
 

Hedera Group AB (publ) 
Bokslutskommuniké 1 juli – 30 september 2019 

 

 
 

Perioden 1 juli – 30 september 2019 
 

• Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 59,5 MSEK (63 MSEK) vilket är 
en minskning med 5%. Nettoomsättningen uppgick under perioden januari – 
september till 146,6 MSEK (162,9 MSEK) vilket är en minskning med 10%.  
 

• Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,6 MSEK (2,0 MSEK). Resultatet 
efter skatt uppgick under perioden januari – september till 1,0 MSEK (4,3 MSEK). 

 

• Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till 1,1 MSEK (2,9 MSEK) och under 
perioden januari – september till 2,3 MSEK (6,4 MSEK). 

 

• Under perioden har kostnadsbesparingar genomförts uppgående till 0,5 MSEK och 
verksamheten i Hedera Ekonomi avvecklats med en förlust på 0,6 MSEK. Totalt 
uppgår dessa extraordinära kostnader under kvartalet till 1,1 MSEK. Totalt uppgår 
kostnadsbesparingarna till 3,6 MSEK på årsbasis. 
 

• Rörelsemarginalen uppgick under tredje kvartalet till 1,9% (4,6%). Rörelsemarginalen 
uppgick under januari - september till 1,5% (3,9%). 
 

• Resultatet per aktie uppgick under tredje kvartalet till SEK 0,10 (SEK 0,35). Resultatet 
per aktie uppgick under perioden januari - september till SEK 0,16 (SEK 0,74). 

 

• Under perioden förvärvades Assistanspoolen Omsorg Sweden AB för 20 MSEK. 
Assistanspoolen bidrar med en omsättning på rullande tolv månader med 105,8 MSEK 
och ett rörelseresultat på 4,3 MSEK, efter justering av extraordinära kostnader inför 
förvärvet. Assistanspoolen konsolideras fr.o.m. den 1 september 2019. 

 

• Omsättningen på rullande tolv månader uppgår till 302,7 MSEK med nuvarande 
verksamhet. Rörelseresultatet per rullande tolv månader med nuvarande verksamhet 
uppgick till 9,2 MSEK. 
  

• Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,6 MSEK. Koncernen har 
utnyttjat 10,7 MSEK av beviljad checkkredit på 20 MSEK. Kassaflödet från 
verksamheten uppgår till 4,5 MSEK för tredje kvartalet. 

 

• Koncernens soliditet uppgår till 38% och moderbolagets till 50%. Justeringar för IFRS 
16 har lett till en minskad soliditet med 0,8% under perioden. 

 



 

• Nettoskulden för banklån uppgår till 2,2 gånger på rullande 12 månaders 
rörelseresultat. Inklusive huvudägarens lån uppgår nettoskulden till 3,4 gånger 
rörelseresultatet.  

 
Utdrag ur VD Maria Nordins kommentar till tredje kvartalet; 
 
Vi har relativt sett lyckats något bättre under tredje kvartalet och börjar hämta upp det 
omsättningstapp vi hade i början av året. Säljfokuset är tydligt men det är en tuff marknad. 
Konkurrensen om konsulterna är fortsatt väldigt stor med pressade marginaler som följd.  
Köpbeteendet hos både SKL och privata kunder är återhållsamt med kortare framförhållning 
än tidigare år. Samtidigt är bemanningsprocessen allt mer reglerad vilket innebär att vi har 
en arbetsintensiv bemanning. Under september har vi implementerat vårt ledningssystem 
”the Hedera Way”.  
 
Denna information är sådan information som Hedera Group är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 
2019 kl. 08.30 CET.  
 
För ytterligare frågor, kontakta:  
Maria Nordin, VD, 0730-415820 eller mail: maria.nordin@hederagroup.se  

Bertil Haglund, ordförande, 0707-222644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se.  

Per J Levin, CFO, 0725-844439 eller mail: per.j.levin@hederagroup.se. 
 
Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth 
Market. Aqurat Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter till 
Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800. 
 

 
 

Hedera Group AB (publ) 
Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. 

Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, AddUs 
Care och Assistanspoolen erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige.  

Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök 
hemsidan www.hederagroup.se 
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Affärsidé 
Hedera Group skall erbjuda bemanning, kompetensförsörjning och rekrytering samt tjänster inom 
vård och omsorg. 
 
