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Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom
parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot/VD i City Dental i Stockholm AB
intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer
med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen
fastställts på årsstämma
Zfo .
Årsstämman frångick styrelsens förslag om vinstdisposition.

Stockholm

Mathias Santesson
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SBK.

Verksamheten
Bolaget bildades under 2005 och bedriver en tandläkarklinik på Drottninggatan i Stockholm. Bolaget
började la emot kunder i november 2005 och har till största delen haft mycket god beläggning. Bolaget
erbjuder kunder en god tandvård till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Detta sker med förlängda öppettider
samt modern utrustning. Företagets säte är i Stockholm.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, Nyckeltalsdefmitioner framgår av not 19.

Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda
Soliditet

%

2019
89 690
7 894
17 298
62
40,1

2018
2017
90003 88 603
8443 9 619
14797 14 632
64
65
50,5
53,6

2016
91 313
10 557
16 755
66
51,3

2015
89224
11361
17143
59
53,1

Ägare

Bolaget ägs till 59,7% av Mathias Santesson, varav 10% genom MS Förvaltning AB, 556795-0851,
samt till 33,3% av Gabriels son Invest AB, 556099-0532

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser att rapportera.
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Framtida utveckling
För 2020 spås en fortsatt god beläggning. Målet är att fortsätta hålla kostnaderna nere.
Bolaget ser fortfarande positivt på en expansion men en sådan kräver rätt resurser i form av klinikchef och
andra nyckelpersoner, något som man inte kunnat identifiera i dagsläget. Under 2020 kommer man fortsätta
leta efter dessa personer.

Väsentliga risker och sakerhetsfaktorer
Det råder fortfarande brist på kvalificerad arbetskraft på den europeiska arbetsmarknaden för tandläkare.
Därför krävs det fortsatta resurser till arbetet med rekrytering av lämpliga kandidater.
Under året har inga nya konkurrenter inom lågprissegmentet etablerat sig i Stockholm sregionen. Risken
finns fortfarande att en större aktör försöker etablera sig, vilket kan ha en negativ inverkan på lönsamheten.
Nya politiska beslut rörande tandvården kan påverka verksamheten i både positiv och negativ riktning.
Den uppkomna Corona-pandemin kan medföra minskade intäkter under kvartal 2 men vår bedömning är att
det uppdämda vårdbehovet kommer ge större intäkter senare under året.

Hållbarh etsup plysningar
Företaget arbetar kontinuerligt med kompentensutveckling av samtliga personalkategorier.
Genom kompetensutvecklings arbetet skapas en lojal personal och en konkurrensfördel.
City Dental har en strikt policy om alla människors lika värde som vi följs upp för att se att man
efterlever denna.
Inga händelser som brutit mot policyn har uppmärksammats under året.

Förändring av eget kapital

Eget kapital 2018-12-31
Utdelning
Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

Aktiekapital
300 000

300 000

Övrigt
fritt eget
kapital
7 178 875
-6 600 000
6 161 001

Summa
eget
kapital
7 478 875
-6 600 000
6 161 001

6 739 876

7 039 876
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

578 876
6161001
kronor

6 739 877

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
utdelning sker
i ny räkning överförs

1 000 000
5 739 877
kronor

6 739 877

Förslag till beslut om vinstutdelning:
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1.000.000 kronor vilket motsvarar 333,33 kronor per
aktie.

Styrelsens yttrande över den föreslagna värdeöverföringen
Den föreslagna värdeöverföringen reducerar bolagets soliditet till 37,1 procent. Soliditeten är mot
bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivits med god lönsamhet betryggande. Likviditeten i
bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar bolaget från att fullgöra
sina förpliktelser på kort eller lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den
föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3
par 2-3 st (försiktighetsreglen).
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande noter.
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1

Rörelsens kostnader
Legoarbele och underkonsulter
Tandvårdsmaterial
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

3,4
5

2019

2018

89 633 573
56 170

90 042 998
62 828

89 689 743

90 105 826

-20 687 043
-9 252 201
-15 561 582
-34 688 526
-1 615 892
-19

Summa rörelsens kostnader

-20 924
-9 852
-14 815
-34 494

027
749
341
886

-1 584 913
18

-81 805 263

-81 671 898

7 884 480

8 433 928

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

9 475
-74

20 422
-15 903

Summa resultat från finansiella poster

9 401

4519

7 893 881

8 438 447

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

6

- -1 732 880

-1 900 454

Årets vinst

7

6 161 001

6 537 993
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2019-12-31

2018-12-31

0

0

2 382 499
2 632 991

2 243 965
3 164 249

5 015 490

5 408 214

188 000

288 000

5 203 490

5 696 214

12

2 925 023

2 385 629

13

44
1 803
727
810
1 941

588
757
576
286
843

3 168
1 697 226
834 313
1 099 242
1 947 012

5 328 050

5 580 961

3 841 165

1 134 335

Summa omsättningstillgångar

12 094 238

9 100 925

Summa tillgångar

17 297 728

14 797 139

Balansräkning

Not

Tillgångar

1

Anläggningstill gångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärke

8

Materiella anläggningstillgångar
Ombyggnation i hyreslokal
Inventarier, verktyg och installationer

