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Osäkerheten om innebörden av de nya reglerna för RUT-och ROT-avdraget, som 
infördes 1a januari 2016, påverkade två av koncernens ingående verksamheter, 
HomeMaid och Veteranpoolen, under året. Tillväxten för koncernen var 7,9 % för året. 
Rörelseresultatet för helåret uppgår till 26 072 (25 525) kkr.

För HomeMaids del inleddes året med negativ tillväxt det första kvartalet. Under första 
halvåret såg hemservicebranschen ingen tillväxt i RUT medan det för HomeMaids del 
vände uppåt i april. Sedan dess var tillväxten god och året avslutades starkt. HomeMaid 
har arbetat vidare med satsningar på digitala medier och utveckling av nya tjänster 
för att möta våra kunders behov och underlätta samtalet med dessa. Satsningarna 
kommer att fortsätta under 2017.

2017 är också året då HomeMaid fyller 20 år – vilket ska firas. När HomeMaid grun-
dades 1997 gjordes det med förvissningen om att det måste finnas utrymme för vita 
städtjänster i Sverige. 

Företaget förde en tynande tillvaro fram till 2007 då RUT-avdraget introducerades 
och resten är historia….Familjers och äldres önskan och behov av att få avlastning 
i vardagen, till en rimlig kostnad, är beständig och kommer fortsätta att växa. Detta 
skapar många arbetstillfällen. Att våra medarbetare har anställningar på kollektiv-
avtalsenliga villkor ger HomeMaid en sund bas och en långsiktig konkurrensfördel. 
HomeMaid utför sina tjänster med medarbetare från jordklotets alla hörn – en aldrig 
sinande källa till glädje och energi. 

Veteranpoolens tillväxt och expansion fortsatte under 2016 men under kvartal 4 
mattades tillväxten framförallt beroende på vikande försäljning av hantverkstjäns-
ter jämfört med motsvarande period föregående år. Den aviserade sänkningen av 
skattereduktionen från 1a januari 2016 ledde till en tillfällig efterfrågetopp sista 
kvartalet 2015.
Bemanningsaffären mot företagskunder fortsatte att utvecklas mycket positivt och 
fler och fler företagskunder väljer att använda Veteranpoolen som en extra resurs och 
hjälp vid tillfälliga behovstoppar. Under 2016 etablerade Veteranpoolen nya kontor 
i Örebro, Sundsvall, Hudiksvall, Umeå och Östersund. 

Tvättverksamheten i Göteborg, Betjänten, tvättar sedan över två år tillbaka med ny, 
miljöanpassad teknik vilket är till fördel för både kunder, medarbetare och miljön. 
Betjänten har tre tvättanläggningar. Miljöprover har fortsatt utförts i anläggningarna 
under året enligt ett program utformat tillsammans med Miljöförvaltningen i Göteborg. 

Eva-Karin Dahl   

VD har ordet:
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Om HomeMaid
HomeMaid AB är ett företag inom tjänstesektorn och 
har tre verksamhetsben: HomeMaid med hushållsnära 
tjänster; bemanningsverksamhet i dotterbolaget Ve-
teranpoolen samt tvättverksamhet i Göteborg genom 
dotterbolaget Betjänten. HomeMaid ABs vision är att 
vara ett starkt och lönsamt företag, verksamt inom 
Norden samt ha en marknadsledande position i Sverige.

HomeMaid startade 1997 och finns på 18 orter med 
egna kontor; Veteranpoolen, som förvärvades 2013, är 
representerat på ett 40 tal orter i Sverige och Betjän-
ten som grundades 2005 har 4 butiker/ anläggningar i 
Göteborgs stad. Majoriteten av tjänsterna erhållna via 
HomeMaid är berättigade till RUT- avdrag, och tjänster 
via Veteranpoolen till ROT- och RUT-avdrag. Tillsammans 
kan vi erbjuda våra tjänster i nästan hela Sverige.

Intresset att köpa tjänster är starkt i Sverige. I en stressig 
vardag behövs det hjälp att pussla ihop ekvationen ar-
bete, barn, fritidsaktiviteter, hushållsgöromål, trädgård, 
tillsyn om bostaden mm. Under 2016 ändrades reglerna 
för RUT-och ROT-avdraget den 1a januari. Nya tjänster 
tillkom i RUT-avdraget den 1a augusti såsom flyttjänster, 
trädbeskärning och IT-hjälp i hemmet. RUT-branschen 
hade ingen tillväxt årets första 7 månader men växte med 
23 % de sista 5. Antalet ROT-köpare minskade med 14,9 
% medan antalet RUT-kunder ökade med 8,9 % (8,5 %).

