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VD har ordet
 

Bästa aktieägare, 

Orasolv nådde under hösten intäkter om ca 100 mkr 

på helårsbasis från tandvårdsverksamheten (proforma 

efter förvärvet av Michelinkliniken) vilket var en viktig 

milstolpe. Tillväxten inom tandvården uppgick till 

37% där den organiska delen stod för 13% och för-

värven utgjorde resterande del. Vi ser fortsatt goda 

tillväxtmöjligheter både på befintliga kliniker och 

genom förvärv. 

Försäljningen av Preventum Partner skedde efter ett 

noga genomtänkt strategisk beslut vilket innebär att 

Orasolv helt ska satsa på att driva och förvärva tand-

vårdskliniker. 

Övergången till redovisning enligt IFRS gör Orasolv 

mer jämförbart med andra noterade bolag och en 

viktig händelse är onekligen att koncernen kunde 

redovisa ett positivt resultat efter skatt för det sista 

kvartalet. Under året har bolaget belastats med kost-

nader av engångskaraktär om ca 2,5 mkr som är 

hänförliga till bland annat integration av förvärv. 

För 2016 fokuserar vi på följande huvudområden: 

 
• Fortsatta förvärv inom de tre storstadsregionerna 

Stockholm-Uppsala, Göteborg och Malmö. 

• Organisk tillväxt i befintliga kliniker. Samtliga kliniker 

kan öka kapacitetsutnyttjandet genom att utnyttja 

behandlingsrummen fler timmar varje vecka och öka 

effektiviteten varje klinisk timme. 

• Ökad lönsamhet i befintliga kliniker. Den långsiktiga 

målsättningen är att nå en EBITDA marginal (rörelse-

resultat före avskrivningar) om minst 15 % på klinik-

nivå. 

Över tid är målet är att overheadkostnaderna i Orasolv 

inte ska överstiga 5 % av koncernens intäkter. Kort-

siktigt kommer kostnaderna att bli något högre men i 

takt med att vi expanderar räknar vi med att röra oss 

mot målnivån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gläds åt många nya medarbetare under 2015, flera 

tusen nya patienter, ett starkare Orasolv-koncept samt 

en balansräkning som möjliggör en aktiv förvärvsstra-

tegi. 

 

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare för stort 

engagemang och fin prestation. Ni har på ett 

väldigt förtjänstfullt sätt servat våra kunder med 

kvalitativt omhändertagande vilket är en förut-

sättning för vår existens och framtida expansion. 
 

Stockholm i april 2016 

 

 

 

 

 

 

Maria Johansson 

VD 

Orasolv AB 
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Förvaltningsberättelse
 

Styrelsen och verkställande direktören för Orasolv AB 

(publ) lämnar härmed årsredovisning och koncernre-

dovisning för verksamhetsåret 2015. Alla belopp 

redovisas, om inte annat anges, i tusental svenska 

kronor. 

Bolagsuppgifter 
Bolagets organisationsnummer är 556585-4394. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm med adress Dande-

rydsgatan 26, 114 26 Stockholm. Bolaget registrera-

des hos Bolagsverket den 7 februari 2000. Bolagets 

associationsform regleras av aktiebolagslagen 

(2005:551). 

Affärsidé 

Orasolv driver en tandvårdskedja som erbjuder sina 

kunder en trygg och professionell tandvård. Bolaget 

utvecklar, förvärvar och integrerar mottagningar med 

målet att skapa rätt synergier. Ambitionen är att 

bygga Sveriges bästa och en av de tre största tand-

vårdskedjorna.  

Väsentliga händelser under året 
I januari 2015 tillträddes klinikerna Wiismile, Tandlä-

kare Karina Melander och Tandläkare Lazlo Nagy. I 

samtliga fall förvärvades rörelserna och inte bolagen. 

Wiismile möjliggjorde en etablering i Malmö i linje 

med bolagets strategi att fokusera på de tre storstads-

regionerna. Kliniken har sex behandlingsrum och 

ligger centralt i Malmö, men drogs med ekonomiska 

problem. Därför blev strukturen på köpeskillingen 

sådan att huvuddelen utgår i form av tilläggsköpeskil-

lingar om det ekonomiska utfallet blir lyckat.  

Verksamheterna Karina Melander och Laszlo Nagy var 

så kallade förtätningsförvärv som innebär att deras 

befintliga kliniker flyttade in till Orasolvs egna kliniker 

- Tandpoolen i Stockholm respektive Dômen-

tandläkarna i Uppsala. Bägge förvärven har varit 

framgångsrika och bidragit positivt till bolagets resul-

tat. 

I juni 2015 ingick Bolaget avtal med ägarna om för-

värv av Michelinkliniken. Affären genomfördes den 1 

september. I samband med tillträdet av Michelinklini-

ken emitterade Orasolv 3.375.527 aktier som dellik-

vid. 

I september genomfördes förvärvet av Norrmälar-

strandskliniken. Verksamheten skall under 2016 inte-

greras i kliniken M-Dental, som är belägen i närheten.  

Den 19 november avyttrade Orasolv det helägda 

dotterbolaget Preventum Partner AB till ett av Lifco AB 

helägt dotterbolag. Affären var ett led i att renodla 

verksamheten som nu är helt fokuserad på att bedriva 

tandvård vid, i dagsläget, åtta kliniker.  

 

Bolagsstämman den 23 april 2015 beslutade att emit-

tera 1.500.000 teckningsoptioner till dotterbolaget 

Preventum Partner AB för att förvärvas av koncernens 

ledande befattningshavare. Totalt har bolaget 

4.500.000 utestående teckningsoptioner. 

 

Från och med bokslutskommunikén 2015 redovisar 

bolaget i enlighet med redovisningsprinciperna IFRS. 

Syftet med att anpassa redovisningen i enlighet med 

IFRS är att göra redovisningen mer jämförbar med 

andra noterade bolag. 
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Verksamheten

Orasolv Clinics – Tandvårdstjänster 
Tandvårdsverksamheten drivs i dotterbolaget Orasolv 

Clinics AB och verksamheten består av att utveckla 

och förvärva helägda tandvårdsmottagningar. Orasolv 

Clinics bedriver verksamhet på åtta kliniker. 

Aurakliniken, Stockholm 

Aurakliniken vid Stureplan i Stockholm erbjuder speci-

alisttandvård inom parodontologi (tandlossning), 

implantatkirurgi, endodonti (tandrotsbehandling) 

samt protetik (ersättning av förlorade tänder). På 

kliniken arbetar tre specialister, en ST tandläkare, en 

tandhygienist och fyra tandsköterskor. Mottagningen 

har sex behandlingsrum. 

Dômentandläkarna, Uppsala 

Dômentandläkarna bedriver allmäntandvård, ligger i 

centrala Uppsala och har sex behandlingsrum. På 

kliniken arbetar fyra tandläkare, fyra tandhygienister 

och fyra tandsköterskor. Arbetssättet på Dômentand-

läkarna skiljer sig från övriga kliniker då de i stor ut-

sträckning tillämpar en s.k. delegerad tandvård vilket 

innebär att tandläkarna betjänar tandhygienisterna. 

Kliniken använder CAD/CAM och fräsmaskin för egen 

tillverkning av porslinskronor.   

M-Dental, Stockholm 

M-Dental är en allmäntandläkarmottagning på 

Kungsholmen i Stockholm. I klinikens fyra behand-

lingsrum arbetar tre tandläkare, två tandhygienister 

och tre tandsköterskor. 

Michelinkliniken, Stockholm 

Michelinkliniken är Orasolvs senaste förvärv. Kliniken 

bedriver allmäntandvård i Huddinge och förvärvades i 

september 2015. Den har fem behandlingsrum i en 

tandläkarvilla, där fyra tandläkare, en tandhygienist 

och fyra sköterskor arbetar. På kliniken finns 3D rönt-

gen för planering av avancerade behandlingar samt 

CAD/CAM och egen fräsmaskin för egen produktion 

av porslinskronor. 

Tandpoolen, Stockholm 

Tandpoolen är en allmäntandläkarmottagning på 

Gärdet i Stockholm. I klinikens fem behandlingsrum 

arbetar fyra tandläkare, två tandhygienister och fyra 

tandsköterskor. Kliniken är utrustad med bland annat 

3D-röntgen samt CAD/CAM med fräsmaskin för egen 

tillverkning av porslinskronor. 

Tandverket, Göteborg 

Tandverket, som ligger i centrala Göteborg, har sedan 

etableringen för ca 20 år sedan blivit ett välkänt va-

rumärke lokalt och var under några år ansvarigt för all 

privat akuttandvård inom Göteborg. Mottagningen 

bedriver huvudsakligen allmäntandvård men utför 

även mer avancerade behandlingar. Tandverket har 

idag sju behandlingsrum. På mottagningen arbetar 

fyra tandläkare, två tandhygienister samt fem 

tandsköterskor.  

Tyresö Tandvårdsteam 

Kliniken är inriktad på familjetandvård, protetik, im-

plantat samt behandling av tandvårdsrädda. Mottag-

ningen, som har sju behandlingsrum, bemannas av 

fyra tandläkare på heltid med sina team samt två 

tandhygienister. 

Wiismile, Malmö 

Wiismile ligger invid Lilla Torg i centrala Malmö och 

har sex moderna behandlingsrum. På kliniken arbetar 

fem tandläkare med sina team samt en tandhygienist.  

Orasolvs erbjudande vid klinikförvärv 
Orasolv erbjuder säljarna en kombination av kontan-

ter, aktier i Orasolv AB och tilläggsköpeskilling om 

kliniken utvecklas enligt plan. Säljaren får anställning 

(alternativt konsultavtal) i Orasolv samtidigt som delä-

gandet är ett incitament för att fortsatt utveckla klini-

ken och ta del av de synergieffekter som kan uppnås 

genom att ingå i ett större sammanhang. Dessutom 

får kliniken tillgång till Orasolvs kvalitetssäkringssy-

stem, klinikstöd och administrativa funktioner som det 

blir allt svårare för enskilda kliniker att upprätthålla på 

egen hand. 

Utvecklingen under 2015 
Orasolv har som mål att tandvårdsverksamheten ska 

leverera en EBITDA-marginal om minst 15 %. Under 

2015 var det två kliniker som redovisade en marginal 

över 15%,, varav en klinik betydligt över. Två kliniker 

låg över 12%, tre kliniker mellan 5% och 9% medan 

en (Wiismile) gick med kraftig förlust. Samtliga kliniker 

har möjlighet att öka såväl kapacitet som lönsamhet 

och verksamheten styrs efter ett antal definierade och 

förankrade nyckeltal. 

 

På nästa sida visas en sammanställning över befintliga 

och nyförvärvade klinikers utveckling under året. 
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Utveckling 2015 och 2014 

Mkr      

 2015 2014 

Koncernen Intäkter 
Resultat före 
avskrivningar 

% Intäkter 
Resultat före 
avskrivningar 

% 

       

Kliniker förvärvade före  
31 december 2014 

75,3 9,5 12,6% 66,5 8,1 12,2% 

       

Kliniker förvärvade efter  
31 december 2014 

15,5 -1,3 -8,4% - - - 

       

Overhead (Orasolv AB och 
Orasolv Clinics AB) 

0,6 -7,6  0,5 -5,7  

       

Justering för IFRS / K3  1,7   1,7  

       

Jämförbara verksamheter 91,4 2,3 2,5% 67,0 4,1 6,0% 

       

Avyttrade verksamheter  4,0   214  

Summa 91,4 6,3 - 67,0 6,2  

 

Kommentarer: 

 Organisk tillväxt för befintliga kliniker var ca 13 %. 

 Av kliniker förvärvade efter den 31 december 2014 gjorde Wiismile ett resultat före avskrivningar 

om -2,2 Mkr, medan övriga redovisade överskott. 

 Det ökade antalet kliniker ledde till ökade overhead-kostnader. Overhead-kostnadernas andel av 

intäkterna sjönk dock från 8,6 % till 8,3 % under 2015.   

    Orasolv Clinics klinikledare 
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Koncernens resultat och finansiella ställning 

1 januari – 31 december 2015 
 

Som ett resultat av förvärv och organisk tillväxt ökade 

Orasolvs nettointäkter för den kvarvarande verksam-

heten med 36 %. Resultatet minskade till följd av 

förvärvet av Wiismile och ökade administrativa kost-

nader. 

 

Mkr 2015 2014 

Nettointäkt 91,4 67,0 

Resultat före avskrivningar 2,3 4,1 

 

Orasolv Clinics AB 
Orasolv Clinics utvecklar tandvårdskliniker med mål-

sättningen att erbjuda patienter tandvård med hög 

kvalitet och god service. Idag driver Orasolv åtta klini-

ker: fem i Stockholm, en i Göteborg, en i Uppsala och 

en i Malmö. 

Antal kliniker inom Orasolv Clinics: 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

2013 4 4 4 5 

2014 6 6 6 6 

2015 7 7 8 8 

 

Mkr 2015 2014 

Nettointäkt 90,8 66,5 

Tillväxt, % 37 37 

Resultat före avskrivningar 5,9 6,5 

 

Orasolv AB 
Moderbolaget driver de koncerngemensamma funkt-

ionerna och utvärderar löpande nya förvärvsmöjlig-

heter. Moderbolagets intäkter består därför enbart av 

fakturering till dotterbolag. Resultat före avskrivningar 

uppgick till –5,3 mkr (-4,2). 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Mkr 2015 2014 

Kassaflöde från löpande -1,6 3,4 

verksamhet 

 

Kassaflöde från  -5,3 -6,0 

investeringsverksamhet 

 

Kassaflöde från  20,4 1,5 

finansieringsverksamhet 

Kassaflöde 13,5 -1,1 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

till -1,6 mkr (3,4). Orsaken till nedgången var främst 

problemen i Wiismile men också att rörelsefordringar-

na ökade mer än rörelseskulderna. Att åtgärda detta 

är ett fokusområde under 2016. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 

– 5,3 mkr (-6,0) varav majoriteten avser förvärvet av 

Wiismile och Michelinkliniken och cirka 1,5 mkr (1,0) 

utgör investeringar i övriga materiella och immateriella 

anläggningstillgångar. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 20,4 mkr (1,4). Den största delen var nyemission-

erna som tillförde bolaget 14,3 mkr. Dessutom bytte 

bolaget bankförbindelse under året och i samband 

med detta utökades finansieringen med netto 6,2 mkr 

(4,1) för att bland annat finansiera årets förvärv. Åt-

gärderna har lett till sänkta räntekostnader. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Orasolv utsätts för olika typer av risker i sin verksam-

het. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade 

risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella 

risker. 

