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Vesalis Dental AB
559245-8284

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Vesalis Dental AB, 559245-8284, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2020-03-03 - 2020-12-31.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bolaget, med säte i Jönköping, registrerades år 2020 och genomförde den 1 december 2020, en
inkråmstransaktion med tandvårdsbolaget Hans Hallqvist AB avseende förvärv av säljande bolags
tandvårdsverksamhet, inklusive personal.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Den snabba spridningen av Covid-19 under 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i världen.
Den ekonomiska påverkan av pandemin under 2020 och framåt är per dags dato osäker, men bolaget
följer myndigheternas rekommendationer för att minimera effekterna för bolaget på kort och lång sikt.
Dentalum Operations AB förvärvade Bolaget den 29 december 2020 i syfte att fortsätta bedriva
tandvårdsverksamhet i den befintliga lokalen.
Belopp i kr
2020/2020
1 199 803
525 211
49

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
25 000

Insättning av aktiekapital
Aktieägartillskott, erhållna

Fritt eget
kapital
393 519

Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat

412 817

Vid årets slut

25 000

806 336

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 806 336, disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

393 519
412 817
806 336

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

806 336
806 336

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Vesalis Dental AB
559245-8284

Resultaträkning
Belopp i kr

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
Summa rörelsekostnader

2020-03-032020-12-31

1 199 803
5 268
1 205 071

2

-233 755
-46 433
-388 839
-10 833
-679 860

Rörelseresultat

525 211

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

525 211

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

525 211

Skatter
Skatt på årets resultat

-112 394

Årets resultat

412 817
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Vesalis Dental AB
559245-8284

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

3

639 167
639 167

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

639 167

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

134 296
134 296

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

3 345
5 268
135 209
143 822

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

764 368
764 368

Summa omsättningstillgångar

1 042 486

SUMMA TILLGÅNGAR

1 681 653
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Vesalis Dental AB
559245-8284

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

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

25 000
25 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

393 519
412 817
806 336

Summa eget kapital

831 336

Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

112 394
74 156
663 767
850 317
1 681 653

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Vesalis Dental AB
559245-8284

Noter
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 (K2).

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Soliditet
(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Not 2 Personal
Personal
2020-03-032020-12-31
11
11

Medelantalet anställda (verksamhet 1 månad)
Summa

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2020-03-032020-12-31
289 667
289 667
91 012
-

Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
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Vesalis Dental AB
559245-8284

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar
Vid årets slut

650 000
650 000

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

-10 833
-10 833

Redovisat värde vid årets slut

639 167

Underskrifter
Jönköping den

, 2021

Marcus Ladow
Ordförande

Max Dorthé Ladow

Sofi Eriksson

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Ernst & Young AB

, 2021

Christian Borg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberät t else
Till bolagsstämman i Vesalis Dent al AB, org.nr 559245-8284

Ut t alanden
Vi har ut fört en revision av årsredovisningen för Vesalis Dent al
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:

x

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.

x

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.

x

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.

x

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.

x

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 Vesalis Dent al ABs finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
result at för året enligt år sredovisningslagen. Förvalt ningsberät telsen är förenlig med år sredovisningens 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 förhållande t ill Vesalis Dent al AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övr igt fullgjort 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.

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 för 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 förs 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 infor 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 .

Penneo dokumentnyckel: UC15P-S6380-HLJOU-2SXZ7-8FISI-8ETX0

Rapport om årsredovisningen

Ut t alanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut fört en
revision av styrelsens förvaltning för Vesalis Dent al 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 förhållande t ill Vesalis Dent al AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övr igt fullgjort 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 försvarlig 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 Bor g
Aukt or iserad Revisor

St yrelsen ansvarar för bolaget s or ganisat ion och förvaltningen
av bolaget s angelägenhet er. 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 formad 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 räffande 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:

x

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

x

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

Vårt mål bet räffande 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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