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Styrelsen och verkställande direktören för Doxa AB (publ.) avger följande årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2020. 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Belopp i KSEK om inte annat anges. Belopp inom parentes 
avser föregående år. 
 

Förvaltningsberättelse 
  
Information om verksamheten 
Doxa AB är ett svenskt dentalbolag som via dotterbolag utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska 
dentalprodukter. Sortimentet består idag av produktlinjen Ceramir® Crown & Bridge, som är ett dentalcement för 
cementering av kronor och broar samt implantat och två nyutvecklade produkter Ceramir® Restore, ett 
tandfyllnadsmaterial och Ceramir® Protect för pulpakappning. 
  
Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Doxa Dental AB och Doxa Dental Inc., där Doxa Dental Inc. är 
verksamt på den nordamerikanska marknaden. Doxa Aktiebolag (publ) är moderbolag och har sitt säte i Uppsala, 
Sverige. 
 
Doxas försäljning 2020 har drabbats hårt av nedstängningarna av tandläkarvården på den nordamerikanska 
marknaden. Fokus under året har därför istället varit på att färdigställa ytterligare två produkter, Ceramir Protect 
och Ceramir Restore, baserade på Ceramir teknologin. Utvecklingen har skett i samarbete med våra strategiska 
utvecklingspartners. Båda produkterna har också under året erhållit FDA godkännande och CE registrering.  
 
Affärside 
Doxas AB:s affärsidé är att utveckla, tillverka och kommersialisera biokeramiska dentala produkter baserat på 
företagets Ceramir-teknologi.  
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
Doxa tecknade distributörsavtal med ytterligare en distributör på den nordamerikanska marknaden, Dental City 
i USA. 

Doxa genomförde byte av Certified Adviser till Redeye AB per den 1 mars 2020. 

Som en konsekvens av Coronapademin infördes i april korttidspermittering om 20 procent för all personal 
anställd i Sverige. Även styrelsen sänkte sitt arvode under perioden med samma procentsats som de 
anställdas lönesänkning. 

Styrelsen i Doxa AB (publ) beslutade om nyemission av aktier om knappt 15 Mkr med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare. 

Två nya produkter, Ceramir® Restore och Ceramir Protect, färdigutvecklades och erhöll FDA godkännande samt 
CE registrering. Det innebär att produkterna nu kan marknadsföras och säljas i både USA och Europa.  
 
Styrelsen i Doxa AB (publ) beslutade om nyemission av aktier om knappt 15 Mkr med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare. Lånet till Adma Förvaltnings AB återbetalades. Adma Förvaltnings AB erbjöd en 
lånegaranti för 2021 10 MSEK. 

Doxas CFO och vice VD meddelade att beslutat sig för att lämna sin respektive roll på Doxa för uppdrag i annat 
bolag. 
 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
Första initiala lanseringsbeställningar skickades vid årets början på Ceramir® Restore QuikCap till majoritetens av 
distributörerna i USA. 
En ny COO är anställd som ersätter Doxas Vice VD som slutade sin anställning under det första halvåret 2021. 
 
Aktuell information 
Aktuell information kring Doxas löpande verksamhet publiceras kontinuerligt på bolagets hemsida, www.doxa.se.  
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NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT 
 
Koncernen 
Koncernens nettoomsättning under året uppgick till 8,5 MSEK (19,3). 
Rörelseresultatet för 2020 uppgick till -13,1 MSEK (-11,1) och resultatet efter skatt uppgick till -13,7 MSEK (-11,3). 
 
Moderbolaget 
Koncerninterna intäkter uppgick till 1,9 MSEK (2,0) och rörelsens kostnader till 5,7 MSEK (5,8).    
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,8 MSEK (-3,8). Resultatet efter skatt uppgick till -11,2 MSEK (-3,8).  
 
 
BALANSRÄKNING OCH FINANSIELL STÄLLNING 
 
Koncernen 
Koncernens balansomslutning uppgick per 31 december 2020 till 14,5 MSEK (16,6). 
 
Det egna kapitalet har ökat och koncernens soliditet har i jämförelse med föregående år ökat från 54 procent till 65 
procent. 
 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 4,5 MSEK (4,7). Koncernens egna kapital uppgick 
vid årsskiftet till 9,4 MSEK (8,9), påverkat av årets resultat.  
 
Moderbolaget 
Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 1,7 MSEK (0,1) och det egna kapitalet till 35,8 
MSEK (32,7). 
 
Fortsatt drift 
Utifrån beslutad budget för 2021 gör styrelsen bedömningen att lånegaranti om 10 MSEK från Adma Förvaltnings 
AB säkrar fortsatt drift för helåret 2021. 

 
 
KASSAFLÖDE 
 
Koncernen 
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2020 till -14,3 MSEK (-9,2). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -1,3 MSEK (-0,8) och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 15,5 
MSEK (-5,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten påverkades av företrädesemission på knappt 15 MSEK 
minus kostnader för emission och 1,3 MSEK är uppskjuten skatt och avgift utbetald från skatteverket i juni i enlighet 
med tillfälliga regler på grund av Covid19-pandemin. 
 
Moderbolaget 
Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2020 till -6 MSEK (-0,1). Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till cirka 14,6 MSEK (0,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
påverkades av företrädesemission på knappt 15 MSEK minus kostnader för emission och 0,4 MSEK är uppskjuten 
skatt och avgift utbetald från skatteverket i juni i enlighet med tillfälliga regler på grund av Covid19-pandemin. 
 
 
MEDARBETARE 
 
Koncernen hade per den sista december 2020 till 10 medarbetare, motsvarande 9,9 heltidstjänster. 
 
