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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Kungsfors Tandvård AB intygar att resultaträkningen och
balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2020-12-28. Årsstämman beslutade att
godkänna styrelsens förslag till resultatdi sposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.
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Årsredovisning
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Kungsfors Tandvård AB
559060-7684

Räkenskapsåret

2019 07-01
-
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Kungsfors Tandvård AB
Org.nr 559060-7684
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Styrelsen för Kungsfors Tandvård AB får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret
2019-07-01 - 2020-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK,

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
AUmöttt om verksamheten
Bolaget utför tandvård.
Företaget har sitt säte i Marks kommun.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret pågick en ökad smittspridning av viruset Covid-19 i Västra Götalands region. Som
följd av virusutbrottet samt FoIkhälsomyndighetens restriktiva riktlinjer och rekommendationer för att
minska dess smittspridning, påverkades verksamheten och Bolaget korttidspermitterade sin personal med
start i april. Pararellt med korttidspermitteringar, vidtog bolaget andra åtgärder för att motverka effekten
av Covid-19, genom att aktivt arbeta med tidboks- och vårdplaneringen, minimering av antal personer i
väntrum samt utförande av antikroppstest på personal för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Flerårsoversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019/20

2018/19

2017/18

12418
1 760
31

13 844
866
42

12 956
1 937
39

2016/17
(15 mån)
10 604
2 484
24

Förändring av eget kapital
Aktie-

Belopp vid arets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid åiets utgång

Balanserat

Årets

Totalt

kapital

resultat

resultat

50 000

3 258 685

558 733

3 867418

558 733
-3 333 007

-558 733

0
-3 333 007
1 372204
1 906615

50 000

Transaktion 09222115557439567952

484 411

SigneratMOL, ARD, ML, SE.CB

1 372 204
1 372 204
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Kungsfors Tandvård AB
Org.nr 559060-7684

Rcsultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor);
balanserad vinst
årets vinst

484 411
1 372 204
1 856 615

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 856 615
1 856 615

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Transaktion 09222115557439567952
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2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

12 417 963
450 230
12 868 193

13 844 239
-82 318
13 761 921

-2 726 842
-2 295 784
-4 518 677

-3 389 548
-2 256 236
-5 730 141

-1 507 667
0
-11 048 970
1 819223

-1 308 384
-149 500
-12 833 809
928 112

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-59 324
-59324
1 759 899

-62 406
-62 406
865 706

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

0
0
1 759 899

-121 500
-121 500
744 206

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-387 695
1 372 204

-185 473
558 733

Not

2023011513877

Resultaträkning
Rörclseinläklcr, lager fö rä nd ringa r m, m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelserntäktcr, iagerförändringar m.m.
Rörelsckostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Pc rson a i ko s triad er
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsckostnader
Rörelseresultat

Transaktion 09222115557439567352
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Not

2020-06-30

2019-06-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

4

794 637
794 637

1 445 361
1 445 361

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

5

2 089 723
2 089 723

2 946 666
2 946 666

2 884 360

4 392 027

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

188700
188700

194 000
194 000

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

121271
0
304033
206372
631676

337 256
1 606 566
341 879
197 209
2 482 910

Kassa och hank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 505298
2 505298
3 325674

2 190 060
2 190 060
4 866 970

SUMMA TILLGÅNGAR

6 210034

9 258 997

Transaktion 09222115557439567952
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Not

2020-06-30

2019-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Transaktion 09222115557439567952

50000
50000

50 000
50 000

484411
1 372 204
1 856 615
1 906 615

3 258 685
558 733
3 817 418
3 867 418

6

6

0
0

2 759 113
2 759 113

2 756 908
177 093
70042
394904
904472
4 303 419

1 112 720
936 777
0
176 143
406 826
2 632 466

6 210 034

9 258 997
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Avskrivning
Tillämpade avskrivningstider:
Goodwill

5 år

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Dentalum Operations AB förvärvade Kungsfors Tandvård AB den 4 augusti i syfte att fortsätta bedriva
tandvårdsverksamhet. Bolaget upphörde med korttidspermittering i slutet av september och följer
noggrant utvecklingen av pandemin Covid-19 samt arbetar aktivt för att bibehålla sin motståndskraft mot
smittspridnigen.

Not 3 Medelantalet anställda
2019-07-01
-2020-06-30

2018-07-01
-2019-06-30

8,5

10,5

2020-06-30

2019-06-30

3 253 619
3 253 619

3 253 619
3 253 619

-1 808 258
-650 724
-2 458 982

-1 157 534
-650 724
-1 808 258

794 637

1445 361

Medelantalet anställda

Not 4 Goodwill

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingåenden v sk r i v 11 ingår
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Transa kfton 0922211S5S7439567952
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Kungsfors Tandvård AB
Org.nr 559060-7684

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2020-06-30
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

4 284 721

4 284 721
-1 338 055
-856 943
-2 194 998

2019-06-30
3 733026
2 041 695
-1 490 000
4 284721
-829 395
149 000
-657 660
-1338 055

2 089 723

2 946666

Not 6 Skulder som avser flera poster
Företagets banklån om 2 756 908 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.
2020 06-30

2019-06-30

0
0

2 759 113
2 759 113

2 756 908
2 756 908

1 112 720
1 112 720

2020-06-30

2019-06-30

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Not 7 Ställda säkerheter

Företagsinteckning
Tillgångar med äganderättsförbehåll

4 500 000
1 389 381

5 889 381

Transaktion 09222115557439567952
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4 500 000
1 787 142

6 287 142
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Sofi Nilsson Eriksson

Arash Rezazadeh

Marcus Ladow
Ordförande

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-12-22
Ernst & Young Aktiebolag

Christian Borg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kungsfors Tandvård AB, org.nr 559060-7684

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kungsfors
Tandvård AB för räkenskapsåret 201 9-07-01 - 2020-06-30.

•

identifierar och bedömer vi riskerna for väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror pä oegentlig
heter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhamtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för vära uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror pä
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga ined hänsyn till om
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi
teten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo
visningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo
visningen, Vi drar också en slutsats, med grund i de in
hämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sädaria händelser eller för
hållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmaga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, mäste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp
lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sädana upplysningar är otill
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras pä de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre
kan fortsatta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys
ningarna, och om årsredovisningen återger de under
liggande transaktionerna och händelserna pä ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Kungsfors Tandvård ABs
finansiella ställning per den 30juni 2020 och av dess
finansiella resultat för äret enligt ärsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen ar förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen.

VI har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi ar oberoende i forhållande till Kungsfors Tandvård
AB enligt god revisorssed i Sverige ocli har i övrigt fullgjort värt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden,

Det är styrelsen som har ansvaret for att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
ärsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsatta verksamheten.
De upplyser, när sä ar tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Vära mäl är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
vära uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sädan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

l
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VI måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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krav enligt lagar och andra

Utöver var revision av årsredovisningen har vi aven utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Kungsfors Tandvard AB
för räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
VI tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda
möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Värt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi ar oberoende i förhallande till Kungsfors Tandvård
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort värt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat ar tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Det ar styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital., konsolideringsbehov. likviditet och
ställning i övrigt,

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller forlust grundar sig främst pä revisionen av räken
skaperna, Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen pä sådana åtgärder, områden och förhållanden som år
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som ar relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för värt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget ar förenligt med
aktiebolagslagen.

Stockholm den 23 december 2020
Ernst & Young AB

Christian Borg
Auktoriserad Revisor

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse all bolagets organisation är utformad sä att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningsiagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen,
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