Vid introduktionen av RUT-avdraget 2007 bedömdes 
det att branschen skulle ha en möjlighet att omsätta 
5 miljarder kronor årligen – nu omsätter branschen 7,4 

(6,7) miljarder och har skapat 24 000 (22 000) nya, vita 
arbetstillfällen.
  
HomeMaid AB är ett företag vars affärsidé är att skänka 
lite magi till våra uppdragsgivares vardag genom att 
avlasta dessa bekymret att hinna med både hem, jobb 
och familj. Vi verkar och agerar lokalt utifrån de förutsätt-
ningar som råder just på orten. Vår storlek blir en fördel 
för kunden då vi utnyttjar och delar vår gemensamma 
kunskap och erfarenhet. Och – kanske viktigast, som kund 
kan du lita på oss. Vi är professionella yrkesmänniskor 
med försäkringar och rutiner i ordning, kollektivavtal på 
plats och som tar ansvar.

Segment
HomeMaid
Region Mellansverige hade en tillväxt på 3,4 % (6,3 %). 
Region Norr hade en tillväxt på 3,5 % (10,1 %). Region 
Syd hade en tillväxt på 3,5 % (-1,9 %).  

Veteranpoolen
Veteranpoolen hade fortsatt tillväxt under 2016. Fram-
förallt bemanningsaffären hade framgångar och fler 
och fler företag valde att använda Veteranpoolen som 
en extraresurs och hjälp vid tillfälliga behovstoppar. 
Under 2016 växte Veteranpoolen med 15,2 % (33,5 %). 

Betjänten
Betjänten hade en negativ tillväxt under 2016. Resultatet 
påverkades negativt av miljöprovtagningar, anpassningar 
till lokaler och tvätteknik. 

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Styrelsen och verkställande direktören för HomeMaid AB (publ), organisations-
nummer 556543-8883, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 1 januari 2016 – 31 december 2016.
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HomeMaids samarbetspartner

HomeMaid

Veteranpoolen

Geografisk spridning
HomeMaid och Veteranpoolens strategi är att successivt 
etablera sig på orter där en potentiell marknad finns.

HomeMaid har i dagsläget kontor på 18 orter, från 
Sundsvall i norr till Malmö i söder samt långvariga sam-
arbetspartners på de orter där vi inte är representerade 
själva. Veteranpoolen är etablerat med ett 40 tal kontor 
runt om i Sverige. 

Koncernstruktur
HomeMaid AB (publ) är moderbolag i en koncern med 
två helägda dotterbolag. I moderbolaget bedrivs den 
hushållsnära tjänsteverksamheten samt en del koncern-
gemensamma aktiviteter. I dotterbolaget Veteranpoolen 
AB bedrivs bemanningsverksamhet inom bl.a. ROT- och 
RUT- området av veteraner (dvs pensionerade professi-
onella), i dotterbolaget Betjänten AB bedrivs verksamhet 
inom tvätteri- och skrädderitjänster i Göteborgsregionen.
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Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 356 202 (330 131) kkr. Detta motsvarar en ökning om 26 071 kkr eller 7,9 %. 
Koncernens resultat uppgick till 19 933 (19 152) kkr innebärande en nettovinstmarginal om 5,6 %   (5,8 %). 

KVARTALSÖVERSIKT (KONCERNEN)
Nedanstående översikt visar resultatutvecklingen per kvartal för åren 2016 och 2015. 

Ekonomisk utveckling

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015
Nettoomsättning 72 353 100 849 90 929 92 071 68 650 90 655 83 192 87 634
Övriga rörelseintäkter 15 268 128 194 39 118 137
 72 368 101 117 91 057 92 265 68 689 90 773 83 329 87 634

Material mm -563 -814 -793 -984 -638 -617 -547 -847
Övriga externa kostnader -15 107 -21 964 -19 360 -18 788 -13 072 -19 407 -16 866 -18 375
Personalkostnader -54 359 -67 900 -59 419 -66 182 -50 614 -61 806 -54 774 -61 857
Av- och nedskrivningar -1 130 -1 118 -1 139 -1 115 -1 022 -1 039 -1 052 -2 367
 -71 159 -91 796 -80 711 -87 069 -65 346 -82 869 -73 239 -83 446

RÖRELSERESULTAT 1 209 9 321 10 346 5 196 3 343 7 904 10 090 4 188

Finansnetto -47 -69 -12 -2 -97 -73 -61 -36
Skatt -416 -2 104 -2 477 -1 012 -839 -1 921 -2 291 -1 056

PERIODENS RESULTAT 746 7 148 7 857 4 182 2 407 5 910 7 738 3 096
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ÅRSÖVERSIKT (KONCERNEN)

NYCKELTALSÖVERSIKT (KONCERNEN)