Marknadsrelaterade risker 
Kundernas villighet att köpa tjänster påverkas bland 

annat av det allmänna ekonomiska läget och föränd-

ringar i tandvårdsförsäkringen. Vidare finns det en risk 

för ökad konkurrens genom att andra privata och 

offentliga vårdgivare ökar och/eller förbättrar verk-

samheter som direkt eller indirekt konkurrerar med 

Orasolv. 
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Verksamhetsrelaterade risker 
Orasolv Clinics är ett tjänsteföretag med många an-

ställda och många patienter samt remittenter. Bolaget 

är beroende av att fortsatt framstå som en attraktiv 

arbetsgivare men det finns en risk för att nyckelmed-

arbetare slutar eller blir långtidssjuka. Det finns också 

en risk för att remittenter skickar sina patienter till 

andra specialister. 

Finansiella risker 
Se not 3 för information kring finansiella risker. 

Personal 
Medeltalet anställda under 2015 uppgick till 74 (80) 

personer varav 60 (68) kvinnor och 14 (12) män.  

Transaktioner med närstående 
Delar av styrelsen och ledningen har deltagit i finan-

sieringen av Bolaget, villkoren har varit marknads-

mässiga och på samma villkor som övriga externa 

långivare. Räntan för perioden har uppgått till föl-

jande: 

Håkan Hallberg, 105 tkr 

Bengt Eliasson, 30 tkr 

Per Nilsson, 30 tkr 

Rune Löderup, 30 tkr 

Erik Stiernstedt, 30 tkr 

Dessutom tjänstgjorde Bengt Eliasson som tillförord-

nad chef under en tid för Preventum Partner AB till ett 

arvode om 80 tkr. 

Väsentliga avtal 
Det finns inga väsentliga avtal utöver avtalet med 

banken och hyresavtal för de lokaler där verksamhet-

erna bedrivs. 

Tvister 
Styrelsen känner idag inte till några kända förhållan-

den om rättsliga processer eller skiljeförfaranden, som 

under senare tid har haft eller kan antas få icke ovä-

sentlig ekonomisk betydelse för Orasolv.  

Patent och immateriella rättigheter 
Orasolv har inga patent eller immateriella rättigheter. 

Försäkringar 
Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring innefattande 

bland annat patientförsäkringar, garantiförsäkringar, 

egendom och ansvar. Försäkringsskyddet är föremål 

för löpande översyn. Bolaget anser att försäkringarna 

är anpassade till verksamhetens nuvarande omfatt-

ning. 

Miljö 
Bolagets verksamhet inom Orasolv Clinics uppfyller 

miljökrav på tandvård. Inom koncernen i övrigt bed-

rivs ingen verksamhet som kan anses ha negativ mil-

jöpåverkan eller som kräver tillstånd eller anmälan till 

myndighet. 

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till ak-

tieägarna för 2015. 

Årsstämma och årsredovisning 
Årsstämma för Orasolv AB kommer att hållas den 21 

april 2016 klockan 15:00 på Summit T-House,     

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm. Aktieägare har 

kallats genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 

tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stäm-

man. 

Kommande informationstillfällen 
Delårsrapport januari-mars 2016 21 april 2016 

Årsstämma 2016 21 april 2016 

Delårsrapport april-juni 2016 25 aug 2016 

Delårsrapport juli-sept 2016 27 okt 2016 

Valberedning 
Valberedningen skall bestå av en representant från de 

tre största aktieägarna vi utgången av 2015. Valbe-

redningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att 

ny valberedning utsetts. Valberedningen utgörs av 

Rune Löderup, Torbjörn Gunnarsson och Per Vasilis 

med styrelsens ordförande Håkan Hallberg som sam-

mankallande.  

Valberedningen skall utfärda rekommendationer 

avseende val av styrelseordförande, styrelseledamöter 

och revisor, arvode till styrelseordförande och styrelse-

ledamöter och revisionsarvode. Förslagen presenteras 

i kallelsen till årsstämma och på Orasolvs hemsida. 
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Händelser efter räkenskapsårets utgång 
Integrationen av Norrmälarstrandskliniken med M-

Dental har påbörjats och en stor del av kunderna är 

överflyttade. Integrationen väntas vara slutförd under 

årets andra kvartal 

Framtidsutsikter 
Orasolvs mål är att bli Sveriges bästa och en av de tre 

största tandvårdskedjorna. Det ska ske genom att 

driva tandvård av hög kvalitet kombinerat med en 

hög grad av personlig service.  

2015 års nettoresultat blev sämre än under 2014 

vilket främst berodde på utvecklingen i Wiismile. 

Historiskt har Orasolv inte haft några problem med 

integrationer utan förvärvade rörelser har visat över-

skott från den första dagen. Så har det varit med 

Michelinkliniken som förvärvades i september.   

För 2016 är målet att redovisa ett positivt nettoresul-

tat i kombination med stark tillväxt och starkt kassa-

flöde från rörelsen. Samtliga kliniker har potential till 

högre kapacitetsutnyttjande och effektivitet. Som 

nämnts ovan är den långsiktiga målsättningen att 

tandvårdsverksamheten ska leverera en EBITDA-

marginal om minst 15%. Vidare skall central overhead 

inte överstiga 5% av koncernens totala omsättning 

vilket ska ge en marginal för koncernen om minst 

10%. 

Den etablerade förvärvsstrategin tar sikte på att öka 

närvaron på de befintliga marknaderna, storstadsom-

rådena Stockholm-Uppsala, Göteborg samt Malmö. 

Målet är att förvärva ytterligare två till tre kliniker 

under 2016. Utöver dessa förvärv utvärderas möjlig-

heterna till ytterligare förtätningsförvärv i linje med 

förvärven av Laszlo Nagy, Karina Melander och Norr-

mälarstrandskliniken. Den befintliga utnyttjandegra-

den på klinikerna medger fler förtätningsförvärv. 

Vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står (SEK): 

Överkursfond: 35 885 032 

Balanserade vinstmedel: -32 861 001 

Årets resultat: - 3 033 416 

Totalt: -9 384 
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Resultat och ställning 
 Koncernen  Moderbolaget    
 2015 2014 2015 2014 2013*) 2012*) 

Koncernen       

Nettoomsättning 90 768 66 495 921 777 862 573 
Rörelseresultat före avskrivningar 2 265 4 077 -5 326 -4 216 -3 630 -3 120 
Resultat efter finansiella poster -2 739 -88 -3 734 -4 259 -3 841 -4 134 
Resultat efter skatt 1 292 3 543 -3 034 -1 243 -3 841 -3 346 
Eget kapital 34 066 18 499 42 685 31 443 30 499 25 714 
Genomsnittligt eget kapital 26 282 15 634 37 064 30971 28 107 24 816 
Balansomslutning 73 438 46 388 50 768 32 542 31 937 29 490 
       

Nyckeltal       

Antal aktier vid årets slut 188 782 602 123 604 717 188 782 602 123 604 717 117 565 787 83 192 852 
Genomsnittligt antal aktier 165 931 465 122 490 011 165 931 465 122 490 011 95 022 431 63 650 984 
Soliditet, % 46 40 84 97 95 87 
Avkastning på eget kapital, % 5 23 -8 -4 -14 -13 
Eget kapital per aktie, kr 0,18 0,15 0,23 0,25 0,26 0,31 
Resultat / aktie före utspädning, kr 0,01 0,03 -0,02 -0,01 -0,04 -0,05 
Genomsnittligt antal anställda 74 80 2 2 3 3 
 
 

*) Siffrorna för 2012 och 2013 är inte omräknade enligt RFR2. 

 

Definition av nyckeltal 

 
Eget kapital 
Summan av aktiekapital, bundna reserver och fritt 

eget kapital. 

Soliditet 
Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget 

kapital. 

 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital på balansdagen dividerat med antal aktier 

på balansdagen. 

Resultat/aktie före utspädning 
Resultat efter skatt dividerat med vägt genomsnittligt 

antal aktier under året. 

Genomsnittligt antal anställda 
Genomsnittligt antal anställda under året.

  



Sida 13 av 69 

ÅRSREDOVISNING 2015 / STYRELSE 
 
 

Styrelse
Bolagsstyrning 
Då Orasolv är noterat på en så kallad MTF (oreglerad marknadsplats) är Bolaget inte skyldig att tillämpa Svensk kod 

för bolagsstyrning. Bolagsstyrningen i Bolaget följer svensk lag och Bolagets bolagsordning. Mot bakgrund av Bola-

gets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen gjort bedömningen att inga särskilda kommittéer erfordras.  

Bolagets styrelse består av sex ledamöter valda på årsstämman, styrelseledamöterna väljs för ett år i taget fram till och 

med nästa ordinarie årsstämma. 

 

Håkan Hallberg, född 1958 

Styrelseordförande 

Civilekonom. Håkan har tills nyligen varit CFO på 

Frösunda Omsorg AB. Han har lång erfarenhet från 

hälso- och sjukvårdsbranschen och från private equity. 

Har tidigare arbetat för, och varit delägare i, bl a Karo 

Bio AB, AB Segulah och AB Previa. Har också varit 

engagerad som CFO i Aleris AB. 

Övriga styrelseuppdrag: Health & Care of Scandinavia 

AB  

Aktieinnehav i Orasolv: 15 649 908 

 

Bengt Eliasson född 1943 

Styrelseledamot 

Civ.ing/civ. ek. Bengt driver sedan 1980 det egna 

konsultföretaget Bemac AB. Bengt arbetar med före-

tagsutveckling med mål att förbättra kundföretagens 

affärskompetens, affärsorientering och lönsamhet. 

Med sin breda affärserfarenhet anlitas Bengt ofta som 

föreläsare och han är författare till böckerna Mark-

nadsplanen, Affärsplanen, Projektkalkylen och Value 

Selling, samtliga utgivna på Liber. 

Aktieinnehav i Orasolv: 7 489 634 

 

Per Nilsson, född 1975 

Styrelseledamot 

Civilekonom. Sedan 2005 har Per arbetat i ledande 

positioner inom försäkringsbranschen. Per har bred 

erfarenhet från finansiering av tillväxtbolag och var 

tidigare managementkonsult på A.T Kearney.  

Aktieinnehav i Orasolv: 7 753 219 

 

 
 

Bengt Franzon, född 1954 

Styrelseledamot 

Legitimerad tandläkare. Bengt driver sedan 1997 

Tandläkarna Nettelbladt och Franzon AB i Stockholm. 

Bengt forskar också på Tandläkarhögskolan i Malmö 

och har varit ordförande för Sveriges Privattandläkare, 

suttit i styrelserna för Sveriges Tandläkarförbund och 

för Vårdföretagarna samt i TLV nämnden för statligt 

tandvårdsstöd. 

Aktieinnehav i Orasolv: 496 935 

 

Rune F Löderup, född 1965 

Styrelseledamot 

Rune är egen företagare och arbetar som privat inve-

sterare och finansiell konsult. Rune har 25 års erfa-

renhet inom investment banking och riskkapitalbran-

schen.  

Övriga styrelseuppdrag: GoldBlue Ltd (ordförande), 

Gaming Corps AB (ordförande), Kontigo AB (ordfö-

rande), Raging Bull Invest AB (ordförande), Elk Studios 

AB, Peak Partners AB, RLS AB. 

Aktieinnehav i Orasolv: 21 175 957 

 

Torbjörn Gunnarsson, född 1959 

Styrelseledamot 

Civilekonom. Torbjörn har arbetat 25 år i finansmark-

naden på ledande positioner och varit rådgivare till 

börsföretag i många branscher. Tidigare arbetsgivare 

är ABB Financial Services och Hagströmer & Qviberg. 

Sedan 7 år egen företagare med bl a styrelseuppdrag, 

kapitalförvaltning, fastigheter och lantbruk. 

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Mio AB, SPPC 

AB, Sparlån.se, ledamot i Gunnarsson Fastighets AB. 

Aktieinnehav i Orasolv: 16 104 343  

 

 



Sida 14 av 69 

ÅRSREDOVISNING 2015 / STYRELSE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Hallberg, styrelseordförande Bengt Franzon, styrelseledamot Bengt Eliasson, styrelseledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Nilsson, styrelseledamot  Torbjörn Gunnarsson, styrelseledamot    Rune Löderup, styrelseledamot
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Ledande befattnings-

havare
 

Maria Johansson, för 1978 

Verkställande direktör 

Marknadsekonom. Maria har tidigare arbetat 

som marknadschef för Orasolv AB och vice VD 

för Preventum Partner AB. 

Aktieinnehav i Orasolv: 203 049 

Teckningsoptioner: 2 000 000 

 

 

 

Birgitta Lönnberg, född 1957 

CFO 

Civilekonom. Birgitta har tidigare arbetat i le-

dande befattningar, främst med inriktning på 

ekonomi och finans, bl a i Bonnier-koncernen, 

Duni, Albihns Zacco och senast som operativ chef 

i Xtranet – även det ett bolag noterat på Aktie-

torget. 

Aktieinnehav i Orasolv: - 

Teckningsoptioner: - 

 

 

 

 

 

 

Aktieinnehav, per 2015-12-31 samt därefter kända förändringar, inkluderar aktier som ägs av familjemedlemmar, 

bolag samt kapitalförsäkring. 
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Aktieinformation
Aktiekapital 
Orasolvs aktiekapital uppgår till 37 756 571 SEK fördelat på 188 782 602 aktier. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,20 

SEK och aktierna är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning. Varje aktie medför lika rätt till andel av Bolagets till-

gångar och vinst. Vid bolagsstämma berättigar varje aktie till en (1) röst och alla aktieägare kan rösta för sitt fulla 

antal aktier utan begränsning i rösträtt. Aktierna kan fritt överlåtas och är denominerade i SEK. Bolagets ISIN-kod är 

SE0001183732. 