Vision och strategi 
Visionen är att vara den ledande aktören inom personalförsörjning inom vård och omsorg. 
Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt. 
 
Strategi 
Hedera Group skall växa organiskt med minst 20 % per år och aktivt söka nya förvärv som 
kompletterar befintlig organisation. Förvärven skall i första hand inriktas på bolag inom 
rekrytering och bemanning inom vård och omsorg. 
 
Finansiella mål 
Rörelsemarginalen skall uppgå till 8 % med en tillväxt på 20 % årligen genom organisk 
tillväxt kombinerat med förvärv. Ambitionen är att genomföra en aktieutdelning på 50 % av 
resultatet efter skatt. 

 
Tredje kvartalet 
 
Omsättning och resultat 
Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 59,5 MSEK (63 MSEK) vilket är en 
minskning med 5% från föregående år. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 0,6 MSEK 
(2,0 MSEK). 
 
För perioden juli – september uppgår resultatet per aktie före utspädning till SEK 0,10 (SEK 
0,35). För perioden januari – september uppgår resultatet per aktie före utspädning till SEK 
0,16 (SEK 0,74).  
 
Investeringar 
Under tredje kvartalet har inga investeringar gjorts. 
 

 
 
Likviditet 
Tredje kvartalets kassaflöde uppgick till 4,5 MSEK och vid periodens utgång uppgick likvida 
medel till 6,6 MSEK. Kassaflödet från löpande verksamhet under perioden har uppgått till 0,3 
MSEK. Koncernen har utnyttjat 10,7 MSEK av checkkrediten på 20,0 MSEK. Koncernen har 
under första halvåret genomfört mer aktiv cash management än tidigare. Bedömningen är att 
verksamheten som den är planerad kommer kunna finansieras med de medel som rörelsen 
genererar. 



 

 
Moderbolagets verksamhet 
Kostnaderna i moderbolaget avser kostnader för emissioner och management. Uppstarten 
av affärsområdet Hedera Group Konsultförmedling ligger i moderbolaget. 
 
Aktien 
Hedera Groups aktie (HEGR) är noterad på Nasdaq First North Growth Market från den 15 
januari 2016. Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2019 till 12 250 429 kronor 
fördelade på 7 656 502 aktier till kvotvärde 1,60 kr. Kursen per den 30 september 2019 var 
SEK 8,8. 
 
Aktiekapitalet 
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 30 september 2019 till 59,4 MSEK varav 
aktiekapitalet utgör 12,3 MSEK.  
 
Teckningsoptioner 
Hedera Group har, via sitt dotterbolag Läkarresurs FA Rekryt, AB 150 000 utestående 
teckningsoptioner som berättigar till teckning av en aktie per teckningsoption för 20 kronor 
under perioden 1 juni 2019 till 31 december 2019. Av dessa har 107 000 optioner tecknats 
av personalen på marknadsmässiga villkor och 43 000 teckningsoptioner kvarstår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VD-kommentar  
 
Vi har relativt sett lyckats något bättre under tredje kvartalet och börjar hämta upp det 
omsättningstapp vi hade i början av året. Säljfokuset är tydligt men det är en tuff marknad. 
Konkurrensen om konsulterna är fortsatt väldigt stor med pressade marginaler som följd. 
Den 1 juli infördes moms på bemanning av vårdpersonal där de privata vårdgivarna inte har 
avdragsrätt och därmed minskade sin inhyrning. Det har inneburit att marknaden har svängt 
och konkurrensen inom bemanning av vårdpersonal till SKL har ökat. 
 
Köpbeteendet hos både SKL och privata kunder är återhållsamt med kortare framförhållning 
än tidigare år. Samtidigt är bemanningsprocessen allt mer reglerad vilket innebär att vi har 
en arbetsintensiv bemanning. Vi har tidigare påbörjat och arbetar fortsatt aktivt med våra 
interna processer för att nå så hög effektivitet som möjligt. Under september har vi 
implementerat vårt ledningssystem ”the Hedera Way”. Vi tror att marknaden fortsatt kommer 
vara kraftigt konkurrensutsatt med sjunkande marginaler. Därför har vi lagt mycket tid på att 
förbättra vårt arbetssätt för att kunna hålla en hög kvalitet och ändå vara tidseffektiva.  
Under tredje kvartalet har vi genomfört kostnadsbesparingar motsvarande 3,6 MSEK på 
årsbasis och vi kommer att börja se effekten av dem under fjärde kvartalet. 
 
