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VD har ordet
Bästa aktieägare, 

I januari var det ett år sedan jag tillträdde som VD för Ora-

solv. Mitt första år har kantats av förändringsarbete och 

en del utmaningar. Jag kan konstatera att Orasolv är fyllt 

av erfaren och kompetent personal varför vi har alla för-

utsättningar att skapa något riktigt stort tillsammans. 

Försäljningsmässigt startade året bra med en ökning un-

der de två första kvartalen. Sommaren och början av hös-

ten var däremot svag och omsättningen minskade jämfört 

med året innan. Avslutningen av året blev bättre med en 

återhämtning de sista två månaderna vilket dock inte fullt 

ut kompenserade för de tidigare tappen. 

Huvudanledningen till försäljningstappet var att det un-

der våren uppstod vakanser på flera kliniker som vi inte 

hann med att fylla. Rekryteringen av en HR-ansvarig som 

tillträdde i juni var därför affärskritisk och under hösten 

har vi implementerat processer och rutiner inom HR. I 

skrivande stund ligger vi helt i fas med våra rekryteringar. 

Under 2017 prioriterade vi arbetet med att se över och 

utveckla varje enskild klinik. På flera kliniker genomförde 

vi effektiviseringar i form av personalanpassningar och vi 

tillsatte nya klinikchefer. Effektiviseringarna i tillägg till 

förbättrade avtal har lett till kostnadsbesparingar som vi 

nu ser effekten av. 

Största effekten av utvecklingsarbetet ser vi i Malmö där 

vi dragits med stora lönsamhetsproblem. Under året 

vände vi verksamheten till en väl fungerande klinik som 

nu levererar enligt plan. Däremot har vi fortfarande utma-

ningar med Aurakliniken där vi under 2017 tappade spe-

cialisttandläkare vilket har lett till ett minskat remissin-

flöde. Aurakliniken stod för en avgörande del av intäkts-

tappet under året. 

Övriga kliniker levererar enligt plan men klinikerna har ut-

rymme att ta emot fler kunder och vi kommer därför att 

fortsätta att jobba aktivt med försäljning och marknads-

föring och rekrytera nya behandlare i takt med kundtill-

strömningen. Fokus kommer att ligga på digital mark-

nadsföring och riktade erbjudanden till våra befintliga 

kunder. 

Under året har vi stärkt våra centrala funktioner och im-

plementerat rutiner inom ekonomi, kvalitet och HR. Vi har 

nu en solid plattform att bygga vidare från och grundför-

utsättningarna på plats för att utveckla kedjekonceptet 

och klara våra expansionsplaner. 

Under 2018 kommer vi att fokusera på ökad lönsamhet i 

befintliga kliniker genom att fylla vakanser och öka kund-

tillströmningen så att genomsnittsintäkten per behand-

lingsrum ökar. Expansion är också viktig och i tillägg till 

den organiska expansionen siktar vi på fler förvärv. Sam-

tidigt kommer vi att fortsätta förstärka vår interna struk-

tur och fullfölja skapandet av vårt kedjekoncept där alla 

kliniker på sikt kommer att verka under ett gemensamt 

varumärke. Det finns ett stort engagemang och en stark 

vilja hos våra medarbetare att bygga Orasolv till Sveriges 

bästa tandvårdskedja. 

Den 15 mars 2018 presenterade ME Dental AB ett offent-

ligt erbjudande till aktieägarna om förvärv av Bolaget. Sty-

relsens budkommitté har ställt sig bakom budet och ac-

ceptperioden slutar den 9 april. När detta skrivs vet jag 

inte om budet kommer att accepteras och om det gör det 

kommer Orasolv att avnoteras och i stället få en privat 

och erfaren ägare som kommer att bidra till utvecklingen. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medar-

betare, kunder och aktieägare för 2017. 

 

Stockholm i april 2018 

 

 

Michael Lagerbäck 

VD 

Orasolv AB 
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Förvaltningsberättelse
 

Styrelsen och verkställande direktören för Orasolv AB 

(publ) lämnar härmed årsredovisning och koncernredo-

visning för verksamhetsåret 2017. 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 Danderydsgatan 26, 

114 26 Stockholm. Bolaget registrerades hos Bolagsverket 

den 7 februari 2000. Bolagets associationsform regleras 

av aktiebolagslagen (2005:551). 

Orasolv AB har ett helägt dotterbolag, Orasolv Clinics AB 

organisationsnummer är 556757-3612. Dotterbolaget har 

sitt säte i Stockholm med adress Danderydsgatan 26, 114 

26 Stockholm se not 25. 

 

Affärsidé 

Orasolv driver en tandvårdskedja som erbjuder sina kun-

der en trygg och professionell tandvård. Bolaget utveck-

lar, förvärvar och integrerar tandvårdskliniker med mål 

att skapa rätt synergier. Ambitionen är att bygga Sveriges 

bästa och en av de tre största tandvårdskedjorna.  

 

Väsentliga händelser under året 

För att stärka likviditeten och öka förvärvstempot så ge-

nomfördes en nyemission med företrädesrätt för befint-

liga aktieägare på 12,5 mkr. Emissionen tecknades till 95 

% och tillförde bolaget 9,5 mkr efter att 2,4 mkr kvittats 

mot utställda aktieägarelån. 

I slutet av 2017 omförhandlades villkoren med banken vil-

ket innebär att checkkrediten avskaffades i början på 

2018. Vidare innebär det nya avtalet att covenanterna av-

skaffas under 2018 och istället ersattes de av ett borgens-

åtagande från tre av huvudägarna innebärande att ska till-

skjuta medel så att likviditeteten i koncernen inte under-

stiger 3 mkr. 

 

Framtidsutsikter 

Orasolvs mål är att bli en av de ledande aktörerna i svensk 

tandvård. Då samtliga kliniker har kapacitet att behandla 

fler kunder och anställa ytterligare personal kommer sälj-

insatserna att ökas under 2018. Ambitionen är att klini-

kerna skall nå marginalmålet om 15 % (EBITDA) under 

2018 och målsättningen är att overheaden ska vara högst 

5 % av intäkterna. 

Bolagets strategiska val att satsa på de minst konjunktur-

känsliga marknadssegmenten inom områden med goda 

marknadsförutsättningar är fortsatt vägledande vid för-

värv. Orasolv utvärderar kontinuerligt nya förvärv och för-

värvsdiskussioner pågår. 

Den 15 mars 2018 offentliggjorde ME Dental ett offentligt 

erbjudande till aktieägarna i Orasolv AB om förvärv av ak-

tierna för 30 öre styck. Budet är förknippat med vissa vill-

kor och acceptperioden slutar den 9 april. Orasolv styrel-

ses oberoende budkommitté bestående av Torbjörn Gun-

narsson, Marianne Westerlund och Håkan Hallberg re-

kommenderade samma dag aktieägarna att acceptera bu-

det.  
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Verksamheten
Orasolv Clinics – Tandvårdstjänster 

Verksamheten drivs i dotterbolaget Orasolv Clinics AB 

och består av att utveckla och förvärva helägda tand-

vårdskliniker. Klinikerna ska ge kunderna tandvård av 

hög kvalitet och erbjuda god service och tillgänglighet. 

Orasolv Clinics bedriver idag verksamhet på nio kliniker 

varav fem i Stockholm, en i Uppsala, två i Göteborg och 

en i Malmö. 

Klinikerna har god organisk tillväxtpotential och målet är 

att öka kapacitetsutnyttjandet. Ett mått Bolaget använ-

der är intäkt per behandlingsrum och under 2017 upp-

gick den i genomsnitt till 2,1 mkr att jämföra med 2,8 

mkr för kliniken med högst intäkt per rum och tillika 

högst lönsamhet. Det visar såväl möjligheten att nå ett 

högre kapacitetsutnyttjande som potentialen. Detta ska 

nås genom utveckling av befintliga patientregister, pati-

entrekryteringar, bredare tjänsteutbud och förtätnings-

förvärv (förvärv av mindre kliniker vars verksamhet flytt-

tas till befintlig Orasolv-klinik). Allt detta ingår i det ked-

jekoncept Orasolv tagit fram och som ska implementeras 

under de närmaste åren. 

Orasolv avser att fortsätta att förvärva kliniker i de tre 

storstadsområdena Stockholm-Uppsala, Göteborg och 

Malmö.  

Orasolvs erbjudande vid klinikförvärv 

Orasolv erbjuder säljarna en kombination av kontanter, 

aktier i Orasolv AB och tilläggsköpeskillingar om kliniken 

utvecklas enligt plan. Säljaren får anställning (alternativt 

konsultavtal) i Orasolv samtidigt som delägandet är ett 

incitament för att fortsatt utveckla kliniken och ta del av 

de synergieffekter som kan uppnås genom att ingå i ett 

större sammanhang. Dessutom får kliniken tillgång till 

Orasolvs kvalitetssäkringssystem, klinikstöd och admi-

nistrativa funktioner som det blir allt svårare för enskilda 

kliniker att upprätthålla på egen hand. 

 

Aurakliniken, Stockholm 

Aurakliniken vid Stureplan i Stockholm erbjuder specia-

listtandvård inom parodontologi (tandlossning), implan-

tatkirurgi, endodonti (tandrotsbehandling) samt protetik 

(ersättning av förlorade tänder). På kliniken arbetar fyra 

specialister, en tandhygienist och fyra tandsköterskor. 

Mottagningen har sex behandlingsrum. 

Rörelsemarginal (EBITDA): Negativ (under 5 %) 

Klinikchef: Katarina Hellqvist (t.f.) 

Dômentandläkarna, Uppsala 

Dômentandläkarna bedriver allmäntandvård, ligger i cen-

trala Uppsala och har sex behandlingsrum. På kliniken ar-

betar tre tandläkare, fyra tandhygienister och fyra 

tandsköterskor. Arbetssättet på Dômentandläkarna skil-

jer sig från övriga kliniker då de i stor utsträckning tilläm-

par en s.k. delegerad tandvård vilket innebär att tandlä-

karna betjänar tandhygienisterna. Kliniken använder 

CAD/CAM och fräsmaskin för egen tillverkning av porslin-

skronor.   

Rörelsemarginal (EBITDA): över 10 % (över 17 %) 

Klinikchef: Chanette Sahlstrand 

 

M-Dental, Stockholm 

M-Dental är en allmäntandläkarmottagning på Kungshol-

men i Stockholm. I klinikens fyra behandlingsrum arbetar 

tre tandläkare, en tandhygienist och fyra tandsköterskor. 

Rörelsemarginal (EBITDA): över 17 % (över 17 %) 

Klinikchef: Helena Rådmark 

 

Michelinkliniken, Stockholm 

Michelinkliniken bedriver allmäntandvård i Huddinge och 

förvärvades i september 2015. Den har fem behandlings-

rum i en tandläkarvilla, där tre tandläkare, en tandhygie-

nist och fem sköterskor arbetar. På kliniken finns 3D rönt-

gen för planering av avancerade behandlingar samt 

CAD/CAM och egen fräsmaskin för produktion av porslin-

skronor. 

Rörelsemarginal (EBITDA): över 5 % (över 17 %) 

Klinikchef: Mattias Michelin & Greger Michelin 
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Tandpoolen, Stockholm 

Tandpoolen är en allmäntandläkarmottagning på Gärdet 

i Stockholm. I klinikens fem behandlingsrum arbetar två 

tandläkare, en tandhygienist och tre tandsköterskor. Kli-

niken är utrustad med bland annat 3D-röntgen samt 

CAD/CAM med fräsmaskin för egen tillverkning av pors-

linskronor. 