LÅNGSIKTIGA INCITAMENTPROGRAM 
 
Det långsiktiga incitamentsprogram riktat till Doxas ledning som infördes i slutet av 2018 har förändrats och 
innefattar nu 714 826 teckningsoptioner och 344 826 personaloptioner och löper totalt över fyra år till och med 2022. 
Programmet innebär en utspädning om cirka 1,7 procent av bolagets totala antal aktier. 
 
I samband med incitamentsprogrammet till bolagets ledning ställde Greg Dingizian, genom sitt bolag Adma 
Förvaltning AB ("Huvudägaren"), ut köpoptioner till ledamöterna i Doxas styrelse. Köpoptionerna ger rätt att förvärva 
aktier i Doxa från Huvudägaren på villkor som speglar villkoren i det ovan nämnda teckningsoptionsprogram för 
Doxas ledning. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för Doxas aktieägare.   
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STYRELSENS ARBETE 
 
Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt 
att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Bolaget utser 
en valberedning enligt det regelverk som beslutades om vid föregående års årsstämma. Den verkställande 
direktören utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. 
Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för VD. 
Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen 
inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa 
Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den. Dock tillämpas Svensk Kod för 
Bolagsstyrning i tillämpliga delar. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisons- eller 
ersättningsfrågor.  
 
Styrelsen har under året haft sexton möten, varav två fysiska som en konsekvens av Coronapandemin. 
 
DOXAS TIO STÖRSTA AKTIEÄGARE 
 
Adma Förvaltnings AB 40 501 527 64,40% 
Skandia, Försäkrings 3 425 435 5,45% 
Ålandsbanken i ägares ställe 3 168 000 5,04% 
Hartmut Wiese 1 379 502 2,19% 
Aktiebolaget Possessor 1 280 454 2,04% 
Christer Svensson 730 323 1,16% 
Jan Rydberg 657 519 1,05% 
Försäkringsbolaget Avanza pension 526 929 0,84% 
Göran Folme 512 396 0,81% 
Artin Ghazarain 507 696 0,81% 
Övriga ägare 10 198 169 16,22% 
Totalt antal aktier 62 887 950 100,00% 
   
   

Källa: Euroclear Sweden aktiebok per 30 december 2020 
 
 
DATA PER AKTIE 
 
 2020 2019 2018 2017 
Nettoresultat per aktie (Kr) -0,24 -0,20 0,14 -0,32 
Eget kapital per aktie (Kr) 0,15 0,16 0,36 0,21 
Antal utestående aktier 62 887 950 55 900 400 55 900 400 55 900 400 
Genomsnittligt antal utestående aktier 56 738 906 55 900 400 55 900 400 32 822 575 
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FLERÅRSÖVERSIKT (MKr) 
 

Koncernen 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 8,5 19,3 16,0 16,3 
Övriga rörelseintäkter 0,6 0,2 0,2 0,1 
Licensintäkter 0 0 17,7 0 
Bruttoresultat exkl. licensintäkter och aktiverat 

arbete 
7,7 10,7 12,1 13,4 

Bruttomarginal (%) 85 55 75 81 
Resultat efter finansiella poster -13,6 -11,3 8,0 -10,6 
Medelantal anställda 10 10 8 8 
Kassaflöde -0,1 -14,9 8,3 9,2 
Balansomslutning 14,5 16,6 28,8 22,7 
Soliditet (%) 65 54 70 52 

 
Moderbolaget 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 1,9 2,0 1,5 1,4 
Resultat efter finansiella poster -11,2 -3,8 -4,0 -10,7 
Medelantal anställda 1 1 0 0 
Balansomslutning 37,5 33,9 37,4 41,5 
Soliditet (%) 95 96 98 97 

 
 
 
 
 
 
RESULTATDISPOSITION 
 

Förslag till behandling av bolagets förlust (Kr): 
 
Balanserad förlust -9 488 968 
Nyemission, överkursfond 10 743 981  
Årets resultat -11 155 572 
   

 -9 900 559 
  
Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs -9 900 559  

  
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. 
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Finansiella Rapporter 
 
Koncernens Resultaträkning  
 
 

(Tkr) Not 2020-01-01-  2019-01-01-   

  2020-12-31  2019-12-31   

      
 

Nettoomsättning 1 8 541  19 274    
Aktiverat arbete för egen räkning  1 228   709     
Övriga rörelseintäkter  577  154   
   10 346  20 137   
         
Rörelsens kostnader      

 
Handelsvaror  -1 372  -8 736  

 
Övriga externa kostnader 2 -9 971  -10 863    
Personalkostnader 3 -11 228   -10 887    
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella         
och immateriella anläggningstillgångar  -631  -607   
Övriga rörelsekostnader  -265  -174    
   -23 467  -31 267   
Rörelseresultat  -13 121  -11 130    
         
Resultat från finansiella poster      

 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0  100  

 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -463  -177   
   -463  -77   
Resultat efter finansiella poster  -13 584  -11 207   
         
Resultat före skatt  -13 584  -11 207  

 
         

Övriga skatter 5 
 

-108  
 

-66 
 

 
Årets resultat  -13 692  -11 273   
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Koncernens Balansräkning 
 
 
TILLGÅNGAR      
       

(Tkr) Not 2020-12-31 
 

2019-12-31 

Anläggningstillgångar    
 
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 6 3 535 2 868 
     
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 199 104 
Inventarier, verktyg och installationer 8 30 43 
   229 147 
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga fordringar  0 0 
    