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning 356 202 330 131 290 058 269 052 176 800 149 392 129 120 108 645
Övriga rörelseintäkter 605 294 261 109 11 52 1 446 160
 356 807 330 425 290 319 269 161 176 811 149 444 130 566 108 805

Material mm -3 514 -2 649 -2 070 -1 881 -2 541 -2 058 -2 937 -2 416
Övriga externa kostnader -75 219 -67 720 -58 425 -52 902 -25 601 -19 519 -17 948 -13 558
Personalkostnader -247 860 -229 051 -204 490 -190 484 -138 596 -110 393 -92 679 -85 024
Av- och nedskrivningar -4 502 -5 480 -4 149 -4 510 -4 360 -1 722 -1 914 -1 791
 -330 735 -304 900 -269 134 -249 780 -171 098 -133 692 -115 478 -102 789

RÖRELSERESULTAT 26 072 25 525 21 185 19 381 5 713 15 752 15 088 6 016

Finansnetto -130 -267 -495 -816 132 288 -49 -77
Skatt -6 009 -6 106 -4 773 -4 401 -2 420 -4 308 -3 730 -2001

PERIODENS RESULTAT 19 933 19 152 15 917 14 164 3 425 11 732 11 309 7940

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Rörelsemarginal % 1) 7,3 7,7 7,3 7,2 3,2 10,5 11,7 5,5
Soliditet % 47,8 46,6 44,1 39,6 32,6 51,2 55 46,5
Eget kapital per aktie kr 3,6 3,6 3,2 2,7 2,3 2,5 2,2 1,5
Resultat per aktie kr 1,09 1,06 0,89 0,79 0,19 0,66 0,63 0,45
Börsvärde per balansdagen mkr 279 227 160 121 73 80 103 34,8
Aktiekurs per balansdagen kr 13,30 12,0 7,45 6,8 4,1 4,5 5,8 2

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgår till 66 445 (64 753) kkr 
per balansdagen. Soliditeten uppgår till 47,8 % jämfört 
med 46,6 % per 2015-12-31. Eget kapital per aktie uppgår 
till 3,64 (3,55) kronor vid årsskiftet.

Investeringar
HomeMaids strategi avseende förvärv av verksamheter 
är att affärsvolymen skall komplettera en redan befintlig 
verksamhet för att ge synergi- och merförsäljningsef-
fekter eller att den skall ske som ett led i etableringen 
på en ny ort.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar avser 
främst bilar som finansieras via finansiell leasing. Öv-
riga investeringar avser framförallt kontorsutrustning 
och liknande.

Investeringar i övriga immateriella tillgångar avser såväl 
identifierade kundrelationer i förvärvade bolag som 
investeringar i verksamhetsstödjande system samt 
inköp av franchisedistrikt.

1) Rörelseresultat/Nettoomsättning
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Nyetableringar                                 
Veteranpoolen etablerades i Örebro, Sundsvall, Hudiks-
vall, Umeå och Östersund under året.

Årsstämma
Årsstämma hölls den 19 maj på HomeMaids kontor i 
Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 
2 610 037 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 360 037 
av aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade 
vilket motsvarar 42,6 % av rösterna. Följande beslutades:

• Stämman beslutade att fastställa resultat- och ba-
lansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande 
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

• Stämman beslutade att disponera resultatet enligt 
styrelsens förslag innebärande att utdela 18 241 kkr 
motsvarande en utdelning om 1,00 kr per aktie.

• För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande 
funktionärer: Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson 

(omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval) 
och Ingrid Nordlund (nyval). Vid efterföljande konstitue-
rande styrelsemöte omvaldes Eva-Karin Dahl till VD och 
Mats Claesson till styrelsens ordförande.

• Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med 
styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av 
högst 600 000 aktier av aktieslag B med eller utan 
aktieägarnas företrädesrätt. 

• Stämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med 
styrelsens förslag, att fatta beslut om emission av 
teckningsoptioner av högst 600 000 aktier av aktieslag 
B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

• Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare.

Betjänten AB
Utredning angående miljöpåverkan i dotterbolaget 
Betjänten AB pågick under året.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Anmälningspliktig verksamhet
Dotterbolaget Betjänten AB bedriver verksamhet som 
är anmälningspliktig enligt SFS 1998:899.
Anmälningsplikten avser tvätt med lösningsmedel som 
används i kemtvättsprocessen. Betjänten AB ersatte under 
2014 gammal tvätteknik med ny, miljöanpassad sådan. 