Rörelsemarginal (EBITDA): över 5 % (över 5 %) 

Klinikchef: Alexander Fässberg 

 

Tandverket, Göteborg 

Tandverket, som ligger i centrala Göteborg, har sedan eta-

bleringen för ca 20 år sedan blivit ett välkänt varumärke 

lokalt och var under några år ansvarig för all privat akut-

tandvård inom Göteborg. Mottagningen bedriver huvud-

sakligen allmäntandvård men utför även mer avancerade 

behandlingar. Tandverket har idag sju behandlingsrum. 

På mottagningen arbetar tre tandläkare, två tandhygie-

nister samt fem tandsköterskor.  

Rörelsemarginal (EBITDA): Negativ (under 5 %) 

Klinikchef: Lars-Magnus Almgren 

 

Tyresö Tandvårdsteam, Stockholm 

Kliniken är inriktad på familjetandvård, protetik, implan-

tat samt behandling av tandvårdsrädda. Mottagningen, 

som har sju behandlingsrum, bemannas av fyra tandlä-

kare med sina team samt tre tandhygienister. 

Rörelsemarginal (EBITDA): över 10 % (över 10 %) 

Klinikchef: Margarett Hopkins

Tandvårdskliniken Engelbrekt, Malmö 

Kliniken ligger invid Lilla Torg i centrala Malmö och har sex 

moderna behandlingsrum. På kliniken arbetar tre tandlä-

kare med sina team samt en tandhygienist. Kliniken för-

värvades i januari 2015 och hade stora problem varför kö-

peskillingen var låg. Det visade sig dock vara betydligt svå-

rare än förväntat att lösa problemen. Under 2017 har kli-

niken tagit stora steg i rätt riktning och förväntas bli lön-

sam under 2018. 

Rörelsemarginal (EBITDA): negativ (negativ) 

Klinikchef: Jasmina Simic 

 

Gårdatandläkarna, Göteborg 

Gårdatandläkarna bedriver allmäntandvård och även spe-

cialiserad tandvård i Gårda, nära Göteborgs centrum. Kli-

niken förvärvades i juni 2016 och har sju behandlingsrum. 

På kliniken arbetar fyra tandläkare, tre tandhygienister 

och sex tandsköterskor. 

Rörelsemarginal (EBITDA): över 17 % (över 17 %) 

Klinikchef: Olof Knape 
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Utvecklingen under 2017 
Orasolv har som mål att klinikerna ska leverera en 

EBITDA-marginal om minst 15 %. Samtliga kliniker har 

möjlighet att öka såväl kapacitet som lönsamhet och verk-

samheten styrs efter ett antal definierade och förankrade 

nyckeltal. Sammanställning av klinikernas rörelsemargi-

naler: 

 

 

 

 

 

EBITDA - marginal     

  Antal kliniker 2017 Antal kliniker 2016 

Över 17% 2 4 

10-17% 2 1 

5-10% 1 1 

Under 5% 4 3 

Totalt antal kliniker 9 9 
 

Nedan visas en sammanställning över klinikernas utveckl-

ing under året. 

 

Utveckling 2017, 2016 och 2015 

UTVECKLING 2017 OCH 2016 Jan-dec 2017 Jan-dec 2016 Jan-dec 2015 

  Intäkter EBITDA % Intäkter EBITDA % Intäkter EBITDA % 

Tandvårdsklinikerna 
 (exkl. Malmö) 97,5 7,7 7,9% 95,8 14,0 14,6% 79,8 12,1 15,2% 

Malmökliniken 11,3 -0,7 neg 10,1 -2,9 neg 11,0 -2,2 neg 

Summa Tandvårdskliniker 108,8 7,0 6,4% 105,9 11,1 10,5% 90,8 9,9 10,9% 

Overhead (Orasolv AB och  
Orasolv Clinics AB)  -11,5 10,6%  -9,9 9,3%  -7,6 8,4% 

JÄMFÖRBARA VERKSAMHETER 108,8 -4,5 -4,1% 105,9 1,2 1,1% 90,8 2,3 2,5% 

Engångsposter  5,9   -2,8     

Redovisat i koncernens resultaträkning 1,4   -1,6     
 

Kommentarer till tabellen: 

• Till följd av vakanser visade sju av Orasolv kliniker sämre resultat än under föregående år. Det medförde att 

EBITDA-marginalen för klinikerna (exkl. Malmö) sjönk till 7,9% (14,6%). 

• Malmökliniken förbättrade sitt resultat till följd av nyrekryteringar och ökad kostnadskontroll. 

• Overhead består av kostnaderna i moderbolaget Orasolv AB och gemensamma kostnader i Orasolv Clinics AB. 

Kostnaderna ökade under året till följd av nya befattningar inom Kvalité, HR och Försäljning. Målet är att 

kostnaderna högst ska motsvara 5 % av koncernens intäkter. Detta ska nås genom expansion. 
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Koncernens resultat och finansiella ställning 
1 januari – 31 december 2017 
 

Orasolvs nettointäkter ökade med 3 %. Resultatet före av-

skrivningar och jämförelsestörande poster minskade med 

5,7 mkr. Orsaken till minskningen avser främst vakanser 

på kliniker och ökad kostnad för overhead. 

 

Mkr 2017 2016 

Nettointäkt 108,8 105,9 

Resultat före avskrivningar   

och jämförelsestörande poster      -4,5 1,2 

 

Orasolv Clinics AB 

Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Orasolv Clinics AB 

som driver nio kliniker: fem i Stockholm, två 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 

2016 8 9 9 9 

2017 9 9 9 9 

 

Orasolv AB 

Moderbolaget driver de koncerngemensamma funktion-

erna och utvärderar löpande nya förvärvsmöjligheter. 

Moderbolagets intäkter består därför enbart av fakture-

ring till dotterbolag. Resultat före avskrivningar uppgick 

till -6,4 mkr (-8,1). 

Likviditet och räntebärande skulder 
Koncernens likvida medel uppgick till 9,9 mkr (6,0). Rän-

tebärande lån och leasingåtaganden uppgick tillsammans 

till 14,9 mkr (17,3 mkr). För att stärka likviditeten genom-

fördes en nyemission under november med företrädes-

rätt för befintliga aktieägare på 12,5 mkr. Emissionen 

tecknades till 95 % och tillförde bolaget 9,5 mkr  

 

 

efter att 2,4 mkr kvittats mot utställda aktieägarlån.  

Kortfristiga skulder uppgår till 29,7 mkr per den 31 de-

cember 2017 och då likvida medel uppgår till 9,9 mkr föl-

jer ledningen noga rullande prognoser för koncernens lik-

viditetsreserv och jobbar aktivt med att finna likviditets-

stärkande åtgärder. I slutet av 2017 omförhandlades vill-

koren med banken vilket innebär att checkkrediten på 3 

mkr avskaffades i början på 2018. Vidare innebär det nya 

avtalet att covenanterna avskaffas mellan sista december 

2017 och sista december 2018 och ersätts av ett borgens-

åtagande från tre av huvudägarna innebärande att de 

skall tillskjuta medel i mån av behov så att likviditeten i 

koncernen inte understiger 3 mkr. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 

Mkr 2017 2016 

 
Kassaflöde från löpande -1,3 1,8 
verksamhet 
 
Kassaflöde från  -5,0 -13,7 
investeringsverksamhet 
 

Kassaflöde från  10,3 1,4 
finansieringsverksamhet 

Kassaflöde 3,9 -10,5 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

1,3 mkr (1,8) vilket ligger i nivå med resultatet före av-

skrivningar. Arbetet med att öka andelen kontanta betal-

ningar från kunder samt förbättra avtalen med leverantö-

rerna har gett visst resultat och detta arbete fortsätter 

under 2018. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick          

till -5,0 mkr (-13,4) större delen avser förvärv av patient-

register. Därtill kommer investeringar i den gemensamma 

IT-plattformen samt ersättningsinvesteringar i några av 

klinikerna. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 

10,3 mkr (1,1) vilket utgör nettot mellan nyemission, rän-

tor, nyupplåning och amorteringar. Under 2017 genom-

fördes en nyemission som tillförde bolaget 11,9 mkr. 
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Personal 
Medeltalet anställda under 2017 uppgick till 99 (108) per-

soner varav 86 (88) kvinnor och 13 (20) män.  

 

Segmentsredovisning 
I koncernen finns endast ett segment i verksamheten var-

för ingen segmentsredovisning har upprättats. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Orasolv utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. 

Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade risker, 

verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. 

Marknadsrelaterade risker 

Kundernas villighet att köpa tjänster påverkas bland an-

nat av det allmänna ekonomiska läget och förändringar i 

tandvårdsförsäkringen. Vidare finns det en risk för ökad 

konkurrens genom att andra privata och offentliga vård-

givare ökar och/eller förbättrar verksamheter som direkt 

eller indirekt konkurrerar med Orasolv.  

Verksamhetsrelaterade risker 

Orasolv Clinics är ett tjänsteföretag med många anställda 

och många patienter samt remittenter. Bolaget är bero-

ende av att fortsatt vara attraktiv för kunder samt framstå 

som en attraktiv arbetsgivare men det finns en risk för att 

nyckelmedarbetare slutar eller blir långtidssjuka. Det 

finns också en risk för att remittenter skickar sina patien-

ter till andra specialister. Vidare finns det alltid en risk re-

laterad till den vård som bedrivs och den personal som 

utför den samt tillstånd. Vidare finns det risk för kundför-

luster och att ersättningar enligt tandvårdsstödet ifråga-

sätts till följd av felaktig hantering. 

Finansiella risker 
Se not 3 för information kring finansiella risker. 

Tvister 
Det finns två krav om totalt ca: 500 tkr som framförts. 

Dessa har avvisats och motparterna har inte påbörjat 

några tvister. 

 

 

Transaktioner med närstående 

Styrelseordförande Bertil Haglund och styrelsemedlem 

Torbjörn Gunnarsson har under andra halvan av året 

lämnat kortfristiga lån om totalt 4,4 mkr för vilka ingen 

ränta utgick. Per sista december 2017, återstod 2 mkr av 

dessa lån vilka återbetalades i sin helhet i början av janu-
ari 2018. 

 

Väsentliga avtal 
Det finns inga väsentliga avtal utöver avtalet med banken 

och hyresavtal för de lokaler där verksamheterna bedrivs. 

I slutet av räkenskapsåret ingicks ett nytt avtal med ban-

ken se mer information under rubriken händelser efter rä-

kenskapsårets utgång. 

 

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 an-

passade till verksamhetens nuvarande omfattning. 

 

Miljö 
Bolagets verksamhet inom Orasolv Clinics uppfyller miljö-

krav på tandvård. Inom koncernen i övrigt bedrivs ingen 

verksamhet som kan anses ha negativ miljöpåverkan eller 

som kräver tillstånd eller anmälan till myndighet. 

 

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieä-

garna för 2017. 

 

Fortlevnadsprincipen 
Ledningen har gjort ett nedskrivningstest av goodwill och 

uppskjuten skatt som inte visar på något nedskrivningsbe-

hov. 

Ledningens likviditetsprognoser visar att likviditeten upp-

visar ett starkt säsongsmönster. Ledningen bedömer att 

Orasolv vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa lik-

viditeten under året. Se mer information under rubriken 

likviditet och räntebärande skulder. 
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Årsstämma och årsredovisning 

Årsstämma för Orasolv AB kommer att hållas den 26 

april 2018 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Dande-

rydsgatan 26 i Stockholm. Aktieägare kommer att kallas 

genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar tidigast 

sex veckor och senast fyra veckor före stämman 

Kommande informationstillfällen 
Delårsrapport januari-mars 2018 26 april 2018 

Årsstämma 2018 26 april 2018 

Delårsrapport april-juni 2018 29 aug 2018 

Delårsrapport juli-sept 2018 24 okt 2018 

Bokslutskommuniké 2018 21 feb 2019 

 

Händelser efter räkenskapsårets utgång 
Mikael Lind tillträde som CFO den 1 januari 2018. 

