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Djursjukhusgruppen i Sverige Holding AB

LEDANDE INOM KVALIFICERAD  

DJURSJUKVÅRD I NORDEN

Djursjukhusgruppen är Nordens ledande 

företagsgrupp inom kvalificerad djursjukvård 

för hund, katt och övriga sällskapsdjur, med 

hög kompetens samt modern och avancerad 

utrustning.

I gruppen ingår flera av Nordens mest väl-

renommerade djursjukhus och djurkliniker. Vi 

har tillsammans ett tydligt uppdrag – att leve-

rera vård av högsta kvalitet till våra husdjur.

Våra 40 djursjukhus och djurkliniker med 

800 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark 

tar tillsammans emot över 350 000 patienter 

per år och minst lika många djurägare. Vi funge-

rar också som remiss- och utbildningsinstans för 

djursjukhus och djurkliniker över hela Norden.

Vi erbjuder ett komplett utbud av medicin-

ska och kirurgiska tjänster samt specialiserade 

behandlingar under djurens hela livstid. Detta 

innefattar alltifrån förebyggande vård och bas-

sjukvård, till avancerad diagnostik, intensivvård 

och kirurgiska ingrepp. Vi erbjuder även rehabi-

litering, sjukgymnastik och kostrådgivning.

Vi är övertygade om att det finns ett 

stort värde i att fokusera. Därför är vi fullt ut 

nischade på hund, katt och övriga sällskapsdjur.

KVALITET OCH SERVICE I FOKUS

För oss är kvalitet fokusområde nummer ett. Vår 

ambition är att hålla den högsta möjliga veteri-

närmedicinska kvaliteten som finns att tillgå.

En kontinuerlig utveckling bedrivs i grup-

pen inom flertalet områden för att säkerställa 

att vi förbättrar och förnyar våra arbetssätt, 

processer och metoder. Genom satsningar 

inom vidareutbildning, specialisering och 

forskning verkar vi för att alltid ligga i fram-

kant av den veterinärmedicinska utvecklingen.

Hög kvalitet betyder också att förespråka 

ett öppet utbyte av veterinärmedicinsk kun-

skap och tillvägagångssätt. Därför uppmunt-

rar vi gränsöverskridande samarbeten och 

transparens. Många av våra framstående 

veterinärer och annan djurhälsopersonal anli-

tas ofta som föreläsare. Ju mer vi sprider den 

höga standard och kunskapsnivå vi har inom 

Djursjukhusgruppen, desto bättre för hela den 

veterinärmedicinska utvecklingen i Norden.

Det är i mötet mellan hårda och mjuka 

värden den mest värdefulla vårdupplevelsen 

uppstår. Därför är förstklassig service också 

ett av våra främsta fokusområden. Vi drivs 

av omtanke och eftersträvar alltid att erbjuda 

våra patienter en högkvalitativ vård utifrån 

djurets behov, och att ge djurägare en god 

kundupplevelse.

Att bota, lindra och trösta dem som söker vård 

hos Djursjukhusgruppen är vår främsta uppgift.

FRAMTIDENS DJURSJUKVÅRD

Vår vision är att skapa framtidens djursjuk-

vård. Det gör vi genom att skapa en stark 

kultur med ett passionerat team fokuserat på 

kvalitet och service.

Tack vare utvecklingen inom veterinär-

medicin och medicinsk teknologi skapas nya 

möjligheter att förebygga, diagnostisera och 

behandla våra husdjur inom olika områden. 

För att säkerställa att vi erbjuder den bästa 

möjliga vården investerar vi stort i koncernge-

mensamma initiativ inom veterinärmedicinsk 

kompetensutveckling, kvalitetsprocesser och 

modern avancerad utrustning.

Tillsammans för  
ditt djurs bästa.

Årsredovisning 2012
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Djursjukhusgruppen i Sverige Holding AB 

utgör moderbolag i Djursjukhusgruppen. 

Under 2012 har verksamheten expanderat 

kraftigt genom ett antal förvärv i Sverige  

och Norge. I Sverige har Djursjukhusgruppen  

förvärvat djursjukhus och veterinärkliniker 

i Jönköping, Läckeby, Kalmar, Hässleholm, 

Norsholm, Värnamo och Linköping. I sep-

tember 2012 förvärvades sex djursjukhus 

och veterinärkliniker i Norge. Djursjukhusen 

och veterinärklinikerna är belägna i Oslo och 

Bergen. Förvärven har finansierats genom en 

kombination av eget kapital och skuldfinansie-

ring. Moderbolagets verksamhet består främst 

i att äga och förvalta aktierna i dotterbolaget 

Djursjukhusgruppen i Sverige AB. 