Organisatoriskt har vi samordnat Hedera Helse och Konsultförmedling med AddUs Care för 
att få en mer effektiv sjuksköterskebemanning samt sänkta overheadkostnader. 
Förra året gjorde vi tre förvärv och vi ser vikten av att förbättra mottagandet av de förvärv vi 
gör. Organisatoriskt är vi nu bättre förberedda för att kunna säkerställa en stabil omsättning.  
All tjänsteförsäljning är personberoende men med vårt nya ledningssystem minskar vi 
beroendet. 
 
I september hade vi glädjen att ta emot förvärvet Assistanspoolen Omsorg Sweden AB. 
Assistanspoolen Omsorg är ett väletablerat företag inom personlig assistans och har varit 
drivande i att sätta en hög standard inom personlig assistans och lyckas därmed nå en högre 
avkastning än många inom branschen. Genom det nya affärsområdet Omvård får vi 
tillsammans med Bemanning av vårdtjänster verksamheter som har många likheter och 
synergier samtidigt som de inte samverkar cykliskt och inte är påverkade av samma politiska 
beslut. Det ger koncernen en styrka och kommer att ge en jämnare avkastning över tid.  
Assistanspoolen har kontor i Färjestaden, Helsingborg och Malmö. 
 
Hedera Ekonomi såldes i augusti till tidigare VDn. 
 
Vi har en bra energi i organisationen och fortsätter vår strategi mot mer nischad bemanning 
och håller ett högt säljtryck. Marknaden är i förändring och en ökad konsolidering är trolig då 
behovet av effektiva processer blir allt större. Hedera har efter de inledande åren fått en 
volym där de förändringar vi ser på marknaden kan vara en möjlighet för oss. Vi har fortsatt 
god tillförsikt.  
 
 
Maria Nordin, VD 



 

Affärsläge och innehav  
Svensk Läkartjänst Lil AB  
Lilab bemannar specialistläkare. Under första kvartalet genomfördes en fusion mellan 
Svensk Läkartjänst Lil AB (Lilab), All Vård Semaforen AB samt Pridoc Bemanning AB.  
 
Läkarresurs  
Enligt kompetensindelningen bemannar Läkarresurs läkare inom Internmedicin och 
Allmänspecialister.  
 
Hedera Medical 
Bemanning av gynekologer till slutenvården med långa avtal. Hedera Medical startar upp 
bemanning av Ögonläkare och Psykiatriker/BUP. 
 
Hedera Helse  
Hedera Helse har inte utvecklats enligt plan och där har vi ändrat management. Bolaget 
kommer att renodlas till bemanning av Företagshälsovård. 
 
AddUs Care 
Bemannar sjuksköterskor till primärvård, kommun och sjukhus. Erbjuder Elevhälsa till skolor 
och har blivit vårdgivare vilket möjliggör helhetsbemanning.  
 
Socionomuthyrning 
Hedera levererar socionomer vid förfrågan men arbetar inte proaktivt. 
 
Hedera Konsultförmedling 
Konsultförmedling är en ny tjänst Hedera Group lanserade under våren och innebär att vi 
jobbar mer aktivt med att matcha personal med lediga uppdrag och förmedlar dem till 
vårdgivarna. 
 
Assistanspoolen Omsorg 
Förvärvades i september och är ett omsorgsföretag som arbetar med personlig assistens.  
 
Moderbolaget Hedera Group AB 
I moderbolaget ligger overhead för personal såsom vd, vice vd, CFO, ekonomipersonal och 
upphandling, GDPR och ISO. 
 
Närstående transaktioner 
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har haft någon direkt eller 
indirekt delaktighet i affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin  
karaktär. Huvudägaren har lämnat förvärvslån på 13 MSEK med en ränta på 4,25%. Räntan 
faktureras månadsvis och 8 MSEK av krediten skall amorteras efter bankkrediten. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen 
Hedera Group arbetar med att förbättra riskhantering på både kort och lång sikt. 
Riskhanteringen omfattar både omhändertagande av kända och redan identifierade risker, 
samt eventuellt nya eller ökande risker som dyker upp inom verksamheten.  
 