I slutet av 2017 omförhandlades villkoren med banken 

vilket innebär att checkkrediten på 3 mkr avskaffades i 

början på 2018. Vidare innebär det nya avtalet att co-

venanterna avskaffas mellan sista december 2017 och 

sista december 2018 och ersätts av ett borgensåtagande 

från tre av huvudägarna innebärande att de skall till-

skjuta medel i mån av behov så att likviditeten i koncer-

nen inte understiger 3 mkr. 

 

Den 15 mars 2018 offentliggjorde ME Dental ett offent-

ligt erbjudande till aktieägarna i Orasolv AB om förvärv 

av aktierna för 30 öre styck. Budet är förknippat med 

vissa villkor och acceptperioden slutar den 9 april. Ora-

solv styrelses oberoende budkommitté bestående av 

Torbjörn Gunnarsson, Marianne Westerlund och Håkan 

Hallberg rekommenderade samma dag aktieägarna att 

acceptera budet. Så snart som möjligt efter att ME Den-

tal har förvärvat aktier som representerar mer än 90 

procent av det totala antalet aktier i Orasolv, avser ME 

Dental att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebo-

lagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga reste-

rande aktier i Orasolv. I samband därmed avser ME Den-

tal att verka för att aktierna i Orasolv avnoteras från Ak-

tieTorget. 

Vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står: 

Överkursfond: 35 776 232 kr 

Balanserade vinstmedel: -34 646 904 kr 

Årets resultat: -9 956 565 kr 

Totalt:  -8 827 237 kr 

 

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räk-

ning. 
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Resultat och ställning 
 Koncernen   Moderbolaget  
 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Koncernen       

Nettoomsättning 108 845 105 863 90 768 1 691 670 921 
Rörelseresultat före avskrivningar 1 358 -1 633 2 265 -6 410 -8 101 -5 326 
Resultat efter finansiella poster -3 241 -8 333 -2 739 -6 571 -8 320 -3 734 
Resultat efter skatt -372 1 234 1 292 -9 957 1 247 -3 034 
Eget kapital 46 968 35 550 34 066 45 767 43 933 42 685 
Genomsnittligt eget kapital 41 259 34 808 26 282 44 850 43 309 37 064 
Balansomslutning 90 237 82 794 73 438 50 756 51 751 50 768 
       

Nyckeltal       

Antal aktier vid årets slut 248 279 032 188 782 602 188 782 602 248 279 032 188 782 602 188 782 602 
Genomsnittligt antal aktier 218 530 817 188 782 602 165 931 465 218 530 817 188 782 602 165 931 465 
Soliditet, % 52 43 46 90 85 84 
Avkastning på eget kapital, % -1 4 5 -22 3 -8 
Eget kapital per aktie, kr 0,19 0,19 0,18 0,18 0,23 0,23 
Resultat / aktie före utspädning, kr -0,002 0,007 0,01 -0,05 0,007 -0,02 
Genomsnittligt antal anställda 99 108 74 2 2 2 

 

 

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 ka-

pital. 

Jämförelsestörande poster                   

Post i resultaträkningen som koncernen bedömer stör 

jämförelsen med tidigare perioders resultat. 

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 an-

tal aktier under året. 

Genomsnittligt antal anställda 

Genomsnittligt antal anställda under året. 

Rörelsemarginal/EBITDA marginal              

Rörelseresultat före avskrivningar delat med rörel-

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

lagsstyrning. Bolagsstyrningen i Bolaget följer svensk lag och Bolagets bolagsordning. Mot bakgrund av Bolagets storlek och 

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

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

nästa ordinarie årsstämma. 

 

Bertil Haglund, född 1957 

Styrelseordförande 

Civilekonom med gedigen erfarenhet från såväl den finan-

siella sektorn som tjänstesektorn. Är idag VD och huvud-

ägare i Hedera Group AB (publ), ett bemanningsföretag 

som är noterat på First North. Byggde som VD upp NGS 

Group (noterat på NGM Equity) och äger idag Lectica AB 

som arbetar med investeringar i rörelsedrivande bolag.  

Övriga styrelseuppdrag: Lectica AB, Stureplanskliniken 

AB, Luxoro AB, Förvaltnings AB Kronopark, Exoro Aps, 

Rent a driver AB, Mentor HB och Svensk Läkartjänst Lil AB,  

Pridoc Bemanning AB, Läkarresurs FA Rekryt AB. 

Aktieinnehav i Orasolv: 37 652 640 

 

Håkan Hallberg, född 1958   

Styrelseledamot 

Civilekonom. Håkan 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 och i Frösunda Omsorg AB. 

Övriga styrelseuppdrag: Health & Care of Scandinavia AB  

Aktieinnehav i Orasolv: 21 333 210 

 

Marianne Westerlund, född 1956 

Styrelseledamot 

Legitimerad tandläkare och har under många år varit chef 

för ett antal kliniker i Stockholm Folktandvård. Har även 

varit operativ chef för Distriktstandvården AB och därmed 

haft ansvar för tio tandvårdskliniker. Är idag verksamhets-

chef för radiologiverksamheten och laboratoriemedicin i 

Sörmlands läns landsting. Inga övriga styrelseuppdrag. 

Aktieinnehav i Orasolv: 2 687 850 

 

Torbjörn Gunnarsson, född 1959 

Styrelseledamot 

 

Civilekonom. Egen företagare och investerare. Andra nu-

varande uppdrag: VD och ägare Panare AB. Ordförande 

för Brocc, Sankt Petersburg Property Company, Wellcome 

Hotel och ledamot LGT Logistics och Gunnarsson Fastig-

hets AB samt driver en gård. 

Tidigare uppdrag: Ordförande Mio Möbler och Fortnox, 

styrelseledamot i flera bolag, 30 års erfarenhet av finans-

marknad och företagsaffärer samt har varit rådgivare till 

börsnoterade företag i olika branscher. 

Aktieinnehav i Orasolv: 22 884 285 varav 7 884 285 ge-

nom försäkring. 
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Torbjörn Gunnarsson, styrelseledamot  Marianne Westerlund, styrelseledamot 
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Ledande befattningshavare

 
 

Michael Lagerbäck, född 1973 
Verkställande direktör 

Leg. Optiker med examen från Karolinska Institutet samt ut-

bildning i marknadsföring från Företagsekonomiska Institutet. 

Michael har framgångsrikt varit med och byggt upp den 

svenska delen av ögonkirurgikedjan Memira från en klinik i 
Uppsala år 2005 till en rikstäckande kedja. Michael kommer 

senast från rollen som operativ chef för Memira och VD för det 

svenska bolaget i koncernen. 

Aktieinnehav i Orasolv: 746 666 
 

 

Mikael Lind, född 1976 
CFO 

Civilekonom med magisterexamen i ekonomi från Uppsala uni-

versitet. Flera års erfarenhet av arbete inom ekonomi hos PwC, 

General Electric och Memira. Mikael kommer närmast från rol-

len som Redovisningschef och IT-chef för Memira koncernen.  

 
Aktieinnehav i Orasolv: 0 st 
 

 

Mia Ekeberg, född 1967 
Odontologiskt ansvarig tandläkare 

Leg. tandläkare och tillika klinikchef för M-Dental. Byggde fram-

gångsrikt upp M-Dental tillsammans med Magnus Nordemar 

och sålde verksamheten till Orasolv 2014. 

Aktieinnehav i Orasolv: 825 021 
 

 

 

 

 

 

Veronica Pettersson, född 1970 
Försäljningschef 

Utbildad inom Strategisk Försäljning. Flera års erfarenhet av att 
driva försäljningsarbete i olika branscher. Veronica kommer 

närmast från Poolia och var dessförinnan ansvarig för försälj-

ningsarbetet mot företagskunder på Memira. 

Aktieinnehav i Orasolv: 80 000 
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Ida Hassis, född 1989 
HR-ansvarig 

Kandidatexamen från personalvetarprogrammet vid Örebro 

Universitet med inriktning mot socialpsykologi och arbetsrätt. 

Ida kommer senast från rollen som HR-generalist på ett snabb-

växande bolag inom IT-branschen och tar med sig värdefull er-

farenhet vad gäller bredden inom HR samt uppbyggnad av en 
HR-funktion från grunden. 

 

Aktieinnehav i Orasolv: 0 st 

 
Aktieinnehav för styrelse och ledning, per 2017-12-31 samt därefter kända förändringar, inkluderar aktier som 

ägs av familjemedlemmar, bolag samt kapitalförsäkring. 
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Aktieinformation
Aktiekapital 
Orasolvs aktiekapital uppgår till 49 655 808 SEK fördelat på 248 279 032 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 Bola-

gets tillgångar 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 
2017 Nyemission 59 496 430 11 899 287 49 655 808 248 279 032 0,20 

   

Bemyndiganden och emissioner av aktier och optioner 
Vid ordinarie årsstämma 2017 beslutades om emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner, som tecknades 
av dotterbolaget Orasolv Clinics AB för överlåtelse till ledande befattningshavare. Optionerna förfaller den 30 
juni 2020 och kan lösas in under tre månader innan förfallodagen. Optionerna har inte överlåtits och skall ma-
kuleras varför omräkning efter nyemission ej gjorts. 

Historisk utveckling 
Den 1 januari 2017 uppgick den senaste betalkursen till 38 öre, vid utgången av december 2017 uppgick den 

senaste betalkursen till 19 öre, motsvarande en minskning om 50 %. 

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 årsstämman och utbetalningen sköts av Euroclear Sweden. Rätt 

till eventuell utdelning tillfaller den som på en av årsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad aktieä-

gare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden 

kvarstår aktieägarens 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. 
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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 Bo-

lagets aktiebok. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna i Bolaget. Euroclear Swedens adress är: Euroclear Swe-

den AB, Klarabergsviadukten 63, Box 191, 101 23 Stockholm. 

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

handelssystemet SAXESS. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma ka-

naler som för börsnoterade aktier. 

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

rar dock inte för övervakningen av bolagen.  

Aktieägare 
Orasolv har per 31 december 2017 ca 2 000 aktieägare och 248 279 032utestående aktier med ett kvotvärde om 

0,20 kronor. Därtill kommer teckningsoptioner motsvarande 2 200 000 aktier som ägs av dotterbolaget Orasolv 

Clinics AB. 

Ägarstruktur per 2017-12-31 samt därefter kända förändringar 

 Ägare*) Antal aktier Röster & kapital 

Bertil Haglund 37 652 640 15,2% 

Rune Löderup 28 234 609 11,4% 

Torbjörn Gunnarsson 22 884 285 9,2% 

Håkan Hallberg 21 333 210 8,6% 

Nordnet Pensionsförsäkring 13 311 004 5,4% 

Bengt Eliasson 10 123 962 4,1% 

Swedbank Försäkring 6 196 942 2,5% 

LEIOU AB 4 087 864 1,6% 

Övriga 104 454 516 42,1% 

Totalt  248 279 032 100,0% 

Totalt antal teckningsoptioner**) 2 200 000 0,9% 

Totalt antal aktier efter utspädning 250 479 032   
*) Även genom bolag, kapitalförsäkring och familj. 

**) Efter makulering av 3 000 000 optioner i april 2017. Ej omräknade för de per 2017-12-31, 2 200 000 utestående tecknings-

optioner då de skall makuleras. 