 

År Transaktion Ökning antal aktier Ökning aktiekapital Totalt aktiekapital Antal aktier Kvotvärde 

2009 Nyemission 84 692 949 1 693 859 5 928 507 296 425 323 0,02 
2010 Nyemission 1 923 077 38 462 5 966 969 298 348 400 0,02 
2010 Nyemission 20 270 270 405 405 6 372 374 318 618 670 0,02 
2010 Omvänd split   6 372 374 31 861 866 0,20 
2010 Nyemission 998 938 199 788 6 572 162 32 860 804 0,20 
2010 Nyemission 680 272 136 054 6 708 216 33 541 076 0,20 
2011 Nyemission 574 545 114 909 6 823 125 34 115 621 0,20 
2011 Optionsinlösen 400 000 80 000 6 903 125 34 515 621 0,20 
2011 Nyemission 8 385 270 1 677 054 8 580 179 42 900 891 0,20 
2011 Nyemission 1 350 626 270 125 8 850 304 44 251 517 0,20 
2012 Nyemission 38 941 335 7 788 267 16 638 571 83 192 852 0,20 
2013 Nyemission 1 743 588 348 717 16 987 288 84 936 440 0,20 
2013 Optionsinlösen 900 000 180 000 17 167 288 85 836 440 0,20 
2013 Nyemission 27 400 000 5 480 000 22 647 288 113 236 440 0,20 
2013 Nyemission 3 466 653 693 331 23 340 619 116 703 093 0,20 
2013 Nyemission 862 694 172 539 23 513 158 117 565 787 0,20 
2014 Nyemission 5 779 208 1 155 841 24 668 999 123 344 995 0,20 
2014 Nyemission 259 722 51 944 24 720 943 123 604 717 0,20 
2015 Nyemission 53 463 384 10 692 677 35 413 621 177 068 101 0,20 
2015 Nyemission 8 338 974 1 667 795 37 081 416 185 407 075 0,20 
2015 Nyemission 3 375 527 675 105 37 756 521 188 782 602 0,20 
   

Bemyndiganden och emissioner av aktier och optioner 
Vid årsstämman i Orasolv AB den 23 april 2015, beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma kunna, 

vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av 

aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning av emitterade aktier, teckningsopt-

ioner eller konvertibler skall kunna ske kontant, med apportemission eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § 

andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.  

I maj 2015 registrerades 53 463 384 nya aktier i samband med en nyemission. Ytterligare 8 338 974 aktier registrera-

des i juni inom ramen för samma emission. I september registrerades ytterligare 3 375 525 aktier som del av ett för-

värv. Totalt antal utestående aktier uppgick därefter till 188 782 602. 

Historisk utveckling 
Den 1 januari 2015 uppgick den senaste betalkursen till 30 öre, vid utgången av december 2015 uppgick den senaste 

betalkursen till 26 öre, motsvarande en minskning om 13,3%. 
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Utdelningspolitik och övrig information 
Bolaget har historiskt inte lämnat någon utdelning och det finns ingen uttalad policy för hur utdelning kommer att 

lämnas framöver. Utdelningen beslutas av bolagsstämman och utbetalningen sköts av Euroclear Sweden. Rätt till 

eventuell utdelning tillfaller den som på en av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad aktieägare i 

den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieä-

garens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid 

preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inte några särskilda restriktioner för utdelning eller 

särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid likvidation har en aktieägare rätt till den andel av 

överskottet som dennes aktier representerar. Aktieägare äger företräde vid nyteckning av aktier att teckna aktier i 

förhållande till sitt ägande om inte annat beslutas av bolagsstämman 

VPC-anslutning 
Bolaget och dess värdepapper är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, VPC-systemet, med Euroclear 

Sweden som central värdepappersförvaltare och clearingorganisation. Euroclear Sweden för också Bolagets aktiebok. 

Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna i Bolaget. Euroclear Swedens adress är: Euroclear Sweden AB, Klarabergsvia-

dukten 63, Box 191, 101 23  Stockholm. 

Marknadsnotering 
Orasolvs aktier är föremål för handel på Aktietorget som är en inofficiell handelsplats, där aktier handlas via handels-

systemet SAXESS. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för 

börsnoterade aktier. 

Orasolv är genom avtal bundet att följa Aktietorgets krav för handel och krav på information. Aktietorget ansvarar 

dock inte för övervakningen av bolagen.  

Aktieägare 
Orasolv har per 31 december 2015 drygt 2 100 aktieägare. 

Ägarstruktur per 2015-12-31 samt därefter kända förändringar 

 Ägare* Antal aktier Röster & kapital 

Rune Löderup 21 175 957 11,2% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 16 205 036 8,6% 

Torbjörn Gunnarsson 16 104 343 8,5% 

Håkan Hallberg 15 649 908 8,3% 

Per Vasilis 8 500 000 4,5% 

Per Nilsson 7 753 219 4,1% 

Bengt Eliasson 7 489 634 4,0% 

BP2S Paris 5 671 986 3,0% 

Leiou AB 3 921 198 2,1% 

Övriga 86 311 321 45,7% 

Totalt 188 782 602 100,0% 
*Även genom bolag, kapitalförsäkring och familj. 

Aktieägaravtal 
Styrelsen för Orasolv känner inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare 

som syftar till gemensamt inflytande över Orasolv i annat än vad som rör samverkan om representation i Bolagets 

valberedning. Styrelsen känner inte heller till några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrol-

len över Bolaget förändras. 
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Koncernens rapport över totalresultatet 

Tkr Not 
2015-01-01 – 
2015-12-31 

2014-01-01 – 
2014-12-31 

KVARVARANDE VERKSAMHET    

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 5,6 90 768 66 495 

Övriga rörelseintäkter 7 590 532 

Summa rörelseintäkter  91 358 67 027 

    

Rörelsens kostnader    

Färdiga varor och handelsvaror  - 18 947 - 13 001 

Övriga externa kostnader 8,9,10,46 - 18 003 - 12 500 

Personalkostnader 11,12 - 52 142 - 37 177 

Övriga rörelsekostnader  - - 332 

Summa rörelsekostnader exklusive avskrivningar  - 89 092 - 62 950 
    

Rörelseresultat före avskrivningar  2 265 4 077 

    

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 23,24,25 - 586 - 322 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 26 -3 132 - 2 603 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -1 453 1 152 
    

Resultat från finansiella poster    

Finansiella intäkter 14 104 25 

Finansiella kostnader 15,46 - 1 390 - 1 265 

Summa finansiella poster  - 1 286 - 1 240 
    

Resultat efter finansiella poster  - 2 739 - 88 

Inkomstskatt 17 - - 

Årets resultat från kvarvarande verksamheter  - 2 739 - 88 
    

AVVECKLADE VERKSAMHETER    

Årets resultat från avvecklade verksamheter 13,19 4 031 2 055 

Årets resultat  1 292 1 967 

    
Övrigt totalresultat 
Poster som kan komma att omklassificeras i resultaträkningen 

   

Verkligt värde finansiella tillgångar, som kan säljas, efter skatt  0 1 576 
Omklassificering till resultaträkning vid avyttring av verksamhet    

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 35 0 1 576 

    

Summa totalresultat för året  1 292 3 543 

    
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  1 292 1 967 

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  1 292 3 543 

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning  165 931 465 122 490 011 

Resultat per aktie före utspädning före och efter utspädning (SEK) 
räknat på resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbo-
lagets aktieägare, före och efter utspädning 

18 - 0,02 0,00 

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) räknat på resultat 
från verksamheten totalt hänförligt till moderbolagets aktieägare 

18 0,01 0,02 
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Koncernens rapport över finansiell ställning 

Tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 2014-01-01 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utvecklingsutgifter 21 - 447 825 

Goodwill 22 20 581 18 122 11 468 

Patientregister 23 10 358 3 086 - 

Hyresrätter och liknande rättigheter 24 - 150 300 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 25 130 186 - 

  31 069 21 991 12 593 

     

Inventarier, verktyg och installationer 26 10 019 9 134 7 754 

Summa materiella anläggningstillgångar  10 019 9 134 7 754 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andel i bostadsrättsförening 27 5 500 5 500 3 924 

Andra långfristiga fordringar 29 202 212 155 

  5 702 5 712 4 079 

     

Summa anläggningstillgångar  46 790 36 827 24 426 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     

Färdiga varor och handelsvaror  1 842 767 862 

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 31 3 640 1 895 3 203 

Aktuell skattefordran  529 770 895 

Övriga fordringar 32 1 793 264 388 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 2 326 2 799 2 120 

Likvida medel 34 16 518 3 056 4 173 

Summa omsättningstillgångar  26 648 9 551 11 641 

     

Summa tillgångar  73 438 46 388 36 067 
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Koncernens rapport över finansiell ställning,  

fortsättning 

Tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 2014-01-01 

Eget kapital och skulder     

Eget kapital 35    

Aktiekapital  37 757 24 721 23 513 

Övrigt tillskjutet kapital  40 823 39 583 38 604 

Övriga reserver  1 576 1 576 - 

Balanserade medel inklusive årets resultat  -46 090 -47 381 -49 348 

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets  
aktieägare 

 34 066 18 499 12 769 

     

Långfristiga skulder 36    

Skulder till kreditinstitut  10 178 3 025 1 966 

Villkorad tilläggsköpeskilling  10 544 4 395 3 138 

Leasingåtagande  1 485 2 075 824 

Uppskjuten skatteskuld 38 - - - 

Övriga långfristiga skulder  - 12 74 

Summa långfristiga skulder  22 207 9 507 6 002 

     

Kortfristiga skulder 36    

Skulder till kreditinstitut  3 067 1 077 1 449 

Checkräkningskredit  - - - 

Skulder till övriga långivare 37,46 - 3 000 1 000 

Villkorad tilläggsköpeskilling  609 1 791 1 525 

Leasingåtagande  1 362 1 476 1 045 

Förskott från kunder  615 220 180 

Leverantörsskulder  4 727 4 747 5 137 

Övriga kortfristiga skulder 39 2 497 1 842 2 276 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 4 288 4 229 4 684 

Summa kortfristiga skulder  17 165 18 382 17 296 

     

Summa eget kapital och skulder  73 468 46 388 36 067 

     

Poster inom linjen     

Ställda säkerheter 41 17 345 13 956 12 606 

Ansvarsförbindelser 42 Borgen Borgen Borgen 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 
Tkr 

 
 

Aktiekapital 

 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

 
Övriga 

reserver 

Balanserade 
vinstmedel 
inklusive 

årets resultat 

 
 

Totalt 

Ingående eget kapital per  
2014-01-01 

23 513 38 604 - -49 348 12 769 

Årets resultat    1 967 1 967 

Övrigt totalresultat:      

  Verkligt värde finansiella tillgångar, som kan säljas   1 576  1 576 

Summa övrigt totalresultat   1 576  1 576 

Summa totalresultat   1 576 1 967 3 543 

      

Kvittningsemission 1 208 886   2 094 

Optionspremier  93   93 

Summa transaktioner med ägare redovisade 
direkt mot eget kapital 

1 208 979    2 187 

      

Utgående eget kapital per 2014-12-31 24 721 39 583 1 576 -47 381 18 499 

Årets resultat    1 292 1 292 

Övrigt totalresultat:      

  Verkligt värde finansiella tillgångar, som kan säljas     0 

Summa övrigt totalresultat    0 0 

Summa totalresultat    1 292 1 292 

      

Nyemissioner 13 036 1 361   14 397 

Emissionskostnader  -121   -121 

Summa transaktioner med ägare redovisade 
direkt mot eget kapital 

13 036 1 240   14 276 

      

Utgående eget kapital per 2015-12-31 37 757 40 823 1 576 -46 089 34 066 

 

 

 

  



Sida 22 av 69 

ÅRSREDOVISNING 2015 / KONCERNEN 
 
 

Koncernens rapport över kassaflöden 

Tkr Not 
2015-01-01 – 
2015-12-31 

2014-01-01 – 
2014-12-31 

    

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat kvarvarande verksamhet  -1 453 1 152 

Rörelseresultat avvecklad verksamhet  4 031 2 055 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 43 -1 015 827 

  1 563 4 034 

    

Erhållen ränta  2 1 

Erlagd ränta  -866 -552 

Betald inkomstskatt  - - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 

 699 3 483 

    

Förändringar i rörelsekapital    

  Ökning/minskning varulager  -195 95 

  Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -3 940 1 131 

  Ökning/minskning kortfristiga skulder  1 780 -1 241 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 656 3 468 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av verksamheter 20 -10 503 - 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 22,23,25 -38 -5 052 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 26 -1 453 -977 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 26 - - 

Försäljning av verksamheter 21,22,23,25 6 693 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 301 -6 029 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemissioner  14 397 - 

Emissionskostnader  -121 - 

Teckningsoptioner  - 93 

Upptagna lån  14 550 4 100 

Amortering av lån  -8 407 -1 042 

Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  - -1 615 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  20 419 1 443 

    

Årets kassaflöde  13 462 -1 118 

Likvida medel vid årets början  3 056 4 174 

Likvida medel vid årets slut  16 518 3 056 
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Moderbolagets resultaträkning 

Tkr Not 
2015-01-01 –  

2015-12-31 
2014-01-01 –  

2014-12-31 
    

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 6,46 921 777 

Summa rörelseintäkter  921 777 

    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 
8,9,10,

46 
-3 324 -3 111 

Personalkostnader 11,12 -2 924 -1 868 

Summa rörelsekostnader före avskrivningar  -6 247 -4 979 

    

Rörelseresultat före avskrivningar  -5 326 -4 202 

    

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 25 -5 -1 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -5 332 -4 203 

    

Resultat från finansiella poster    

Resultat från andelar i koncernföretag 13 1 853 - 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 15  -255 -41 

Summa finansiella poster  1 598 -41 

    

Resultat efter finansiella poster  -3 734 -4 244 

    

Bokslutsdispositioner    

Erhållna koncernbidrag 16 700 3 001 

Summa bokslutsdispositioner  700 3 001 

    

Resultat före skatt  -3 034 -1 243 

    

Skatt på årets resultat 17 0 - 

Årets resultat 18 -3 034 -1 243 

 

Moderbolagets rapport över totalresultatet 
Tkr    

Årets resultat  -3 034 -1 243 

Övrigt totalresultat   - - 

Summa totalresultat  -3 034 -1 243 
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Moderbolagets balansräkning  

Tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Övriga immateriella anläggningstillgångar  25 43 10 

Summa immateriella anläggningstillgångar  43 10 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 26 - - 

Summa materiella anläggningstillgångar  - - 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 28 19 272 26 928 

Andra långfristiga fordringar 29 130 130 

Summa finansiella anläggningstillgångar  19 402 27 058 

    

Summa anläggningstillgångar  19 445 27 068 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 31 49 7 

Fordringar hos koncernföretag 30 20 383 2 510 

Aktuell skattefordran  7 49 

Övriga fordringar 32 917 154 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 362 364 

  21 718 3 084 

Kassa och bank    

Kassa och bank 34 9 605 2 390 

  9 605 2 390 

Summa omsättningstillgångar  31 324 5 474 

    

Summa tillgångar  50 768 32 542 
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Moderbolagets balansräkning, fortsättning 

Tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 35   

Aktiekapital  37 757 24 721 

Reservfond  4 938 4 938 

  42 695 29 659 

Fritt eget kapital    

Överkursfond  35 885 34 645 

Balanserad vinst eller förlust  -32 861 -31 618 

Årets resultat  -3 034 -1 243 

  -10 1 784 

Summa eget kapital  42 685 31 443 

    

Långfristiga skulder    

Övriga skulder till kreditinstitut 36 5 000 - 

Summa långfristiga skulder  5 000 - 

    

Kortfristiga skulder    

Övriga skulder till kreditinstitut 36 2 000 76 

Leverantörsskulder  457 509 

Övriga skulder 39 95 111 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 531 403 

Summa kortfristiga skulder 
 

 
3 083 

 
1 099 

 

Summa eget kapital och skulder  50 768 32 542 

    

Poster inom linjen    

Ställda säkerheter 41 5 552 9 156 

Ansvarsförbindelser 42 Borgen Borgen 
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Förändringar av eget kapital i moderbolaget 

Tkr Bundet kapital Fritt eget kapital 

 Aktiekapital Reservfond 
Överkurs- 

fond 

Balanserat 
kapital inkl  
Årets resul-
tat 

Totalt 
Eget 

kapital 

      

Ingående eget kapital per 2014-01-01 23 513 4 938 33 666 -31 618 30 499 

Årets resultat - - - -1 243 -1 243 

Summa totalresultat för året    -1 243 -1 243 

      

Kvittningsemission 1 208 - 886 - 2 094 

Optionspremier - - 93 - 93 

Summa transaktioner med aktieägare 1 208 - 979 - 2 187 

      

Utgående eget kapital per 2014-12-31 24 721 4 938 34 645 -32 861 31 443 

Årets resultat - - - -3 034 -3 034 

Summa totalresultat för året    -3 034 -3 034 

      

Nyemissioner 13 036 - 1 361 - 14 397 

Emissionskostnader - - -121 - -121 

Summa transaktioner med aktieägare 13 036 - 1 240 - 14 276 

      

Utgående eget kapital 2015-12-31 37 757 4 938 35 885 -35 895 42 685 
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Moderbolagets kassaflödesanalys  

Tkr Not 
2015-01-01 – 

2015-12-31 
2014-01-01 – 

2014-12-31 

    

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  -5 332 -4 203 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 43 5 -13 

  -5 327 -4 216 

Erhållen ränta  0 0 

Erlagd ränta  -248 -32 

Betald inkomstskatt  - - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

 -5 575 -4 248 

    

Förändringar i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av fordringar  -61 62 

  Ökning/minskning av skulder  53 -334 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5 583 -4 520 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 25 -38 -11 

Avyttring av dotterföretag  8 809 - 

Nettoförändringar av in/utlåning till dotterföretag 30 -17 173 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -8 402 -11 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission  14 397 - 

Emissionskostnader  -121 - 

Teckningsoptioner  - 93 

Upptagna lån  8 000 - 

Amortering av lån  -1 076 - 

Nettoförändringar av in/utlåning till dotterföretag 30 - 6 828 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  21 200 6 921 

    

Årets kassaflöde  7 215 2 390 

Likvida medel vid årets början  2 390 0 

Likvida medel vid årets slut  9 605 2 390 
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Noter 

Gemensamma för moderbolag och koncern 

 

Not 1 / Allmän information 

Orasolv AB och dess dotterföretags (sammantaget Koncernen) bedriver en tandvårdskedja som erbjuder patienter en 

trygg och professionell tandvård. Koncernen utvecklar, förvärvar och integrerar mottagningar med mål att skapa rätt 

synergier.   

Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Stockholm. 

Adressen till huvudkontoret är Danderydsgatan 26, 114 26 Stockholm. Moderföretaget är noterat på Aktietorget. 

Styrelsen har den 4 april 2016 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande.  

 

Not 2 /  Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 

principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.  

Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens såvida inte annat anges. De skillnader som finns förtecknas i 

slutet av denna not. 

Grund för rapporternas upprättande 

Koncernredovisningen för Orasolv AB upprättas från och med räkenskapsåret 2015 i enlighet med Årsredovisningsla-

gen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) 

och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt an-

skaffningsvärdemetoden, förutom vad beträffande finansiella tillgångar som kan säljas, vilka redovisas till verkligt 

värde via övrigt totalresultat samt villkorade tilläggsköpeskillingar vilka värderas till verkligt värde över resultaträkning-

en. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovis-

ningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinci-

per. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden 

och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen är i huvudsak balansposten balanserade ut-

vecklingsutgifter. För ytterligare information se not 4. 

 

IFRS tillämpas för första gången 

Orasolv AB avger såsom anges ovan för första gången sin koncernredovisning i enlighet med IFRS. Övergången har 

skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Övergången innebär att jämförelseåret i sin helt omräknats i 

enlighet med IFRS. Tidpunkten för övergången dvs. öppningsbalansräkningen är 2014-01-01. De effekter som upp-

står per 2014-01-01 samt för jämförelseåret 2014 framgår av not 47. 
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Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen 

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2016 och har inte 

tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på kon-

cernens finansiella rapporter med undantag av nedanstående standarder. 

 IFRS 9 ’Financial instruments’ hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och 

skulder och inför nya regler för säkringsredovisning. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. 

Den ersätter delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument och introdu-

cerar en ny nedskrivningsmodell. Orasolvs preliminära bedömning är att standarden inte kommer att på-

verka de framtida finansiella rapporterna till mer än en förändrad/utökad upplysningsplikt. Standarden gäller 

from 1 januari 2018. 

 IFRS 15 ’Revenue from contracts with customers’ är den nya standarden för intäktsredovisning. IFRS 15 er-

sätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 bygger på principen att intäkter redovisas när 

kunden har kontroll över den försålda varan eller tjänsten – en princip som ersätter principen att intäkter re-

dovisas när risker och förmåner övergått till köparen. Orasolv har ännu inte analyserat i vilken omfattning 

standarden kan komma att påverka de finansiella rapporterna med mer än att den kommer att innebära en 

förändring/utökning i upplysningar kring intäktsredovisning. Standarden gäller från 1 januari 2018. 

 IFRS 16 ’Leases’ – I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Lea-

singavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder 

hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras 

på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samti-

digt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att 

vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. 

Förtida tillämpning är tillåten förutsatt att även IFRS 15 ’Revenue from Contracts with Customers’ tillämpas. 

EU har ännu inte antagit standarden. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 16. 

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

koncernen. 

 

Koncernredovisning 

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag 

när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka 

avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 

dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med 

den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Rörelseförvärv hos Orasolv har skett både 

genom förvärv av dotterföretag och genom förvärv av inkråm. 

Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag respektive inkråmsförvärv utgörs av verkligt värde på överlåtna till-

gångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av den förvärvade verksamheten och de eventuella aktier 

som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd 

av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett 

rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv – dvs. förvärv för förvärv – 

avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller 

till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.   

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.   

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efter-

följande ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller skuld redovisas 

resultaträkningen. För ytterligare information, se separat avsnitt ”villkorade tilläggsköpeskillingar”. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag elimine-

ras. Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimine-

ras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 

tillämpning av koncernens principer. 
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Segmentrapportering 

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den 

högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för till-

delning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som 

verkställande direktören. Koncernen har sedan slutet av räkenskapsåret 2015 endast ett segment sedan dotterföreta-

get Preventum Partner AB avyttrats. 

 

Omräkning av utländsk valuta 

Funktionell valuta och rapportvaluta 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som an-

vänds i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovis-

ningen används svenska kronor (SEK), som är koncernens rapportvaluta. 

Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transakt-

ionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning 

av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella 

intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas i posten övriga rörelseintäkter respektive 

övriga rörelsekostnader. 

 

Koncernföretag 

Orasolv har inte några koncernföretag med annan rapportvaluta än moderföretaget. 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Detta innebär bland annat att redovisat resultat juste-

ras för ej likviditetsstörande poster. 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

A. Balanserade utvecklingsutgifter 
Balanserade utvecklingsutgifter avser egenutvecklad mjukvara inom kvalitetssystem. Utvecklingen gjordes i 

dotterföretaget Preventum Partner AB som såldes i slutet av räkenskapsåret 2015. 

Utvecklingsutgifter som är direkt hänförliga till utvecklingen av nya produkter redovisas som immateriella 

tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas, 

• Företagets avsikt är att färdigställa för användande eller försäljning av tillgången, 

• Det finns förutsättningar att använda eller sälja tillgången, 

• Det kan visas hur tillgången genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 

• Det finns adekvata, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda 

eller sälja tillgången, 

• De utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta 

kostnader. 

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång är summan av 

de utgifter som uppkommer från och med den tidpunkt då den immateriella tillgången först uppfyller de kri-

terier för aktivering som anges ovan. 

Avskrivning påbörjas när tillgången kan börja användas. Nyttjandeperioden bedöms utifrån den period som 

de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo. Nyttjandeperioden bedöms uppgå till 5 år och 

avskrivningar sker linjärt över denna tid. 
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Utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som 

tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.  

B. Goodwill 
Goodwill uppstår vid förvärv av rörelse och avser det belopp varmed köpeskillingen överstiger Orasolvs andel 

i det verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i den förvärvade verksam-

heten. I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassa-

genererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av synergier från 

förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i kon-

cernen på vilken goodwill i fråga övervakas i den interna styrningen. Goodwill övervakas per tandläkarklinik. 

 

Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en 

möjlig värdeminskning. Det redovisade värdet på den kassagenererande enhet som goodwillen hänförts till 

jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus för-

säljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och återförs inte. 

C. Patientregister, hyresrätter och andra liknande rättigheter samt andra immateriella anläggnings-

tillgångar 

Patientregister, hyresrätter och andra liknande rättigheter samt andra immateriella anläggningstillgångar 

som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Patientregister, hyresrätter och liknande rättigheter 

samt andra immateriella anläggningstillgångar som förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt 

värde på förvärvsdagen. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av-

skrivningar.  Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden över deras bedömda nyttjandeperiod på 15-

20 år. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Samtliga materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffning-

svärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.  

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på 

vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med 

tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll 

redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. 

Avskrivningar görs linjärt enligt följande: 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 – 20 år 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs 

redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess 

bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet 

och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 

 

Nedskrivning av icke finansiella tillgångar 

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 

nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller föränd-

ringar 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 nedskriv-

ningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassa-

genererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en 

prövning av om återföring bör göras. 
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Finansiella tillgångar 

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar samt finan-

siella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. 

Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. 

Klassificering 

A. Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fast-

ställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med 

undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som 

anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs i huvudsak av andra långfris-

tiga fordringar, kundfordringar, övriga fordringar och likvida medel. 

 

B. Finansiella tillgångar som kan säljas 
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna identifierats som att 

de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar om 

ledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut. Orasolv 

klassificerar sin andel i bostadsrättsföreningen i denna kategori. 

. 

Redovisning och värdering 

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig att 

köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, 

vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar 

som kan säljas redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar redovisas 

efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Tillämpning 

av effektivräntemetoden innebär att fordringar som är räntefria eller löper med en ränta som avviker från marknads-

ränta och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 

redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. För fordringar med löptider understigande 12 månader bedöms diskon-

teringseffekten vara oväsentlig. 

Beräkning av verkligt värde 

Finansiella instrument värderade till verkligt värde baserat på vilken värdehierarki de tillhör. För information om dessa 

nivåer, se not 44. 

 

Kvittning av finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en 

legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt 

realisera tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende av framtida händelser och den 

måste vara rättsligt bindande för företaget och motparten både i den normala affärsverksamheten och i fall av betal-

ningsinställelse, insolvens eller konkurs. 

 

Nedskrivning av finansiella tillgångar 

A. Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov fö-

religger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av fi-

nansiella tillgångar 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 eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas 

på ett tillförlitligt sätt. 
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Objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger innefattar bland annat indikationer på att en gäldenär 

eller grupp av gäldenärer har betydande finansiella svårigheter, att betalningar av räntor eller kapitalbelopp 

har uteblivit eller är försenade, att det är sannolikt att gäldenären eller gruppen av gäldenärerna kommer att 

gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion, eller att det finns observerbara uppgifter som tyder på att 

det finns en mätbar minskning av uppskattade framtida kassaflöden såsom förändringar i förfallna skulder 

eller andra ekonomiska förutsättningar som korrelerar med kreditförluster. 

 

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 redo-

visade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning.  

 

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en 

händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av gäldenärens 

kreditvärdighet), redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträk-

ning. 

 

B. Tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas 
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov fö-

religger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. 

 

Varulager 

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs 

med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i 

den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 

 

Kundfordringar 

Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. 

Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre), klassifice-

ras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.  

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 

av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 

 

Likvida medel 

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden. 

 

Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital.  

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapi-

tal som ett avdrag från emissionslikviden. 

 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten 

från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare 

(eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.  

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-

ning av effektivräntemetoden. 
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Upplåning 

Som upplåning i koncernen redovisas i huvudsak skulder till kreditinstitut, Checkräkningskredit samt leasingåtagan-

den. 

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till 

upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 

återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivränteme-

toden. 

 

Villkorad tilläggsköpeskilling 

Orasolv har tilläggsköpeskillingar från förvärv. Tilläggsköpeskillingarna regleras i huvudsak med kontanter, men i 

några fall med aktier i Orasolv där antalet aktier som överlåts vid reglering av tilläggsköpeskillingen utgår ifrån ett 

bestämt belopp i kronor.  

Tilläggsköpeskillingarna klassificeras som en finansiell skuld som klassificeras som kortfristig om den ska regleras inom 

12 månader från balansdagen. Skulden värderas till verkligt värde och värdeförändringar redovisas mot goodwill. I 

den mån goodwillvärde skulle saknas, redovisas värdeförändringen i rörelseresultatet. 

 

Avsättningar 

En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En avsättning redovisas när koncernen 

har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av 

resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används 

en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av 

pengar och de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter 

redovisas som räntekostnad. Vid utgången av redovisade räkenskapsår finns inga avsättningar. 

 

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten 

avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt 

totalresultat respektive eget kapital.  

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 

beslutade. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där 

tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen 

ska betalas till skattemyndigheten.  

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på till-

gångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid 

inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill.  

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på till-

gångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid 

inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill.  

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 

finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.  

