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Faststälielseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Moberg - Stenberg AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma f£f ll - 2020. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Stockholm, H /

L- 2020

Max Dorthé Ladow
Styrelseledamot

Moberg - Stenberg
556328-3414
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Moberg - Stenberg AB, 556328-3414, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsårs!
2019.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget registrerades 1988 och bedriver sedan dess tandvård.
Bolaget har sitt säte i Falkenberg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har bolaget sålts, nya ägare är från och med 2019-09-01 Dentalum Operations AB, org nr
559136-4046.
Den ökade omsättningen jämfört med fg år beror på att räkenskapsåret 2018 var förkortat till följd av
byte till kalenderår.

2016/2017
5 009 898
1 206 381
47

Belopp i kr
2015/2016
4 771 330
1 291 171
51

Reservfond
20 000

Fritt eget
kapital
2 024 403

Flerårsöversikt
2019
5 558 567
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster 1 979 395
Soliditet, %
67

2018/2018
2 212 301
307 485
43

2017/2018
4 997 592
1 247 715
45

Förändringar i eget kapital

Vid årets .början

Aktiekapital
100 000

Disposition enl érsstämmobeslut

Utdelning
Årets resultat

-2 000 000
___________________________ 1 251 767

Vid årets slut

100 000

20 000

1 276170

Resultatdisposition
Belopp l kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 276 170 disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

24 403
1 251 767
1 276 170

disponeras för
utdelning, 10 000 aktier é 120 kronor
balanseras i ny räkning

1 200 000
76 170

Summa

1 276 170

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
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Belopp i kr

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avdskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

2

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositloner
Förändring av periodlseringsfonder
Summa bokslutsdispositloner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2019-01-012019-12-31

2018-07-012018-12-31

5 558 567
5 558 "iL

2 212 302
2 212 3Q2

-334 831
-914 944
-2 479132
-84154
___________ -3 813 061
1 745 506

3

-74 484
-652533
-1 010 373
-68592
-70 437
-1 876 419
335 883

253 787
-19 898 ______ -28 398
233 889
-28 398
1 979 395

307 485

_____ -443 000
-443 000

1 823 000
1 823 000

1 536 395

2 130 485

-284 628

-470 826

1 251 767

1 659 659
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Balansräkning
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Belopp i kr__________________________

Not

2019-12-31

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

4

______ 95 278
95 278

179 432
179 432

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

5

___________ -

3 290 976
3 290 976

95 278

3 470 408

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

88 710 _______88 710
88 710
88 710
9
256
99
364

782
022
058
862

12 443
3 772
16215

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 071 880
2 071 880

1 432 379
1 432 379

Summa omsättningstillgångar

2 525 452

1 537 304

SUMMA TILLGÅNGAR

2 620 730

5 007 712

Moberg - Stenberg AB
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Balansräkning_________ __________________________________________
202003240816-6

Belopp i kr___________________ ______

________ Not________ 2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

100 000
100 000
20 000 _______ 20 000

120 000

120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

24 403
1 251 767
1 276170

364744
1 659 659
2 024 403

Summa eget kapital

1 396170

2144 403

Obeskattade reserver
Period iseri ngsfond er
Summa obeskattade reserver

443 000
443 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder

______-

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 280 200
2 280 200

155 545
43610
397 432
368775
76 243
72960
152 340 _______97 764
781 560
583109
2 620 730

5 007 712
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd B FNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

A vskrivningsprin ciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar_____________________________
Materiella anläggningstillgångar:
-Kontorsinventarier
-Övriga inventarier, verktyg och installationer
-Datorer

År
10år
5år
3år

Not 2 Personal
Personal
2019-01-012018-07-01___________________________________________________________________ 2019-12-312018-12-31
Medelantalet anställda
4
4
Summa

4

4

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter
____________________
Räntekostnader, övriga
Summa

2019-01-012018-07-012019-12-31
2018-12-31
19898
28398
19 898
28398

Not 4 Inventarier» verktyg och installationer
____________________________________
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

2019-12-312018-12-3
2 866 100
3 307429
_____ ______ : _____-441 329
2 866 100
2 866 100

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning anskaffningsvärden

-2 686 668
-84154

Vid årets slut

-2 770 822

-2 686668

95 278

179432

Redovisat värde vid årets slut

-2 649 168
7 773
-45273
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Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Avgående tillgångar
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

3 290 976

3 290 976

-3 290 976 ____________:
3 290 976

Underskrifter
Stockholm, 1^/5- 2020

Styrelseledamot

visionsberättelse har lämnats den
stt& Young Aktiebolag

5 - 2020

as Esterling
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
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Building a better
working world

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Moberg - Stenberg Aktiebotag, org.nr 556328-3414

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Som de! av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
•

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

•

skaffar vi oss en förståelse av den def av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
gransknlngsåtgärder som är lämpliga med hänsyn tid 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 sådana händelser eller för
hållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar siutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp
lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre
kan fortsätta verksamheten.

•

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

VI har utfört en revision av årsredovisningen för Moberg Stenberg Aktiebolag för räkenskapsåret 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande hild av Moberg - Stenberg Aktiebolags
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen,
Grund för uttalanden

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 är oberoende i förhållande till Moberg - Stenberg
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av en
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 21
februari 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen.
Styrelsens ansvar

Det är styreisen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. 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 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 beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.
Revisorns ansvar

Våra mål 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
våra 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 förvän
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
A mernaer firrn of Ernst & Yourtq Gfobal Limitad

Vi måste informera styrelsen om biand 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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Rapport om andra krav enltgt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Moberg - Stenberg
Aktiebolag för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
VI tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Moberg - Stenberg
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
VI anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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 förlust grundar sig främst på 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 på sådana åtgärder, områden ocb förhållanden som är
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 är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

mars 2020

Styrelsens ansvar

Oet är 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.

Carlos Esflrllng
Auktoriserld revisor

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,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

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
styrelseledamoten 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,
årsredovisningslagen 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.

Fotokopians överensstämmelse
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