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

gare 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 kontrollen över Bolaget förändras. 
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Koncernens rapport över totalresultatet 

Tkr Not 
2017-01-01 – 
2017-12-31 

2016-01-01 – 
2016-12-31 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 5,6 108 845 105 836 

Övriga rörelseintäkter 7 6 333 27 

Summa rörelseintäkter  115 178 105 863 

    

Rörelsens kostnader    

Färdiga varor och handelsvaror  -21 412 - 20 770 

Övriga externa kostnader 8,9,10,42 - 23 246 - 22 111 

Personalkostnader 11,12 - 69 161 - 64 615 

Summa rörelsekostnader exklusive avskrivningar  - 113 819 - 107 496 
    

Rörelseresultat före avskrivningar  1 358 -1 633 

    

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 20,21,22 - 559 - 890 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 23 - 3 575 - 4 395 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -2 776 -6 918 
    

Resultat från finansiella poster    

Finansiella intäkter 13 1 58 

Finansiella kostnader 14 - 466 - 1 473 

Summa finansiella poster  - 465 - 1 415 
    

Resultat efter finansiella poster  -3 241 -8 333 

Inkomstskatt 16 2 869 9 567 

Årets resultat  12,17 -372 1 234 

    
Övrigt totalresultat 
Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat 

   

Verkligt värde finansiella tillgångar, som kan säljas, efter skatt  - 250 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 32 - 250 

    

Summa totalresultat för året  -372 1 484 

    
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  -372 1 234 

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  -372 1 484 

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning  218 530 817 188 782 602 

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

17 -0,002 0,008 
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Koncernens rapport över finansiell ställning 

Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Goodwill 19 30 308 29 858 

Patientregister 20 14 319 13 104 

Hyresrätter och liknande rättigheter 21 0 0 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 22 597 406 

  45 224 43 368 

    

Inventarier, verktyg och installationer 23 8 134 9 142 

Summa materiella anläggningstillgångar  8 134 9 142 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andel i bostadsrättsförening 24 5 750 5 750 

Uppskjuten skattefordran 34 14 671 9 567 

Andra långfristiga fordringar 26 202 202 

  20 623 15 518 

    

Summa anläggningstillgångar  73 980 68 028 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    

Färdiga varor och handelsvaror  1 458 2 358 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 28 1 954 2 994 

Aktuell skattefordran  1 344 529 

Övriga fordringar 29 14 1 094 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 1 544 1 781 

Likvida medel 31 9 943 6 010 

Summa omsättningstillgångar  16 257 14 765 

    

Summa tillgångar  90 237 82 794 
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Koncernens rapport över finansiell ställning, fortsättning 

Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 32   

Aktiekapital  49 656 37 757 

Övrigt tillskjutet kapital  40 714 40 823 

Övriga reserver  1 826 1 826 

Balanserade medel inklusive årets resultat  -45 227 -44 856 

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieä-
gare 

 46 968 35 550 

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 33 4 674 7 111 

Uppskjutna skatteskulder 34 2 236 - 

Villkorad tilläggsköpeskilling 33 5 088 13 449 

Leasingåtagande 33 1 618 1 726 

Summa långfristiga skulder  13 616 22 286 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 33 5 453 7 287 

Villkorad tilläggsköpeskilling 33 3 714 534 

Leasingåtagande 33 1 211 1 137 

Förskott från kunder  829 816 

Leverantörsskulder  7 653 5 898 

Övriga kortfristiga skulder 35,42 3 846 2 188 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 6 948 7 098 

Summa kortfristiga skulder  29 653 24 958 

    

Summa eget kapital och skulder  90 237 82 794 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 
Tkr 

 
 

Aktiekapital 

 
Övrigt 

tillskjutet kapi-
tal 

 
Övriga 

reserver 

Balanserade 
vinstmedel in-
klusive årets 

resultat 

 
 

Totalt 

Ingående eget kapital per  
2016-01-01 

37 757 40 823 1 576 -46 089 34 066 

Årets resultat    1 234 1 234 

Övrigt totalresultat: - - - - - 

  Verkligt värde finansiella tillgångar, som kan säljas - - 250 - 250 

Summa övrigt totalresultat - - 250 1 234 1 484 

Summa totalresultat - - 250 1 234 35 550 

      

Nyemissioner - - - - - 

Emissionskostnader - - - - - 

Summa transaktioner med ägare redovisade 
direkt mot eget kapital 

- - - - - 

      

Utgående eget kapital per 2016-12-31 37 757 40 823 1 826 -44 856 35 550 

Årets resultat - - - -372 -372 

Övrigt totalresultat: - - - - - 

Summa övrigt totalresultat - - - - - 

Summa totalresultat - - - -372 -372 

      

Nyemissioner 11 899 - - - 11 899 

Emissionskostnader - -109 - - -108 

Summa transaktioner med ägare redovisade 
direkt mot eget kapital 

11 899 -109 - - 11 790 

      

Utgående eget kapital per 2017-12-31 49 656 40 714 1 826 -45 227 46 968 
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Koncernens rapport över kassaflöden 

Tkr Not 
2017-01-01 – 
2017-12-31 

2016-01-01 – 
2016-12-31 

    

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat före avskrivningar  -2 776 -6 918 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 39 -1 813 5 013 

  -4 589 -1 905 

    

Erhållen ränta  1 58 

Erlagd ränta  -466 -1 169 

Erlagd inkomstskatt  -815 - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 -5 869 -3 016 

    

Förändringar i rörelsekapital    

  Ökning/minskning varulager  900 -394 

  Ökning/minskning kortfristiga fordringar  2 357 1 890 

  Ökning/minskning kortfristiga skulder  1 297 3 317 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 315 1 798 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av verksamheter 18 - -10 099 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 19,20,22 -2 415 -445 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 23 -2 619 -2 914 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 5 034 -13 458 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemissioner  11 899 - 

Emissionskostnader  -109 - 

Upptagna lån  1 764 4 887 

Amortering av lån  -3 272 -3 734 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 10 282 1 153 

    

Årets kassaflöde  3 933 -10 508 

Likvida medel vid årets början  6 010 16 518 

Likvida medel vid årets slut  9 943 6 010 
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Moderbolagets resultaträkning 

Tkr Not 
2017-01-01 –  

2017-12-31 
2016-01-01 –  

2016-12-31 
    

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 6,42 1 691 670 

Summa rörelseintäkter  1 691 670 

    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 8,9,10,42   - 3 980  - 4 051 

Personalkostnader 11,12 - 4 121 - 4 720 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 22 - 37 - 47 

Summa rörelsens kostnader  - 8 138 - 8 818 

    

Rörelseresultat  - 6 447 - 8 148 

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 14  -124 -172 

Summa resultat från finansiella poster  - 124 - 172 

    

Resultat efter finansiella poster  -6 571 -8 320 

    

Bokslutsdispositioner 15 -8 490 - 

Uppskjuten skatt 16 5 104 9 567 

Årets resultat  -9 957 1 247 

 

Moderbolaget har inte några poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med 

årets resultat.  
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Moderbolagets balansräkning  

Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Övriga immateriella anläggningstillgångar  22 249 213 

Summa immateriella anläggningstillgångar  249 213 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 23 52 0 

Summa materiella anläggningstillgångar  52 0 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 25 23 272 19 272 

Fordringar hos koncernföretag 27,42 5 113 20 109 

Uppskjuten skattefordran 34 14 671 9 567 

Andra långfristiga fordringar 26 130 130 

Summa finansiella anläggningstillgångar  43 186 49 078 

    

Summa anläggningstillgångar  43 487 49 291 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 28 0 44 

Fordringar hos koncernföretag 27,42 539 - 

Aktuell skattefordran  88 88 

Övriga fordringar 29 22 855 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 71 226 

  720 1 213 

Kassa och bank    

Kassa och bank 31 6 550 1 247 

  6 550 1 247 

Summa omsättningstillgångar  7 270 2 460 

    

Summa tillgångar  50 756 51 751 
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Moderbolagets balansräkning, fortsättning 

Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 32   

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  49 656 37 757 

Reservfond  4 938 4 938 

  54 594 42 695 

Fritt eget kapital    

Överkursfond  35 776 35 885 

Balanserad vinst eller förlust  -34 647 -35 894 

Årets resultat                      -9 957 1 247 

  - 8 827 1 238 

Summa eget kapital  45 767 43 933 

    

Långfristiga skulder    

Övriga skulder till kreditinstitut 33 1 000 3 000 

Summa långfristiga skulder  1 000 3 000 

    

Kortfristiga skulder    

Övriga skulder till kreditinstitut 33 2 000 2 000 

Leverantörsskulder  358 707 

Övriga skulder 35 246 184 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 1 386 1 927 

Summa kortfristiga skulder 
 

 
3 990 4 818 

Summa eget kapital och skulder  50 756 51 751 
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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 2016-01-01 37 757 4 938 35 885 -35 895 42 685 

Årets resultat - - - 1 247 1 247 

Summa totalresultat för året - - - 1 247 1 247 

      

Summa transaktioner med aktieägare - - - - - 

      

Utgående eget kapital 2016-12-31 37 757 4 938 35 885 -34 647 43 933 

Årets resultat - - - - 9 957 - 9 957 

Summa totalresultat för året    -9 957 -9 957 

      

Nyemissioner 11 899 - - - 11 899 

Emissionskostnader - - -109 - -109 

Summa transaktioner med aktieägare 11 899 - -109 - 11 790 

      

Utgående eget kapital 2017-12-31 49 656 4 938 35 776 -44 604 45 767 
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Moderbolagets kassaflödesanalys  

Tkr Not 
2016-01-01 – 

2016-12-31 
2016-01-01 – 

2016-12-31 

    

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  -6 447 -8 148 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 39 37 47 

  -6 410 -8 101 

Erhållen ränta  0 0 

Erlagd ränta  -124 -172 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

 -6 533 -8 273 

    

Förändringar i rörelsekapital    

  Ökning av fordringar  493 122 

  Minskning/ökning av skulder  -829 1 735 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 869 -6 416 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 22 -73 -217 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 23 -52 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -125 -217 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission  11 899 - 

Emissionskostnader  -109 - 

Amortering av lån  -2 000 -2 000 

Nettoförändringar av in/utlåning till dotterföretag 27 -2 506 274 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 7 284 -1 725 

    

Årets kassaflöde  5 303 -8 358 

Likvida medel vid årets början  1 247 9 605 

Likvida medel vid årets slut  6 550 1 247 
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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 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 Årsredovisningslagen, 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 anskaffningsvärdemetoden, 

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 resultaträkningen. 

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

damål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. 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 immateriella tillgångar. För ytterligare information 

se not 4.  
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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 2017 och har inte tillämpats 

vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella 

rapporter med undantag av nedanstående standarder. 

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

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

ter delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument och introducerar en ny ned-
skrivningsmodell. Orasolvs bedömning är att standarden inte kommer att påverka de framtida finansiella rappor-

terna till mer än en förändrad/utökad upplysningsplikt. Standarden gäller from 1 januari 2018. Orasolv kommer 

att tillämpa IFRS 9 retroaktivt från den 1 januari 2018, jämförelsetalen för 2017 kommer inte räknas om 

 

• IFRS 15 ’Revenue from contracts with customers’ är den nya standarden för intäktsredovisning. IFRS 15 ersätter 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 redovisas när risker och för-

måner övergått till köparen. Orasolvs bedömning är att standarden inte kommer att påverka de framtida finansiella 

rapporterna till mer än en förändrad/utökad upplysningsplikt. Standarden gäller from 1 januari 2018. Orasolv avser 

att tillämpa standarden framåtriktat, vilket innebär att den ackumulerade effekten av övergången kommer att re-

dovisas i balanserat resultat per den 1 januari 2018 och att jämförelsetalen inte räknas om. 