De övergripande risker som hanteras och systematiseras omfattar bland annat följande 
kategorier: 

• Makroekonomiska risker såsom bransch, konjunktur, sysselsättning och tillväxt. 

• Skatterisker som bolaget kan påverkas av. 

• Konkurrenter i branschen. 

• Organisatoriska risker. 

• Legala och politiska risker. 



 

• Kollektivavtal vid förändrade villkor och regler. 

• Upphandlingar analyseras både vid positiva och negativa beslut. 

• Förvärv eftersom en del av bolagets strategi är att förvärva bolag. 
 
Moms 
Den 1 juli 2019 började moms att debiteras på personaluthyrning av vårdpersonal. I nuläget 
har inte privata vårdgivare avdragsrätt för moms. Om avdragsrätten för privata vårdgivare 
inte kommer att ändras kommer vår leverans till privata aktörer att påverkas negativt. 
Större delen av Hedera Groups omsättning kommer från leverans till offentliga och 
kommunala kunder där avdragsrätten för moms är större. De nya momsreglerna innebär en 
förändring av förutsättningar vilket kan göra att marknaden förändras. 
 
Bemanningsbranschen är en del av arbetsmarknaden och påverkas av beslut och åtgärder 
från olika aktörer, såsom politiker, fackförbund, myndigheter och organisationer.  
Det finns många konkurrenter som aktiv deltar i upphandlingar och söker vårdpersonal för att 
utföra uppdrag. Denna konkurrens mellan olika aktörer som grundas på upphandlingar kan 
skapa en prispress för inhyrd vårdpersonal.  
 
Hedera Group är också inne i en fas där man bygger upp en ny organisation vilket ställer 
stora krav på styrelse och ledning. Det kan finnas risk för att man inte hittar rätt kompetens.  
Avslutningsvis den politiska risken där det finns risk för att inhyrning av läkare till Landstingen 
begränsas. Förutom dessa beskrivna risker kan det finnas andra risker som kan påverka 
Hedera Group. 
  
Tvister 
I det förvärvade bolaget Assistanspoolen Omsorg Sweden AB finns en tvist med 
Försäkringskassan uppgående till 1 087 TSEK avseende åren 2013 till 2015 och Tingsrätten 
har dömt till Försäkringskassans fördel i tvisten. Beloppet är reserverat i bokslutet före 
tillträdet och skall regleras av de tidigare ägarna till Assistanspoolen. Domen påverkar ej 
resultatet eller likviditeten i Hedera Group. 
 
Rapporttillfälle 
Hedera Group avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt: 
 
21 februari 2020 Rapport fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2019 
 
Stockholm den 6 november 2019  
 
Hedera Group AB (publ) – Holländargatan 27, SE 113 59 Stockholm - www.hederagroup.se 
 
Revisorernas granskningsrapport 
Rapporten för tredje kvartalet har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande 
bild över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag 
som ingår i koncernen står inför. 
 
Bertil Haglund   Peter Näslund 
Styrelseordförande   Styrelseledamot 
 
Stig Engcrantz   Åsa Lindée Thorne  
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
Maria Nordin VD                

http://www.hederagroup.se/


 
 

 
 

Hedera Group AB (publ ) Delårsrapport 1 July 2019 -- 30 September 2019

556802-2155

KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR januari -- december

I SAMMANDRAG, MSEK 2019 2018 2019 2018 2018 12-mån

Nettoomsättning 59,5 63,0 146,6 162,9 221,7 205,4

Övriga  rörelseintäkter 0,0 0,1 0,0 0,1 0,8 0,7

Rörelseintäkter 59,6 63,1 146,7 163,0 222,5

Inköpta tjänster -35,0 -41,4 -86,9 -114,0 -148,9 -121,8

Övriga  externa kostnader -1,4 -2,1 -5,6 -6,0 -8,4 -8,0

Personalkostnader -20,6 -16,7 -50,4 -36,6 -55,7 -69,5

Avskrivningar -1,5 0,0 -1,5 0,0 -0,1 -1,6

Rörelseresultat 1,1 2,9 2,3 6,4 9,4 5,3

Finans iel la  intäkter 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3

Finans iel la  kostnader -0,5 -0,4 -1,3 -1,0 -1,4 -1,7

Resultat efter finansiella poster 0,8 2,6 1,3 5,5 8,1 3,9

Skatt -0,2 -0,6 -0,3 -1,2 -2,2 -1,3

Periodens resultat 0,6 2,0 1,0 4,3 5,9 2,6

Periodens  resultat hänförl igt ti l l :