Summa anläggningstillgångar  3 764 3 015 
     

Omsättningstillgångar    
 
Varulager mm    
Färdiga varor och handelsvaror  3 261 2 743 
     
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  1 650 4 718 
Övriga fordringar  429 506 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 792 901 
   2 871 6 125 
     
Kassa och bank  4 583 4 743 
    
Summa omsättningstillgångar  10 714 13 611 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  14 478 16 626 
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Koncernens Balansräkning 
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       

(Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital      
Aktiekapital  31 444 27 950 
Övrigt tillskjutet kapital  207 664 196 953 
Annat eget kapital inklusive årets resultat  -229 666 -215 982 
Summa eget kapital  9 442 8 921 
    
 
Avsättningar 
Garantiavsättning 10 0 3 412 
       
Långfristiga skulder      
Övriga skulder  30 34 
Summa långfristiga skulder  30 34 
      
Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  
                    

1 440 
                    

11993 
Övriga skulder  1 556 300 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2 010 1 966 
Summa kortfristiga skulder  5 006 4 259 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  14 478 16 626 
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Koncernens förändring i eget kapital 
 
 
 (Tkr)  Aktie- 

kapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat 

Totalt 
 Eget Kapital   

Belopp vid årets ingång 27 950 196 953 -215 982 8 921           
Årets resultat   -13 692 -13 692 
Företrädesemission 3 494 10 711  14 205 
Omräkningsdifferens   -60 -60 
Teckningsoptioner till anställda     68 68 
     

Belopp vid årets utgång 31 444 207 664 -229 666 9 442 
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Koncernens Kassaflödesanalys 
 
 
(Tkr) 
 

Not 
 

2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31 

Den löpande verksamheten      
Resultat före finansiella poster  -13 120 -11 130 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 15 -730 4 037 
Betald skatt och räntenetto  -571 -143 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  -14 421 -7 236 
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager och pågående arbeten  -518 335 
Förändring kundfordringar  3069 -2 945 
Förändring av kortfristiga fordringar  154 -17 
Förändring leverantörsskulder  -552 470 
Förändring av kortfristiga skulder  -2 014 220 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -14 282 -9 174 
    
    
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -1 228 -709 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -148 -41 
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar  31 -31 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 345 -781 
    
    
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  14 205 0 
Upptagna lån  11 322 0 
Amortering av lån  -10 000 -4 990 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   15 527 -4 990 
       
Årets kassaflöde  -100 -14 945 
       
Likvida medel vid årets början  4 743 19 684 
Omräkningsdifferens  -60 4 
    
Likvida medel vid årets slut  4 583  4 743 
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Moderbolaget Resultaträkning  
 
 

(Tkr) Not 2020-01-01- 2019-01-01- 

  2020-12-31 2019-12-31 
    
Nettoomsättning 4 1 869 1 979 
Övriga rörelseintäkter  0 0 
   1 869   1 979   
     
Rörelsens kostnader    
 
Övriga externa kostnader 2 -2 712 -2 596 
Personalkostnader 3 -2 951 -3 177 
Avskrivningar av materiella och immateriella     
anläggningstillgångar  0 0 
   -5 663 -5 773 
    
Rörelseresultat  -3 794 -3 794  
     
Resultat från finansiella poster    
Räntekostnader och liknande resultatposter  -362    0    
Nedskrivning aktier i dotterföretag 12 -7 000 0 

    
Resultat efter finansiella poster  -11 156 -3 794 
     
Resultat före skatt  -11 156 -3 794 
     
Skatt på årets resultat 5 0 0 
Årets resultat  -11 156 -3 794 
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Moderbolaget Balansräkning 
 
(Tkr) 
      
       
TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 6 0 0 
       

Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 8 0 0 
       

Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 12, 13 30 000 30 000 
Andra långfristiga fordringar  0 0 
Fordringar hos koncernföretag 14 3 924 3 004 
    
Summa anläggningstillgångar  33 924 33 004 
       
    

Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Fordringar hos koncernföretag  1 570 495 
Övriga fordringar  147 51 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 155 233 
   1 872 779 
       
Kassa och bank  1 746 124 
    
Summa omsättningstillgångar  3 619 903 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  37 543 33 907 
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Moderbolaget Balansräkning 
 
(Tkr) 
 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  31 444 27 950 
Reservfond  14 256 14 256 
   45 700 42 206 
       

Fritt eget kapital      
Överkursfond  193 683 182 939 
Balanserad vinst eller förlust  -192 428 -188 634 
Årets resultat  - 11 156 - 3 794 
   -9 901 -9 489 
    
Summa eget kapital  35 799 32 717 
 

Långfristiga skulder    
Övriga skulder  15 16 
Summa långfristiga skulder  15 16 
    

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  260 104 
Övriga skulder  447 86 
Skulder till koncernföretag  0 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 022 984 
Summa kortfristiga skulder   1 729 1 174 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   37 543 33 907 
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Moderbolaget förändring i eget kapital 
 

Antal aktier: 62 887 950 

(Tkr)       

 
Aktie- 

kapital 
Reserv- 

fond 
Överkurs- 

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 

Summa 
Eget 

Kapital 
Belopp vid årets ingång 27 950 14 256 182 939 -188 634 -3 794 32 717 
Årets resultat     -11 156 -11 156 
Företrädesemission 3 494  11 180   14 674 
Emissionskostnader   -469   -469 
Resultatdisposition enl. 
beslut av årsstämma    -3 794 3 794  0 

Personaloptioner          33  33 
       

Belopp vid årets utgång 31 444 14 256 193 650 -192 395 -11 156 35 799 
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Moderbolaget Kassaflödesanalys 
 