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

avtal 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 samtidigt 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. Koncer-

nen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 16. I not 9 finns upplysning om operationella leasingavtal vilka 

kommer att redovisas som tillgång/skuld i balansräkningen vid övergång till 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 infly-

tandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytan-

det 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 tillgångar, 

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 bestäm-

mande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redo-

visade 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. Efterföljande 

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

ningen. För ytterligare information, se separat avsnitt ’villkorade tilläggsköpeskillingar’. Koncerninterna transaktioner, ba-

lansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster och förluster som resulterar 

från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterfö-

retag 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 verk-

ställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser 

och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som verkställande direktören. 

Koncernen har endast ett segment vilket överensstämmer med koncernen som helhet. 

 

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 används i den 

ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används 

svenska kronor (SEK), som är koncernens rapportvaluta och moderbolagets funktionella valuta. 

Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 

Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära till-

gångar 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 rörel-

sekostnader. 

 

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 justeras för 

ej likviditetsstörande poster. 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

A. 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 verksamheten. I 

syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande en-

heter 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 koncernen på vilken good-
will 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 försäljningskostnader. 

Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och återförs inte. 

B. Patientregister, hyresrätter och andra liknande rättigheter samt andra immateriella anläggningstill-

gångar 

Patientregister, hyresrätter och andra liknande rättigheter samt andra immateriella anläggningstillgångar som för-

värvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Patientregister, hyresrätter och liknande rättigheter samt andra 

immateriella anläggningstillgångar som förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till verkligt värde på förvärvs-

dagen. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar 

görs linjärt för att fördela kostnaden över deras bedömda nyttjandeperiod på 15-20 år. Från och med 2016 har vi 

ändrat bedömningen av nyttjandeperiod till 10 år. 
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Materiella anläggningstillgångar 

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

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 er-

satta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resul-

taträkningen under den period de uppkommer. 

Avskrivningar görs linjärt enligt följande: 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år från 2016 och framåt 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

Datorer   3 år 

 

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

dovisade 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 ned-

skrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 

förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp var-

med tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga 

värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas till-

gångar 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. 

 

Finansiella tillgångar 

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

gångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fast-

ställer 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 fastställ-

bara 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 anläggningstill-
gångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs i huvudsak av andra långfristiga fordringar, kund-

fordringar, 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. 
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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. Finansiella till-

gångar som kan säljas redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde via övrigt totalresultat. Lånefordringar och 

kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivränteme-

toden. Tillämpning av effektivräntemetoden innebär att fordringar som är räntefria eller löper med en ränta som avviker från 

marknadsränta 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 diskonte-

ringseffekten vara oväsentlig.  

 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, löper ut eller bolaget förlorar kon-

trollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när för-

pliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt löper ut. 

Beräkning av verkligt värde 

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

se not 41. 

 

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 till-

gången 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 betalningsinställelse, 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 förelig-
ger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella 
tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbe-
hov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en "förlust-
händelse") 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. 

 

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 utebli-
vit 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 mät-

bar 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 redo-
visade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har 

inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde 

skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning.  
 

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

delse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av gäldenärens kredit-

värdighet), redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning. 

 

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

ger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. 
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Varulager 

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

vändning 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), klassificeras de som 

omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.  

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

fektivräntemetoden, 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 kapital 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 tillämpning av 

effektivräntemetoden. 

 

Upplåning 

Som upplåning i koncernen redovisas i huvudsak skulder till kreditinstitut, Checkräkningskredit samt leasingåtaganden. 

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

lupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalnings-

beloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

 

Villkorad tilläggsköpeskilling 

Orasolv har tilläggsköpeskillingar från förvärv. Tilläggsköpeskillingarna regleras med kontanter.  

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 i resultaträkningen. I den 

mån goodwillvärde skulle saknas, redovisas värdeförändringen i rörelseresultatet. 
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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 ränte-

kostnad. 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 beslu-

tade. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skat-

teregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skatte-

myndigheten.  

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 

skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den upp-

står 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 skat-

teskulder 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. 

 

Ersättning till anställda 

Pensionsförpliktelser 

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

talar 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 perso-

nalkostnader 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 uppsägning 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 utbe-

talning av avgångsvederlag.  Vid utgången av redovisade räkenskapsår finns inte någon avsättning för ersättning vid uppsäg-

ning. 
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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 inkomsten som 

är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Prak-

tiskt 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 överens-

kommet 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 färdigställandegrad 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 fast-

ställts. 

 

Leasing 

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

leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i 

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 leasingperi-

odens 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 betalningsförpliktelser, 

efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster långfristig respektive kortfristig leasingåtagande. Rän-

tedelen i de finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att varje redovisningspe-

riod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Anlägg-

ningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av under den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod 

och leasingperioden. 

Resultat per aktie 

(a) Före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras 
med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. 
 
b) Efter utspädning 
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier för utspäd-
ningseffekten av samtliga potentiella aktier. 
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Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderföretaget tillämpar från och med räkenskapsåret 2015 Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering 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 sambandet mellan redovisning 

och beskattning.  

Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Skillnaden mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan. 

Leasing 

Även leasing av anläggningstillgångar, där företaget i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas 

med ägandet, klassificeras som operationell leasing i moderföretaget. 

 

Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsmetoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas innehaven 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 återvinningsvärdet. Är detta 

lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten ”Resultat från andelar i koncernföre-

tag”. 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.  

 
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 benäm-

ningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital.   

 

Not 3 / Finansiell riskhantering 

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

risk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk.  Riskhanteringen sköts enligt fastställda principer och koncernens övergri-

pande 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. Koncernen har inga ut-

ländska dotterbolag. 

 

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken att verkliga värden eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor.  

Koncernen finansieras med bl a lån från banker. Banklånen löper till rörliga räntor (tre månaders bindningstid) där STIBOR  
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utgör referensränta. Koncernen är därmed exponerad mot förändringar i marknadsräntorna. Den effektiva räntan uppgick 

för 2017 till 3,0 % (för 2016 till 3,0 %). I det fall räntan förändras med +/- 1 procent hade resultatet förändrats med +/- 153 

tkr (170).  Den effektiva räntan på inlåning uppgick till 0 % (0), varför en ränteförändring för inlåning får en försumbar effekt. 

Vad gäller likvida medel följs koncernens 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 bakgrund som mycket låg. 

För överskottslikviditeten, som är exponerad för ränterisker är målet att ränterisken begränsas eftersom det eftersträvas en 

hög finansiell flexibilitet, för att kunna tillgodose likviditetsbehovet.  

På skuldsidan hanteras ränterisken genom att eftersträva en räntebindningstid, inom ramen för uppsatta limiter och instrukt-

ioner i finanspolicyn, som syftar dels till att ge flexibilitet att förändra låneportföljen i takt med investeringsaktiviteter och 

dels till att minimera lånekostnaden och volatiliteten i kassaflödet över tiden. 

Prisrisk 

Finansiella tillgångar som kan säljas: 

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

ras till verkligt värde över övrigt totalresultat. Värderingen har skett av en extern fastighetsmäklare. En värdenedgång med 

10% skulle innebära att värdet sjunker med 575 tkr (575) och skulle påverka det egna kapitalet med motsvarande belopp.  

Finansiella skulder värderade till verkligt värde: 

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

resultat. I det fall detta värde ändras kommer förvärvsgoodwillen att justeras mot resultaträkningen. 

Kreditrisk 

Betalningar för koncernens tjänster sker huvudsakligen i förskott när det gäller privatpersoner. Kunden kan också välja att 

finansiera sin behandling genom något av de finansbolag Orasolv samarbetar med där kreditrisken ligger hos finansbolaget. 

Kundfordringarna karaktäriseras av en relativt låg risk då huvudparten avser kundfordringar gentemot Försäkringskassan. 

Orasolv har en nära kontakt med sina kunder och har historiskt sett haft låga nedskrivningar av kundförluster. Reservering av 

osäkra fordringar sker efter individuell prövning. Koncernen har ingen koncentrerad kreditexponering mot enskilda kunder. 

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. Fortfarande debiteras en del kun-

der med faktura varför det finns risk för kundförluster inom koncernen.  

Investeringar i banker kan endast göras med banker med en hög officiell kreditranking.  Exponeringen för samtliga finansiella 

instrument till en och samma bank var vid årets slut 9,9 mkr (6,0).  Den största totala exponeringen under året var 9,9 mkr 

(16,2). 
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Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

Maximal exponering för kreditrisk     

Kundfordringar 1 954 2 994 - 44 

Övriga fordringar 14 1 094 - 846 

Likvida medel 9 943 6 010 3 393 1 247 

Summa 11 911 10 098 3 393 2 137 

 

Finansiella instrument 

Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella till-

gångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Lånefordringar och kundfordringar redovisas efter anskaff-

ningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 

finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. Objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger innefattar bland 

annat indikationer på att en gäldenär eller grupp av gäldenärer har betydande finansiella svårigheter.  

 

Likviditetsrisk 

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

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

cernen finansierar sin verksamhet till en väsentlig del med lån från SEB.   

Bolagets finansfunktion upprättar löpande likviditetsprognoser som redovisas för styrelsen. Dessa är viktiga då kassaflödena 

varierar under året med augusti och september som de månader då likviditeten är som svagast efter semesterperioden. 

Baserat på dessa prognoser gör styrelsen bedömningen att Bolaget kan infria alla sina åtaganden under kommande verksam-

hetsår och även ha utrymme för förvärv. Koncernens riskhantering sköts i sin helhet av moderbolaget. Koncernens övergri-

pande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera po-

tentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.   

Tkr Koncernen 2017   

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

Löptidsanalys avseende kontraktsenliga  
betalningar för finansiella skulder 

    

Skulder till kreditinstitut 1 787 1 670 6 670 - 

Villkorade köpeskillingar 1 831 1 883 5 088 - 

Leasingåtagande 303 908 1 618 - 

Övriga skulder 3 846 - - - 

Leverantörsskulder 7 653 - - - 

Framtida räntebetalningar 88 265 420 - 

Summa 15 507 4 726 13 796 - 
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Tkr Koncernen 2016   

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

Löptidsanalys avseende kontraktsenliga  
betalningar för finansiella skulder 

    

Skulder till kreditinstitut 1 822 5 465 7 111 - 

Villkorade köpeskillingar - 534 13 449 - 

Leasingåtagande 284 853 1 726 - 

Övriga skulder 2 188 - - - 

Leverantörsskulder 5 898 - - - 

Framtida räntebetalningar 117 349 773  

Summa 10 309 7 201 23 059 - 

 

Kapital 

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

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. Under 2017 har koncernen haft covenanter i kreditavtalet med SEB baseras på resultat, 

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

vara högre än 2,5. I slutet av 2017 avskaffades covenanterna i kreditavtalet fram till 2018-12-31 se information under not 41. 

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan 

generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att 

hålla kostnaderna för kapitalet nere. 

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, åter-

betala kapital till aktieägarna eller utfärda nya aktier. 

 

Not 4 / Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

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

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 finan-

siella rapporterna. 

Nedskrivningsprövning för goodwill 

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

ation ges i Not 19.  

Villkorad tilläggsköpeskilling 

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

värde och beräkningen bygger på bedömningar och antaganden om framtida EBITDA för den eller de kliniker som avtalet om 

tilläggsköpeskilling är baserat på. Andra bedömningar än de ledningen gjort kan resultera i ett helt annat resultat och en 

annan finansiell ställning. I de fall en justering av tilläggsköpeskillingen blir aktuell redovisas denna effekt i resultaträkningen 

och för 2017 har 5,9 mkr (0) redovisats som övriga rörelseintäkter avseende detta se not 7. 

Bedömning uppskjuten skatt 

Bolaget har under året genomfört en utredning för att fastställa det skattemässiga underskottet. Med utgångspunkt från 

värdet på de ansamlade förlusterna samt koncernens framtida intjäningsförmåga kunde Bolaget motivera en aktivering av  
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de ackumulerade underskottsavdragen, vilket medför en resultatökning om 5 104 tkr (9 567) i moderbolaget (motsvarande 

22 % av ackumulerade underskott i slutet av 2017). Vid bedömningen av värdet används den årliga tillväxttakten över den 

femåriga prognostiden. Den baseras på tidigare resultat och ledningens förväntningar på marknadsutvecklingen. Diskontering 

görs inte enligt gällande redovisningsregler. 