Hanteringen av lösningsmedel sker enligt gällande regler 
och bolagets miljöpolicy för att säkerställa att utsläpp 
av flytande lösningsmedel inte sker. Själva kemtvätten 
sker i slutet system i maskin byggd med miljöanpassad 
teknik. Förbrukade lösningsmedel deponeras. 
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HomeMaidaktien och ägarna

Aktiedata
Genomsnittligt antal aktier uppgår till 18 241 474 år 
2015 och 2016. Resultat per aktie uppgår till 1,09 kr 2016 
respektive 1,06 kr 2015.

Närståendetransaktioner
SDPS & Partners har fakturerat HomeMaid AB 138 kkr för 
konsulttjänster. Ägaren till SDPS är make till HomeMaids 
VD. Ersättningen för utförda ovannämnda tjänster är 
marknadsmässig. 

Bolagsstyrning och styrelsearbete 
Styrningen av HomeMaid sker via årsstämman, styrelsen 
och verkställande direktören i enlighet med aktiebo-
lagslagen samt bolagets bolagsordning, arbetsordning 
för styrelsen och VD-instruktionen.

Vid ordinarie stämma i HomeMaid AB 2016-05-19 
omvaldes styrelseledamöterna Mats Claesson, Patrik 
Torkelson, Fredrik Grevelius och Eva-Karin Dahl. Ingrid 
Nordlund valdes in i styrelsen. Beslut fattades om att 3,0 
basbelopp ska utgå i styrelsearvode per ledamot som 
inte är anställd i bolaget. Vid efterföljande konstitue-
rande styrelsemöte utsågs Mats Claesson till styrelsens 
ordförande. Under 2016 sammanträdde styrelsen totalt 
åtta gånger. 

Förväntad framtida utveckling
HomeMaid ABs ambition är att uppnå en stark tillväxt 
inom områdena RUT och ROT. På en konkurrensutsatt 
marknad blir varumärke och image allt viktigare. Mark-
nadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt. 
Lika grundläggande för HomeMaid är att vara en god 
arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor 

och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkur-
rensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning 
och under uppdragens genomförande.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstå-
ende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
inom HomeMaidkoncernen. Riktlinjerna föreslås i princip 
vara oförändrade jämfört med föregående år. Riktlinjerna 
skall omfatta VD och övriga ledande befattningshavare 
och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter 
årsstämman 2017 för tiden intill nästa årsstämma, samt 
även ändringar i gällande anställningsavtal som görs 
under sagda tid.

Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av 
styrelsen och denna ska ha rätt att frångå bolagsstäm-
mans beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befatt-
ningshavarna konkurrenskraftiga och marknadsmässiga 
ersättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den 
enskildes och koncernens prestationer. Ersättningen 
kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån 
mm. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning 
skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar 
och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig 
ersättning skall denna relateras främst till resultatet 
för koncernen och/eller personliga mätbara mål. Rörlig 
ersättning skall ha ett förutbestämt tak. För lönesättningen 
skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka 
avspeglar av styrelsen beslutade mål för verksamheten. 

 A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Röster Röster %
House of Service Investment Sverige 2 250 000 296 534 2 546 534 11 546 534 42,39 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB  2 790 451 2 790 451 2 790 451 10,24 %
Triega AB  2 750 000 2 750 000 2 750 000 10,10 %
Övrigt   10 154 489 10 154 489 10 154 489 37,27 %
TOTALT 2 250 000 15 991 474 18 241 474 27 241 474 100 %

Ägarförhållanden
Per balansdagen finns totalt 18 241 474 antal aktier utgivna. Av dessa är 15 991 474 av aktieslaget B med en röst 
per aktie och 2 250 000 av aktieslaget A med fem röster per aktie. Nedan framgår ägarstrukturen per 2016-12-31:
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Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis 
genom årlig löneutvärdering.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas 
pensionsförmåner och andra förmåner på marknadsmäs-
siga villkor och med beaktande av gällande regler liksom 
tidigare praxis inom HomeMaid. Utöver ovan angiven 
ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade 
aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i 
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Uppsägningstiden för VD och övriga ledande befatt-
ningshavare skall vid uppsägning från befattningshava-
rens sida vara högst sex månader. Vid uppsägning från 
HomeMaids sida skall uppsägningslön och eventuellt 
avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ersättning 
motsvarande sex månadslöner.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
HomeMaid AB är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt 
eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan 
ha inverkan på koncernens ekonomiska utveckling. De 
mest betydelsefulla är: politiska beslut, konjunkturen, 
miljöfrågor, förvärv, medarbetare och kunder.

Politiska beslut som berör RUT- och ROT avdraget, 
kommunala beslut såsom införande av trängselavgifter 
och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har 
stor betydelse för bolaget. Den allmänna konjunkturen 
påverkar hushållens köpkraft och denna har betydelse 
för efterfrågan på tjänster inom koncernens verksam-
hetsområden.

