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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Sthlm Dental Clinics AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2020-05-15. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Stockholm 2020515

Ägare, Styrelseordförande

Sthlm Dental Clinics AB
559040-7374

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sthlm Dental Clinics AB, 559040-7374, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.
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Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget deiver tandvårdskliniker och utbildar inom området. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Bolaget ingår i en mindre koncern vars Moderbolaget är Min Tand AB; 556945-0629

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har köpt ytterligare en klinik i Skärholmen som planeras att startas under 2020

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2019
37 711
10 931
67

2018
30 746
12 660
64

2017
26 446
9 254
56

Belopp i kr
2016
11 478
2 464
22

Förändringar i eget kapital
AktieFritt eget
________________________________________________________________ kapital_________kapital
Vid årets böljan
50 000
12 705 498
Disposition enl årsstämmobeslut

Utdelning
Årets resultat

Vid årets slut

_________ _

50 000

-2 500 000
6 242 430

16 447 928

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 16 447 928 disponeras enligt följande:
Utdelning, 3000kr/aktie
Balanseras i ny räkning

4 000 000
12 447 928

Summa

16 447 928

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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Resultaträkning____________________________________________________
Belopp i kr

00

»n

:

20200629;2020063

;

CO
CO

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

2

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

37 710 843
370 922
38 081 765

30 745 670
210 638
30 956 308

-5 966 754
-9 546 566
-9 752 391

-7 314 081
-2 946 337
-6 848 046

-1 839 365
-1 179 390
-21 124 _______ -3 505
-27126 200
-18 291 359
10 955 565

12 664 949

-24 108 _______-4 631
-24 108
-4 631

Resultat efter finansiella poster

10 931 457

12 660 318

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar

-2 550 000
-422 024

-3 100 000
91 855

Summa bokslutsdispositioner

-2 972 024

-3 008 145

7 959 433

9 652 173

-1 717 003

-2 138 076

6 242 430

7 514 097

Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat

' Årets resultat
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Balansräkning_____________________________________________________
Belopp i kr_______________________________________ Not________ 2019-12-31

2018-12-31
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TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

3

2 295 943
2 295 943

679 918
679 918

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

4

1 108 472
1 108 472

1 833 862
1 833 862

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

143 550 ____________ -

Summa finansiella anläggningstillgångar

143 550

Summa anläggningstillgångar

3 547 965

2 513 780

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

1 112 834 ____________ 1 112 834

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

661 587
1 612 677
402 906

2 455 572
675 173
205 310

Summa kortfristiga fordringar

2 677 170

3 336 055

Kassa och bank
Kassa och bank

27 896 430

21 428 220

Summa kassa och bank

27 896 430

21 428 220

Summa omsättningstillgångar

31 686 434

24 764 275

SUMMA TILLGÅNGAR

35 234 399

27 278 055
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Balansräkning_____________________________________________________
Belopp i kr______________________________ Not

o

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

50 000 ______ 50 000
50 000
50 000

Summa fritt eget kapital

10 205 498
6 242 430
16 447 928

5 191 401
7 514 097
12 705 498

Summa eget kapital

16 497 928

12 755 498

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar

8 450 000
534 972

5 900 000
112 948

Summa obeskattade reserver

8 984 972

6 012 948

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 763 858
1 467 569
3 664 251
1 028 788
1 827 033
9 751 499

2 133 967
1 307 458
3 286 199
814 961
967 024
8 509 609

35 234 399

27 278 055

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
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Belopp i kr om inget annat anges.

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
____________________________________________________________ År
Immateriella anläggningstillgångar:
-Goodwill
5
Materiella anläggningstillgångar:
-Förbättringsutgifter på annans fastighet
5
-Inventarier, verktyg och installationer
5
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Summa

2019-01-012018-01-012019-12-31
2018-12-31
15 ___________10

15

10

2019-12-31

2018-12-31

Not 3 Goodwill
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

1 750 000
1 750 000
2 600 000 _____________

Vid årets slut

4 350 000

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

-1 070 082
-983 975

Vid årets slut

-2 054 057

Redovisat värde vid årets slut

1 750 000

-720082
-350000
-1 070 082

2 295 943

Se 5 kap. 8 § ÅRL.
Mindre företag behöver inte lämna upplysning om ackumulerade avskrivningar, ackumulerade
nedskrivningar, och korrigeringar av tidigare års avskrivningar och nedskrivningar. Det kan dock
noteras att det inte går att summera noten om dessa upplysningar inte lämnas.
Obs! Uppskrivning av immateriella anläggningstillgångar är ej tillåtet enligt BFNAR 2016:10.

679918

6(7)

Sthlm Dental Clinics AB
559040-7374

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31

2018-12-31

VD

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

4 146 949
4 061 949
130 000 _______ 85 000

c:>

Vid årets slut

4 276 949

4 146 949

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden

-2 313 087
-855 390

-1 483 697
-829 390

Vid årets slut

-3 168 477

-2 313 087

1 108 472

1 833 862

<N

CD
CO
VO

CD
O

C^l

CD
rN

crT'
c-}
vD

O

CD

<N
CD
C")
’13
l-M

(^L

Redovisat värde vid årets slut

Sthlm Dental Clinics AB
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Underskrifter
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Stockholm 20200515

MinA/år revisionsberättelse har lämnats den 15 maj 2020

Kenneth Elton
Auktoriserad revisor
Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma
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Revisionsberättelse
-2Ö2ÖG629;2020063Ö0

Till bolagsstämman i STHLM Dental Clinics AB
Org.nr 559040-7374

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för STHLM Dental Clinics AB för räkenskapsåret 2019.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av STHLM Dental Clinics ABs finansiella ställning per den
2019-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grandför 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 STHLM Dental Clinics 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 ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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
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/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

STHLM Dental Clinics AB, Org.nr 559040-7374
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
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Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
STHLM Dental Clinics AB för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grundför uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet f?ev/soms ansvar. Jag är oberoende i förhållande till STHLM Dental Clinics 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 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,
konsolideringsbehov, 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, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett 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 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.

STHLM Dental Clinics AB, Org.nr 559040-7374
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En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Norrtälje den 15 maj 2020

Kenneth Elton
Auktoriserad revisor
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Fotokopians överensstämmelse

med originalet intygas.
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