~ra uttalanden nedan.

Ârsredovisningen har upprättats i enlighet med ~rsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder
IFRS s~dana de antagits av EU och ~rsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med ~rsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att ~rsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskaps~ret.

Helsingborg den 25 april 2008

SET Revisionsbyrå AB
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MEMBER. .
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