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och 

skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en 

och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt 

att reglera saldona genom nettobetalningar. 
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Ersättning till anställda 

Pensionsförpliktelser 

Orasolv har endast avgiftsbestämda planer. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncer-

nen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser 

att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till 

anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna 

redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 

utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo 

Ersättningar vid uppsägning 

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställning sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en 

anställd accepterar en frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar ersättningar vid uppsäg-

ning vid den tidigaste av följande tidpunkter: (a) när koncernen inte längre har möjlighet att återkalla erbjudandet om 

ersättning; och (b) när företaget redovisar utgifter för en omstrukturering som är inom tillämpningsområdet för IAS 

37 och som innebär utbetalning av avgångsvederlag.  Vid utgången av redovisade räkenskapsår finns inte någon 

avsättning för ersättning vid uppsägning. 

 

Intäktsredovisning 

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som 

erhålls för sålda varor efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt. 

Tjänsteuppdrag 

Merparten av uppdrag i Orasolv utförs på löpande räkning. För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkoms-

ten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller 

förbrukas. Praktiskt innebär detta att intäkten redovisas i den period då en behandling har utförts. 

I vissa fall utförs ett uppdrag, dvs. en behandling, fördelat på ett flertal behandlingstillfälle och till ett på förhand 

överenskommet pris. För tjänsteuppdrag av detta slag, dvs. till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är 

hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till behandlingens färdigställande-

grad på balansdagen. Detta innebär i huvudsak att inkomsten för uppdraget fördelas proportionerlig över antalet 

behandlingstillfällen. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. 

Andra typer av intäkter 

Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning har 

fastställts. 

 

Leasing 

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operat-

ionell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kost-

nadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.  

Koncernen leasar maskiner och utrustning för tandvård. Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt 

väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. 

Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga 

värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna.  

Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiella kostnader. Motsvarande betalningsför-

pliktelser, efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster långfristig respektive kortfristig lea-

singåtagande. Räntedelen i de finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så 

att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period 

redovisade skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av under den kortare 

perioden av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden. 

  



Sida 36 av 69 

ÅRSREDOVISNING 2015 / NOTER 
 

Anläggningstillgångar till försäljning och avvecklad verksamhet 

Ett företag ska klassificera en anläggningstillgång (eller en avyttringsgrupp) som att den innehas till försäljning om 

dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte genom fortlöpande användning. 

För att detta ska ske ska tillgången (eller avyttringsgruppen) vara för omedelbar försäljning och försäljningen måste 

antas vara mycket sannolik. För att försäljningen ska framstå som mycket sannolik ska det finnas beslut om försälj-

ningen på behörig nivå, arbetet med försäljning ska ha påbörjats och förväntas avslutats inom ett år och till ett rimligt 

marknadsmässigt pris. När kriterierna är uppfyllda ska tillgången eller de tillgångar och skulder som ingår i en avytt-

ringsgrupp särredovisas i balansräkningen. 

En avvecklad verksamhet är en del av en verksamhet som har avvecklats eller är klassificerad som att den är till försälj-

ning, och 

 Utgör en självständig väsentlig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett geografiskt område, 

 Ingår i en enda samordnad plan för att avyttra en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet som 

bedrivs inom ett geografiskt område, eller 

 Är ett dotterföretag som förvärvats uteslutande i syfte att vidareförsäljas. 

 

Intäkter, kostnader och resultat från en avvecklad verksamhet ska redovisas på en separat rad i Koncernens rapport 

över totalresultatet, skiljt från resultat den kvarvarande verksamheten. 

Det avyttrade dotterföretaget Preventum Partner AB, uppfyller kriterierna för en självständig väsentlig rörelsegren och 

redovisas av denna anledning som avvecklad verksamhet. 

 

 

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderföretaget tillämpar från och med räkenskapsåret 2015 Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporte-

ring RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som möjligt 

tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt beaktat samban-

det mellan redovisning och beskattning.  

Moderföretaget tillämpade tidigare BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången från 

tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft någon effekt på moderföretagets resultaträkning och 

eget kapital. 

Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Skillnaden mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan. 

 

Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsmetoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas inneha-

ven till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade 

kostnader. När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvin-

ningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten ”Resultat 

från andelar i koncernföretag”. Utdelningar från dotterbolag redovisas som utdelningsintäkter. 

 

Redovisning av koncernbidrag 

Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2,vilket innebär att både lämnade och erhållna koncernbidrag 

redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.  

 

Finansiella instrument 

IAS 39 tillämpas inte i moderföretaget och finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande 

perioder kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet 

med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.  
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Uppställningsform för resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital 

följer koncernens uppställningsform men ska innehålla de komponenter som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i 

benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapi-

tal.   

 

Not 3 / Finansiell riskhantering 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett flertal finansiella risker såsom marknadsrisk (i huvudsak ränterisk och 

prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk.  Riskhanteringen sköts enligt fastställda principer och koncernens 

övergripande riskhanteringspolicy eftersträvar att minimera oförutsedda ogynnsamma effekter på koncernens resultat 

och ställning.  

Valutarisk 

Koncernen har mycket få transaktioner i utländsk valuta, varför valutarisken är mycket begränsad.  

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken att verkliga värden eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsrän-

tor.  Koncernen finansieras med bl a lån från banker. Under 2014 till och med juni 2015 förekom också ’brygglån’, 

som löpte med en ränta om 12%. Därför är räntekostnaden lägre från och med juli 2015. Banklånen löper till rörliga 

räntor (tre månaders bindningstid) där STIBOR utgör referensränta. Koncernen är därmed exponerad mot förändring-

ar i marknadsräntorna. Den effektiva räntan uppgick för 2015 till 8,0 % (för 2014 till 9,3 %). I det fall räntan föränd-

ras med +/- 1 procent hade resultatet förändrats med +/- 100  Tkr (65 Tkr).  Den effektiva räntan på inlåning uppgick 

till 0 % (0,1%), varför en ränteförändring för inlåning får en försumbar effekt. Vad gäller likvida medel följs koncer-

nens Finanspolicy, vilken begränsar placeringar av likvida medel till att endast omfatta placeringar i räntebärande 

konton i erkända nordiska banker. Motpartsrisk och ränterisk i placering av likvida medel bedöms mot denna bak-

grund som mycket låg. 

Prisrisk 

Finansiella tillgångar som kan säljas: 

Koncernen har andelar i en bostadsrättsförening i Uppsala, som klassificeras som finansiell tillgång som kan säljas och 

värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat. Värderingen har skett av en extern fastighetsmäklare. En 

värdenedgång med 10% skulle innebära att värdet sjunker med 550 Tkr.  

Finansiella skulder värderade till verkligt värde: 

Skulder för tilläggsköpeskilling är värderade till de belopp som väntas bli utbetalat vilket baseras på respektive verk-

samhets resultat. I det fall detta värde ändras kommer förvärvsgoodwillen att ändras i motsvarande mån varför det 

inte uppstår någon påverkan på resultatet. 

Kreditrisk 

Med kreditrisk avses exponering av fordringar i form av placeringar av överskottslikviditet och kundfordringar.  

Överskottslikviditet placeras endast på inlåningskonto i SEB.  

Exponeringen i koncernens kundfordringar är begränsade då en väsentlig del betalas av Försäkringskassan, samt 

merparten av kunderna betalar kontant eller med betal-/kreditkort direkt i anslutning till behandling. Risken för kund-

förluster inom koncernen bedöms därför som begränsad.  

Investeringar i banker kan endast göras med banker med en hög officiell kreditranking.  Den största totala expone-

ringen för samtliga finansiella instrument till en och samma bank var MSEK 16,2 ( MSEK 0,1).  
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Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

Maximal exponering för kreditrisk     

Kundfordringar 3 640 1 895 49 7 

Fordringar hos koncernföretag - - 20 383 2 510 

Övriga fordringar 1 793 264 917 154 

Upplupna intäkter 102 - - - 

Likvida medel 16 518 3 056 9 605 2 390 

Summa 24 276 8 014 31 316 5 425 

 

Likviditetsrisk 

Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att möta åtaganden relaterade till koncernens finansi-

ella skulder. Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig 

kostnad. Koncernen finansierar sin verksamhet till en väsentlig del med lån från SEB.  Banklånen löper generellt sett 

på fem år, fyra amorteringar per år och med rörlig ränta. Dessutom har koncernen en outnyttjad checkräkningskredit 

i SEB om 3 mkr. Förvärv av nya verksamheter finansieras till del genom villkorade köpeskillingar. 

Tkr Koncernen    

 0 – 3 mån  3 – 12 mån 1 – 5 år 5 - år 

Löptidsanalys avseende kontraktsenliga  
betalningar för finansiella skulder 

    

Skulder till kreditinstitut 1 014 2 948 11 770 - 

Villkorade köpeskillingar - 609 10 544 - 

Leasingåtagande 341 1 022 1 485 - 

Övriga skulder 2 497 - - - 

Leverantörsskulder 4 727 - - - 

Summa 8 579 4 579 23 799 - 

Kapital 

Koncernens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att 

generar en skälig avkastning till aktieägarna och nytta för övriga intressenter.  Koncernens kapital definieras som 

koncernens egna kapital. Koncernens nuvarande policy är att inte lämna någon utdelning. Koncernen har lån hos SEB 

och det finns inte några externa krav på koncernens kapital, utan covenanterna i kreditavtalet baseras på resultat, 

kassaflöde, räntor, amorteringar och nettoskuldsättning. Lånevillkoret som skall uppfyllas är att Nettoskuld / EBITDA 

inte får vara högre än 2,5. Under 2015 har lånevillkoren uppfyllts. 

 

Not 4 / Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisnings-

ändamål 

Orasolvs finansiella rapporter är upprättade i enlighet med IFRS. Detta innebär att upprättandet av bokslut och till-

lämpning av redovisningsprinciper ofta baseras på uppskattningar och antaganden som anses rimliga och väl avvägda 

vid den tidpunkt då bedömningen görs. Med andra bedömningar, antaganden och uppskattningar kan resultatet 

emellertid bli ett annat, och händelser kan inträffa som kan kräva en väsentlig justering av det redovisade värdet för 

den berörda tillgången eller skulden. Nedan följer de viktigaste områden där bedömningar och antaganden gjorts och 

som bedöms ha störst inverkan på de finansiella rapporterna. 
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Nedskrivningsprövning för goodwill 

Orasolv undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med redovisningsprinci-

per som beskrivs i Not 2.  I samband med nedskrivningsprövning görs beräkningar som bygger på bedömningar och 

antaganden. De viktigaste antaganden som ligger till grund för dessa bedömningar är tillväxttakt, bruttomarginal och 

diskonteringsränta. Andra bedömningar än de ledningen gjort kan resultera i ett helt annat resultat och en annan 

finansiell ställning. Mer information ges i Not 22.  

Villkorad tilläggsköpeskilling 

Orasolv har för vissa rörelseförvärv överenskommit om villkorade tilläggköpeskillingar. Dessa värderas löpande till 

verkligt värde och beräkningen bygger på ett antal bedömningar och antaganden. De viktigaste antaganden som 

ligger till grund för dessa bedömningar redogörs för i Not 36. Andra bedömningar än de ledningen gjort kan resultera 

i ett helt annat resultat och en annan finansiell ställning.  

 

Not 5 / Segmentsrapportering 

Orasolv har sedan slutet av räkenskapsåret 2015 endast ett rapporterbart rörelsesegment, tandläkarkliniker. Det avytt-

rade dotterföretaget var tidigare ett eget segment, men redovisas för samtliga perioder i denna årsredovisning som 

avvecklad verksamhet och resultat för innevarande och jämförande år visas i not 19. All verksamhet bedrivs i Sverige, 

vilket innebär att samtliga anläggningstillgångar finns i Sverige och att hela nettoomsättningen härrör från försäljning 

till kunder i Sverige. Koncernen har inga enskilda kunder som står för mer än 10% av nettoomsättningen. 

 

Not 6 / Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning 90 768 TKr (66 495) avser i sin helhet försäljning av tjänster utförda på tandläkarklini-

ker. Nettoomsättningen i moderbolaget uppgår till 921 Tkr (777 Tkr) och avser till största delen tjänster utförda åt 

dotterföretagen.  

 

Not 7 / Övriga rörelseintäkter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

Administrativa tjänster 350 419 - - 

Övriga tjänster 240 113 - - 

Summa 590 532 - - 
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Not 8 / Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

PWC     

  Revisionsuppdrag 288 375 255 211 

  Revisionsnära tjänster 4 26 4 20 

  Skatterådgivning - 21 - 21 

  Andra uppdrag 113 17 113 17 

Summa 405 439 372 269 

 

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, d v s sådant arbete som varit nödvändigt för att 

avge revisionsberättelsen samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget. Med 

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag avses arvode för olika typer av kvalitetsäkringstjänster. Med övriga tjäns-

ter avses sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 

 

Not 9 / Operationella leasingavtal 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

Leasingkostnad 5 105 3 826 449 430 

     

Nominella värdet av framtida leasingavgifter 
fördelar sig enligt följande: 

    

Förfaller inom 1 år 4 295 4 557 332 290 

Förfaller inom 2 – 5 år 11 912 8 034 809 248 

Förfaller om 5 år eller senare 1 044 - - - 

Summa återstående löptid per 31 december 17 251 12 591 1 141 538 

Koncernens operationella leasingavtal avser huvudsakligen hyra för lokaler och leasing av personbil. 
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Not 10 / Finansiella leasingavtal 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

I koncernens materiella anläggningstillgångar 
ingår leasingobjekt enligt följande: 

    

     

Inventarier, verktyg och installationer     

Anskaffningsvärden 6 730 6 487 - - 

Ackumulerade avskrivningar -3 892 -2 838 - - 

Utgående redovisat värde 2 838 3 649 - - 

     

Nuvärdet av framtida leasingavgifter fördelar sig 
enligt följande: 

    

Förfaller inom 1 år 2 047 2 497 - - 

Förfaller inom 2 – 5 år 3 644 2 662 - - 

Förfaller om 5 år eller senare - - - - 

Summa återstående löptid per 31 december 5 691 5 159 - - 

 

 

Not 11 / Medelantal anställda, personalkostnader, pensioner och 

övrigt 

 Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

Medeltal anställda     

  Män 14 11 1 1 

  Kvinnor 60 57 1 1 

Summa 74 68 2 2 

 

 Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Könsfördelning inom företagsledningen:         

  Styrelseledamöter 6 - 5 - 6 - 5 - 

  Övriga ledande befattningshavare 1 1 1 1 1 1 1 1 

 7 1 6 1 7 1 6 1 

 

All personal är anställd i Sverige. Antalet anställda har ökat något från 2014 till 2015. Detta beror på dels en minsk-

ning i avyttrad verksamhet om 10 (11)  personer samt dels en ökning i förvärvade verksamheter om  personer.  
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Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

Löner och andra ersättningar     

Styrelser och verkställande direktörer 1 303 1 291 851 1 291 

Övriga anställda 35 361 23 955 855 392 

 36 664 25 246 1 706 1 683 

     

Sociala kostnader     

Pensionskostnader för styrelser och verkstäl-
lande direktörer 

145 91 145 91 

Pensionskostnader för övriga anställda 3 063 2 341 186 44 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 11 120 7 460 626 429 

Summa återstående löptid per 31 december 14 328 9 892 957 564 

 

Koncernens pensionsplaner 

Samtliga pensionsplaner i koncernen är avgiftsbestämda och inbetalning av premier sker till SPP och SEB pension. 