Indirekt metod 
 

(Tkr) Not 
2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31 

Den löpande verksamheten      
Resultat före finansiella poster  -3 794 -3 794 
    
    
Räntekostnader  -362 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital  -4 156 -3 794 
       
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av fordran hos koncernbolag  -920 3 339 
Förändring av kortfristiga fordringar  -1 093 42 
Förändring av leverantörsskulder  156 -14 
Förändring av kortfristiga skulder  34 317 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5 979 -110 
       
Investeringsverksamheten      
Investeringar i finansiella tillgångar  -7 000 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 000 0 
       
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  14 205 0 
Upptagna lån  10 366 0 
Amortering lån  -10 000 0 
Likvid teckningsoptioner  31 34 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  14 602 34 
       
Årets kassaflöde  1 623 -76 
       
Likvida medel vid årets början  124 200 

Likvida medel vid årets slut  1 747 124 
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Tilläggsupplysningar 
  
Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Koncernens och Moderföretagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. De viktigaste redovisnings- 
och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. I 
de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan. 
 
Koncernredovisning 
 
Redovisningsprinciper 
I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga dotterföretags verksamheter fram till och med 
den 31 december 2020. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncernen har rätten att utforma företagets finansiella 
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår och utövar bestämmande 
inflytande genom att inneha över hälften av rösterna. Alla dotterföretag har balansdag den 31 december och 
tillämpar Moderföretagets värderingsprinciper. Koncernen redovisas i SEK. 

Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett 
dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar 
dess skulder. 

Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster 
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett 
nedskrivningsbehov.  
  
Omräkning av utländska dotterföretag 
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen har 
omräknats till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs under 
räkenskapsåret. 
 
 
Värderingsprinciper för koncernen och moderbolaget 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 
Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och redovisas i posten Nettoomsättning. Intäkter värderas till det 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för varor som levererats, dvs. till försäljningspris 
exklusive handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag samt mervärdesskatt. 
 
Försäljning av varor 
Försäljningen av varor redovisas när Koncernen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade 
med varornas ägande till kunden, varorna har levererats till kunden och de utgifter som uppkommer till följd av 
transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från försäljningen av varor som inte har några betydande 
serviceförpliktelser redovisas vid leverans. 
 
Ränteintäkter 
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande 
tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden 
 
Låneutgifter 
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och 
liknande resultatposter. 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. 
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Balanserade utvecklingsutgifter 
Utgifter för forskningsfasen i ett projekt att utveckla en ny produkt kostnadsförs i den period då de uppkommer. 
Utgifter som är direkt hänförliga till ett projekts utvecklingsfas redovisas som immateriell anläggningstillgång 
förutsatt att de uppfyller följande krav: 

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas 
• Koncernen har för avsikt att färdigställa tillgången och att använda eller sälja den 
• Koncernen har förutsättningar att använda eller sälja tillgången 
• Det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar 
• Det finns tillräckliga resurser att färdigställa tillgången och för att använda eller sälja den 
• Utvecklingsutgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt 

 
Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier för aktivering kostnadsförs när de uppkommer. 
Anskaffningsvärdet för balanserade utgifter inkluderar utgifterna för tillgångens framtagande. Direkt hänförliga 
utgifter inkluderar personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingen tillsammans med en lämplig andel av 
indirekta kostnader. 
 
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 
Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. 
Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande 
nyttjandeperioder används: 
 
Balanserade utvecklingsutgifter  5 år 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive utgifter 
för att få tillgången på plats och skick för att kunna användas enligt intentionerna med investeringen. 
 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.  Avskrivning av 
materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens/komponentens avskrivningsbara belopp över dess 
nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/komponenten tas i bruk. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
 
Inventarier, verktyg och installationer 3 - 5 år 
 
 
Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
redovisat värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet 
understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 
 
Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är det högsta av verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader utgörs av det pris 
som Koncernen/Moderföretaget beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga parter som är oberoende 
av varandra och som har intresse av att transaktionen genomförs. Avdrag gör för sådana kostnader som är direkt 
hänförliga till försäljningen. Nyttjandevärdet utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång eller en 
kassagenererande enhet väntas ge upphov till.  
 
Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter. En kassagenererande enhet är den 
minsta identifierbara grupp med i allt väsentligt oberoende inbetalningar. Följden är att vissa tillgångars 
nedskrivningsbehov prövas enskilt och vissa prövas på nivån kassagenererande enhet. En nedskrivning återförs 
om tillgångens eller den kassagenererande enhetens återvinningsbara värde överstiger det redovisade värdet och 
fördelas proportionellt över samtliga tillgångar.  
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som uppkommer 
redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och -förluster avseende rörelserelaterade fordringar och skulder i 
utländsk valuta redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster 
och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella poster. 
Icke-monetära poster omräknas inte på balansdagen och värderas till anskaffningsvärde (omräknat till 
transaktionsdagens kurs) förutom icke-monetära poster värderade till verkligt värde som omräknas till valutakursen 
per den dag då verkligt värde fastställdes. 
En monetär post som anses som en del av koncernens nettoinvestering i en utlandsverksamhet redovisas i det 
företaget där differensen uppstår och i koncernredovisningen som en separat komponent direkt i eget kapital. 
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Varulager 
Varulager värderas enligt lägsta värdets principer dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet inkluderar alla utgifter som är hänförliga till tillverkningsprocessen samt 
lämplig andel av tillhörande tillverkningsomkostnader, baserat på normal kapacitet. 
 