Belysning av miljöaspekter för tvättverksamhet kan ha 
en kostnadsmässigt stor påverkan.

HomeMaid ABs strävan är att alltid leverera högkvalitativa 
och kundanpassade tjänster. I detta sammanhang kan 
personalens motivation och kunskap inte underskattas. 
Att kunna rekrytera och attrahera rätt personal är av 
stor vikt för bolaget. 

HomeMaid ABs kunder utgörs av allt från enskilda pri-
vatpersoner och kommuner till flera av Sveriges största 
företag. Uppsägning av uppdrag från större kunder kan 
få väsentlig betydelse. 

Finansiella risker finns beskrivet i not 2.

Moderbolaget
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgår till 200 898 
(194 701) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt och 
bokslutsdispositioner om 35 580 (28 539) kkr. Likvida 
medel uppgår till 10 607 (16 322) kkr. 

Förslag till resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kkr)
Överkursfond  3 672
Balanserat resultat  17 754
Årets resultat  38 377
Totalt  59 803

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
utdela till aktieägarna (1,05 kr per aktie)  19 154
att i ny räkning överföres  40 649
Totalt  59 803

Resultatet av bolagets och koncernens verksamhet 
och ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkningar, förändring 
i eget kapital samt kassaflödesanalys med tillhörande 
tilläggsupplysningar och noter.

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång
Betjänten
Miljöprovsprogrammet är helt genomfört för två av 
Betjäntens totalt tre tvättanläggningar i Göteborg. Inga 
vidare prover krävs i dessa anläggningar. Utredningen 
fortsätter i den återstående anläggningen.

HomeMaid
HomeMaid förvärvade den 7 mars inkråmet i Stormtrivs 
i Skåne AB. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär 
med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras 
under 2017. Förvärvet finansieras genom en kombination 
av interna medel och lån.

Veteranpoolen
Veteranpoolen etablerade under januari 2017 ett nytt 
kontor i Luleå.
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Rapport över totalresultat – koncernen (kkr)

  Not 160101-161231 150101-151231
INTÄKTER
Nettoomsättning  3 356 202 330 131
Övriga intäkter   605 294 
Summa intäkter   356 807 330 425

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter   -3 154 -2 649
Övriga externa kostnader  4, 6 -75 219 -67 720
Personalkostnader  7 -247 860 -229 051
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar   8 -4 502 -5 480
Summa    -330 735 -304 900

RÖRELSERESULTAT   26 072 25 525

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter   59 53
Finansiella kostnader   -189 -320
Summa   -130 -267

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   25 942 25 258

Skatt på årets resultat  9 -6 009 -6 106
Summa   -6 009 -6 106

Årets resultat   19 933 19 152
Övrigt totalresultat   - -
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET   19 933 19 152

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare   19 933 19 152
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare   19 933 19 152

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr)  17 1,09 1,06
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Balansräkningar – koncernen (kkr)

  Not 161231 151231
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Övriga immateriella tillgångar  10 10 458 12 621
Goodwill  11 46 887 46 887
Summa   57 345 59 508

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar  12 5 174 4 738
Summa   5 174 4 738

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga fordringar  14 306 189
Summa   306 189

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   62 825 64 435

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar  15, 23 31 498 32 005
Övriga fordringar  15 677 52
Aktuell skattefordran   0 1 159
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  16 11 211 6 876
Summa   43 386 40 092

LIKVIDA MEDEL  20, 23, 25 32 745 34 548

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   76 131 74 640

SUMMA TILLGÅNGAR   138 956 139 075
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Eget kapital och skulder – koncernen (kkr)

  Not 161231 151231
Eget kapital  17
Aktiekapital   912 912
Övrigt tillskjutet eget kapital   21 006 21 006
Balanserat resultat   44 527 42 835
Summa eget kapital   66 445 64 753

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder  19, 23 2 548 2 514
Uppskjuten skatteskuld  24 2 484 6 266
Summa   5 032 8 780

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  21, 23 6 153 5 886
Aktuella skatteskulder   3 644 0
Övriga skulder  21, 23 14 703 19 915 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22 42 979 39 741
Summa   67 479 65 542

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   138 956 139 075
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  Övrigt tillskjutet Balanserat
 Aktiekapital kapital resultat Summa
Ingående balans 2015-01-01 892 18 026 37 364 56 282

TOTALRESULTAT
Årets resultat   19 152 19 152

Övrigt totalresultat   0 0
SUMMA TOTALRESULTAT   19 152 19 152

TRANSAKTIONER MED AKTIEÄGARE
Teckning av aktier med stöd av optioner 20 2980  3000
Utdelning till aktieägare   -13 681 -13 681
SUMMA TRANSAKTIONER MED AKTIEÄGARE 20 2980 -13 681 -10 681