Under 2016 kommer betalning endast betalas till SEB Pension.  

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare  

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode i enlighet med stämmans beslut.  

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen och ersättning till övriga ledande befattningshavare av 

verkställande direktören. Bolaget tillämpar en 'farfarsprincip' vid beslut om ersättning.  

För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida 

har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag i nio månader räknat från anställningens upphörande.  

Vid uppsägning från bolagets sida rörande andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om 6 månader. 

När initiativet om uppsägning tas av andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om fyra till sex måna-

der.  

Verkställande direktör och ledande befattningshavare har avgiftsbestämda pensionsförsäkringslösningar. 

Nedan sammanfattas ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare.  
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Tkr     

 
Grundlön / 

styrelsearvode 
Övriga  

ersättningar 
Pensionskostnad Summa 

2015     

Styrelsens ordförande:     

  Håkan Hallberg 120   120 

Styrelsens ledamöter:     

  Bengt Eliasson 60   60 

  Bengt Fransson 60   60 

  Torbjörn Gunnarsson 60   60 

  Rune Löderup 60   60 

  Per Nilsson 60   60 

Verkställande direktören:     

  Maria Johansson 834  145 979 

Övriga ledande befattningshavare (1 st) 630 481 175 1 286 

Summa 1 884 481 320 2 685 

     

2014     

Styrelsens ordförande:     

  Håkan Hallberg 120   120 

Styrelsens ledamöter:     

  Bengt Eliasson 60   60 

  Bengt Fransson 60   60 

  Rune Löderup 60   60 

  Per Nilsson 60   60 

Verkställande direktören:     

  Maria Johansson 712  91 803 

Övriga ledande befattningshavare (1 st) 105 985  1 090 

Summa  1 177 985 91 2 253 

 

Förklaringar till tabellerna: 

Övriga ersättningar avser utlägg för resekostnader. Övrig ledande befattningshavare (CFO) har fakturerat arvode 481 

tkr (985 tkr). 

Delar av styrelsearvodena faktureras. Arvoden utbetalade till privatperson och arvoden som faktureras återfinns i 

resultatposten Övriga externa kostnader.  
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Not 12 / Teckningsoptioner till ledande befattningshavare  

Under räkenskapsåren 2013-2014 har sammanlagt 3 000 000 teckningsoptioner i Orasolv AB tilldelats ledande be-

fattningshavare. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt till det tidigare dotterföretaget Preventum Partner AB 

som sedan sålde teckningsoptionerna till marknadspris till ledande befattningshavare. Under 2015 emitterades ytterli-

gare 1 500 000 teckningsoptioner i Orasolv AB till Preventum Partner AB med samma syfte. Dessa teckningsoptioner 

är dock inte sålda vidare. 

Tkr     

 
Genomsnittligt 

 lösenpris i kr 
 per option 2015 

Optioner 
 (tusental)  

2015 

Genomsnittligt 
lösenpris i kr  

per option 2014 

Optioner 
(tusental) 

2014 

Utestående per 1 januari 0:43 3 000 0:40 1 500 

Tilldelade 0:40 1 500 0:45 1 500 

Förverkade - - - - 

Inlösta - - - - 

Förfallna - - - - 

Utestående 31 december 0:42 4 500 0:43 3 000 

Av de 4 500 000 ( 3 000 000) utestående optionerna var 0 (0) inlösningsbara. Det vägda genomsnittliga värdet för 

teckningsoptionerna har fastställts med hjälp av Black-Scholes värderingsmodell, och hade ett genomsnittligt teck-

ningspris om 3,4 öre (4,8) per option.  

 

 

 

Not 13 / Resultat från andelar i koncernföretag 

Tkr   Moderbolaget  

   2015 2014 

Realisationsresultat vid avyttring av verksamhet   1 853 - 

   1 853 - 

 

 

  

Tkr      

 
Tidpunkt för 

emittering 
Pris per  

teckningsoption 
Optioner 
(tusental) 

Tidpunkt för teckning 
Genomsnittligt 

lösenpris i kr 

Teckningsoptioner:1 2013-07-11  5,1 öre 1 500 2017-04-01 – 06-30 0:40 

Teckningsoptioner:2 2014-05-23 4,5 öre   1 500 2017-04-01 – 06-30 0:45 

Teckningsoptioner:3 2015-04-23 0,5 öre 1 500 2018-04-01 – 06-30 0:40 
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Not 14 / Finansiella intäkter, övriga ränteintäkter och liknande     

resultatposter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

Finansiella intäkter:     

  Ränteintäkter lånefordringar 102 - - - 

  Övriga finansiella intäkter 2 25 - - 

Summa finansiella intäkter 104 25 - - 

 

 

Not 15 / Finansiella kostnader / Övriga räntekostnader och lik-

nande resultatposter  

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

Finansiella kostnader:     

  Räntekostnader lån -819 -606 -254 -39 

  Räntekostnader finansiell leasing -510 -569 - - 

  Övriga finansiella kostnader -61 -90 -2 -2 

Summa finansiella kostnader 1 390 -1 265 -256 -41 

 

 

Not 16 / Bokslutsdispositioner  

Tkr   Moderbolaget  

   2015 2014 

Koncernbidrag   700 3 001 

Summa bokslutsdispositioner   700 3 001 
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Not 17 / Skatt på årets resultat 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015 2014 2015 2014 

Skattekostnad     

Aktuell skattekostnad - - - - 

Uppskjuten skatt (Not 38) - 404 - - 

Summa skattekostnad - 404 - - 

     

Resultat före skatt 1 292 1 967 -3 034 -1 243 

     

Avstämning av effektiv skatt     

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) 284 433 -667 -273 

Effekt av ej uppbokade underskottsavdrag -637 -433 590 261 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -1 - - - 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 354 - 77 12 

Summa skattekostnad 0 0 0 0 

 

 

Not 18 / Resultat per aktie 

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med 

ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. För resultat per aktie efter utspädning justeras 

beloppen som används för beräkning av resultat per aktie före utspädning genom att beakta effekten av utdelningar 

och räntekostnader på potentiella stamaktier och det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle varit 

utestående vid en konvertering av samtliga potentiella aktier. Orasolv har teckningsoptioner som skulle kunna med-

föra utspädning. Teckningsoptioner ger dock endast upphov till utspädning om dessa leder till en emission av stamak-

tier till en kurs som är lägre än genomsnittskursen under perioden. Vidare ger potentiella aktier endast upphov till 

utspädning om en konvertering av antal potentiella stamaktier medför en lägre vinst per aktie eller en högre förlust 

per aktie. Hos Orasolv är de emitterade teckningsoptionerna så få ställt i relation till totalt antal aktier att skillnaden är 

försumbar. Därför redovisar vi gemensamma siffror i tabellen nedan.  

 Koncernen  

 2015 2014 

Vägt antal utestående aktier före och efter 
utspädning 

165 931 465 122 490 011 

   

Kvarvarande verksamhet – före och efter ut-
spädning 

  

Årets resultat -2 739 -88 

Resultat per aktie -0,02 0,00 

   

Total verksamhet – före och efter utspädning   

Årets resultat 1 292 1 967 

Resultat per aktie 0,01 0,02 

   

 

  



Sida 47 av 69 

ÅRSREDOVISNING 2015 / NOTER 
 
 

Not 19 / Avvecklad verksamhet 

Dotterföretaget Preventum Partner AB avyttrades i slutet av räkenskapsåret 2015. Dotterföretaget redovisas som 

avvecklad verksamhet. 

Analys av resultat från avvecklade verksamheter är som följer: 

Tkr Koncernen  

 2015 2014 

Redovisat resultat   

   

Nettoomsättning 9 698 10 251 

Kostnader inkl avskrivningar -9 085 -8 196 

Resultat från avvecklade verksamheter före skatt 613 2 055 

Inkomstskatt - - 

Resultat från avvecklade verksamheter efter 
skatt 

613 2 055 

Rearesultat vid avyttring av verksamhet 3 418 - 

Årets resultat från avvecklade verksamheter 4 031 2 055 

   

Kassaflöden   

Kassaflöden från den löpande verksamheten 1 696 248 

Kassaflöden från investeringsverksamheten - -202 

Kassaflöden från finansieringsverksamheten - - 

Summa kassaflöden 1 696 46 
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Not 20 / Rörelseförvärv 

Under räkenskapsåret 2015 har fem förvärv skett genom inkråmsöverlåtelser. Dessa inkluderar rörelserna i Karina 

Melanders, Laszlo Nagys, WiiSmiles, Michelinklinikens och Norrmälarstrandsklinikens verksamheter.  

 

Tkr Koncernen 

 2015 

Köpeskilling för förvärven är som följer:  

Likvida medel 8 320 

Stamaktier som emitterats 800 

 Villkorad köpeskilling 7 550 

Summa köpeskilling 16 670 

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder: 

 

Patientregister 7 693 

Inventarier 2 251 

Varulager 880 

Semesterlöneskuld -57 

Summa förvärvade nettotillgångar exkl goodwill 10 767 

Redovisad goodwill 5 903 

Summa förvärvade nettotillgångar 16 670 

 

Goodwill motsvarar de immateriella värden som personalen och kliniken representerar och som möjliggör skapandet 

av fortsatta vinster. Goodwillposterna är i sin helhet skattemässigt avdragsgilla. 

Förvärvskostnaderna har uppgått till sammanlagt 251 Tkr och ingår i resultaträkningen/övriga externa kostnader. 

Effekten i kassaflödet motsvarar posten likvida medel ovan. Inga kassa- eller bankmedel ingår i de förvärvade verk-

samheterna. 

Tilläggsköpeskillingarna för Wiismile och Michelinkliniken är en funktion av den framtida resultatutvecklingen och 

kommer att erläggas såväl kontant som genom emittering av aktier. För Norrmälarstrandkliniken är tilläggsköpeskil-

lingen en funktion av antalet behandlade patienter på kliniken under en period om 15 månader efter tillträdet. Samt-

liga tilläggsköpeskillingar finns reserverade i balansräkningen och uppgår till totalt 11 153 Tkr. Under perioden har 

inga omvärderingar varit nödvändiga att genomföra. 

Den förvärvade rörelsen Norrmälarstrand ingår i Orasolvs koncernredovisning med en nettoomsättning om 630 Tkr 

och ett resultat före avskrivningar om 78 Tkr. Om den förvärvade rörelsen hade ingått från 1 januari skulle rörelsen 

har ingått med en nettoomsättning om 2 240 Tkr och ett resultat före avskrivningar om 488 Tkr. 

Den förvärvade rörelsen Wiismile ingår i Orasolvs koncernredovisning med en nettoomsättning om 10 932 Tkr och ett 

resultat före avskrivningar om -2 197 Tkr. Om den förvärvade rörelsen hade ingått från 1 januari skulle rörelsen har 

ingått med en nettoomsättning om 10 932 Tkr och ett resultat före avskrivningar om - 2 197 Tkr. 

Den förvärvade rörelsen Michelinkliniken ingår i Orasolvs koncernredovisning med en nettoomsättning om 3 959 Tkr 

och ett resultat före avskrivningar om 758 Tkr. Om den förvärvade rörelsen hade ingått från 1 januari skulle rörelsen 

har ingått med en nettoomsättning om 11 021 Tkr och ett resultat före avskrivningar om 1 361 Tkr. 

Vi förvärvar tandvårdskliniker i syfte att växa i strategiska områden – StorStockholm, Göteborg och Malmö. Den 

goodwill som förvärvas består i personalens samlade kompetens.   
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Not 21 / Balanserade utvecklingsutgifter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 885 1 885 - - 

Avyttring av verksamheter -1 885 - - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 1 885 - - 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 438 -1 061 - - 

Avskrivningar - -377 - - 

Avyttring av verksamheter 1 438 - - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -1 438 - - 

Utgående redovisat värde 0 447 - - 

 

Not 22 / Goodwill 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 18 122 11 468 - - 

Investeringar i verksamheter 5 903 6 654 - - 

Avyttring av verksamheter -3 488 - - - 

Justering 44 - - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 581 18 122 - - 

Utgående redovisat värde 20 581 18 122 - - 

 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 

Goodwill övervakas av ledningen per kassaflödesgenerande enhet.  
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Följande är en sammanställning av goodwill för 2015 och 2014: 

Tkr      

Koncernen 
Ingående 
redovisat 

värde 

Tilläggsköpe-
skillingar 

Försäljning 
Nedskriv-

ning 
Andra 

justeringar 

Utgående 
redovisat 

värde 

2015-12-31       

Dômentandläkarna 4 727 3 - - - 4 730 

M-Dental 6 683 - - - - 6 683 

Övriga tandvårdskliniker 3 269 5 900 - - 44 9 168 

Preventum Partner AB 3 488 - -3 488 - - 0 

Summa 18 122 5 903 -3 488 - 44- 20 581 

       

2014-12-31       

Dômentandläkarna 4 467 260 - - - 4 727 

M-Dental - 6 683 - - - 6 683 

Övriga tandvårdskliniker 3 514 - - - -290 3 224 

Preventum Partner AB 3 488 - - - - 3 488 

Summa 11 469 6 943 - - -290 18 122 

 

Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet har fastställt baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa 

beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar som godkänts av 

företagsledningen och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras inte i linje med 

bedömd tillväxttakt. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för det område inom vilket den kassa-

genererande enheten verkar. 

För varje kassagenererande enhet, dvs. tandläkarkliniker, till vilket betydande goodwillbelopp har fördelats, anges 

nedan de väsentliga antaganden, långsiktig tillväxttakt och diskonteringsränta, som använts när nyttjandevärde be-

räknas.  I de fall det gjorts en nedskrivning anges även återvinningsvärde. 

Årlig tillväxttakt  2 – 15% 

EBITDA-marginal  13% 

Diskonteringsränta före skatt 10,6% 

 

Den årliga tillväxttakten används över den femåriga prognostiden. Den baseras på tidigare resultat och ledningens 

förväntningar på marknadsutvecklingen.  