Inkomstskatter 
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då en 
underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas i de fall 
det finns en legal kvittningsrätt. 
 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del 
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas inte. 
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner och händelser. Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga 
temporära skillnader, dvs. skillnader mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras 
skattemässiga värden samt skattemässiga underskott.  
En uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på 
innevarande eller framtida skattepliktiga resultat vilket omprövas per varje balansdag. 
 

Likvida medel 
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och andra 
kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som är utsatta för obetydlig risk för 
värdefluktuationer. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader. 
 

Eget kapital 
Eget kapital i koncernen består av följande poster: 
Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier. 
Övrigt tillskjutet kapital som innefattar eventuell premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella 
transaktionskostnader som sammanhänger med nyemission av aktier dras från överkursen, med hänsyn tagen till 
eventuella inkomstskatteeffekter. 
Annat eget kapital inklusive årets resultat som inkluderar följande: 

• Reservfonder 
• Eget kapitalandel i obeskattade reserver 
• Omräkningsreserv; innehåller omräkningsdifferenser från omräkning av finansiella rapporter för 

Koncernens utlandsverksamheter till SEK 
• Balanserat resultat, dvs. alla balanserade vinster och aktierelaterade ersättningar för innevarande 

och tidigare perioder 
 
Alla transaktioner med Moderföretagets ägare redovisas separat i eget kapital. 
Utdelningar som ska betalas ingår i posten Övriga skulder när utdelningarna har godkänts på en bolagsstämma 
före balansdagen. 
 
Avsättningar 
Avsättningar för produktgarantier, legala processer, förlustkontrakt eller andra krav redovisas när företaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet 
för utflödet kan fortfarande vara oviss. 
Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten. 
Avsättningar värderas initialt till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga 
förpliktelsen, baserat på de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga på balansdagen. 
Eventuell gottgörelse som företaget är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern part avseende 
förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte överstiga beloppet för den hänförliga 
avsättningen. 
Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. 
Avsättningen omprövas varje balansdag. Justeringar redovisas i resultaträkningen 
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Ersättningar till anställda 
 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus är ersättningar till anställda 
som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. Kortfristiga 
ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som Koncernen förväntas betala till följd av den outnyttjade 
rättigheten. 
 
Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Koncernen betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och försäkringar 
för enskilda anställda. Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver 
betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten utförs. 
 
Förmånsbestämda pensionsplaner 
Andra pensionsplaner än avgiftsbestämda planer utgör förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen behåller här 
den legala förpliktelsen för eventuella förmåner, även om förvaltningstillgångar har reserverats för finansiering av 
den förmånsbestämda planen. 
 
Aktierelaterade ersättningar till anställda 
Koncernen har aktierelaterade ersättningar för sina anställda som regleras med aktier i Moderföretaget och som 
därmed bokas mot eget kapital. 
Aktierelaterade ersättningar där den anställde inte behöver fullgöra en viss tjänstgöringsperiod innan denne har en 
ovillkorlig rätt till ersättning kostnadsförs i sin helhet vid tilldelningstidpunkten. Aktierelaterade ersättningar där den 
anställde ska fullgöra en viss tjänstgöringsperiod innan denne har en ovillkorlig rätt till ersättning kostnadsförs under 
intjänandeperioden.  
Vid den initiala värderingen av tilldelade aktier tas hänsyn till marknadsvillkor och villkor om inte är intjänandevillkor. 
Tilldelade aktier omvärderas inte. Verkligt värde på tilldelade aktier/aktieoptioner bestäms som 
aktiernas/aktieoptionernas observerbara marknadspris. 
 
Ändrade intjäningsvillkor som gynnar den anställde återspeglas i det belopp som redovisas i eget kapital. Övriga 
ändringar påverkar inte värderingen. Indragning eller reglering av aktierelaterade ersättningar som regleras med 
aktier redovisas som en förkortning av intjänandeperioden. Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument 
till anställda som ersättning för köpta tjänster kostnadsförs under de perioder under vilka tjänsterna utförs. Den 
avsättning som uppkommer omvärderas per varje balansdag. 
 

Eventualförpliktelser 
Som ansvarsförbindelse redovisas: 

• En möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av 
att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller 

• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet 

 
Moderbolagets värderingsprinciper 
Moderbolaget tillämpar samma värderingsprinciper som koncernen förutom enligt följande: 
 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. 
Utdelningar från dotterföretag redovisas som intäkt. 
 
Aktieägartillskott 
Moderföretaget redovisar lämnade aktieägartillskott som en ökning av värdet på andelarna i dotterföretaget. 
Återbetalningar av aktieägartillskott minskar det redovisade värdet på andelarna i dotterföretaget. Erhållna 
aktieägartillskott redovisas som en ökning av eget kapital. Återbetalningar av aktieägartillskott av erhållna 
aktieägartillskott minskar eget kapital. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
• Nettoresultat per aktie - periodens resultat i förhållande till genomsnittligt vägt antal aktier. 
• Eget kapital per aktie - eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut.  
• Soliditet - eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
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Uppskattningar och bedömningar 
 
När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade 
redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar 
redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där sådana 
uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för Koncernen, och som därmed kan påverka resultat- och 
balansräkningarna i framtiden, beskrivs nedan. 
 
Betydande bedömningar 
Följande är betydande bedömningar som har gjorts vid tillämpning av de av Koncernens redovisnings-principer 
som har den mest betydande effekten på de finansiella rapporterna. 
 