I maj 2012 invigdes det nya djursjukhuset 

Albano i Danderyd, ett av Sveriges mest avan-

cerade djursjukhus. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  

RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Under 2013 har Djursjukhusgruppen fortsatt 

sin expansion och finns nu även representerade 

i Danmark. I februari förvärvades Arboga Djur-

klinik AB och Köpenhamns Dyrehospital Aps.  

I april förvärvades ytterligare två veterinär-

kliniker i Bergen-området. I maj gjordes ytter-

ligare ett antal förvärv i Norge och Danmark. 

FÖRVÄNTNINGAR OM  

FRAMTIDA UTVECKLING 

Verksamheten förväntas ha en fortsatt kraftig 

expansion. Det kommer även fortsättnings-

vis ske omfattande investeringar i syfte att 

utveckla och professionalisera verksamheten 

inom kunskap, utbildning och specialisering 

inom veterinärmedicinsk utrustning och tek-

nologi. 

Bolagets resultat och ställning framgår av 

efterföljande resultat- och balansräkningar 

med tillhörande bokslutskommentarer. Årets 

resultat för koncernen utgör inte ett represen-

tativt mått för 2012 då de enskilda dotterbola-

gens resultat endast är konsoliderade för den 

tidsperiod som de utgjort del av koncernen. 

Justerat för kostnader av extraordinär karaktär 

relaterade till bl.a. genomförda förvärv är kon-

cernens rörelsemarginal positiv.

Förvaltningsberättelse  

Förslag till vinstdisposition Kr
Balanserad vinst från föregående år 60 663 681
Optionspremier för  
teckningsoptioner 3 770 226
Nyemission 40 257 617
Årets förlust –4 652 367
Vinstmedel till förfogande 100 039 157

Styrelsens förslag till disposition 
Balanseras i ny räkning 100 039 157
Summa 100 039 157

Styrelsen för Djursjukhusgruppen i Sverige Holding AB 556854-1378 

får hämed avge årsredovisning och koncernredovisning för Räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31
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Resultaträkning, koncernen

KONCERNEN

Belopp i TKR Not
2012-01-01 

– 2012-12-31
2011-11-01 

– 2011-12-31

Nettoomsättning 396 478 15 065

Kostnad sålda varor och tjänster  –381 325  –6 545
Bruttoresultat 15 153 8 520

Kostnad för marknad och försäljning  –9 988  –5 210
Administrationskostnader  –9 767  –4 028
Övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader 464 43
Rörelseresultat 1,2,3,17  –4 138  –676

Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar  –2 204 0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 288  –
Ränteintäkter och liknande resultatposter 179 88
Räntekostnader och liknande resultatposter 4  –13 077  –594
Resultat efter finansiella poster  –18 952  –1 182

Aktuell skatt  –211 328
Uppskjuten skatt 2 409  –169
Skatt på årets resultat 5 2 198 159

Resultat efter skatt  –16 754  –1 023

Minoritetens andel av årets resultat  –111  –
ÅRETS RESULTAT  –16 865  –1 023
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Balansräkning, koncernen

KONCERNEN
Belopp i TKR Not  2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 6 213 570 113 071
Varumärken 7 312 393
Pågående projekt i immateriella anläggningstillgångar 7 492  –
Summa immateriella anläggningstillgångar 214 374 113 464

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 106 906 61 656
Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 18 482 4 236
Maskiner och inventarier 10 63 346 29 296
Pågående nyanläggningar i materiella anläggningstillgångar 11 14 671  –
Summa materiella anläggningstillgångar 203 405 95 188

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 5 5 006 1 487
Andra långfristiga fordringar 2 190 21
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 196 1 508

Summa anläggningstillgångar 424 975 210 160

Omsättningstillgångar
Varulager 

Färdiga varor och handelsvaror 13 158 4 225

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 436 4 251
Skattefordringar 5 1 391 1 984
Övriga kortfristiga fordringar 2 218 1 226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 6 851 3 512
Summa kortfristiga fordringar 19 896 10 973

Kortfristiga placeringar 561  –

Kassa och bank 17 816 15 802

Summa omsättningstillgångar 51 431 31 000
SUMMA TILLGÅNGAR 476 406 241 160



Djursjukhusgruppen i Sverige Holding AB 4

Årsredovisning 2012 | Balansräkning, koncernen

KONCERNEN
Belopp i TKR Not  2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14
Bundet eget kapital
Aktiekapital 312 234
Övrigt bundet eget kapital 5 326  –

5 638 234

Fritt eget kapital

Överkursfond 97 810 57 553
Fria reserver 3 048 3 537
Årets resultat  –16 865  –1 023

83 993 60 067

Summa eget kapital 89 631 60 301

Minoritetens andel av eget kapital 1 163  –

Avsättningar 15
Uppskjuten skatteskuld 6 293 3 813
Övriga avsättningar 4 234 2 262