UTGÅENDE BALANS 2015-12-31 912 21 006 42 835 64 753

Ingående balans 2016-01-01  912 21 006 42 835 64 753

TOTALRESULTAT
Årets resultat   19 933 19 933

Övrigt totalresultat   0 0
SUMMA TOTALRESULTAT   19 933 19 933

TRANSAKTIONER MED AKTIEÄGARE
Utdelning till aktieägare   -18 241 -18 241
SUMMA TRANSAKTIONER MED AKTIEÄGARE 0 0 -18 241 -18 421

UTGÅENDE BALANS 2016-12-31 912 21 006 44 527 66 445

Förändringar i eget kapital – koncernen (kkr)
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Kassaflödesanalys – koncernen (kkr)
   160101-161231 150101-151231
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före finansiella poster   26 072 25 525 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet A)  4 257 5 480
Summa   30 329 31 005

Betald skatt   -4 988 -4 146
Erhållen ränta   59 53
Erlagd ränta   - 189 -320

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL   25 211 26 592

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar   -4 453 -1 528
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder   2 871 8 259
Summa   -1 582 6 731

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   23 629 33 323

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -691 -1 362
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar   325 100
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -2 164 -736
Ökning av långfristiga fordringar   -117 0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -2 647 -1 998

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning till aktieägare   -18 241 -13 681
Konvertering av optioner   0 3000
Ökning av skulder till kreditinstitut   206 324
Minskning av skulder till kreditinstitut   -4 750 -7 017
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -22 785 -17 374

ÅRETS KASSAFLÖDE   -1 803 13 951
Likvida medel vid årets början   34 548 20 597
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   32 745 34 548

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN
A) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar   4 502 5 480
Realisationsresultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar   -245 0
   4 257 5 480
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Resultaträkning – moderbolaget (kkr)
  Not 160101-161231 150101-151231
INTÄKTER
Nettoomsättning  5 200 898 194 701
Övriga intäkter   248 0
Summa intäkter   201 146 194 701

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter   -2 397 -2 254
Övriga externa kostnader  4, 5, 6 -22 020 -21 769
Personalkostnader  7 -159 707 -154 694
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar   8 -2 585 -2 470
Summa    -186 709 -181 187

RÖRELSERESULTAT   14 437 13 514

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Utdelning från dotterbolag   21 236 15 300
Ränteintäkter    9 11
Räntekostnader   -102 -286
Summa   21 143 15 025

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   35 580 28 539

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändring obeskattade reserver  18 9 475 -3 200
Lämnade koncernbidrag   -1 519 -1 521
Summa   7 956 -4 721

RESULTAT FÖRE SKATT   43 536 23 818
Skatt på årets resultat  9 -5 159 -2 121
Summa   -5 159 -2 121

ÅRETS RESULTAT   38 377 21 697

Rapport över totalresultatet moderbolaget
Årets resultat   38 377 21 697
Övrigt totalresultat för året   0 0
Summa totalresultat för året   38 377 21 697
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Balansräkning – moderbolaget (kkr)
  Not 161231 151231
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för  utvecklingsarbete och liknande  10 2 776 3 515
Goodwill  11 8 784 10 445
Summa   11 560 13 960

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar  12 331 296
Summa   331 296

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag  13 43 213 43 213
Övriga långfristiga fordringar  14 117 0
Summa   43 330 43 213

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   55 221 57 469

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar   21 785 20 536
Aktuella skattefordringar   0 1 280
Fordringar hos koncernföretag   13 986 0
Övriga fordringar   17 12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  16 4 453 3 072
Summa   40 241 24 900

KASSA & BANK  20 10 607 16 322

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   50 848 41 222

SUMMA TILLGÅNGAR   106 069 98 691
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Eget kapital – moderbolaget (kkr)
  Not 161231 151231
EGET KAPITAL   17

Bundet eget kapital 
Aktiekapital   912 912
Reservfond   98 98
Summa   1 010 1 010

Fritt eget kapital
Överkursfond   3 672 3 672
Balanserad vinst   17 754 14 298
Årets resultat   38 377 21 697
Summa   59 803 39 667

Summa eget kapital   60 813 40 677

OBESKATTADE RESERVER  18 204 9 679

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut   0 250
Summa   0 250

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder   4 343 3 511
Skulder till koncernbolag   0 2 038
Aktuell skatteskuld   1 757 0
Övriga skulder  21 7 772 11 909
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22 31 180 30 627
Summa   45 052 48 085