Aktivering av immateriella tillgångar 
Fördelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt av produkter och bestämning av 
huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter är uppfyllda kräver bedömningar. Efter aktivering övervakas 
huruvida redovisningskraven för utvecklingskostnader uppfylls även fortsättningsvis och om det finns indikationer 
på att de aktiverade utgifterna kan vara utsatta för en värdenedgång. Koncernen innehar balanserade immateriella 
tillgångar som ännu inte färdigställts. Sådana ska nedskrivnings prövas åtminstone årligen. För att kunna göra detta 
måste uppskattning göras av framtida kassaflöden hänförliga till tillgången eller den kassagenererande enhet som 
tillgången ska hänföras till när den är färdigställd. En lämplig diskonteringsränta ska också bestämma för att kunna 
diskontera dessa beräknade kassaflöden. 
 
Osäkerhet i uppskattningen 
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som har den mest betydande effekten på redovisning 
och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet från dessa kan avvika väsentligt. 
 
Nedskrivningar 
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassagenererande enhet 
baserat på förväntade framtida kassaflöde och med användning av en lämplig ränta för att kunna diskontera 
kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden om framtida kassaflöde och fastställande av en lämplig 
diskonteringsränta. 
 
Nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar 
Per varje balansdag görs en genomgång av gällande bedömningar av nyttjandeperioder för avskrivningsbara 
tillgångar. 
 
Varulager 
Per varje balansdag görs en beräkning av nettoförsäljningsvärdet för varulagret varmed de mest tillförlitliga uppgifter 
som finns tillgängliga beaktas. Det framtida försäljningsvärdet kan påverkas av framtida teknologi och andra 
marknadsdrivna förändringar som kan minska framtida försäljningspriser. 
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Noter  

 
(Tkr) 
  
Not 1 Nettoomsättningens fördelning 
 
Koncernen 

 2020 2019 
Nettoomsättningen per geografisk marknad   
Nordamerika 8 005 16 370 
Europa exklusive Norden 87 636 
Norden 160 348 
Övriga marknader inklusive Japan 289 1 920 

 8 541 19 274 
 
 
 
Not 2 Ersättning till revisor 
 
Koncernen 2020 2019 

 
Revisionsuppdrag 283 237 
Övrigt uppdrag 6 0 
   
 

Moderbolaget 2020 2019 
 
Revisionsuppdrag 213 183 

   Övrigt uppdrag 6 0 
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Not 3 Anställda och personalkostnader 
 

Koncernen 
 2020 2019 
Medelantalet anställda   
Kvinnor 5 6 
Män 5 4 
  10 10 
      
Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande direktör 1 953 
                      2 

045 
Övriga anställda 5 852 5 048 
 7 804 7 093 
      
Sociala kostnader   
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 289 342 
Pensionskostnader för övriga anställda 641 518 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 2 311 2 254 
  3 241 3 114 
      
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 11 045 10 207 

 
 
Moderbolaget 
 2020 2019 
Medelantalet anställda     
Kvinnor 0 0 
Män 1 1 
  1 1 
      
Löner och andra ersättningar     
Styrelse och verkställande direktör 1 953 2 045 
Övriga anställda 0 0 
  1 953    2 045 
      
Sociala kostnader     
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 289 342 
Pensionskostnader för övriga anställda 0 0 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 688 720 
  977 1 062 
      
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 2 930 3 107 

 
 
Not 4 Koncerninterna transaktioner 
 

Moderbolaget 
 2020 2019 

   
Årets försäljning till koncernbolag 1 841 1 979 
 1 841 1 979 
   
Årets inköp från koncernbolag 0 0 

 0 0 
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Not 5 Skatt på årets resultat 
 2020-12-31 2019-12-31 
 
Övriga skatter -108 -66 
Skatt på årets resultat 0 0 
 
Koncernen har skattemässiga underskottsavdrag som kan komma att utnyttjas mot skattepliktiga vinster i 
framtiden. När det är sannolikt att skattepliktiga vinster kommer att genereras skall bolaget redovisa en uppskjuten 
skattefordran. En aktivering av uppskjuten skatt skulle ge en uppskjuten fordran på 25 532 tkr per 2020-12-31 
enligt 2021 års skattesats. Företagsledningen har bedömt att förutsättningarna ännu ej föreligger för att kunna 
bokföra en uppskjuten skattefordran. 

 
 
 
Not 6 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 
 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 7 057 6 348 
Årets aktivering 1 228 709 
Utrangering 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 285 7 057 
      
Ingående avskrivningar -4 189 -3 633 
Årets avskrivning -561 -556 
Utrangering 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 750 -4 189 
      
Utgående redovisat värde 3 535 2 868 

 
 
Moderbolaget 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 150 150 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 150 
      
Ingående avskrivningar -150 -150 
Årets avskrivningar 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -150 -150 
      
Utgående redovisat värde 0 0 

 
 
 
Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 358 358 
Inköp under året 152 0 
Försäljning och utrangering 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 510 358 
      
Ingående avskrivningar -254 -217 
Årets avskrivningar -57 -37 
Återläggning vid försäljning och utrangering 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -311 -254 
      
Utgående redovisat värde 199 104 
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 
 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 619 594 
Inköp 0 43 
Försäljning och utrangering -4 -18 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 615 619 
    
Ingående avskrivningar -576 -560 
Årets avskrivningar -13 -16 
Återläggning vid försäljning och utrangering 4 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -585 -576 
    
Utgående redovisat värde 30 43 

 
 
Moderbolaget 
  2020-12-31 2019-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 510 510 
Inköp 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 510 510 
     
Ingående avskrivningar -510 -510 
Årets avskrivningar 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -510 -510 
     
Utgående redovisat värde 0 0 

 
 
 
 
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31 
   

Förutbetalda patentkostnader 80 121 
Hyror 402 306 
Övriga poster 310 474 
  792 901 