10 527 6 075

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 165 121 67 719
Övriga långfristiga skulder 17 101 311 59 110
Summa långfristiga skulder 266 432 126 829

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 24 860 7 080
Leverantörsskulder 26 763 13 107
Skatteskulder  – 1 317
Övriga skulder 19 229 5 503
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 37 801 20 948
Summa kortfristiga skulder 108 653 47 955

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 476 406 241 160

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter   
Fastighetsinteckningar 102 120 51 000
Företagsinteckningar 13 575 5 000
Maskiner/inventarier belastade med äganderättsförbehåll 10 705 10 401
Aktier i dotterbolag 162 345 60 067
Summa ställda säkerheter 288 745 126 468

Ansvarsförbindelser 300 Inga
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Kassaflödesanalys, koncernen

KONCERNEN
Belopp i TKR  2012-12-31 2011-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  –18 952  –1 182
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 26 786 1 264

7 834 82

Betald skatt  –2 171 1 606
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 5 663 1 688

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning( –)/Minskning(+) av varulager  –942  –335
Ökning( –)/Minskning(+) av rörelsefordringar  –165  –426
Ökning(+)/Minskning( –) av rörelseskulder  –2 622 4 030
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 934 4 957

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag  –110 580  –126 371
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  –493  –70
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  –51 350  –10 343
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10 500  –
Investeringar i finansiella tillgångar  –1 046  –5
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 423  –
Kassaflöde från investeringsverksamheten  –152 546  –136 789

Finansieringsverksamheten
Nyemission 40 336 57 737
Erhållna aktieägartillskott  – 3 537
Optionspremier för teckningsoptioner 3 770  –
Upptagna lån 118 577 86 360
Amortering av låneskulder  –9 998  –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 152 685 147 634

Årets kassaflöde 2 073 15 802
Likvida medel vid årets början 15 802  –
Kursdifferens i likvida medel 502  –
Likvida medel vid årets slut 18 377 15 802
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KONCERNEN
Belopp i TKR  2012-12-31 2011-12-31

Specifikation av ej kassaflödespåverkande poster

Avskrivningar 23 684 1 014
Realisationsresultat sålda anläggningstillgångar 2 089  –
Avsättningar 1 013 250

26 786 1 264

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter

Förvärvade tillgångar och skulder:
Immateriella anläggningstillgångar 106 802 113 801
Materiella anläggningstillgångar 86 476 85 452
Finansiella tillgångar 1 560  –
Varulager 7 991 3 890
Rörelsefordringar 8 880 11 532
Likvida medel 26 353 14 744
Summa tillgångar 238 062 229 419

Avsättningar 3 414 5 284
Lån 53 756 47 550
Rörelseskulder 42 931 35 472
Summa minoritet, skulder och avsättningar 100 101 88 306

Utbetald köpeskilling 136 933 141 115
Avgår: likvida medel i den förvärvade verksamheten  –26 353  –14 744

110 580 126 371

Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 17 816 15 802
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 561  –

18 377 15 802
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Resultaträkning, moderbolaget

MODERBOLAGET

Belopp i TKR Not
2012-01-01 

– 2012-12-31
2011-05-26 
– 2011-12-31

Nettoomsättning  –  –

Kostnad sålda varor och tjänster  –  –
Bruttoresultat  –  –

Kostnad för marknad och försäljning  –  –
Administrationskostnader  –  –
Övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader  –  –
Rörelseresultat  –  –

Ränteintäkter från koncernbolag 286  –
Övriga finansiella intäkter 493 1
Räntekostnader och liknande resultatposter 4  –6 548  –579
Resultat efter finansiella poster  –5 769  –578

Aktuell skatt  –  –
Uppskjuten skatt 1 117 152
Skatt på årets resultat 5 1 117 152

Resultat efter skatt  –4 652  –426

ÅRETS RESULTAT  –4 652  –426
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Balansräkning, moderbolaget

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14
Bundet eget kapital
Aktiekapital 312 234

312 234

Fritt eget kapital
Överkursfond 101 580 57 553
Balanserad vinst 3 112 3 537
Årets resultat -4 652 -426

100 040 60 664

Summa eget kapital 100 352 60 898

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 22 794 26 426
Övriga långfristiga skulder 17 83 588 50 109

106 382 76 535

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 632 2 824
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 10 837

3 642 3 661

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 210 376 141 094

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter   
Aktier i dotterbolag 178 451 140 941
Summa ställda säkerheter 178 451 140 941

Ansvarsförbindelser 126 684 45 550

MODERBOLAGET
Belopp i TKR Not  2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 12 178 451 140 941
Uppskjuten skattefordran 5 1 269 152
Långfristiga fordringar på koncernföretag 30 560 –
Summa finansiella anläggningstillgångar 210 280 141 093

Summa anläggningstillgångar 210 280 141 093

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 96 1

Summa omsättningstillgångar 96 1
SUMMA TILLGÅNGAR 210 376 141 094
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Redovisnings-  
och värderingsprinciper

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen samt uttalanden 

och allmänna råd från Bokföringsnämnden. 