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   106 069 98 691
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Förändringar eget kapital – moderbolaget (kkr)
Moderbolaget    Balanserad vinst
 Aktiekapital Reservfond Överkursfond och årets resultat Summa
Ingående balans 2015-01-01 892 98 692 27 979 29 661
Utdelning till aktieägare    -13 681 -13 681
Konvertering av optioner 20  2 980  3 000
Årets resultat    21 697 21 697
Utgående balans 2015-12-31 912 98 3 672 35 995 40 677

Ingående balans 2016-01-01 912 98 3 672 35 995 40 677
Utdelning till aktieägare    -18 241 -18 241
Årets resultat    38 377 38 377
Utgående balans 2016-12-31 912 98 3 672 56 131 60 813
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Kassaflödesanalys – moderbolaget (kkr)
   160101-161231 150101-151231

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före finansiella poster   14 437 13 514
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  A) 2 585 2 470
Summa   17 022 15 984

Betald skatt   -2 122 -1 920
Erhållen/erlagd ränta   -93 -275

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL   14 807 13 789

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Ökning (-) /minskning (+) av rörelsefordringar   -3 921 710
Ökning (+) /minskning (-) av rörelseskulder   -40 -2 556
Summa   -3 961 -1 846

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   10 846 11 943

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -18 -1 219
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -202 -170
Ökning av långfristiga fordringar   -117 0
Utdelning från dotterbolag   8 536 15 300
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   8 199 13 911

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering   -5 000 -5 938
Nyemission   0 3 000
Utdelning till aktieägare   -18 241 -13 681
Koncernbidrag    -1 519 -1 521
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -24 760 -18 140

ÅRETS KASSAFLÖDE   -5 715 7 714
Likvida medel vid årets början   16 322 8 608
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   10 607 16 322

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET

A) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar   2 585 2 470
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Allmän information
HomeMaid AB (publ) med organisationsnummer 556543-
8883 bedriver verksamhet i associationsformen aktie-
bolag och är registrerat i Sverige. Företagetssäte är i 
Halmstad med adress Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad. 
HomeMaid är sedan november 2005 noterat på Aktie-
torget. Företagets huvudsakliga verksamhet och dess 
dotterbolag beskrivs i förvaltningsberättelsen. Övrig 
information om dotterbolagen finns i not 13.

Uttalande om överensstämmelse med tillämpade 
regelverk
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen, RFR 1 ” Kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner” och International Financial 
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. 
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. I de fall moderbolaget tillämpar andra redo-
visningsprinciper än koncernen anges detta separat i 
slutet av denna not.

Nya standarder, ändringar av standarder och tolkningar 
som införts från och med den 1 januari 2016:
Ändringar av IFRS har inte haft någon effekt på koncer-
nens eller moderbolagets redovisning. Nya eller ändrade 
IFRS som träder i kraft under kommande räkenskapsår 
har inte förtidstillämpats.

Nya och ändrade redovisningsprinciper som blir eller 
kan komma att bli tillämpliga från 2017 och därefter:
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder i kraft eller för-
väntas fastställas av EU först under kommande räken-
skapsåroch Homemaid har valt att inte förtidstillämpa 
några av dessa standarder.

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers”reg-
lerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer 
som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella 
rapporter mer användbar information om företagets 
intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär 
att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, 
osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt 
kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska 
lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden 
erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och 

har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan 
eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 
Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 
15 träder ikraft den 1 januari 2018. Förtida tillämpning är 
tillåten. Koncernen har ännu inte slutgiltigt utvärderat 
effekterna av införandet av standarden men i dagsläget 
är bedömningen att inga materiella effekter förväntas.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har till-
lämpats av koncernen
IFRS 16 ”Leases”
I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard 
som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt till-
hörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standard 
antagen av EU. Standarden kräver att tillgångar och 
skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några un-
dantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning 
baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet 
att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och 
samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. 
Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt 
att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räken-
skapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. 
Förtida tillämpning är tillåten förutsatt att även IFRS 
15 Revenue from Contracts with Customers tillämpas. 

Koncernen är leasetagare i operationella leasingavtal 
vilka förväntas påverkas av IFRS 16 genom att dessa 
avtal ska redovisas med en tillgång och en skuld i balans-
räkningen samt i resultaträkningen med en avskrivning 
på tillgången och en räntekostnad på leasingskulden. 
Enligt nuvarande IAS 17 kostnadsförs leasingavgiften 
över leasingperioden. Standarden kommer främst att 
påverka redovisningen av koncernens operationella 
leasingavtal. År 2016 uppgår kostnaden för koncernens 
operationella leasingavtal till 1 223 kkr. Koncernen har 
dock ännu inte utvärderat i hur stor utsträckning dessa 
åtaganden kommer att redovisas som tillgång och skuld 
och hur detta kommer påverka koncernens resultat och 
klassificering av kassaflöden. För mer information om 
koncernens leasingåtaganden, inklusive förfallostruk-
turen, se not 6.