EBITDA-marginalen är den genomsnittliga marginalen, beräknad som procent av intäkterna, över den femåriga pro-

gnosperioden. Den baseras på nuvarande nivåer för försäljningsmarginaler och nuvarande sammansättning av försälj-

ningen. 

Känslighetsanalys 

Samtliga kliniker visar ett resultat som väl motiverar bokförd goodwill. Undantaget är Wiismile där det kan uppstå 

nedskrivningsbehov om årets utveckling inte visar att de långsiktiga målen kan nås. 

Om diskonteringsräntan förändras med en procentenhet förändras värdet på framtida kassaflöden med ca 2,5 Mkr. 

Detta innebär att det finns utrymme för diskonteringsräntan att öka med fem procentenheter.   
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Not 23 / Patientregister 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 248 - - - 

Investeringar i verksamheter 7 693 3 248 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 941 3 248 - - 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -162 - - - 

Avskrivningar -421 -162 - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -583 -162 - - 

Utgående redovisat värde 10 358 3 086 - - 

 

Not 24 / Hyresrätter och liknande rättigheter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 750 750 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 750 750 - - 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -600 -450 - - 

Avskrivningar -150 -150 - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -750 -600 - - 

Utgående redovisat värde 0 150 - - 

 

 

Not 25 / Övriga immateriella anläggningstillgångar 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 195 - 11 - 

Investeringar i verksamheter 38 195 38 11 

Avyttring av verksamheter -85 - - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 148 195 49 11 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 - -1 - 

Avskrivningar -15 -9 -5 -1 

Avyttring av verksamheter 6 - - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -18 -9 -6 -1 

Utgående redovisat värde 130 186 43 10 

 

 



Sida 52 av 69 

ÅRSREDOVISNING 2015 / NOTER 
 

 

Not 26 / Inventarier, verktyg och installationer 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 18 628 15 563 24 24 

Investeringar 1 453 977 - - 

Ökning till följd av rörelseförvärv 2 251 - - - 

Avyttring av verksamhet -1 553 118 - - 

Leasing 241 1 970 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 020 18 628 24 24 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 494 -7 809 -24 - 

Avskrivningar -3 132 -2 603 - -24 

Avyttring av verksamhet 1 396 -11 - - 

Leasing 229 929 - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 001 -9 494 -24 -24 

Utgående redovisat värde 10 019 9 134 0 0 

 

Not 27 / Andelar i bostadsrättsförening 

Tkr Koncernen  

 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående redovisat värde 5 500 3 924 

Omvärderat till verkligt värde - 1 576 

Utgående redovisat värde 5 500 5 500 

 

Andelarna förvärvades i slutet av 2013 till 3 924 Tkr. Andelarna avser andelar i bostadsrättsföreningen Domen, Drott-

ninggatan 5, Uppsala, och används för tandläkarpraktik. Andelarna klassificeras som finansiella tillgångar som kan 

säljas och värderas till verkligt värde i övrigt totalresultat. Värderingen sker enligt nivå 3, för ytterligare information se 

not 44. Extern värdering gjordes av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i samband med årsbokslutet 2014. Ande-

larna värderades till 5 500 Tkr +/- 150 Tkr. 

 

Not 28 / Andelar i koncernföretag 

Tkr   Moderbolaget  

   2015-12-31 2014-12-31 

Ingående redovisat värde   26 928 26 928 

Avyttring av dotterföretag   -7 656 - 

Utgående redovisat värde   19 272 26 928 
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Tkr       

Bolag Land Stad Org nr Verksamhet 

Andel stamak-
tier ägda av  

moderföreta-
get 

2015-12-31 2014-12-31 

Orasolv Clinics AB Sverige Stockholm 556767-3612 Tandläkarpraktiker 100% 19 272 19 272 

Preventum Partner 
AB 

Sverige Stockholm 556613-2790 Tjänsteföretag *) 0 / 100% - 7 656 

Summa      19 272 26 928 

*)Tjänster för privata tandvårdsbolag. Huvudområden är ekonomitjänster samt ledningssystem för kvalitet inom tand-

vård. 

 

Not 29 / Andra långfristiga fordringar 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående redovisat värde 212 155 130 130 

Investeringar - 72 - - 

Amorteringar - -15 - - 

Avyttring av verksamhet -10 - - - 

Utgående redovisat värde 202 212 130 130 

Fordringarna avser depositioner för lokaler. 

 

Not 30 / Fordringar i koncernföretag 

Tkr   Moderbolaget  

   2015-12-31 2014-12-31 

Ingående redovisat värde   2 510 4 244 

Nettoförändring   17 873 -1 734 

Utgående redovisat värde   20 383 2 510 

Ingen del av fordringarna har förfallit till betalning. 
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Not 31 / Kundfordringar 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Kundfordringar 4 768 3 042 49 732 

Reserv för osäkra kundfordringar -1 128 -1 147 - -725 

Kundfordringar netto 3 640 1 895 49 7  

     

Förfallostruktur     

Ej förfallna 2 534 2 189 5 - 

Förfallna 1 – 30 dagar 414 40 44 - 

Förfallna 30 – 60 dagar 96 26 - - 

Förfallna 60 – 90 dagar 236 19 - - 

Förfallna > 90 dagar 1 488 768 725 732 

Kundfordringar netto 4 768 3 042 774 732 

     

Förändring av reserv för osäkra kundfordringar     

Ingående balans -1 147 -1361 -725 -725 

Årets reservering för osäkra kundfordringar -163 - - - 

Konstaterade förluster på osäkra kundfordringar - - - - 

Bokfört värde i avyttrade dotterföretag 182 - - - 

Återvunna nedskrivningar på kundfordringar - 214 - - 

Utgående redovisat värde -1 128 -1 147 -725 -725 

 

Not 32 / Övriga fordringar 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Momsfordran 142 80 142 80 

Fordran avseende försäljning av verksamhet 700 - 700 - 

Fordran relaterad till förvärv 700 - - - 

Övriga kortfristiga fordringar 251 184 75 74 

Utgående redovisat värde 1 793 264 917 154 

Ingen del av de övriga fordringarna var förfallna till betalning per 2015-12-31 respektive 2014-12-31.  Beloppen är 

upptagna till nominella belopp. 
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Not 33 / Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Förutbetalda hyror 1 020 738 75 69 

Upplupna ränteintäkter lån 102 - - - 

Förutbetalda kostnader 1 033 2 048 287 282 

Övriga poster 170 13 - 13 

Utgående redovisat värde 2 325 2 799 362 364 

 

 

Not 34 / Likvida medel 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Kassa och bank 16 518 3 056 9 605 2 390 

Utgående redovisat värde 16 518 3 056 9 605 2 390 

 

 

Not 35 / Övrigt totalresultat / Eget kapital 

Övrigt totalresultat 

Övrigt totalresultat består i sin helhet av omvärderingseffekt vid värdering av finansiella tillgångar som kan säljas till 

verkligt värde.  

 

Eget kapital 

Koncernen 

Aktiekapital 

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till röst-

rätt vid bolagsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till koncernens kvarvarande nettotillgångar. 

Övrigt tillskjutet kapital 

Övrigt tillskjutet kapital består i sin helhet av belopp som vid emission betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde. 

Övriga reserver 

Övriga reserver avser i sin helhet omvärderingseffekt vid värdering av finansiella tillgångar som kan säljas. 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. 

Utdelning 

Ingen utdelning kommer att föreslås till årsstämman 2016. 
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Moderbolaget 

Aktiekapital 

 

Tkr   Moderbolaget  

   2015-12-31 2014-12-31 

Förändring av antalet aktier:     

Ingående balans   123 604 717 117 565 787 

Nyemissioner   65 177 885 6 038 930 

Antal aktier vid utgången av året   188 782 602 123 604 717 

 

Moderbolagets stamaktier har ett kvotvärde på SEK 0,2 per aktie. Varje aktie berättigar till en röst. 

Bundet eget kapital 

Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning. 

 

Reservfond 

Reservfond avser består i sin helhet av belopp som vid emission betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde före 

räkenskapsåret 2005 och är bundet eget kapital. 

 

Överkursfond 

Reservfond avser består i sin helhet av belopp som vid emission betalats utöver emitterade aktiers kvotvärde före 

räkenskapsåret 2005 och utgör fritt eget kapital. 

 

Balanserat resultat 

Det balanserade resultatet utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Det 

utgör tillsammans med överkursfond och årets resultat summa fritt eget kapital. 
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Not 36 / Långfristiga skulder 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Skuld till kreditinstitut     

Amortering inom 1 år 3 067 1 077 2 000 76 

Amortering inom 2-5 år 10 178 1 525 5 000 - 

Amortering senare än 5 år - 1 500 - - 

Utgående balans 13 245 4 102 7 000 76 

     

Villkorade tilläggsköpeskillingar     

Amortering inom 1 år 609 1 791 - - 

Amortering inom 2-5 år 10 544 4 395 - - 

Amortering senare än 5 år - - - - 

Utgående balans 11 153 6 186 - - 

     

Leasingåtagande     

Amortering inom 1 år 1 362 1 475 - - 

Amortering inom 2-5 år 1 485 2 076 - - 

Amortering senare än 5 år - - - - 

Utgående redovisat värde 2 847 3 551 - - 

     

Övriga långfristiga skulder      

Amortering inom 1 år - 12 - - 

Amortering inom 2-5 år - - - - 

Amortering senare än 5 år - - - - 

Utgående redovisat värde - 12 - - 

 

Skulder till kreditinstitut löper med en ränta om STIBOR 90 dagar plus 2,88% och amorteras med 3 067 Tkr per år. 

Limit för checkkredit uppgår till 3 000 Tkr ( 2 500 Tkr) för koncernen och med - Tkr ( - ) för moderbolaget. 

 

Not 37 / Skuld till övriga långivare 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Andra långivare än kreditinstitut - 3 000 - - 

Utgående redovisat värde - 3 000 - - 

 

Delar av styrelsen och ledningen har under 2014 och början av 2015 deltagit i finansieringen av bolaget. Villkoren har 

varit marknadsmässiga och på samma villkor som övriga externa långivare. I samband med refinansieringen löstes 

dessa lån. 
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Not 38 / Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skattefordran redovisas endast motsvarande redovisad uppskjuten skatteskuld.  Underskottsavdrag, för 

vilket ingen uppskjuten skattefordran redovisas, uppgår för koncernen till 43 516 Tkr och för moderbolaget till        

43 486 Tkr. Underskotten har obegränsade förfallotider. 

Tkr Koncernen  

 2015-12-31 2014-12-31 

Skatt avseende underskottsavdrag   

  Ingående redovisat värde 750 - 

  Förändring i övrigt totalresultat - 346 

  Förändring i årets resultat - 404 

Utgående redovisat värde 750 750 

   

Summa uppskjuten skattefordran 750 750 

   

Skatt avseende immateriella anläggningstill-
gångar 

  

  Ingående redovisat värde 404 - 

  Förändring i övrigt totalresultat - - 

  Förändring i resultaträkningen - 404 

Utgående redovisat värde 404 404 

   

Skatt avseende finansiella anläggningstillgångar   

  Ingående redovisat värde 346 - 

  Förändring i övrigt totalresultat - - 

Utgående redovisat värde 346 346 

   

Summa uppskjuten skatteskuld  750 750 

   

Netto uppskjuten skattefordran/uppskjuten 
skatteskuld 

  

  Ingående redovisat värde - - 

  Förändring i årets resultat/övrigt totalresultat - - 

Utgående redovisat värde - - 

 

 

Not 39 / Övriga skulder 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Personalskatt 845 598 53 54 

Arbetsgivaravgift 932 614 42 43 

Övriga poster 720 630 - 14 

Utgående redovisat värde 2 497 1 842 95 111 
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Not 40 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Upplupna räntekostnader 14 238 7 - 

Semesterlöneskuld 1 328 1 471 221 147 

Sociala avgifter 1 075 425 69 46 

Upplupna löner 409 331 - - 

Övriga poster 1 462 1 764 233 210 

Utgående redovisat värde 4 288 4 229 530 403 

 

 

Not 41 / Ställda säkerheter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Säkerheter för skuld till kreditinstitut     

  Företagsinteckningar 12 452 6 200 5 452 1 500 

  Pantsatta aktier i dotterföretag 4 893 4 897 100 7 656 

Summa 17 345 13 956 5 552 9 156 

 

 

Not 42 / Eventualförpliktelser / ansvarsförpliktelser 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Borgen för dotterföretag *) - - 48 825 24 965 

Övriga borgensåtaganden - 500 - - 

Summa - 500 48 825 24 965 

*) Moderbolaget har en obegränsad borgen för dotterföretaget Orasolv Clinics AB. 
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Not 43 / Poster som inte är kassaflödespåverkande 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Avskrivningar 4 088 3 313 5 1 

Reavinst avyttring verksamhet -3 418 - - - 

Justering till betald leasingavgift -1 685 - - - 

Övriga poster - -2 486 - -14 

Summa -1 015 827 5 -13 

 

 

Not 44 / Finansiella tillgångar och skulder 

Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder framgår av nedanstående tabell. Se även Not 3 /  Finansiell riskhan-

tering. 

Tkr     

 
Lånefordringar och 

 kundfordringar 
Finansiella tillgångar som 

kan säljas 

Finansiella skulder 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde 

Finansiella skulder 
värderade till verkligt 

värde 

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Koncernen         

Andel i bostadsrättsförening - - 5 500 5 500     

Andra långfristiga fordringar 202 212 - -     

Kundfordringar 3 640 1 895 - -     

Övriga fordringar 1 793 264 - -     

Upplupna intäkter 102 - - -     

Likvida medel 16 518 3 056 - -     

         

Skuld till kreditinstitut      13 245 4 102 - - 

Villkorad tilläggsköpskilling     - - 11 153 6 186 

Leasingåtaganden     2 847 3 551 - - 

Skuld till övriga långivare     - 3 012 - - 

Förskott från kunder     615 220 - - 

Leverantörsskulder     4 727 4 747 - - 

Övriga skulder     2 497 1 842 - - 

Upplupna kostnader     1 885 2 333 - - 

Summa finansiella till-
gångar och skulder 

22 255 5 427 5 500 5 500 25 816 19 807 11 153 6 186 

 

Bolaget har enbart finansiella instrument i nivå 3, som värderas till marknadsvärde. Dessa utgörs av andel i 

BRF samt tilläggsköpeskillingar. Tilläggsköpeskillingarna har ökat med 7 550 Tkr under året.  
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Tkr     

 
Lånefordringar och 

 kundfordringar 
Finansiella tillgångar som 

kan säljas 

Finansiella skulder 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde 

Finansiella skulder 
värderade till verkligt 

värde 

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Moderbolaget         

Andra långfristiga fordringar 130 130 - -     

Fordringar hos koncernföretag 20 383 2 510 - -     

Kundfordringar 49 7 - -     

Övriga fordringar 917 154 - -     

Upplupna intäkter - - - -     

Kassa och bank 9 605 2 390 - -     

         

Skuld till kreditinstitut      7 000 76 - - 

Leverantörsskulder     457 509 - - 

Övriga skulder     95 111 - - 

Upplupna kostnader     240 210 - - 

Summa 31 084 5 191 - - 7 792 906 - - 

Redovisade värden i balansräkningen bedöms överensstämma med verkligt värde.  
 