KONCERNFÖRHÅLLANDEN

Bolaget utgör moderbolag i koncernen  

och upprättar övergripande koncernredo-

visning. Moderföretag är Fidelio Capital AB, 

556811-0851, med säte i Stockholm. Bolag som 

upprättar den översta koncernredovisningen 

är Katarina Martinson AB, 556811-0828, med 

säte i Stockholm. 

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget,  

dotterföretag i vilket moderbolaget direkt 

eller indirekt äger aktier motsvarande 50 % av 

rösterna samt intresseföretag i vilket moder-

företaget äger aktier motsvarande minst 20 % 

med mindre än 50 % av rösterna. Koncern-

redovisningen har upprättats i enlighet med 

RR1:00, Koncernredovisning.   

Koncernredovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade 

dotterbolags tillgångar och skulder upptas  

till marknadsvärde, som legat grund för 

fastställande av köpeskillingen på aktierna. 

Skillnaden mellan köpeskillingen och de för-

värvade bolagets egna kapital redovisas som 

goodwill. Koncernens egna kapital omfattar 

moderbolagets egna kapital och den del av 

dotterbolagens egna kapital som tillkommit 

efter det att dessa bolag förvärvats. 

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA  

DOTTERBOLAG

Omräkning av utländska dotterbolags resultat- 

och balansräkningar sker enligt dagskurs-

metoden. Det innebär att tillgångar och skulder 

omräknas till balansdagens kurs samt att 

resultaträkningarna omräknas till genomsnitts-

kurs under räkenskapsåret. Eventuell omräk-

ningsdifferens redovisas direkt i eget kapital  

i koncernen.  

RESULTATRÄKNINGEN 

År 2012 har byte av uppställningsform skett 

från en kostnadslagsindelad till en funktions-

indelad uppställningsform. Jämförelsetalen  

för 2011 har ändrats.  

VÄRDERINGSPRINCIPER

Tillgångar, avsättningar och skulder har vär-

derats till anskaffningsvärden om inget annat 

anges nedan. 

INTÄKTSREDOVISNING

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 

2003:3, Intäkter. Som inkomst redovisar 

företaget och koncernen det verkliga värdet 

av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Inkomst redovisas därmed till nominellt värde 

(fakturabelopp) om ersättningen erhålles i lik-

vida medel direkt vid leverans. Reserveringar 

som görs för kundfordringar som inte beräk-

nas inflyta och konstaterade kundför luster 

bokförs som en kostnad. 
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IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Varumärken som har förvärvats av företaget 

är redovisade till anskaffningsvärden minus 

ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. 

Koncernmässig goodwill uppkommer när 

anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i 

dotterföretag överstiger det verkliga värdet 

på det förvärvade företagets identifierbara 

nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaff-

ningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Avskrivningar enligt plan baseras på 

ursprungliga anskaffningsvärden minskat med 

eventuella restvärden. Avskrivningarna sker 

linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och 

redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

FÖLJANDE AVSKRIVNINGSPERIODER  

TILLÄMPAS;

Varumärken 5 år

Goodwill 5–20 år 

En avskrivningstid överstigande 5 år motiveras  

med att investeringen är gjord ur ett långsiktigt 

strategiskt perspektiv för att skapa långsiktig 

värdetillväxt. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar redovisas 

som tillgång i balansräkningen när de på basis 

av tillgänglig information är sannolikt att den 

framtida ekonomiska nyttan som är förknippad  

med innehavet tillfaller koncernen och att 

anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas 

på ett tillförlitligt sätt. 

Redovisning sker till anskaffningsvärde efter 

avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt 

plan och eventuella nedskrivningar. Tillkom-

mande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till 

den del en tillgångs prestanda förbättras i förhål-

lande till den nivå som gällde då den ursprungli-

gen anskaffades. Avskrivning sker därefter enligt 

bedömd ekonomisk livslängd på tillgången. 

Avskrivningar enligt plan baseras på 

ursprungliga anskaffningsvärden minskat med 

beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt 

över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

FÖLJANDE AVSKRIVNINGSPERIODER  

TILLÄMPAS;

Byggnader och mark 25 år

Maskiner och inventarier 3–10 år

Byggnadsinventarier 10 år

Förbättringsutgifter  

på annans fastighet 10–20 år 

KONCERNBIDRAG 

Koncernbidrag redovisas på sätt som åter-

speglar den ekonomiska innebörden. Koncern-

bidrag redovisas som en finansiell intäkt och 

kostnad i resultaträkningen. 

