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Styrelsen för STHLM Dental Clinics AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver tandvårdsverksamhet i tre kliniker belägna i Stockholm och utför allt från enklare
behandlingar till mer avancerade kirurgiska ingrepp
Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I mitten av mars år 2020 fick Covid-19 fotfäste i Sverige och spreds snabbt över stora delar av landet. För
att begränsa smittspridningen, utfärdade Folkhälsomyndigheten flertalet restriktioner i form av
reseförbud, uppmaning till karantän, arbete från hemmet, begränsning av allmänna sammankomster mm.
Bolaget har under räkenskapsåret aktivt arbetat för att motverka effekten av Covid-19 pandemin, såsom
utökade hygien- och säkerhetsrutiner, kostnadseffektiviseringar, effektiv tidboks- och vårdplanering och
minimering av antal personer i väntrum för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Sammantaget
har detta resulterat i att Bolaget lyckats trots något lägre omsättning, öka resultatet jämfört med
föregående period. Det underliggande vårdbehovet bedöms fortsatt minst lika starkt med hänsyn tagen till
den vårdskuld som har ackumulerats under året, som följd av att en del patienter har valt att skjuta fram
sina planerade besök.
Dentalum Operations AB förvärvade Bolaget den 2 november i syfte att fortsätta bedriva
tandvårdsverksamhet i de befintliga lokalerna.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020
35 954
13 330
65,0

2019
37 711
10 931
67,0

2018
30 746
12 660
64,0

2017
26 446
9 254
56,0

2016
11 478
2 464
22,0

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

50 000

10 205 498

6 242 430

16 497 928

6 242 430
-16 447 928

-6 242 430

0
-16 447 928
10 755 758
10 805 758

50 000
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Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
årets vinst

10 755 758

disponeras så att
i ny räkning överföres

10 755 758
10 755 758

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

35 953 972
524 116
36 478 088

37 710 842
370 922
38 081 764

-3 116 030
-8 798 729
-9 450 856

-5 966 754
-9 546 565
-9 752 391

-1 708 104
-17 013
-23 090 732
13 387 356

-1 839 365
-21 124
-27 126 199
10 955 565

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-57 611
13 329 745

-24 108
10 931 457

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

0
179 989
179 989
13 509 734

-2 550 000
-422 024
-2 972 024
7 959 433

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-2 753 976
10 755 758

-1 717 003
6 242 430

Not

Resultaträkning
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
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Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

3

1 446 025
1 446 025

2 295 943
2 295 943

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

4

446 411
446 411

1 108 472
1 108 472

626 800
626 800
2 519 236

143 550
143 550
3 547 965

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

3 401 243
3 401 243

1 112 834
1 112 834

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

862 908
107 470
262 931
1 233 309

661 587
1 612 677
402 906
2 677 170

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

19 732 159
19 732 159
24 366 711

27 896 430
27 896 430
31 686 434

SUMMA TILLGÅNGAR

26 885 947

35 234 399

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
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2020-12-31

2019-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

0
10 755 758
10 755 758
10 805 758

10 205 498
6 242 430
16 447 928
16 497 928

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver

8 450 000
354 983
8 804 983

8 450 000
534 972
8 984 972

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

1 571 516
1 354 707
877 408
1 282 216
2 189 359
7 275 206

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

26 885 947

35 234 399

Balansräkning

Not

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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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
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Tillämpade avskrivningstider:
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

5 år
5 år

Not 2 Medelantalet anställda
2020

2019

15

15

2020-12-31

2019-12-31

4 350 000
0
4 350 000

1 750 000
2 600 000
4 350 000

-2 054 057
-849 918
-2 903 975

-1 070 082
-983 975
-2 054 057

1 446 025

2 295 943

Medelantalet anställda

Not 3 Goodwill
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2020-12-31

2019-12-31

4 276 949
196 125
4 473 074

4 146 949
130 000
4 276 949

-3 168 477
-858 186
-4 026 663

-2 313 087
-855 390
-3 168 477

446 411

1 108 472

Utgående redovisat värde

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vid upprättandet av denna årsredovisning, har flertalet händelser inträffat som har haft en positiv
påverkan på Bolaget. Tandvårdsmarknaden har visat på återhämtning, antalet nya såväl som befintliga
patienter besöker Bolaget i en allt högre utsträckning samt att Sverige påbörjat vaccinationen mot
Covid-19. Som en motvikt till dessa positiva inslag, har en tredje våg av Covid-19 kunnat konstateras och
fler restriktioner kan komma att utfärdas för att förhindra virusets fortsatta smittspridning. Vad som
hittills går att utläsa visar dock att Bolaget har en fortsatt motståndskraft, men på grund av osäkerheter i
framtida politiska beslut är effekten av den fortsatta smittspridningen i dagsläget svår att kvantifiera.