 
Moderbolaget 
  2020-12-31 2019-12-31 
   

Förutbetalda patentkostnader 80 121 
Övriga poster 75 112 
  155 233 

 
 
Not 10 Avsättningar 
 
Koncernen 
 
De redovisade värdena för avsättningar och förändringar av dessa är enligt följande: 
   
              2020-12-31 2019-12-31 

Ingående redovisat värde  3 412 0 
Tillkommande avsättningar 0 5 000 
Ianspråktagna belopp -1 357 -167 
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Återförda belopp -2 055 -1 421 
Utgående redovisat värde  0 3 412 

 
 
 
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
Koncernen 
  2020-12-31 2019-12-31  
       
Upplupna semesterlöner 334 423  
Upplupna sociala avgifter/löneskatt 539 460  
Övriga upplupna kostnader och förbetalda intäkter 1 137 1 083  
  2 010 1 966  

 
Moderbolaget 
  2020-12-31 2019-12-31  
       
Upplupna semesterlöner 117 76  
Upplupna sociala avgifter/löneskatt 190 118  
Övriga upplupna kostnader och förbetalda intäkter 715 790  
  1 022 984  

 
Not 12 Andelar i koncernföretag 
 
Moderbolaget 
  2020-12-31 2019-12-31  
       
Ingående anskaffningsvärden 228 195 228 195  
Kapitaltillskott 7 000 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 235 195 228 195  
     
Ingående nedskrivningar -198 195 -198 195  
Årets nedskrivningar -7 000 0  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -205 195 -198 195  
     
Utgående redovisat värde 30 000 30 000  

 
 
 
Not 13 Specifikation andelar i koncernföretag 
 
Moderbolaget 
  
Namn 

Kapital- 
andel % 

Rösträtts- 
andel % 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde 

Doxa Dental AB 100 100 50 000 30 000 
      

  Org.nr Säte 
Eget kapital 

(TSEK) 
Resultat 
(TSEK) 

Doxa Dental AB 556874-2596 Uppsala 3 487 -9 695 
 
 
 
Not 14 Fordringar hos koncernföretag 
 
Moderbolaget 
 2020-12-31 2019-12-31 

 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 004 6 052 
Nya fordringar 8 720 0 
Betalningar/Amorteringar -7 800 -3 048 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 924 3 004 
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Not 15 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
 
Koncernen 
 2020-12-31 2019-12-31 

 

Förlust vid utrangering 0 18 
Återläggning utrangering -4 0 
Avskrivningar 631 607 
Garantiavsättning -1 357 3412 
 730 4 037 

 
Not 16 Ställda säkerheter 
 
Koncernen 
 2020-12-31 2019-12-31 

 

 
För egna skulder och avsättningar Inga Inga 
   

 
Moderbolaget 
 2020-12-31 2019-12-31 
 

För egna skulder och avsättningar     
Borgen ställd till förmån för dotterbolag 0 0 

 
 
 
Not 17 Eventualförpliktelser 
 
Koncernen Inga Inga 

 
   

Moderbolaget   
Kapitaltäckningsgaranti för dotterbolag Doxa Dental AB Obegränsad      Obegränsad 
 
 
 
Not 18 Väsentliga händelser efter balansdagen 
 
Styrelsen bedömer att Coronapandemin som fortfarande har en icke oväsentlig inverkan på omvärlden fortsatt kan 
komma att få en negativ effekt på bolagets resultat på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur 
stor. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten. 
 
Första initiala lanseringsordrarna för nya produkten Ceramir® Restore QuikCap har levererats till majoriteten av 
distributörerna i USA 
 
Digital årsstämma hålls tisdagen den 1 juni kl. 17.00 i Uppsala. 
Den fullständiga kallelsen kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.doxa.se och även införas i Post- 
och Inrikes Tidningar. Den fullständiga kallelsen skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin 
postadress. Beställning kan ske på telefon 018-478 20 00. 
 
 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 
 

Signaturer på nästa sida 



Uppsala den 15/4 2021
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LedamotOrdforande
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Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
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Henrik Nedoh
Verkstallande direktor
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I FINNHAMMARS

REVISIONSBERATTELSE

Till bolagsstamman i Doxa AB (pubi)
Org.nr. 556301-7481

Rapport om andra krav cniigt lagar och andra forfattniiigar

Uttalandcn

Utdver vSr revision av Srsredovisningen och koncemredovisningcn har vi
aven utfbrt en revision av st>relsen och verkstallande dircktOrcns
fftrvaltning f&r Doxa AB (publ) ffir Sr 2020-01-01—^2020-12-31 samt av

fcrslaget till dispositioncr bctrafTandc bolagets vinst eiler fftrlust.

Rapport om Srsredovisningcn

littalanden

Vi har utfbrt en revision av arsredovisningen och koncemredovisningcn

fbr Doxa AB (pubi) for Sr 2020-01-01—2020-12-31.

Enligt v3r uppfatlning har arsrcdovisningen och koncemredovisningcn

upprattats i eniighet med irsredovisningslagen och ger en i alia vasentliga
avseenden raitvisande bild av moderbolagets och konccmcns finansiclla

siallning per den 31 dcccmbcr 2020 och av dess finansiclla rcsultat och

kassaflode for Aret cniigt arsrcdovisningslagen. FOrvallningsbcrattclscn ar

forenlig med arsredovisningcns och koncemredovisningens Ovriga dclar.

Vi lillstyrker darfor alt bolagsstamman fastsiailer resultalrakningcn och

balansr^ningen for moderbolaget och koncemen.