FORDRINGAR

Fordringar är redovisade till det belopp som 

efter individuell prövning förväntas bli betalt. 

FORDRINGAR OCH SKULDER  

I UTLÄNDSK VALUTA

Fordringar och skulder i utländsk valuta 

omräknas till balansdags kurs. Orealiserade 
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valutakursdifferenser redovisas i resultat-

räkningen under finansiella poster. 

KÖP OCH FÖRSÄLJNING  

MELLAN KONCERNBOLAG

Det har inte skett några inköp eller någon för-

säljning mellan koncernbolag. 

VARULAGER

Varulagret är värderat enligt lägsta värdes 

princip, dvs det lägsta av anskaffnings-

värde och verkligt värde. Vid bestämmande 

av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut-

principen tillämpad. Verkligt värde utgörs av 

beräknat försäljningsvärde med avdrag för 

beräknad försäljningskostnad. 

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

Med kortfristiga placeringar avses fondinnehav 

och värdepapper. Värdering sker till det lägsta 

av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på 

balansdagen.  

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Alla transaktioner med närstående sker till 

marknadsmässiga priser. Inköp från Fidelo 

Capital AB har skett med 861 tkr. 

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar redovisas i balansräkningen när 

bolaget har en förpliktelse (legal eller informell) 

på grund av en inträffad händelse och då det är 

sannolikt att ett utflöde av resurser som är för-

knippade med ekonomiska fördelar kommer att  

krävas för att uppfylla förpliktelsen och beloppet  

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

PENSIONER

Alla pensionsutfästelser som inte har över-

tagits av försäkringsbolag eller på annat sätt 

säkerställts genom fondering hos extern part 

skuldförs i balansräkningen. 

LEASING

Leasingavtal redovisas enligt Bokförings-

nämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. I 

dotterföretagen redovisas leasingavtal i regel 

som operationella leasingavtal. Det innebär 

att leasingavgiften kostnadsförs i resultat-

räkningen linjärt över leasingperioden. I kon-

cernen redovisas leasingavtalen i regel som 

finansiell leasing. Finansiell leasing föreligger 

när de ekonomiska risker och förmåner som är 

förknippade med ägandet av en anläggnings-

tillgång i allt väsentligt är överförda till lease-

tagaren. I korthet innebär finansiell leasing att 

en leasad anläggningstillgång redovisas som 

en tillgångspost i balansräkningen samtidigt 

som motsvarande skuld redovisas på passiv-

sidan i balansräkningen. I resultaträkningen 

fördelas leasingkostnaden mellan avskriv-

ningar och räntekostnader. 

SKATT

Företaget och koncernen tillämpar Bokfö-

ringsnämndens allmänna råd om redovisning 

av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt 

utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. 

Skatt redovisas i resultaträkningen utom 

då underliggande transaktion redovisas direkt 

mot eget kapital varvid tillhörande skatte-

effekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är 

skatt som skall betalas eller erhållas avseende 
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aktuellt år. Hit hör justering av aktuell skatt 

hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balans-

räkningsmetoden med utgångspunkt i tempo-

rära skillnader mellan redovisade och skatte-

mässiga värden på tillgångar och skulder. Det 

innebär att uppskjuten skatteskuld beräknas 

på skattepliktiga temporära skillnader som 

skall betalas i framtiden. Uppskjutna skatte-

fordringar representerar reduktion av framtida 

skatt som hänför sig till avdragsgilla tempo-

rära skillnader, skattemässiga underskotts-

avdrag samt andra outnyttjade skatteavdrag. 

En uppskjuten skattefordran redovisas i den 

utsträckning det är sannolikt att avdraget  

kan avräknas mot överskott vid framtida 

beskattning. 

Uppskjuten skatteskuld beräknas med 

utgångspunkt från den förväntade skatte-

satsen för närmast påföljande år i respektive 

land.  Vid ändring av skattesatser redovisas 

förändringen av skatteskulden i ”skatt på årets 

resultat” i resultaträkningen.  

KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet 

med Redovisningsrådets rekommendation, 

RR7, Redovisning av kassaflöden. Kassaflödes-

analysen har upprättats enligt indirekt metod. 

Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medför in- och utbetal-

ningar. 
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Tilläggsupplysningar

not 1   ARVODE OCH KOSTNADS
ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

not 2   ANSTÄLLDA OCH  
PERSONALKOSTNADER

FORTS. not 2  

MEDELANTALET ANSTÄLLDA
2012-01-01 

– 2012-12-31
2011-11-01 

– 2011-12-31

Koncernen

Män 55 2
Kvinnor 554 17
Totalt 609 19

Moderbolaget

– –

REDOVISNING AV KÖNSFÖRDELNING I 
FÖRETAGSLEDNINGAR

2012-01-01 
– 2012-12-31

2011-11-01 
– 2011-12-31

Moderbolaget

Styrelsen 4 4
   andel kvinnor 50% 50%
Övriga ledande befatt-
ningshavare (VD) – –

Koncernen

Styrelsen 73 11
   andel kvinnor 27% 55%
Övriga ledande befatt-
ningshavare (VD) 16 2
   andel kvinnor 44% 50%

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR  
OCH SOCIALA KOSTNADER

2012-01-01 
– 2012-12-31

2011-11-01 
– 2011-12-31

Moderbolaget

Löner, ersättningar och 
sociala kostnader – –

Dotterbolag

Löner och ersättningar 178 477 5 641
  (varav pensionskostnader) 13 199 489
Sociala kostnader 49 021 2 779

Koncernen totalt 227 498 8 420
  (varav pensionskostnader) 13 199 489

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE 
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2012-01-01 
– 2012-12-31

2011-11-01 
– 2011-12-31

Moderbolaget

Löner och ersättningar till 
styrelse och VD  –  –

Dotterbolag i Sverige

Löner och ersättningar till 
styrelse och VD 6 904 265
   (varav tantiem) 600  –
Löner och ersättningar till 
övriga anställda 164 206 8 155
   (varav tantiem)  –  –

171 110 8 420

Dotterbolag i Norge

Löner och ersättningar till 
styrelse och VD 280  –
   (varav tantiem)  –  –
Löner och ersättningar till 
övriga anställda 7 087  –
   (varav tantiem)  –  –

7 367  –

2012-01-01 
– 2012-12-31

2011-11-01 
– 2011-12-31

Koncernen och  
moderbolaget

Grant Thornton
Revisionsuppdrag 999 236
Övriga uppdrag 294 178

1 293 414

Annat revisionsbolag
Revisionsuppdrag 42 132
Övriga uppdrag – 26

42 158
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2012-01-01 
– 2012-12-31

2011-11-01 
– 2011-12-31

Moderbolaget

Aktuell skatt – –
Uppskjuten skatt 1 117 152
Skatt på årets resultat 1 117 152

Avstämning effektiv skatt
Resultat efter finansiella 
poster –5 769 –578

Skatt enligt gällande  
skattesats 1 517 152
Effekt av byte av skattesats –400 –

1 117 152

Aktuell skattefordran – –
Uppskjuten skattefordran 1 269 152

Koncernen

Aktuell skatt –211 328
Uppskjuten skatt 2 409 –169
Skatt på årets resultat 2 198 159

Avstämning effektiv skatt
Resultat efter finansiella 
poster –18 952 –1 182

Skatt enligt gällande  
skattesats 4 984 311
Effekt av byte av skattesats –782 –
Temporära skillnader –178 –
Permanenta skillnader –1 826 –152

2 198 159

Aktuell skattefordran 1 391 1 984
Uppskjuten skattefordran 5 006 1 487

not 3   AVSKRIVNINGAR

not 4   RÄNTEKOSTNADER  
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

not 5   SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2012-01-01 
– 2012-12-31

2011-11-01 
– 2011-12-31

Kostnad för sålda varor  –16 967  –742
Försäljningskostnader  –81  –
Administrationskostnader  –1 766  –143
Övriga kostnader  –4 722  –129

 –23 536  –1 014

2012-01-01 
– 2012-12-31

2011-11-01 
– 2011-12-31

Moderbolaget

Räntekostnader till kredit-
institut –1 558 –237
Räntekostnader efterställda 
krediter –4 983 –
Övriga finansiella kostnader –7 –342

–6 548 –579

Koncernen

Räntekostnader till kredit-
institut –7 384 –579
Räntekostnader efterställda 
krediter –4 983 –
Räntekostnader avseende 
finansiell leasing –500 –
Övriga finansiella kostnader –210 –15

–13 077 –594
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not 6   GOODWILL not 8   BYGGNADER OCH MARK

not 7   ÖVRIGA IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 113 594 –
Anskaffningar 106 972 113 594
Fusion 3 826 –
Justering av förvärvsanalys 
från föregående år –1 557 –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 222 835 113 594

Ingående avskrivningar –523 –
Förvärvade avskrivningar –541 –116
Justering av förvärvsanalys 
från föregående år 168 –
Årets avskrivningar –8 369 –407

Utgående ackumulerade 
avskrivningar –9 265 –523

Utgående planenligt  
restvärde 213 570 113 071

VARUMÄRKEN 

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 407 –
Förvärv genom  
koncernbildning – 407

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 407 407

Ingående avskrivningar –14 –
Förvärvade avskrivningar – –14
Årets avskrivningar –81 –