 

Nettovinst/-förlust för respektive kategori av finansiella instrument: 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Lånefordringar och kundfordringar -78 113 -7 - 

Finansiella tillgångar som kan säljas - 1 576 - - 

Finansiella skulder värderade till upplupet an-
skaffningsvärde 

- - - - 

Summa -78 1 689 -7 - 

 
Med nettovinst/-förlust avses kundförluster samt omvärderingseffekt vid värdering till verkligt värde. Ränteintäkter och 
räntekostnader ingår inte som nettovinst-/förlust utan förtecknas istället enskilt i Not 14 och 15. 
 
Verkliga värden 

Med hänsyn till att långfristiga skulder löper med rörlig ränta och diskonteringseffekten för kortfristiga fordringar och 

skulder är marginell så bedöms samtliga redovisade värden motsvara dess verkliga värden. Finansiella tillgångar som 

kan säljas samt villkorade tilläggsköpeskillingar värderas i enlighet med nivå 3.  

Verkligt värde för finansiella instrument fastställs och kategoriseras enligt följande: 

Finansiella instrument Nivå 1: 

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på 

balansdagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, industrigrupp, prissättnings-

tjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och regelbundet tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och 

regelbundna förekommande marknadstransaktioner på armslängds avstånd. 

Finansiella instrument Nivå 2: 

Verkligt värde för finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av värderingstekni-

ker. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan före-

tagsspecifik information används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för 

verkligt värdevärdering av ett instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2. 

Finansiella instrument Nivå 3: 

I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda 

instrumentet i nivå 3. 
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Not 45 / Händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 

 

Not 46 / Transaktioner med närstående 

Köp- och försäljningstransaktioner med närstående parter sker på marknadsmässiga villkor. Följande transaktioner har 

skett med närstående: 

Tkr      

 
Försäljning av tjänster  

till närstående 
Inköp av tjänster  

av närstående 
Räntekostnader  
till närstående 

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Koncernen       

Närståenderelation         

  Nyckelpersoner - - - - 407 360 

  Andra närstående - - 97 27 - - 

Summa - - 97 27 407 360 

       

Moderbolag       

Närståenderelation       

  Dotterföretag 865 777 - - - - 

  Nyckelpersoner - - - - - - 

  Andra närstående - - 17 27 - - 

Summa 865 777 17 27 - - 

 

Tkr      

 
Fordringar  

hos närstående 
Operativa skulder 

till närstående 
Finansiella skulder 

 till närstående 

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Koncernen       

Närståenderelation         

  Nyckelpersoner - - - - - 3 000 

  Andra närstående - - - - - - 

Summa - - - - - 3 000 

       

Moderbolag       

Närståenderelation       

  Dotterföretag 19 683 6 379 - 4 480 - - 

  Nyckelpersoner - - - - - 3 000 

  Andra närstående - - - - - - 

Summa 19 683 6 379 - 4 480 - 3 000 

 

Med andra närstående avses nära samhörighet till nyckelpersoner. Ersättning till styrelse, verkställande direktören och 

andra ledande befattningshavare framgår av not 11. 
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Not 47 / Förklaringar avseende övergång till IFRS (Skr) 

Denna finansiella rapport för Orasolv är den första som upprättats med tillämpning av de av EU godkända Internat-

ional Financial Reporting Standards (IFRS). 

Övergångstidpunkt till IFRS har fastställts till den 1 januari 2014 (öppningsbalansen). Övergången redovisas i enlighet 

med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att företaget tillämpar samtliga IFRS standarder 

retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen är 

dock tillåtna. Några av undantagen från retroaktiv tillämpning är tvingande. Orasolv träffas dock inte av de tvingande 

undantagen. Av de frivilliga undantagen har Orasolv valt att tillämpa möjligheten att inte räkna om förvärv av verk-

samheter retroaktivt. Detta innebär att de förvärvsanalyser vilka skett för rörelseförvärv före 1 januari 2014 är oför-

ändrade jämfört med hur de redovisades i senast avlämnade rapporter.  Förklaringar till hur övergången från tidigare 

redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning och finansiella resultat framgår av följande 

tabeller och förklaringar till dessa. Orasolv övergick under räkenskapsåret 2014 till redovisningsprinciperna enligt 

BFNAR 2012:2 (K3). Denna övergång gjordes i Årsredovisningen för 2014 per 2014-01-01 dvs. jämförelseåret omräk-

nades inte och visades således ej enligt K3 i Årsredovisningen per 2014-12-31.  

Utgångspunkt för omräkning till IFRS utgör balansräkningen enligt BFNAR 2012:2 K3 per 2014-01-01 och visas i 

nedanstående tabell.  Förklaring till effekterna vid denna övergång framgår av årsredovisningen per 2014-12-31.  

Övergången till IFRS har inte medfört några förändringar för moderbolaget. Kassaflödet har inte påverkats av änd-

ringen.                                                                                 
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Koncernens balansräkningar 2014 12 31

Enligt Effekt vid Enligt fastställd Effekt vid BFNAR 2012:1 Effekt vid

fastställd övergång Årsredovisning övergång till (K3) övergång

Not Årsredovisning till IFRS IFRS 20131231 BFNAR  2012:1 20140101 till IFRS IFRS

20140101

Enligt fastställd

Tillgångar Årsredovisning

Anläggningstillgångar 2014 12 31

Immateriella anläggningstillångar

Balanserade utgifter 21 447 - 447 825 0 825 825

Goodwill 22 18 664 -542 18 122 12 244 -775 11 469 11 469

Patientregister 23 - 3 086 3 086 - 0 - -

Hyresrätter och liknande rättigheter 24 150 - 150 300 0 300 300

Övriga immateriella 

anläggningstillgångar 25 186 - 186 - - .

19 448 2 544 21 991 13 369 -775 12 594 12 594

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 26 9 134 - 9 134 5 833 1 921 7 754 7 754

9 134 0 9 134 5 833 1 921 7 754 7 754

Finansiella anläggningstillgångar

Andel i bostadsrättsförening 27 3 924 1 576 5 500 3 924 3 924 3 924

Andra långfristiga fordringar 29 212 - 212 155 155 155

4 136 1 576 5 712 4 079 4 079 4 079

Summa anläggningstillgångar 32 717 4 120 36 837 23 281 1 146 24 427 24 427

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Färdiga varor och handelsvaror 767 - 767 862 862 862

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 31 1 895 - 1 895 3 203 3 203 3 203

Aktuell skattefordran 32 769 - 769 895 895 895

Övriga kortfristiga fordringar 33 264 - 264 388 388 388

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 34 2 799 - 2 799 2 317 -197 2 120 2 120

Kassa och bank/Likvida medel 3 056 - 3 056 4 173 4 173 4 173

Summa omsättningstillgångar 9 551 0 9 551 11 838 -197 11 641 11 641

Summa tillgångar 42 268 4 120 46 387 35 118 949 36 067 36 067

Eget kapital 35

Aktiekapital 24 721 - 24 721 23 513 23 513 23 513

Bundna reserver - - 0 4 938 -4 938 0 0

Övrigt tillskjutet kapital 39 583 - 39 583 0 38 604 38 604 38 604

Övriga reserver 0 1 576 1 576 0 0 0

Balanserat resultat inklusive årets 

resultat. -49 925 2 544 -47 382 -14 762 -34 586 -49 349 -49 349

Eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare 14 379 4 120 18 498 13 689 -920 12 769 12 769

Långfristiga skulder 36

Skuld till kredinstitut 3 025 - 3 025 1 966 - 1 966 1 966

Villkorad tilläggsköpeskilling 6 186 -1 791 4 395 4 663 - 4 663 -1 525 3 138

Leasingåtagande 3 551 -1 476 2 075 - 824 824 824

Uppskjuten skatteskuld 38 0 - 0 - - -

Övriga långfristiga skulder 12 - 12 74 - 74 74

Summa långfristiga skulder 12 774 -3 267 9 508 6 702 824 7 527 -1 525 6 002

Kortfristiga skulder 36

Skulder till kreditinstitut 1 077 - 1 077 1 449 - 1 449 1 449

Skulder till övriga långivare 37,46 3 000 - 3 000 1 000 - 1 000 1 000

Villkorad tilläggsköpeskilling - 1 791 1 791 - - - 1 525 1 525

Leasingåtagande - 1 476 1 476 - 1 045 1 045 1 045

Förskott från kunder 220 - 220 180 - 180 180

Leverantörsskulder 4 747 - 4 747 5 137 - 5 137 5 137

Övriga kortfristiga skulder 39 1 842 - 1 842 2 276 - 2 276 2 276

Uppl kostn o förutbet intäkter 40 4 229 - 4 229 4 684 - 4 684 4 684

Summa kortfristiga skulder 15 115 3 267 18 381 14 727 1 045 15 772 1 525 17 296

Summa eget kapital och skulder 42 268 4 120 46 387 35 118 949 36 067 36 067

2014 01 01
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Justeringar i Eget kapital

2014 12 31

Värdering av finansiella tillgångar som kan säljas till verkligt värde 1 576

Netto vid värdering av finansiella tillgångar som kan säljas inkl. skatt 1 576

Avskrivningar goodwill 2 706

Avskrivning patientregister -162

Summa justering av avskrivningar 2 544

Nettoeffekt justering av avskrivningar inkl. skatt 2 544

Summa justeringar i eget kapital 4 120

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 4 120

Koncernens resultaträkningar och rapport över totalresultat Not Enligt fasställd Effekt vid

årsredovisning övergång

TSEK till IFRS IFRS

Kvarvarande verksamhet

Rörelsens intäkter 0

Nettoomsättning 5,6 76 746 -10 251 66 495

Övriga rörelseintäkter 7 114 419 532

Rörelsens kostnader

Färdiga varor och handelsvaror -13 942 941 -13 001

Övriga externa kostnader 8,9,10,46 -14 920 2 419 -12 500

Personalkostnader 11,12 -41 146 4 029 -37 117

Övriga rörelsekostnader -333 -333

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 6 519 -2 443 4 076

Av och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar 23,24,25 -2 614 2 292 -322

Av och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 26 -3 243 640 -2 603

0

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar 662 489 1 151

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter/Finansiella intäkter 14 26 -1 25

Räntekostnader och liknande resultatposter/Finansiella kostnader 15,46 -1 265 1 -1 264

Resultat efter finansiella poster -577 489 -88

Skatt på årets resultat 17 - - -

Årets resultat från kvarvarande verksamheter -577 489 -88

Årets resultat från avvecklade verksamheter 13,19 2 055 2 055

Årets resultat -577 2 544 1 967

Rapport över totalresultat

Årets resultat -577 2 544 1 967

Övrigt totalresultat 35

Poster som kan komma att omklassas 

i resultaträkningen;

Verkligt värde finansiella tillgångar som kan säljas, efter skatt 1 576 1 576

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -577 1 576 1 576

Summa totalresultat för året -577 4 120 3 543

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -577 2 544 1 967

Resultat per aktie före och efter utspädning 18 0,00 0,00 0,00

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -577 4 120 3 543

2014
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Förklaring till effekter vid övergång:

2014 12 31 2014 01 01

Effekt vid Effekt vid

övergång övergång

till IFRS till IFRS

2 706

-3 248

-542

3 248

-162

3 086

-629 (av total justering på 639 773 varvid skillnadsbeloppet

avser återföring avskrivningar på avvecklad verksamhet)

1 576

3 267 1 525

750

750

Netto 0

2 055

9) Resultat per aktie ändras med anledning av ändring av resultatet för räkenskapsåret 2014

6) Uppskjuten skatteskuld redovisas på återläggning av avskrivningar för skattemässigt 

avdragsgill goodwill (skatteeffekt - 439 257), på avskrivningar för patientregister (skatteeffekt 

+ 35 728) samt för den effekt som uppstår vid värdering av finansiella tillgångar som kan säljas 

till verkligt värde (skatteffekt - 346 720). Netto blir dock uppskjuten skatteskuld 0 då 

uppskjuten skattefodran på underskottsavdrag beräknas och redovisas med  motsvarande 

belopp.

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skattefordran

7) Dotterföretaget Preventum Partner AB såldes i slutet av räkenskapsåret 2015 och uppfyller 

definitionen för att redovisas som verksamhet under avveckling. Av denna anledning redovisas 

resultat från detta dotterföretag på en enda rad, dvs. som Resultat från avvecklad 

verksamhet.

8) Vissa benämningar ändras i uppställningschemat för resultat- och balansräkningarna. 

Benämningen "kassa och bank" ersätts med "Likvida medel".  På samma sätt ändras 

benämningarna "Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter" respektive " 

Räntekostnader och liknande resultatposter" till "finansiella intäkter" respektive finansiella 

kostnader". Innehållet i respektive poster är dock för Orasolv oförändrat.

2) Patientregister värderas till 

Avskrivning på patientregister sker över 20 år och redovisas för räkenskapsåret 2014 till

3) Omklassificering har skett mellan avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar och 

materiella anläggningstillgångar pga. felaktig fördelning av avskrivningar i resultaträkningen i 

årsredovisningen för 2014. Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar jämfört med 

resultaträkningen 2014 har justerats med

4) Innehav i bostadsrättsförening klassificeras om finansiella tillgångar som kan säljas. Detta 

innebär värdering till verkligt värde med redovisning över övrigt totalresultat.

5) Kort del av leasingåtagande respektive villkorad tilläggsköpeskilling bryts ut och 

särredovisas.

1) Från och med 1 januari 2014 sker inte några avskrivningar för redovisat värde på goodwill. 

Istället nedskrivningstestas värdet av goodwill minst en gång per år. Återförd avskrivning på 

goodwillvärde uppgår till 

Värdering av patientregister har brutits ut ur goodwillvärdet.
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 21 april 2016 för fastställelse. 
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