Not 5 / Segmentsrapportering 

Orasolv har sedan slutet av räkenskapsåret 2015 endast ett rapporterbart rörelsesegment, tandläkarkliniker. 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 108 845 tkr (105 836) avser i sin helhet försäljning av tjänster utförda på tandläkarkliniker. 

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgår till 1 691 tkr (670) och avser till sin helhet tjänster utförda åt dotterföretaget. 

 

Not 7 / Övriga rörelseintäkter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

Administrativa tjänster - - - - 

Återföring av tilläggsköpeskillingar (se not 44) 5 947 - - - 

Övriga tjänster 386 27 - - 

Summa 6 333 27 - - 

 

Not 8 / Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

PWC     

  Revisionsuppdrag 362 490 264 453 

  Skatterådgivning 16 24 7 24 

  Andra uppdrag 12 79 12 72 

Summa PWC 389 593 283 549 

Mazaar     

  Andra uppdrag 20 122 20 122 

Summa Mazaar 20 122 20 122 

Summa 409 715 303 671 

 

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 revisionsverk-

samhet utöver revisionsuppdrag avses arvode för olika typer av kvalitetsäkringstjänster. Med andra uppdrag avses sådant 

som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 
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Not 9 / Operationella leasingavtal 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

Leasingkostnad 5 922 5 493 190 413 

     

Nominella värdet av framtida leasingavgifter förde-
lar sig enligt följande: 

    

Förfaller inom 1 år 6 004 4 809 314 303 

Förfaller inom 2 – 5 år 7 991 11 700 211 833 

Förfaller om 5 år eller senare - - - - 

Summa återstående löptid per 31 december 13 995 16 509 525 1 136 

Koncernens operationella leasingavtal avser huvudsakligen hyra för lokaler och leasing av personbil. 

 

Not 10 / Finansiella leasingavtal 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår 
leasingobjekt enligt följande: 

    

     

Inventarier, verktyg och installationer     

Anskaffningsvärden 6 753 5 917 578 - 

Ackumulerade avskrivningar -3 595 -2 821 -549 - 

Utgående redovisat värde 3 157 3 096 29 - 

     

Nuvärdet av framtida leasingavgifter fördelar sig 
enligt följande: 

    

Förfaller inom 1 år 1 047 1 261 161 - 

Förfaller inom 2 – 5 år 1 118 1 603 118 - 

Summa återstående löptid per 31 december 2 165 2 864 279 - 
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Not 11 / Medelantal anställda, personalkostnader, pensioner och övrigt 

 Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

Medelantal anställda     

  Män 13 20 1 0 

  Kvinnor 86 88 1 2 

Summa 99 108 2 2 

 

 Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Könsfördelning inom företagsledningen:         

  Styrelseledamöter 3 1 5 1 3 1 5 1 

  Övriga ledande befattningshavare 2 3 0 2 2 3 0 2 

 5 4 5 3 5 4 5 3 

 

All personal är anställd i Sverige.  

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

Löner och andra ersättningar     

Styrelse, verkställande direktörer och övriga le-
dande befattningshavare 

3 436 2 514 1 836 2 514 

Övriga anställda 33 032 34 651 1 183 1 008 

 36 468 37 165 3 019 3 522 

     

Sociala kostnader     

Pensionskostnader för Styrelse, verkställande di-
rektörer och övriga ledande befattningshavare 

313 159 121 159 

Pensionskostnader för övriga anställda 3 111 3 244 250 152 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 12 254 12 480 1 151 857 

Summa återstående löptid per 31 december 15 678 15 833 1 522 1 168 

Koncernens pensionsplaner 

Samtliga pensionsplaner i koncernen är avgiftsbestämda och personalen erbjuds pensioner via Söderberg & Partners, vilket 

innebär att den anställde själv väljer i vilket bolag denne placerar sin 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 verkstäl-

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

För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.  

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 tre till sex månader.  

Verkställande direktör och ledande befattningshavare har avgiftsbestämda pensionsförsäkringslösningar. 
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Nedan sammanfattas ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare.  

Tkr     

 
Grundlön /  

styrelsearvode 
Förmåner Pensionskostnad Summa 

2017     

Styrelsens ordförande:     

  Bertil Haglund 113 - - 113 

Styrelsens ledamöter:     

  Torbjörn Gunnarsson 118 - - 118 

  Per Nilsson 66 - - 66 

  Marianne Westerlund 90 - - 90 

  Bengt Fransson 66 - - 66 

  Håkan Hallberg 196 - - 196 

Verkställande direktören:     

  Michael Lagerbäck 1 123 48 118 1 289 

Övriga ledande befattningshavare (4 st) 1 664 - 195 1 859 

Summa 3 436 48 313 3 797 

     

2016     

Styrelsens ordförande:     

  Håkan Hallberg 140 - - 140 

Styrelsens ledamöter:     

  Bengt Eliasson 70 - - 70 

  Torbjörn Gunnarsson 70 - - 70 

  Bertil Haglund 40 - - 40 

  Per Nilsson 70 - - 70 

  Marianne Westerlund 40 - - 40 

  Bengt Fransson 30 - - 30 

  Rune Löderup 30 - - 30 

Verkställande direktören:     

  Maria Johansson 947 44 159 1 150 

  Håkan Hallberg (2016-09-19 – 12-31) 289 - - 289 

Övriga ledande befattningshavare (2 st) 865 - 152 1 017 

Summa 2 591 44 311 2 946  

 

Förklaringar till tabellerna: 

 

Styrelsearvodena höjdes vid årsstämman 2017 till 200 tkr per år för styrelseordförande och 100 tkr per år för styrelseleda-

möter. Bolaget tillämpar en princip där ledamöterna arvoderas två gånger per år – i april respektive i oktober. Det innebär 

att den gamla styrelsen vald vid årsstämma 2016 arvoderades i april samt den nya styrelsen vald vid årsstämma 2017 arvo-

derades för första gången i oktober. Därav olika arvodesbelopp i utfall 2017.  

Delar av styrelsearvodena faktureras i dessa fall har arvodet räknats upp med 31,42 %. Från 1 januari 2018 faktureras inga 

styrelsearvoden utan alla arvoden betalas ut till privatpersonen. Arvoden utbetalade till privatperson och arvoden som fak-

tureras återfinns i resultatposten Övriga externa kostnader.  

Ledande befattningshavare avser koncernens ledningsgrupp bestående av VD, CFO, Försäljningschef, HR-ansvarig samt Kva-

litetschef och odontologiskt ansvarig. 

Förmåner avser förmånsvärde på tjänstebil för VD.  
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Not 12 / Teckningsoptioner till ledande befattningshavare 

Vid ordinarie årsstämma 2017 beslutades om emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner, för att förvärvas av ledande 

befattningshavare. Optionerna berättigar till teckning av aktier för 41 öre under tremånader före förfall den 30 juni 2020. 

Dessa optioner tecknades av dotterbolaget Orasolv Clinics AB och har inte överlåtits och skall makuleras varför omräkning 

efter nyemission ej gjorts. 

Under 2017 makulerades 3 000 000 teckningsoptioner och 1 500 000 förföll sedan de inte utnyttjats för teckning av aktier. 

Under räkenskapsåren 2013-2016 har sammanlagt 6 000 000 teckningsoptioner i Orasolv AB emitterats, varav 3 000 000 

tilldelats ledande befattningshavare (i de första två optionsprogrammen). Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt 

till det tidigare dotterföretaget Preventum Partner AB som sedan sålde teckningsoptionerna till marknadspris. Under 2016 

emitterades ytterligare 1 500 000 teckningsoptioner i Orasolv AB till Orasolv Clinics AB med samma syfte. Dessa tecknings-

optioner såldes inte vidare och har tillsammans med teckningsoptionerna från 2015 makulerats i början av 2017. 

Tkr     

 
Genomsnittligt 

 lösenpris i kr 
 per option 2017 

Optioner 
 (tusental)  

2017 

Genomsnittligt 
 lösenpris i kr 

 per option 2016 

Optioner 
 (tusental)  

2016 

Utestående per 1 januari 0:40 4 500 0:42 4 500 

Tilldelade 0:41 2 200 0:35 1 500 

Förverkade 0:40 -4 500 0:40 -1 500 

Inlösta - - - - 

Förfallna - - - - 

Utestående 31 december 0:41 2 200 0:40 4 500 

Av de 4 500 000 (4 500 000) utestående optionerna var 0 (0) inlösningsbara.  

Tkr      

 
Tidpunkt för 

emittering
Pris per teck-

ningsoption 

Optioner 
 (tusental)  

 
Tidpunkt för teckning 

Genomsnittligt 
lösenpris i kr 

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 

Teckningsoptioner: 4 2016-04-21 - 1 500 2019-03-30 – 06-30 0:35 

Teckningsoptioner: 5 2017-05-11 - 2 200 2020-03-31 – 06-30 0:41 

 

Not 13 / Finansiella intäkter, övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

Finansiella intäkter:     

  Ränteintäkter lånefordringar - 52 - - 

  Övriga finansiella intäkter 1 6 - - 

Summa finansiella intäkter 1 58 - - 
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Not 14 / Finansiella kostnader / Övriga räntekostnader och liknande resultatpos-

ter  

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

Finansiella kostnader:     

  Räntekostnader lån 338 317 118 166 

  Räntekostnader finansiell leasing 112 288 - - 

  Övriga finansiella kostnader 16 868 6 6 

Summa finansiella kostnader 466 1 473 124 172 

 

 

Not 15 / Bokslutsdispositioner  

Tkr   Moderbolaget  

   2017 2016 

Koncernbidrag   8 490 - 

Summa bokslutsdispositioner   8 490 - 

 

 

Not 16 / Inkomstskatt 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017 2016 2017 2016 

Skattekostnad     

Uppskjuten skatt (Not 34) 2 869 9 567 5 104 9 567 

Summa skattekostnad 2 869 9 567 5 104 9 567 

     

Resultat före skatt -3 241 -8 333 -15 061 -8 320 

     

Avstämning av effektiv skatt     

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) 713 1 833 3 313 1 830 

Effekt av utnyttjande av underskott för vilka ingen 
uppskjuten skattefordran tidigare redovisats 

2 256 9 567 1 818 9 567 

Effekt av underskottsavdrag ej bokade under året - -2 256 - -1 818 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter - 1 - - 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -131 -92 -27 -12 

Övrigt 31 514 - - 

Summa skattekostnad 2 869 9 567 5 104 9 567 
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Not 17 / 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 räntekostna-

der 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 medföra utspädning. Teck-

ningsoptioner ger dock endast upphov till utspädning om dessa leder till en emission av stamaktier 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  

 2017 2016 

Vägt antal utestående aktier före och efter ut-
spädning 

218 530 817 188 782 602 

   

Total verksamhet – före och efter utspädning   

Årets resultat -372 1 484 

Resultat per aktie -0,002 0,008 
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Not 18 / Rörelseförvärv 

Under räkenskapsåret 2017 har det inte skett några rörelseförvärv. 

Under räkenskapsåret 2016 har Orsasolv Clinics AB gjort ett förvärv i Göteborg – Gårdatandläkarna. Förvärvet har genom-

förts med inkråmsöverlåtelser från tre bolag – Olof Knape AB, AB Carl A Schröder samt Tandläkare Lena Eliasson AB.  