Moderbolagets  aktieägare 0,6 2,0 1,0 4,3 5,9 2,6

Periodens resultat 0,6 2,0 1,0 4,3 5,9 2,6

0

ANTAL AKTIER OCH AKTIEMÅTT January -- September januari -- december

2019 2018 2019 2018 2018 12-mån

Totalt antal utestående aktier före utspädning 6 122 985 5 815 474 5 918 354 5 815 474 5 815 474 72 143

Optioner 1 198 177 1 198 177 1 198 177 1 198 177 1 198 177

Totalt antal aktier efter utspädning 7 321 162 7 013 651 7 116 531 7 013 651 7 013 651 72 143

Resultat per aktie före utspädning, kronor  1) 0,10 0,35 0,16 0,74 1,02

Resultat per aktie efter utspädning, kronor  1) 0,08 0,29 0,13 0,61 0,84

1) Hänförl igt ti l l  moderföretagets  aktieägare.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER January -- September januari -- december

TOTALRESULTAT, MSEK 2019 2018 2019 2018 2018 12-mån

Periodens resultat 0,6 2,0 1,0 4,3 5,9 2,6

Övrigt totalresultat netto efter skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens totalresultat 0,6 2,0 1,0 4,3 5,9 2,6

Periodens  totalresultat hänförl igt ti l l :

Moderbolagets  aktieägare 0,6 2,0 1,0 4,3 5,9 2,6

Periodens totalresultat 0,6 2,0 1,0 4,3 5,9 2,6

July -- September January -- September

July -- September

July -- September

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 30 September 30 September 31 December

MSEK 2019 2018 2018

TILLGÅNGAR 

Immateriel la  anläggningsti l lgångar 83,7 66,1 65,0

Materiel la  anläggningsti l lgångar 3,4 0,2 0,1

Finans iel la  anläggningsti l lgångar 0,0 0,0 0,1 0,0

Omsättningsti l lgångar exklus ive l ikvida  medel 53,9 38,7 35,9

Likvida  medel 6,6 2,5 0,7

SUMMA TILLGÅNGAR 147,6 107,5 101,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 56,1 33,6 37,9

Uppskjutna skatteskulder 1,1 0,6 1,1

Långfris tiga  skulder ti l l  huvudägare, räntebärande 13,0 13,0 13,0

Långfris tiga  skulder, räntebärande 9,1 8,7 7,5

Långfris tiga  skulder, i cke räntebärande 2,0 3,2 3,0

Kortfri s tiga  skulder, räntebärande 19,8 18,2 16,9

Kortfri s tiga  skulder, i cke räntebärande 46,5 30,2 22,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 147,6 107,5 101,8

0,0

KON C ER N EN S F ÖR Ä N D R IN G A V EGET  KA P IT A L I SA M M A N D R A G

M SEK 2019 2018 2018

Eget kapita l  vid periodens  ingång 37,9 7,1 7,1

Nyemiss ion 16,8 22,2 24,9

Periodens  tota l resultat 1,0 4,3 5,9

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 56,1 33,6 37,9

0,0

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I

SAMMANDRAG, MSEK 2019 2018 2019 2018 2018 12-mån

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapita l 0,3 2,0 -0,6 4,0 6,8 2,2

Förändringar i  rörelsekapita l 8,9 1,3 8,0 -3,3 -6,5 4,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,2 3,3 7,4 0,7 0,3 7,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19,5 0,2 -19,6 -43,8 -42,6 -18,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14,8 -1,6 18,1 45,4 42,8 15,5