Grund for uttalandcn

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)

och god revisionssed i Sverige. V3rt ansvar enligt dessa standardcr beskrivs
narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 3r oberocnde i forhillande till

moderbolaget och koncemen cniigt god revisorsscd  i Sverige och har i

Ovrigt fiillgrort van yrkcsetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbcvis vi har inhamtat dr tillrackliga och

andamdlsenliga som grund for vira uttalandcn.

Vi tillstyrkcr att bolagsstamman bchandlar forlusten enligt forslaget i
forvaltningsberattelsen och beviijar styrelsens ledamOtcroch verkstallande
direklOren ansvarsfrihet for rakenskapsarel.

Grund for uttalandcn

Vi har utfort revisionen cniigt god revisionssed  i Sverige. VSrt ansvar

cniigt denna beskrivs narmare i avsnittet ffev/sor/wansvnr Vi aroberoende

i forhdllande till moderbolaget och koncemen enligt god revisorsscd i

Sverige och har i Ovrigt fullgjort virl yrkcsetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbcvis vi har inhdmlat dr tillrackliga och

andamdlsenliga som grund for vdra uttalandcn.

Styrelsens och verkstallande direktSrens ansvar

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioncr betraffande

bolagets vinst eiler forlusl. Vid fojslag till uidelning innefaltar delta bland
annat en bedOmning av om utdelningen ar forsvarlig med hansyn till de

krav som bolagets verksamhctsart, omfattning och risker staller pd
storleken av boli^els cgna kapital, konsolideringsbehov, likviditct och

stallningiOvrigl.

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och forvaltningcn av bolagets

angelagenheter. Detta inncfattar bland annat att fortlOpande bcdOma

bolagets och koncemens ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation ar uiformad s& att bokforingen, medeisforvaltningen  och

bolagets ekonomiska angelagenheter i Ovrigt kontrolleras pd etl

bctryggande satt. Den verkstallande direktOren ska skOta den lOpande
forvaltningcn enligt styrelsens rikllinjer och anvisningar och bland annat

vidta de Slgarder som dr nOdvdndiga for att bol^cts bokforing ska

fullgOras i Overenskommelse med lag och for att medeisforvaltningen ska

skotas pa ett bctryggande satt.

Styrelsens och verkstallande direktdrens ansvar
Det ar styrelsen och verkstallande direktOren som har ansvaret for att
drsredovisningen och koncemredovisningcn upprdttas och att den ger en

rattvisande bild enligt arsredovisningsl^en. Styrelsen och verkstallande
direktOren ansvarar dven for den interna kontroll som de bedOmer dr

nOdvandig for att uppraita en arsrcdovisnitig och koncemredovisning som
inte innehdller ndgra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi

oegentligheter eiler misstag.

Vid upprattandet av drsredovisningen och koncemredovisningcn ansvarar

styrelsen och verkstallande direktOren for bedOmningen av bolagets och
koncemens formSga att fortsaita verksamheten. De upplyscr, n3r sd dr

tillampligt, om forhdllanden som kan pdverka formdgan att fortsdtta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Aniagandct om

fortsatt drift tilldmpas dock inte om styrelsen och verkstallande direktOren
avser att likvidera bolaget, upphOra med verksamheten eiler inte har ndgot

realistiskt aJtemaliv till alt gOra ndgoi av delta.

Revisorns ansvar

Vdrt mdl ar att uppnd en rimlig grad av sakerhet om humvida

drsredovisningen och koncemredovisningcn som helhet inte innchdller

nSgra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pd oegentligheter eiler

misstag, och att Idmna en revisionsberattelse som innehailcr vdra
uttalandcn. Rimlig sakerhet hr cn hOg grad av sakerhet, men 3r ingen

garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighel om en sddan
finns. Felaktigheter kan uppslS pd grund av oegentligheter eiler misstag
och anses vara vasentliga om de enskill eiler tillsammans rimligen kan

forvantas pdverka de ekonomiska beslut som anvandarc fattar med grund i

drsredovisningen och koncemredovisningcn,

En ytterligare beskrivning av vdrt ansvar for revisionen av drsredo

visningen finns pd Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektioncn.se/m/showdocument/documents/rev_dok/rcvis

ors_ansvar.pdf. Denna beskrivning ar en del av revisionsberattelsen.

Revisorns ansvar

Vdrt mdl belrafTandc revisionen av forvaltningcn, och darmed vdrt

uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbcvis for att med en

rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om ndgon styrelseledamot och
verkstallande dtrekWren t ndgot vasentligt avseende;

● foretagit ndgon dtgdrd eiler ̂ ort sig skyldig till ndgon forsummclsc som
kan foranleda ersdltningsskyldighet mot bolaget

♦ pdndgot annat satt handlal i strid med aktiebolagslagen, drsredovisnings-
lagen eiler bolagsordningcn.

Vdrt mdl betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av bolagets

vinst eiler forlust, och darmed vdrt uttalande om detta, ar att med rimlig

grad av sakerhet bedOma om forslaget 3r forenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig sakerhet ar cn hOg grad av sakerhet, men ingen garanti for alt en
revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer all

upptacka dtgarder eiler forsummelser som kan foranleda ersaitnings-
skyldighet mot bolaget, eiler att ett forslag till dispositioner av bolagets
vinst eiler forlust inte ar forenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vdrt ansvar for revisionen av forvaltningcn

finns pd Revisorinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/m/showdocument/documenls/rev_dok/revis

ors_ansvar.pdf Denna beskrivning ar en del av revisionsberattelsen.

SlockhtJIm 20.

Finnh&imars Revisionsbyrd AB

Bcngt Bcergrehn
Auktoriscrad revisor
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