 

Tkr Koncernen  

 2017 2016 

Köpeskilling för förvärven är som följer:   

Likvida medel - 9 774 

Stamaktier som emitterats - - 

Villkorad köpeskilling - 3 155 

Summa köpeskilling - 12 929 

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och över-
tagna skulder: 

  

Patientregister - 3 466 

Inventarier - 604 

Varulager - 122 

Semesterlöneskuld - -540 

Summa förvärvade nettotillgångar exkl goodwill - 3 652 

Redovisad goodwill - 9 277 

Summa förvärvade nettotillgångar - 12 929 

 

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 209 Tkr och ingår i resultaträkningen/övriga externa kostnader. 

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

erna. 

De under 2016 förvärvade rörelserna i Gårdatandläkarna ingår i Orasolvs koncernredovisning med en nettoomsättning om 

8 611 Tkr och ett resultat före avskrivningar om 2 607 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 19 / Goodwill 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 29 858 20 581 - - 

Investeringar 450 9 277   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 308 29 858 - - 

Utgående redovisat värde 30 308 29 858 - - 

 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 

Goodwill övervakas av ledningen per kassaflödesgenerande enhet som utgörs av respektive tandläkarklinik. 

Följande är en sammanställning av goodwill för 2017 och 2016: 

Tkr     

Koncernen 
Ingående  

redovisat värde 
Anskaffningar Försäljning Nedskrivning 

Andra 
justeringar 

Utgående 
 redovisat värde 

2017-12-31     

Dômentandläkarna 4 730 - - - - 4 730 

M-Dental 6 683 - - - - 6 683 

Gårdatandläkarna 9 277 - - - - 9 277 

Övriga tandvårdskliniker 9 168 450 - - - 9 618 

Summa 29 858 450 - - - 30 308 

     

2016-12-31     

Dômentandläkarna 4 730 - - - - 4 730 

M-Dental 6 683 - - - - 6 683 

Gårdatandläkarna - 9 277 - - - 9 277 

Övriga tandvårdskliniker 9 168 - - - - 9 168 

Summa 20 581 9 277 - - - 29 858 

 

Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräk-

ningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar som godkänts av företagsled-

ningen 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 kassagenererande 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 beräknas.  I de fall det 

gjorts en nedskrivning anges även återvinningsvärde. 

Årlig tillväxttakt  2 – 20% 

EBITDA-marginal  4-10% 

Diskonteringsränta före skatt 11% 

 

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

ningar på marknadsutvecklingen.  
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EBITDA-marginalen är den genomsnittliga marginalen, beräknad som procent av intäkterna, över den femåriga prognospe-

rioden. Den baseras på nuvarande nivåer för försäljningsmarginaler och nuvarande sammansättning av försäljningen. 

Känslighetsanalys 

Vid bedömningen av värdet används den årliga tillväxttakten över den femåriga prognostiden. Den baseras på tidigare re-

sultat och ledningens förväntningar på marknadsutvecklingen. 

Om diskonteringsräntan förändras med en procentenhet förändras värdet på framtida kassaflöden med ca 4,9 Mkr (2,5). 

Detta innebär att det finns utrymme för diskonteringsräntan att öka med en procentenhet innan det indikerar ett nedskriv-

ningsbehov. Efter genomförd känslighetsanalys har bedömningen gjorts att inget nedskrivningsbehov föreligger. Ledningen 

kommer att följa resultatutvecklingen löpande under 2018 och förnya bedömningen av eventuella nedskrivningsbehov. 

 

Not 20 / Patientregister 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 14 407 10 941 - - 

Investeringar 1 674 3 466 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 081 14 407 - - 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 304 -583 - - 

Avskrivningar -458 -721 - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 762 -1 304 - - 

Utgående redovisat värde 14 319 13 104 - - 

 

Not 21 / Hyresrätter och liknande rättigheter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 750 750 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 750 750 - - 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -750 -750 - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -750 -750 - - 

Utgående redovisat värde 0 0 - - 
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Not 22 / Övriga immateriella anläggningstillgångar 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 440 49 217 49 

Investeringar 292 440 73 217 

Utrangeringar - -49 - -49 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 732 440 290 217 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -34 -6 -4 -6 

Avskrivningar -101 -34 -37 -4 

Utrangeringar - 6 - 6 

Utgående ackumulerade avskrivningar -135 -34 -41 -4 

Utgående redovisat värde 597 406 249 213 

 

Not 23 / Inventarier, verktyg och installationer 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 19 482 21 020 24 24 

Investeringar 2 567 1 518 52 - 

Ökning till följd av rörelseförvärv - 604 - - 

Leasing - -3 660 - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 049 19 482 76 24 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 340 -11 001 -24 -24 

Avskrivningar -3 575 -3 256 - - 

Leasing - 3 917 - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 915 -10 340 -24 -24 

Utgående redovisat värde 8 134 9 142 52 0 

 

Not 24 / Andelar i bostadsrättsförening 

Tkr Koncernen  

 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående redovisat värde 5 750 5 500 

Omvärderat till verkligt värde - 250 

Utgående redovisat värde 5 750 5 750 

 

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

tan 5, Uppsala, och används för tandläkarpraktik. Andelarna klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas och värde-

ras till verkligt värde i övrigt totalresultat. Värderingen sker enligt nivå 3, för ytterligare information se not 44. Extern värde-

ring gjordes av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i samband med årsbokslutet 2017. Andelarna värderades till 5 750 Tkr 

+/- 300 Tkr.    
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Not 25 / Andelar i koncernföretag 

Tkr   Moderbolaget  

   2016-12-31 2016-12-31 

Ingående redovisat värde   19 272 19 272 

Villkorat aktieägartillskott   4 000 - 

Utgående redovisat värde   23 272 19 272 

  

Tkr    

Bolag Land Stad Org nr Verksamhet 
Andel stamak-

tier ägda av  
moderföretaget 

2017-12-31 2016-12-31 

Orasolv Clinics AB Sverige Stockholm 556767-3612 Tandläkarpraktiker 100% 23 272 19 272 

Summa   23 272 19 272 

 

Not 26 / Andra långfristiga fordringar 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående redovisat värde 202 202 130 130 

Utgående redovisat värde 202 202 130 130 

Fordringarna avser depositioner för lokaler. 

 

Not 27 / Fordringar i koncernföretag 

Tkr   Moderbolaget  

   2017-12-31 2016-12-31 

Ingående redovisat värde   20 109 20 383 

Koncernbidrag     -8 490 - 

Villkorat aktieägartillskott    -4 000 - 

Likviditetspåverkande nettoförändring    -2 506  -274 

Utgående redovisat värde   5 652 20 109 

Ingen del av fordringarna har förfallit till betalning. 
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Not 28 / Kundfordringar 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Kundfordringar 3 220 4 308 725 769 

Reserv för osäkra kundfordringar -1 265 -1 315 -725 -725 

Kundfordringar netto 1 954 2 994 0 44 

         

Förfallostruktur         

Ej förfallna 376 2 965 - - 

Förfallna 1 – 30 dagar 1 098 44 - - 

Förfallna 30 – 60 dagar 242 70 - - 

Förfallna 60 – 90 dagar 201 28 - - 

Förfallna > 90 dagar 1 302 1 201 725 769 

Kundfordringar netto 3 220 4 308 725 769 

         

Förändring av reserv för osäkra kundfordringar         

Ingående balans -1 315 -1 007 -725 -725 

Årets reservering för osäkra kundfordringar - -1 682 - - 

Konstaterade förluster på osäkra kundfordringar - 1 374 - - 

Återvunna nedskrivningar på kundfordringar 50 - - - 

Utgående redovisat värde -1 265 -1 315 -725 -725 

 

Not 29 / Övriga fordringar 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Momsfordran 11 146 11 146 

Fordran avseende försäljning av verksamhet - 700 - 700 

Övriga kortfristiga fordringar 3 248 11 10 

Utgående redovisat värde 14 1 094 22 
855 

 

Ingen del av de övriga fordringarna var förfallna till betalning per 2017-12-31 respektive 2016-12-31.  Beloppen är upptagna 

till nominella belopp. 

 

Not 30 / Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Förutbetalda hyror 1 371 1 216 26 76 

Övriga förutbetalda kostnader 173 564 45 150 

Utgående redovisat värde 1 544 
1 781 

 
71 226 
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Not 31 / Likvida medel 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Kassa och bank 9 943 6 010 6 550 1 247 

Utgående redovisat värde 9 943 6 010 6 550 1 247 

 

Not 32 / 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 rösträtt 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 2017. 

Moderbolaget 

Aktiekapital 

 

Tkr   Moderbolaget  

   2017-12-31 2016-12-31 

Förändring av antalet aktier:     

Ingående balans   188 782 602 188 782 602 

Nyemission   59 496 430 - 

Antal aktier vid utgången av året   248 279 032 188 782 602 

 

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 räken-

skapsåret 2005 och är bundet eget kapital. 
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Överkursfond 

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

skapsåret 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 ut-

gör tillsammans med överkursfond och årets resultat summa fritt eget kapital. 

 

Not 33 / Långfristiga skulder 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Skuld till kreditinstitut     

Amortering inom 1 år 5 453 7 588 2 000 2 000 

Amortering inom 2-5 år 4 674 7 111 1 000 3 000 

Utgående balans 10 127 14 699 3 000 5 000 

     

Villkorade tilläggsköpeskillingar     

Amortering inom 1 år 5 088 534 - - 

Amortering inom 2-5 år 3 714 13 449 - - 

Utgående balans 8 802 13 983 - - 

     

Leasingåtagande     

Amortering inom 1 år 1 211 1 137 - - 

Amortering inom 2-5 år 1 618 1 726 - - 

Utgående redovisat värde 2 829 2 863 - - 

 

Under 2017 har koncernen haft covenanter i kreditavtalet med SEB baseras på resultat, kassaflöde, räntor, amorteringar 

och nettoskuldsättning. Lånevillkoret som skall uppfyllas är att Nettoskuld / EBITDA inte får vara högre än 2,5. I slutet av 

2017 avskaffades covenanterna i kreditavtalet fram till 2018-12-31 se information under not 41. 

Skulderna till kreditinstitut har efter räkenskapsårets slut omförhandlats och kommer att amorteras med 3,5 mkr under 

2018 för koncernen och med 2 mkr i moderbolaget. dessa lån löper med en ränta mellan 1,65 %-3,50 %.  

För förändringar av långfristiga skulder se not 44. 
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Not 34 / Uppskjuten skatt  

Med utgångspunkt från värdet på de ansamlade förlusterna samt koncernens framtida intjäningsförmåga kunde en aktive-

ring av de ackumulerade underskottsavdragen motiveras, vilket medför en resultatökning om 5 104 tkr i moderbolaget 

motsvarande 22 % av ackumulerade underskott i slutet av räkenskapsåret. Diskontering görs inte enligt gällande redovis-

ningsregler. Underskotten har obegränsade förfallotider.  