Förändring av kassa och bank 4,5 1,9 5,9 2,3 0,5 4,1

Avstämning av förändring i kassa och bank

Ingående balans  kassa  och bank 2,1 0,6 0,7 0,2 0,2 2,5

Utgående balans  kassa  och bank 6,6 2,5 6,6 2,5 0,7 6,6

Förändring av kassa och bank 4,5 1,9 5,9 2,3 0,5 4,1

0,0 0,0 0 0,0

Avstämning av kassaflödet från finansieringsverksamheten

Ingående balans  räntebärande skulder 40,7 41,2 37,4 19,9 19,9

Upptagande av lån 9,9 0,0 9,9 20,1 20,1

Amortering -2,2 -0,8 -5,5 -5,3 -9,1

Förändring av utnyttjande av checkkredit -6,5 -0,5 0,1 5,2 6,5

Utgående balans räntebärande skulder 41,9 39,9 41,9 39,9 37,4

January -- September januari -- december

July -- September January -- September januari -- december

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I January -- December

SAMMANDRAG, MSEK 2019 2018 2019 2018 2018 12-mån

Nettoomsättning 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Externa kostnader -1,1 -0,6 -2,9 -1,6 -2,6 -3,9

Personalkostnader -2,0 -0,9 -4,5 -1,5 -2,7

Avskrivningar -0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6

Rörelseresultat -3,7 -1,2 -7,7 -2,8 -5,0 -4,2

Resultat från koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Räntekostnader -0,2 -0,3 -0,7 -0,7 -1,1 -1,1

Resultat efter finansiella poster -3,9 -1,5 -8,4 -3,5 -6,1 -5,3

Boks lutsdispos i tioner 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat -3,9 -1,5 -8,4 -3,5 -2,8 -2,0

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER January -- December

TOTALRESULTAT, MSEK 2019 2018 2019 2018 2018 12-mån

Periodens resultat -3,9 -1,5 -8,4 -3,5 -2,8 -2,0

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets  aktieägare -3,9 -1,5 -8,4 -3,5 -2,8 -2,0

Periodens totalresultat -3,9 -1,5 -8,4 -3,5 -2,8 -2,0

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 30 September 30 September 31 December

MSEK 2019 2018 2018

TILLGÅNGAR 

Finans iel la  anläggningsti l lgångar 113,7 95,3 94,2

Omsättningsti l lgångar exklus ive kassa  och bank 1,2 0,3 0,6

Likvida  medel 3,4 1,6 0,2

SUMMA TILLGÅNGAR 118,3 97,2 95,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapita l 59,4 47,9 51,3

Långfris tiga  skulder, räntebärande 23,3 21,7 20,5

Långfris tiga  skulder, icke räntebärande 2,0 3,0 3,0

Kortfris tiga  skulder, räntebärande 32,2 21,3 18,9

Kortfris tiga  skulder, icke räntebärande 1,4 3,3 1,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 118,3 97,2 95,0

July -- September January -- September

July -- September January -- September

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOTER

NOT 1, REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen ti l lämpar International  Financia l  Reporting Standards  (IFRS) såsom de antagi ts  av EU. Denna 

delårsrapport är upprättad enl igt IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisnings lagen samt RFR1 Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets  redovisning är upprättad enl igt Årsredovisnings lagen och RFR2 

Redovisning för juridiska  personer. 

Nya el ler ändrade IFRS el ler tolkningar 2019 har inte haft någon väsentl ig inverkan på  de finans iel la  rapporterna. 

Koncernen och moderbolaget ti l lämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i  

årsredovisningen för 2018, med undantag beskrivna nedan.

IFRS 16 gä l lande från 1 januari  2019. Den nya leas ingstandarden innebär att en nyttjanderätt och en leas ing-

-skuld kommer att redovisas . Enl igt den nya s tandarden ska  de flesta  leasade ti l lgångar redovisas  i

ba lansräkningen och leasetagare ska  dela  upp kostnaden i  räntebeta lningar samt avskrivningar på  ti l lgången. 

Förändringen påvisar inte någon väsentl ig påverkan på  ba lansomslutning, resultat och nyckelta l . Koncernen 

ti l lämpar IFRS 16 Leas ing från och med den 1 januari  2019 och ti l lämpar inte s tandarden retroaktivt.

NOT 2, SEGMENT

Styrelsens  bedömning är att det i  Hedera  Group endast finns  ett segment. Denna bedömning baseras  på  den 

rapportering koncernledningen inhämtar för att föl ja  och analysera  verksamheten, samt den information som 

inhämtas  för att fatta  s trategiska  bes lut.

Speci fikation av intäkterna lämnas  inte då  a l la  intäkter kommer från samma marknadssegment, uthyrning av 

personal  inom s jukvården och geografiskt område, Sverige. 