Stockholm 2021-__-__

Marcus Ladow
Ordförande

Max Ladow

Sofi Eriksson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-__-__
Ernst & Young

Christian Borg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberät t else
Till bolagsstämman i STHLM Dent al Clinics AB, org.nr 559040-7374

Ut t alanden
Vi har ut fört en revision av årsredovisningen för STHLM Dent al
Clinics AB för räkenskapsåret 2020.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en prof essionellt skept isk inst ällning under
hela revisionen. Dessut om:

·

ident ifierar och bedömer vi riskerna för väsent liga felakt ighet er i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent lighet er eller misst ag, ut formar och ut för granskningsåt gärder bland annat ut ifrån dessa risker och inhämt ar
revisionsbevis som är t illräckliga och ändamålsenliga för
at t ut göra en grund för våra ut t alanden. Risken för at t int e
uppt äcka en väsent lig felakt ighet t ill följd av oegent lighet er är högre än för en väsent lig felakt ighet som beror på
misst ag, ef t ersom oegent lighet er kan innef at t a agerande i
maskopi, förfalskning, avsikt liga ut elämnanden, felakt ig
informat ion eller åsidosät t ande av int ern kont roll.

·

skaff ar vi oss en först åelse av den del av bolagets int erna
kont roll som har betydelse för vår revision f ör at t ut forma
granskningsåt gärder som är lämpliga med hänsyn t ill omständighet erna, men int e för at t ut t ala oss om eff ekt ivit et en i den int erna kont rollen.

·

ut värderar vi lämplighet en i de redovisningsprinciper som
används och rimlighet en i st yrelsens uppskat t ningar i redovisningen och t illhörande upplysningar.

·

drar vi en slut sats om lämplighet en i at t styrelsen använder
ant agandet om fortsat t drift vid upprät t andet av årsredovisningen. Vi drar också en slut sat s, med grund i de inhämt ade revisionsbevisen, om det finns någon väsent lig
osäkerhet sfakt or som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda t ill betydande t vivel om bolaget s
förmåga at t fort sät t a verksamhet en. Om vi drar slut sat sen
at t det finns en väsent lig osäkerhet sfakt or, måste vi i
revisionsberät t elsen fäst a uppmärksamhet en på upplysningarna i år sredovisningen om den väsent liga
osäkerhet sfakt orn eller, om sådana upplysningar är ot illräckliga, modifiera ut talandet om årsredovisningen. Våra
slut sat ser baseras på de revisionsbevis som inhämt as fram
t ill datumet för revisionsberätt elsen. Dock kan framt ida
händelser eller förhållanden göra at t et t bolag int e längre
kan fortsätt a verksamhet en.

·

ut värderar vi den övergripande present at ionen, st rukt uren
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om år sredovisningen åt erger de underliggande t ransakt ionerna och händelserna på et t sät t som
ger en rät t visande bild.

Enligt vår uppfat t ning har årsredovisningen upprät t at s i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga
avseenden rät tvisande bild av STHLM Dent al Clinics ABs
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat för året enligt år sredovisningslagen.
Förvalt ningsberät telsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi t illst yrker därför at t bolagsstämman fast ställer result at räkningen och balansräkningen.

Grund för ut t alanden
Vi har ut fört revisionen enligt Int ernat ional St andards on
Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar . Vi är oberoende i f örhållande t ill STHLM Dent al Clinics
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övr igt fullgjor t vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämt at är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut t alanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har ut förts av en
annan revisor som lämnat en revisionsberätt else dat erad 15
maj 2020 med omodifierade ut t alanden i Rapport om
årsredovisningen.

St yrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för at t årsredovisningen
upprät t as och at t den ger en rät t visande bild enligt
årsredovisningslagen. St yrelsen ansvarar även för den int erna
kont roll som de bedömer är nödvändig f ör at t upprät ta en årsredovisning som int e innehåller några väsent liga felakt ighet er,
vare sig dessa beror på oegent lighet er eller misst ag.
Vid upprät t andet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av bolaget s förmåga at t fort sät ta verksamhet en.
De upplyser, när så är t illämpligt , om förhållanden som kan
påverka förmågan at t fort sät t a verksamhet en och at t använda
ant agandet om fortsat t drif t . Ant agandet om fort sat t drift
t illämpas dock int e om beslut har fat tat s om at t avveckla
verksamhet en.