Tkr Koncernen  Moderbolaget

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Skatt avseende underskottsavdrag   

  Ingående redovisat värde 9 567 - 9 567 -

  Förändring i övrigt totalresultat - - - -

  Förändring i årets resultat 5 104 9 567 5 104 9 567

Utgående redovisat värde 14 671 9 567 14 671 9 567

   

Summa uppskjuten skattefordran som utnyttjas 
efter mer än 12 månader 

14 671 9 567 14 671 9 567

   

Skatt avseende immateriella anläggningstill-
gångar 

  

  Ingående redovisat värde - - - -

  Förändring i övrigt totalresultat - - - -

  Förändring i resultaträkningen 928 - - -

Utgående redovisat värde 928 - - -

   

Skatt avseende finansiella anläggningstillgångar   

  Ingående redovisat värde - - - -

  Förändring i övrigt totalresultat - - - -

  Förändring i resultaträkningen 1 308 - - -

Utgående redovisat värde 1 308 - - -

   

Summa uppskjuten skatteskuld att betala efter 
mer än 12 månader  

2 236 - - -

   

Netto uppskjuten skattefordran/uppskjuten skat-
teskuld 

    

  Ingående redovisat värde 9 567 - 9 567 -

  Förändring i årets resultat/övrigt totalresultat 2 869 9 567 5 104 9 567

Utgående redovisat värde 12 436 9 567 14 671 9 567
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Not 35 / Övriga skulder 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Personalskatt 920 904 137 109 

Arbetsgivaravgift 972 984 109 75 

Reverslån 1 954 300 - - 

Utgående redovisat värde 3 846 2 188 246 184 

 

Not 36 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Upplupna räntekostnader 6 4 6 4 

Semesterlöneskuld 1 118 1 374 166 260 

Sociala avgifter 1 932 1 256 142 157 

Upplupna löner 370 1 331 319 1 139 

Övriga poster 3 522 3 132 752 367 

Utgående redovisat värde 6 948 7 098 1 386 1 927 

 

Not 37 / Ställda säkerheter 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Säkerheter för skuld till kreditinstitut     

  Företagsinteckningar 10 127 14 398 3 000 5 000 

  Pantsatta aktier i dotterföretag 7 280 1 730 100 100 

Summa 17 407 16 128 3 100 5 100 

 

Not 38 / Eventualförpliktelser 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Borgen för dotterföretag *) - - 38 866 49 025 

Ansvarsförbindelser 800 - 800 - 

Summa 800 - 39 666 49 025 

*) Moderbolaget har en obegränsad borgen för dotterföretaget Orasolv Clinics AB. 

Ansvarsförbindelser 
Orasolv AB är medlem i ”Stöd för Tandvård Sverige Ekonomisk förening” som verkar för att personer som fått felaktig tand-
vård men som inte kunnat utnyttja ansvarsförsäkringar ska få sådan. Föreningen har ett flertal medlemmar och Orasolv AB 
har utfäst sig att finansiera delar av föreningens verksamhet. För detta ändamål redovisas en ansvarsförbindelse om 800 
tkr. 
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Not 39 / Poster som inte är kassaflödespåverkande 

Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Avskrivningar 4 134 5 285 37 47 

Återföring av tilläggsköpeskillingar (se not 44) -5 947 - - - 

Justering till betald leasingavgift - -272 - - 

Summa -1 813 5 013 37 47 

 

Not 40 / Finansiella tillgångar och skulder 

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

Tkr 

 
Lånefordringar och 

 kundfordringar 
Finansiella tillgångar som 

kan säljas 

Finansiella skulder värde-
rade till upplupet anskaff-

ningsvärde

Finansiella skulder värde-
rade till verkligt värde

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Koncernen    

Andel i bostadsrättsförening - - 5 750 5 750   

Andra långfristiga fordringar 202 202 - -   

Kundfordringar 1 954 2 994 - -   

Övriga fordringar 14 1 094 - -   

Likvida medel 9 943 6 010 - -   

    

Skuld till kreditinstitut   10 127 14 699 - -

Villkorad tilläggsköpskilling  - - 8 802 13 983

Leasingåtaganden  2 829 2 863 - -

Skuld till övriga långivare  1 954 - - -

Förskott från kunder  829 816 - -

Leverantörsskulder  7 653 5 898 - -

Övriga skulder  1 891 1 888 - -

Upplupna kostnader  3 528 3 136 - -

Summa finansiella tillgångar 
och skulder 

12 113 10 300 5 750 5 750 28 811 29 300 8 802 13 983

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

köpeskillingar. Tilläggsköpeskillingarna har netto minskat med 5 181 tkr under året. 
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Tkr   

 
Lånefordringar och 

 kundfordringar 
Finansiella tillgångar som 

kan säljas 

Finansiella skulder värde-
rade till upplupet anskaff-

ningsvärde

Finansiella skulder värde-
rade till verkligt värde

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Moderbolaget     

Andra långfristiga fordringar 130 130 - -   

Fordringar hos koncernföretag 5 652 20 109 - -   

Kundfordringar - 44 - -   

Övriga fordringar 22 855 - -   

Kassa och bank 6 550 1 247 - -   

     

Skuld till kreditinstitut    3 000 5 000 - -

Leverantörsskulder   358 707 - -

Övriga skulder   246 185 - -

Upplupna kostnader   758 371 - -

Summa 12 354 22 385 - - 4 362 6 263 - -

 
Redovisade värden i balansräkningen bedöms överensstämma med verkligt värde.  
 

Nettovinst/-förlust för respektive kategori av finansiella instrument: 
Tkr Koncernen  Moderbolaget  

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Lånefordringar och kundfordringar 50 -1 639 - - 

Omvärdering villkorade tilläggsköpeskillingar 5 947 - - - 

Summa 5 997 -1 639 - - 

 
Med nettovinst/-förlust avses kundförluster samt omvärderingseffekt vid värdering till verkligt värde. Ränteintäkter och rän-
tekostnader ingår inte som nettovinst-/förlust utan förtecknas istället enskilt i Not 13 och 14. 
 
Verkliga värden 

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

der 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 balansda-

gen. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, industrigrupp, prissättningstjänst eller över-

vakningsmyndighet finns lätt och regelbundet tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och regelbundna förekom-

mande marknadstransaktioner på armslängds avstånd. 

Finansiella instrument Nivå 2: 

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

Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik 

information används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för verklig 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 instru-

mentet i nivå 3. 
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Not 41 / Händelser efter balansdagen 

Mikael Lind tillträde som CFO den 1 januari 2018. 

I slutet av 2017 omförhandlades villkoren med banken vilket innebär att checkkrediten på 3 mkr avskaffades i början på 

2018. Vidare innebär det nya avtalet att covenanterna avskaffas mellan sista december 2017 och sista december 2018 och 

ersätts av ett borgensåtagande från tre av huvudägarna innebärande att de skall tillskjuta medel i mån av behov så att likvi-

diteten i koncernen inte understiger 3 mkr. 

Den 15 mars 2018 offentliggjorde ME Dental ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Orasolv AB om förvärv av aktierna 

för 30 öre styck. Budet är förknippat med vissa villkor och acceptperioden slutar den 9 april. Orasolv styrelses oberoende 

budkommitté bestående av Torbjörn Gunnarsson, Marianne Westerlund och Håkan Hallberg rekommenderade samma dag 

aktieägarna att acceptera budet. Så snart som möjligt efter att ME Dental har förvärvat aktier som representerar mer än 90 

procent av det totala antalet aktier i Orasolv, avser ME Dental att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen 

(2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Orasolv. I samband därmed avser ME Dental att verka för att akti-

erna i Orasolv avnoteras från AktieTorget. 

 

Not 42 / 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 

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Koncernen     

Närståenderelation     
 

   

  Nyckelpersoner - - - - - - 

  Andra närstående - - - - - - 

Summa - -   - - 

     

Moderbolag     

Närståenderelation     

  Dotterföretag 1 691 670 - - - - 

  Nyckelpersoner - - - - - - 

  Andra närstående - - - - - - 

Summa 1 691 670 - - - - 
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Tkr     

 
Fordringar  

hos närstående 
Operativa skulder 

till närstående 
Finansiella skulder 

 till närstående 

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2015-12-31 2017-12-31 2015-12-31 

Koncernen     

Närståenderelation     
 

   

  Nyckelpersoner - - - - -  

  Andra närstående - - - - 1 955 - 

Summa - - - - 1 955 - 

    - 

Moderbolag     

Närståenderelation     

  Dotterföretag 5 652 20 109 - - -  

  Nyckelpersoner - - - - - - 

  Andra närstående - - - - - - 

Summa 5 652 20 109 - - - - 

 

Med andra närstående avses nära samhörighet till nyckelpersoner eller styrelseledamöter. Ersättning till styrelse, verkstäl-

lande direktören och andra ledande befattningshavare framgår av not 11. Ingen ränta har utgått för finansiella skulder till 

närstående. 

 

Not 43 / Vinstdisposition 

Vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står: 

Överkursfond:  35 776 232 kr 

Balanserade vinstmedel:                            -34 646 904 kr 

Årets resultat:  - 9 956 565 kr 

Totalt:   -8 827 237 kr 

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 63 av 69 

ÅRSREDOVISNING 2017 / NOTER 

 
 

 

Not 44 / Avstämning av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten 

 

Koncernen 2017 
Kassaflöden från finansierings-
verksamheten 

Ej kassaflödespåverkande 
förändringar 

 UB 2016-12-31 

Kassaflöde från 
finansierings 

verksamheten 
 

Justering 
till verk-

ligt värde 
Förvärv/inköp UB 2017-12-31

Skulder till kreditinstitut 14 699 -4 572 - - 10 127 

Villkorade tilläggsköpeskil-
lingar 

13 983 - -5 947 766 8 802 

Leasingåtagande 2 863 -1 249 - 1 215 2 829 

Skulder till närstående -    1 955 - - 1 955 

Summa skulder hänförlig till 
finansieringsverksamheten 

31 545 -3 866 -5 947 1 981 23 713 

   

Moderbolaget 2017 
Kassaflöden från finansierings-
verksamheten 

Ej kassaflödespåverkande 
förändringar 

 UB 2016-12-31 

Kassaflöde från 
finansierings 

verksamheten 
 

Justering 
till verk-

ligt värde 
Förvärv/inköp UB 2017-12-31

Skulder till kreditinstitut 5 000 -2 000 - - 3 000 

Summa skulder hänförlig till 
finansieringsverksamheten 

5 000 -2 000 - - 3 000 
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 26 april 2018 för fastställelse. 
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STOCKHOLM - UPPSALA: 

Specialisttandvård 
 

AURAKLINIKEN 
Orasolv Clinics AB 
Brunnsgatan 8 
11 38 STOCKHOLM   
 

Telefon 08-545 111 00 
 

www.aurakliniken.se  
 

Allmäntandvård 
 

M-DENTAL 
Orasolv Clinics AB 
Gjörwellsgatan 26 
112 60 STOCKHOLM 
 

08-618 70 70 
 

www.mdental.se  

Allmäntandvård 
 

MICHELINKLINIKEN 
Orasolv Clinics AB 
Frösövägen 1 
141 39 HUDDINGE 
 

08-711 18 18 
 

www.michelinkliniken.se  
 

Allmäntandvård 
 

TANDPOOLEN 
Orasolv Clinics AB 
Askrikegatan 1 
115 57 STOCKHOLM 
 

08-545 841 66 
 

www.tandpoolen.se   

Allmäntandvård 
 

TYRESÖ TANDVÅRDSTEAM 
Orasolv Clinics AB 
Västangränd 16 
135 40 TYRESÖ 
 

08-55 65 65 65 
 

www.tandvardsteamet.se  

Allmäntandvård 
 

DÔMENTANDLÄKARNA 
Orasolv Clinics AB 
Drottninggatan 5 
753 10 UPPSALA 
 

018-12 51 60 
 

www.domentandlakarna.se   
   

GÖTEBORG: 
  

Allmäntandvård 
 

Gårdatandläkarna 
Orasolv Clinics AB 
Vädursgatan 5 
412 50 GÖTEBORG 
 

031-733 25 11 
 

www.gardatandlakarna.se  

Allmäntandvård 
 

Tandverket 
Orasolv Clinics AB 
Polhemsplatsen 1 
411 11 GÖTEBORG 
 

031-80 06 65 
 

www.tandverket.se  

 

   

MALMÖ: 
  

Allmäntandvård 
 

Engelbrekts Tandvård 
Orasolv Clinics AB 
Engelbrektsgatan 7 
211 37 MALMÖ 
 

040-631 57 00 
 

www.engelbrektstandvard.se 
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