NOT 3, AKTIENS UTVECKLING

Hederas  aktie har handlats  på  Nasdaq Fi rs t North Growth Market sedan 2016. Aktiekapita let uppgick per den 

30 september 2019 ti l l  12 250 428 kronor fördelade på  7 656 502 aktier ti l l  kvotvärde 1,60 kr. Varje aktie äger

l ika  rätt ti l l  andel  i  bolagets  ti l lgångar och vinst. Inga  begränsningar finns  i  bolagsordningen gä l lande aktiernas  

överlåtbarhet. Det finns  inte hel ler några  avta l  mel lan aktieägarna som begränsar aktiernas  överlåtbarhet. 

Bolagets  aktie har handlats  på  Nasdaq Fi rs t North sedan den 15 januari  2016. Bolagets  aktie har kortnamnet 

HEGR med ISIN-kod SE0007815113. För att skapa förutsättningar för god l ikvidi tet i  aktien har Hedera  tecknat 

avta l  med Erik Penser Bank om l ikvidi tetsgaranti . Avta let innebär bland annat att Erik Penser Bank ska  verka  

för att ski l lnaden mel lan köp- och sä l jkurs  i  Hedera  aktie hå l ler s ig inom ett viss t interva l l  och ti l l  

en avta lad volym.

NOT 4, KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Vissa  finans iel la  instrument redovisas  potentiel l t ti l l  verkl igt värde i  ba lansräkningen, detta  görs  genom att 

dela  in värderingarna i  tre nivåer:

Nivå  1: Verkl igt värde bestäms enl igt priser noterade på  en aktiv marknad för samma instrument.

Nivå  2: Verkl igt värde bestäms uti från antingen direkt (som pris ) el ler indirekt (härlett från priser) observerbar

           marknadsdata  som inte inkluderas  i  nivå  1.

Nivå  3: Upplupet anskaffningsvärde bestämt uti från indata  som inte är observerbara  på  marknaden.

Koncernens  finans iel la  instrument ingår a l la  i  nivå  3 utom de kortfri s tiga  placeringarna som ingår i  nivå  1.

Långfris tiga  skulder värderas  ti l l  nominel l t värde då  räntorna är rörl iga  och beräknas  motsvara  aktuel l t 

upplupet värde.  
 

 

 

 

 



 
Klassificering av finansiella instrument koncernen - per värderingskategori

Derivat- Låne- ochÖvr finansiella Summa redo-

2019-09-30 instrument fordringar skulder visat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde

Kundfordringar - 23,1 - 23,1 23,1

Kortfri s tiga  placeringar - 2,4 - 2,4 2,4

Likvida  medel - 6,6 - 6,6 6,6

Summa - 32,1 - 32,1 32,1

Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde

Långfris tig skulder ti l l  kreditinsti tut - - 9,1 9,1 9,1

Skulder ti l l  koncernföretag - - 13,0 13,0 13,0

Kortfri s tiga  skulder ti l l  kreditinsti tut - - 19,8 19,8 19,8

Leverantörsskulder - - 12,6 12,6 12,6

Summa - - 54,5 54,5 54,5

NOT 5, FÖRVÄRV UNDER 2019

I  september 2019 förvärvades  Ass is tanspoolen Omsorg Sweden AB ti l l  100%, förvärvet är en del  av s trategin

att träda in i  a ffärsområdet personl ig ass is tans . I  augusti  så ldes  Hedera  Ekonomi  AB ti l l  ett försä l jningspris

på  1 kr. Försä l jningen motsvarar en extraordinär kostnad på 0,6 MSEK.

I september 2019 förvärvades  Ass is tanspoolen Omsorg Sweden AB ti l l  100%, förvärvet är en del  av s trategin

att träda in i  a ffärsområdet personl ig ass is tans .

Förvärvet gjordes  genom kontanta  beta lningar om 19,5 MSEK och beräknade ti l läggsköpeski l l ing om 2 MSEK som 

gav en goodwi l l  om 21,7 MSEK. Goodwi l l  avser främst potentia l  i  marknadspos i tion och lönsamhet i  rörelsen.

Finans iering skedde genom nyemiss ion och en förvärvskredit. Konsol idering har skett enl igt ful l  goodwi l lmetod.

Den intäkt som ingår i  koncernens  resultaträkning för Q3 2019 uppgår ti l l  8,4 MSEK.