9
10

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Tandvårdsmaterial
Kortfristiga fordringar
Förskott leverantörer
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

14
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2019-12-31

2018-12-31

300 000

300 000

578 875
6 161 001

640 882
6 537 993

6 739 876

7 178 875

Summa eget kapital

7 039 876

7 478 875

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 750 062
4 845 192
3 662 598

1 224 866
1 909 977
4 183 421

Summa kortfristiga skulder

10 257 852

7 318 264

Summa eget kapital och skulder

17 297 728

14 797 139

Balansräkning

Not

Eget kapital och skulder

1

Eget kapital

16

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eeet kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets vinst

17
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Erlagd/erhållen ränta
Betald inkomstskatt

2019

2018

7 884 480
1 615 893

8 433 928
1 584 913

9 401
-1 905 226

4519
-2 180 060

548
394
970
875

7 843 300
675 364
384 792
-27 648

10 429 999

8 875 808

-1 223 169

-1 041 201

0
100 000

-68 000
0

Kassaflod v trån investeringsverksamheten

-1 123 169

-1 109 201

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning

-6 600 000

-6 900 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-6 600 000

-6 900 000

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

2 706 830
1 134 335

866 607
267 728

Likvida medel vid årets slut

3 841 165

1 134 335

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Nyutlåning till utomstående
Återbetalning lån

7 604
-539
145
3 218
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Noter
Not 1

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat
anges.

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få, med avdrag för
eventuella rabatter.
För pågående behandlingar till fast pris redovisas intäkt respektive kostnad i förhållande till
behandlingens fördigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning).
Pågående tjänsteuppdrag
Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv
vinstavräkning. När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas
uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt färdigställ andegraden av aktiviteterna i avtalet på
balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som har erhållits eller kommer att
erhållas i förhållande till fårdigställandegraden.
När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den
mån uppdragsutgifter har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period
de uppkommer.
Fårdigställandegraden har beräknats som nedlagda uppdragsutgifter per balansdagen i relation till
de totalt beräknade uppdragsutgifterna för att fullgöra uppdraget.
När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala
uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet.

City Dental i Stockholm AB
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas varje balansdag.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Ombyggnation i hyreslokal
Inventarier, verktyg och installationer

10 år
5 år

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av över 10 år, Nyttj andeperioden omprövas varje
balansdag.

Finansiella instrument
Redovisning och värdering
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella
instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och
fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster.
Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande kortfristiga
finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfäliet som i efterföljande
värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga
transaktionsutgifter såsom courtage.

2020052932772
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Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är
förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett
operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Operationella leasingavtal kostnadslörs linjärt över leasingperioden.
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i
balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och
nuvärdet av minimileaseavgiftema, fastställda vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna
fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter
redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer.
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och
nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Inkomstskatter
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller
på balansdagen.
Företaget har inga temporära skillnader förutom de som återspeglas i obeskattade reserver.
Ersättning till anställda
Avgifter for avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas
i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en
finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.
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Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättande av bokslut görs uppskattningar och bedömningar om framtiden som påverkar
redovisade värden för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig information. Det
verkliga värdet kan avvika från uppgjorda uppskattningar och bedömningar. Framtida händelser
kan komma att ändra grunden för uppskattningar och bedömningar.
Kundfordringar
Förfallna kundfordringar skrivs ner till det belopp som förväntas bli reglerat. Fordringar från
innevarande räkenskapsår värderas till 90% av ursprungligt belopp. Nerskrivningen är större ju
äldre fordran är. Fordringar som är äldre än sex år värderas till noll kronor.