Utgående ackumulerade 
avskrivningar –95 –14

Utgående planenligt  
restvärde 312 393

PÅGÅENDE PROJEKT I IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde – –
Årets anskaffning 492 –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 492 –

Totalt utgående planenligt 
restvärde 804 393

BYGGNADER

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 65 864 –
Förvärv via koncernbolag 50 918 65 864
Anskaffningar 818 –
Överfört från pågående 
nyanläggning 18 646 –
Försäljningar/utrangeringar –9 541 –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 126 705 65 864

Ingående avskrivningar –8 833 –
Förvärvade avskrivningar –14 247 –8 707
Årets avskrivningar –3 452 –126
Försäljningar/utrangeringar 603 –

Utgående ackumulerade 
avskrivningar –25 929 –8 833

Utgående planenligt 
restvärde byggnad 100 776 57 031

MARK

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 625 –
Förväv via koncernbolag 1776 4 625
Försäljningar/utrangeringar –3 608 –

Utgående planenligt  
restvärde mark 2 793 4 625

MARKANLÄGGNINGAR

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde – –
Förväv via koncernbolag 4 256 –
Utgående  
anskaffningsvärde 4 256 –

Ingående avskrivningar – –
Förvärvade avskrivningar –875 –
Årets avskrivningar –44 –

Utgående ackumulerade 
avskrivningar –919 –

Utgående planenligt rest
värde markanläggningar 3 337 –

Totalt planenligt restvärde 106 906 61 656
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not 9   FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER  
PÅ ANNANS FASTIGHET

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 490 –
Förväv via koncernbolag 2 136 4 490
Anskaffningar 15 145 –
Försäljningar/utrangeringar – –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 21 771 4 490

Ingående avskrivningar –254 –
Förvärvade avskrivningar –1 955 –251
Årets avskrivningar –1 080 –3

Utgående ackumulerade 
avskrivningar –3 289 –254

Utgående planenligt 
restvärde 18 482 4 236

not 10   MASKINER  
OCH INVENTARIER

not 11   PÅGÅENDE NYANLÄGGNING I 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

not 12  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 54 040 –
Förväv via koncernbolag 41 480 54 040
Anskaffningar 35 387 –
Försäljningar/utrangeringar –426 –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 130 481 54 040

Ingående avskrivningar –24 744 –
Förvärvade avskrivningar –32 306 –24 266
Försäljningar/utrangeringar 426 –
Årets avskrivningar –10 511 –478

Utgående ackumulerade 
avskrivningar –67 135 –24 744

Utgående planenligt  
restvärde 63 346 29 296

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde – –
Årets anskaffning 7 293 –
Förvärv genom  
koncernbolag 7 378 –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 14 671 –

2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde 140 941 –
Anskaffningar 42 600 140 941
Överlåtelser* –42 600 –
Lämnade aktieägartillskott 37 510 –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 178 451 140 941

* Under året förvärvades två dotterbolag som överläts till 
dotterbolaget Djursjukhusgruppen i Sverige AB.
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FORTS. not 12  

Org nummer Säte Antal andelar Kapitalandel

Direkt ägda;
Djursjukhusgruppen i Sverige AB 556854-1386 Stockholm 50 000 100%

Koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Falu Djursjukhus AB 556603-4061 Falun 3 000 100%
Västra Djursjukhuset i Göteborg AB 556718-4915 Göteborg 1 400 100%
Stockholms Regiondjursjukhus AB 556636-5895 Stockholm 5 000 100%
Djursjukhuset i Jönköping AB 556547-6248 Jönköping 252 100%
Aktiebolaget Läckeby Djursjukhus 556384-6764 Kalmar 1 000 100%
Kalmar Djursjukhus AB 556485-1169 Kalmar 1 500 100%
Norsholms Djurvårdscenter AB 556285-0791 Norrköping 1 000 100%
Djursjukhusgruppen Norge Holding AS 998675375 Oslo 30 100%
Djursjukhuset i Hässleholm AB 556421-1414 Hässleholm 4 000 100%
Veterinärhuset i Värnamo AB 556312-3560 Värnamo 1 000 100%
Djurdoktorn i Östergötland AB 556586-2702 Linköping 1 000 100%
Djursjukhusgruppen Danmark Holding ApS 34897743 Gentofte 80 000 100%
PetVett AS 998 656 176 Oslo 30 100%
PetVett Bergen AS 988 469 521 Bergen 30 000 51%
PetVett Oslo AS 944 047 166 Oslo 100 100%
PetVett Majorstuen AS 997 238 311 Oslo 100 100%
PetVett Dyresykehus AS 997 841 646 Oslo 100 000 100%
Ekeberg Dyreklinikk AS 983 392 423 Oslo 100 100%

not 13   FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Förutbetalda hyror 2 398 920
Förutbetalda tomträtts-
avgälder 81 81
Förutbetalda leasingavgifter 12 225
Upplupna intäkter 1 852 –
Övriga poster 2 508 2 286