Förvärvet bidrog också  med ett rörelseresultat på  1,1 MSEK för samma period. För perioden januari  ti l l  december

 2018 uppgick Ass is tanspoolens  omsättning ti l l  106 MSEK och rörelseresultatet uppgick ti l l  3,1 MSEK.

Nedan redovisas  erlagd köpeski l l ing samt förvärvade identi fierbara  ti l lgångar och skulder vid förvärvstidpunkten.

Assistanspoolen

Betald ersättning Omsorg Sweden AB Summa

Köpeski l l ing kontant 19,5 19,5

Emitterade aktier 1,0 1,0

Beräknad ti l läggsköpeski l l ing 2,0 2,0

Förvärvsvärde vid 100% 22,5 22,5

Verkl igt värde av förvärvade nettoti l lgångar 0,8 0,8

Goodwill - - 21,7 21,7

Verkligt värde av förvärvade tillgångar och skulder: *

Materiel la  anläggningsti l lgångar 0,2 0,2

Omsättningsti l lgångar exklus ive l ikvida  medel 19,8 19,8

Likvida  medel 1,5 1,5

Summa skulder -20,7 -20,7

Verkligt värde förvärvade nettotillgångar - - 0,8 0,8

Överförd ersättning 19,5 19,5

Ej l ikvidreglerad ersättning 1,0 1,0

Avgår l ikvida  medel  vid förvärv -1,5 -1,5

Tota l t kassaflöde hänförl igt ti l l  förvärv av dotterbolag 19,0 19,0

* Övertagna värden motsvarar verkliga värden  
 

 

 

 

 



 
NOT 6, FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Ökning av Ökning av Totalt

antalet Totalt antal aktie- aktiekapital,

Tidpunkt Transaktion aktier aktier kapitalet, kr krKvotvärde, kr

2010 Bolaget bi ldas 100 000 100 000 100 000 100 000 1,00

2012 Nyemiss ion 4 785 104 785 4 785 104 785 1,00

2013 Apportemiss ion 943 065 1 047 850 943 065 1 047 850 1,00

2013 Nyemiss ion 430 000 1 477 850 430 000 1 477 850 1,00

2014-01-07 Nyemiss ion 591 138 2 068 988 591 138 2 068 988 1,00

2015-01-27 Nyemiss ion 3 996 427 6 065 415 3 996 440 6 065 428 1,00

2015-11-19 Nedsättning av aktiekapita l 0 6 065 415 -5 094 960 970 468 0,16

2015-11-19 Apportemiss ion 31 843 434 37 908 849 5 094 960 6 065 428 0,16

2015-11-19 Sammanläggning 10:1 0 3 790 885 0 6 065 428 1,60

2018-04-09 Nyemiss ion 555 555 4 346 440 888 890 6 954 318 1,60

2018-05-24 Nyemiss ion 1 263 628 5 610 068 2 021 809 8 976 127 1,60

2018-06-11 Nyemiss ion 6 993 5 617 061 11 189 8 987 316 1,60

2018-06-13 Nyemiss ion 198 413 5 815 474 317 461 9 304 777 1,60

2019-09-12 Nyemiss ion 1 444 491 7 259 965 2 311 190 11 615 967 1,60

2019-09-25 Nyemiss ion 396 537 7 656 502 634 461 12 250 428 1,60

 



 
 

 

 
 

 

 

Adresser 
 
 

Hedera Group AB (publ) 
Holländargatan 27 – 113 59 STOCKHOLM 

Tel 08-51836110 
 

Läkarresurs FA Rekryt AB 
Box 1322 – 751 43 UPPSALA 

Tel 018-123504 
 

Svensk Läkartjänst Lil AB 
Produktvägen 8 A - 246 43 Löddeköpinge 

Tel 046-70 91 80 
 

Hedera Medical AB 
Götabergsgatan 20 – 411 34 GÖTEBORG 

Tel 031-7111717 
 

Hedera Helse AB 
Holländargatan 27 – 113 59 STOCKHOLM 

Tel 08-51836110 
 

AddUs Care AB 
Götabergsgatan 20 – 411 34 GÖTEBORG 

Tel 031-7111717 
 

Assistanspoolen Omsorg Sweden AB 
Brandstationsgatan 1 – 386 31  FÄRJESTADEN 

Tel 0485-30377 
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