Not 3

Operationella leasingkostnader
2019

2018

6 159 164

4 714 278

6 159 164

4 714 278

1 110 668
3 894 502
188 200
196 304

832179
3 761 26)
146180
181584

5 389 674

4 921 204

2019

2018

Revisionsuppdrag

40 000

70 000

Summa

40 000

70 000

Nominella värdet av framtida minimi-leasingavgifter,
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt
följande:
Förfaller till betalning inom ett år

Leasingkostnader och leasingintäkter avseende operationella
leasingavtal uppgår under året till följande:
Leasingkostnader
Hyra lokaler
Hyra p-platscr
Hyra inventarier

Not 4

Ersättning till revisorerna

MK Revision & Rådgivning AB
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Not 5
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Personal
20 9

2018

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

40
22

41
23

Totalt

62

64

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrel seledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män

1
2

2

Totalt

■

3

3

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare på balansdagen '
Kvinnor
. Män

1
1

1
1

2

2

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelse och VD
Löner och andra ersättningar

480 000
23 038 374

420 000
24 011 352

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader styrelse och VD
Pensionskostnader Övriga

23 518 374
7 366 454
62 752
1 087 632

24 431 352
7 657 029
61 506
1 124 364

Totalt

32 035 212

33 274 251

Totalt

1
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Not 6

Skatt på årets resultat
2019

2018

Redovisat resultat före skatt

7 893 881

8 438447

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader samt ej
beskattningsbara intäkter

1 689 289

1 856458

Redovisad skattekostnad

1 732 880

Not 7

43 591

43 996
1 900454

Disposition av vinst eller förlust
2019

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

578 875
6 161 001
6 739 876

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
utdelning sker
i ny räkning överförs

2018

640 882
6 537 993
7 178 875

6 300 000
439 876

6 600 000
578 875

6 739 876

7 178 875
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Not 8

Varumärke
2019

2018

Ingående anskaffningsvärden

2 125 000

2 125 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 125 000

2 125 000

Ingående avskrivningar

-2 125 000

-2 125 000

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 125 000

-2 125 000

0

0

2019

2m

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

7 257 012
608 284

7 093 344
163 668

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 865 296

7 257 012

Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar

-5 013 047
-469 751

-4 482 545
-530 502

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 482 798

-5 013 047

2 382 498

2 243 965

Utgående restvärde enligt plan

Not 9

Ombyggnation i hyreslokal

Utgående restvärde enligt plan
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Not 10

Inventarier, verktyg och installationer
2019

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
-Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 437800
614 884

2018
12 560 267
877 533

14 052684

13 437 800

Ingående avskrivningar
Arets förändringar
-Avskrivningar

-10 273551

-9 219140

-1 146142

-1 054 411

Utgående aekumulerade avskrivningar

-11 419693

10 273 551

Utgående restvärde enligt plan

2 632 991

3 164 249

2019

2018

Amortering inom 2-5 år

188 000,

288 000

Summa

188 000

288 000

2019-12-31

2018-12-31

Värderat till anskaffningsvärde
Tandvårdsmaterial

2 925 023

2 385 629

Summa

2 925 023

2 385 629

Not 11

Not 12

Andra långfristiga fordringar

Varulager
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31

201842-31

1 254 154
125 878
312 547
241 633
7 631

1 035 841
446 584
301 950
148 158
14 479

1 941 843

1 947 012

2019-12-31

2018-12-31

5 000 000
0

5 000 000

2019-12-31

2018-12-31

För egna avsättningar och skulder
Företagsinteckningar

5 000 000

5 000 000

Summa ställda säkerheter

5 000 000

5 000 000

Förutbetalda hyror
Pågående arbeten
Förutbetald företagsförsäkring
Förutbetalda leasinghyror
Övriga poster

Not 14

Checkräkningskredit

Beviljat checkräkningskredit
Utnyttjad checkräkningskredit

Not 15

-

0

Ställda säkerheter
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Aktier

Aktiekapitalet består av 3 000 st (3 000 st) aktier med kvotvärde 100 kr (100 kr).

Not 17

Upplupna kostnader och foi utbetalda Intäkter
2012=12=31

2018-2M1

Upplupna semesterlöner och arbetsgivaravg
Upplupna underkonsultarvoden
Övriga poster

3 434 398
0
228 200

3 294 783
484 522
404 116

Summa

3 662 598

4 183 421

Not 18

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter balansdagen bar verksamheten fortskridit normalt.

Not 19

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutning.

19(19)
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City Dental i Stockholm AB
556680-5478

Karen Santesson
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats

Maire Kivila
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i City Dental i Stockholm AB
Org.nr. 556680-5478
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen for City Dental i Stockholm AB for år 2019.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av City Dental i Stockholm ABs finansiella ställning per den 31
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde for året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grundför uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i
förhållande till City Dental i Stockholm AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbévisjag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även for
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina 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 sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/ni/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen liar jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för City Dental i Stockholm AB for år 20! 9 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst dier förlust..
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt, förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter oeh verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grundfor uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till City Dental i Stockholm AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsoiideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras pä ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvali ningen ska skötas på eu
betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen,
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdociiment/documents/rev_dok/revisQrs_ansvar.pdf Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Auktoriserad revisor
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