6 851 3 512
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not 15   AVSÄTTNINGAR

not 16  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

not 14   EGET KAPITAL

2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Avsättning uppskjuten skatt 6 293 3 813
Avsättning pensioner 2 222 –
Övriga avsättningar 2 012 2 262

10 527 6 075

2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Förfallotidpunkt 1 år från 
balansdagen 3 632 2 824

3 632 2 824

Förfallotidpunkt 2-5 år från 
balansdagen 22 794 16 958
Förfallotidpunkt > 5 år från 
balansdagen – 9 468

22 794 26 426

2012-12-31 2011-12-31

Koncernen

Förfallotidpunkt 1 år från 
balansdagen 24 860 7 080

24 860 7 080

Förfallotidpunkt 2-5 år från 
balansdagen 142 453 34 543
Förfallotidpunkt > 5 år från 
balansdagen 22 668 42 177

165 121 76 720

Koncernen har en total beviljad checkräknings-
kredit om 25 500 tkr. Av denna har 6 762 tkr 
utnyttjats.

Antal 
aktier

Kvotvärde 
per aktie

Antal/värde vid årets ingång 468 690 0,5
Antal/värde vid årets utgång 625 056 0,5

varav A-aktier 520 481

varav B-aktier 104 575

Koncernen Aktiekapital
Bundna  

reserver
Fritt eget 

kapital Summa

Ingående balans enligt fastställd årsredovisning 234 – 60 067 60 301
Vinstdisposition 1 023 1 023
Justering IB- förskjutning mellan fritt och bundet EK 1 153 –1 153 0
Nyemission 78 40 258 40 336
Eget kapital del av obeskattade reserver 3 972 –3 972 0
Omräkningsdifferens 201 302 503
Justering av förvärvsanalys från föregående år 563 563
Optionspremier för teckningsoptioner 3 770 3 770
Årets resultat –16 865 –16 865

312 5 326 83 993 89 631

Moderbolaget Aktiekapital
Bundna  

reserver
Fritt eget 

kapital Summa

Ingående balans enligt fastställd årsredovisning 234 60 664 60 898
Nyemission 78 40 258 40 336
Optionspremier för teckningsoptioner 3 770 3 770
Årets resultat -4 652 -4 652

312 100 040 100 352
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not 17   ÖVRIGA  
LÅNGFRISTIGA SKULDER

not 18   UPPLUPNA KOSTNADER  
 OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Aktieägarlån 76 258 50 109
Konvertibla skulder * 1 430 –
Övriga långfristiga skulder 5 900 –

83 588 50 109

2012-12-31 2011-12-31

Moderbolaget

Upplupna räntekostnader 10 837
10 837

Koncernen

Upplupna löner och  
semesterlöner 21 909 11 023
Upplupna sociala avgifter 5 096 1 889
Upplupna pensionskostnader 3 523 2 853
Upplupna räntekostnader 116 1 259
Upplupna advokatkostnader 3 263 –
Övriga poster 3 894 3 924

37 801 20 948

Koncernen

Aktieägarlån 76 258 50 109
Konvertibla skulder* 1 430 –
Finansiella leasingskulder** 13 608 9 001
Övriga långfristiga skulder 10 015 –

101 311 59 110

* Konvertibla skulder om 1 430 tkr förfaller den 31 december 
2019. Skulderna löper utan ränta. Konvertiblerna ska emit-
teras till en kurs motsvarande 100 % av det konverterade 
lånets nominella belopp, motsvarande 1 kr per skuldförbin-
delse.

** Bokförda leasingkostnader uppgår under året till 2 389 
tkr (– tkr).

Stockholm den 2013-06-14

 Katarina Martinson Gabriel Fitzgerald
 Ordförande 

 Björn Rosén Lillemor Wodmar

Min revisionsberättelse har lämnats 2013-06-14

Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Djursjukhusgruppen i Sverige  
Holding AB, org. nr 556854-1378

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Djursjukhusgruppen i  
Sverige Holding AB för år 2012 

STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och 
för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisningen som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av min revision. 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncern-
redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

UTTALANDEN
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2012 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbola-
get och för koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver min revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har jag även utfört en revision av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för Djursjuk-
husgruppen i Sverige Holding AB för år 2012.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen.

REVISORNS ANSVAR
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust och om förvaltningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfri-
het har jag utöver min revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot är ersättnings-
skyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-
ordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

UTTALANDEN
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 14 juni 2013

Carl-Johan Regell
Auktoriserad revisor
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