Revisorns ansvar
Våra mål är at t uppnå en rimlig grad av säkerhet om at t årsredovisningen som helhet int e innehåller några väsent liga felakt ighet er, vare sig dessa beror på oegent lighet er eller
misst ag, och at t lämna en revisionsberät telse som innehåller
våra ut t alanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet ,
men är ingen garant i för at t en revision som ut för s enligt ISA
och god revisionssed i Sverige allt id kommer at t uppt äcka en
väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt ighet er kan
uppst å på grund av oegent lighet er eller misst ag och anses vara
väsent liga om de enskilt eller t illsammans rimligen kan förvänt as påverka de ekonomiska beslut som användare fat t ar med
grund i årsredovisningen.

Vi måst e informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omf at t ning och inrikt ning samt t idpunkt en för den.
Vi måst e också inf or mera om bet ydelsefulla iakt tagelser under
revisionen, däribland de event uella bet ydande brist er i den
int erna kont rollen som vi ident ifierat .
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Rapport om årsredovisningen

Ut t alanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut fört en
revision av st yrelsens förvaltning för STHLM Dent al Clinics AB
för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget t ill disposit ioner
bet räff ande bolaget s vinst eller f ör lust .
Vi t illst yrker at t bolagsstämman disponerar vinst en enligt
förslaget i förvalt ningsberät telsen och beviljar st yrelsens ledamöt er ansvarsfr ihet f ör räkenskapsåret .

Grund för ut t alanden
Vi har ut fört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vår t
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar . Vi är oberoende i f örhållande t ill STHLM Dent al Clinics
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övr igt fullgjor t vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämt at är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut t alanden.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en prof essionellt
skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvalt ningen och förslaget t ill dispositioner av bolaget s vinst
eller förlust grundar sig f rämst på revisionen av räkenskaperna. Vilka t illkommande granskningsåt gärder som ut för s
baseras på vår prof essionella bedömning med ut gångspunkt i
risk och väsentlighet . Det innebär at t vi fokuserar granskningen på sådana åt gärder, områden och förhållanden som är
väsent liga för verksamhet en och där avst eg och övert rädelser
skulle ha särskild bet ydelse för bolaget s situat ion. Vi går
igenom och prövar fat tade beslut , beslut sunderlag, vidtagna
åt gärder och andra förhållanden som är relevant a för vårt
ut t alande om ansvarsf rihet . Som underlag för vårt ut t alande
om styrelsens förslag t ill dispositioner bet räff ande bolaget s
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
akt iebolagslagen.

St ockholm den dag som framgår
underskrif t .

av vår

elekt roniska
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
förfat t ningar

Ernst & Young AB

St yrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget t ill disposit ioner bet räff ande bolaget s vinst eller förlust . Vid förslag t ill
ut delning innef at t ar dett a bland annat en bedömning av om
ut delningen är för svarlig med hänsyn t ill de krav som bolaget s
verksamhet sart , omf at t ning och risker st äller på storleken av
bolaget s egna kapital, konsolideringsbehov, likvidit et och
ställning i övrigt .

Christ ian Borg
Aukt or iserad Revisor

St yrelsen ansvarar för bolaget s or ganisat ion och förvaltningen
av bolaget s angelägenheter . Det t a innef at t ar bland annat at t
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska sit uat ion och at t
t illse at t bolagets or ganisat ion är ut for mad så at t bokf öringen,
medelsför valtningen och bolaget s ekonomiska angelägenhet er
i övrigt kont rolleras på et t bet ryggande sät t .

Revisorns ansvar
Vårt mål bet räf fande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt ut talande om ansvarsf rihet , är at t inhämt a revisionsbevis
för at t med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

·

företagit någon åt gärd eller gjort sig skyldig t ill någon försummelse som kan föranleda ersät tningsskyldighet mot
bolaget, eller

·

på något annat sät t handlat i st rid med akt iebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål bet räf fande revisionen av förslaget t ill disposit ioner
av bolaget s vinst eller förlust , och därmed vårt ut t alande om
dett a, är at t med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med akt iebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i
för at t en revision som ut för s enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer at t upptäcka åt gärder eller försummelser som
kan föranleda ersät t ningsskyldighet mot bolaget , eller at t et t
förslag t ill disposit ioner av bolaget s vinst eller förlust int e är
förenligt med akt iebolagslagen.
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