IFRS 9 “Financial Instruments”
Finansiella instrument avses ersätta IAS 39 Finansiella 

Not 1. Allmän information och sammanfattning över viktiga redovisnings-
principer
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instrument: Redovisning och värdering. IASB har nu 
färdigställt ett helt ”paket” av förändringar avseende 
redovisning av finansiella instrument. Paketet innehåller 
en modell för klassificering och värdering av finansiella 
instrument, en framåtblickande (”expected loss”) ned-
skrivningsmodell och en väsentligt omarbetad ansats till 
säkringsredovisning. IFRS 9 träder i kraft 1 januari 2018. 
Koncernens utvärdering är att standarden inte kommer 
ha materiella effekter på räkenskaperna. 

Grunder för upprättandet av redovisningen
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaff-
ningsvärden. Alla belopp anges, om inget annat sägs, i 
tusental svenska kronor (kkr) som är moderföretagets 
funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.

Grunder för koncernredovisningen
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Home-
Maid AB (publ) och dess dotterföretag. Dotterföretag 
är de företag där koncernen direkt eller indirekt innehar 
mer än 50% av röstvärdet eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande. De finansiella rapporterna 
för HomeMaid och dotterföretagen som tas in i koncern-
redovisningen avser samma period och är upprättade 
enligt de redovisningsprinciper som gäller i koncernen. 
Alla koncerninterna mellanhavanden, intäkter, kostnader, 
vinster eller förluster som uppkommer i transaktioner 
mellan företag som omfattas av koncernredovisningen 
elimineras i sin helhet. Under året har vissa transak-
tioner förekommit mellan moder- och dotterföretag. 
Transaktionerna har skett med marknadsmässiga priser. 
Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen från 
förvärvstidpunkten, vilket är den dag moderbolaget 
får ett bestämmande inflytande, och ingår i koncern-
redovisningen fram till den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för 
redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag. An-
skaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde 
på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 
egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna 
skulder per överlåtelsedagen, plus utgifter som är direkt 
hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade till-
gångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser 
i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 
värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på even-
tuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av 
skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas 
som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt 

värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder 
och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden 
direkt i resultaträkningen.

Klassificeringar
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i 
allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvin-
nas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från 
balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som-
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen. Om avvikelse sker från denna 
princip redovisas detta i not till respektive balanspost.

Rapportering per segment
IFRS 8 ”Rörelsesegment” behandlar indelningen av före-
tagets verksamhet i olika segment. Enligt standarden ska 
företaget ta utgångspunkt i den interna rapporteringens 
struktur och bestämma rapporteringsbara segment efter 
denna struktur. Utgångspunkten vid bedömningen är 
den rapportering som sker till moderbolagets styrelse. 
De segment som redovisas baseras på den geografiska 
placeringen samt den juridiska personen. Segmenten 
skiljer sig åt på ett flertal punkter. En av dessa är hur 
mottagliga de olika marknaderna är till förändringar och 
hur snabbt de reagerar på förändringar. Ytterligare en 
särskiljande egenskap mellan segmenten är tjänsteinne-
hållet. Exempelvis erbjuder segmentet Veteranpoolen 
ett franchisekoncept, vilket inte övriga segment gör.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av rörelser och avser det 
belopp varmed köpeskillingen överstiger HomeMaids 
andel i det verkliga värdet av identifierbara tillgångar, 
skulder och eventualförpliktelser i den förvärvade rö-
relsen samt det verkliga värdet på eventuellt innehav 
utan bestämmande inflytande i den förvärvade rörelsen. 
I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill 
som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande 
enheter eller grupper av kassagenererande enheter 
som förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet. 
Varje enhet eller grupp av enheter som goodwill har 
fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncernen på 
vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna styr-
ningen. Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare 
om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar 
en möjlig värdeminskning. Det redovisade värdet av 
goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det 
högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus 
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försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas 
omedelbart som en kostnad och återförs inte.

Hyresrätter, kundrelationer, programvaror och liknande
Rubricerade tillgångar som förvärvats separat redovisas 
till anskaffningsvärde. Hyresrätter och kundrelationer 
mm som förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas 
till verkligt värde på förvärvsdagen. Tillgångar har en 
bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 
Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden över 
den bedömda nyttjandeperioden som för hyresrätter och 
kundrelationer mm bedöms vara upp till 10 år.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär 
skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En sådan 
skillnad kan uppkomma t.ex. vid en upp- eller nedskriv-
ning av en tillgång. Uppskjuten skatteskuld avseende 
temporära skillnader som hänför sig till investeringar 
i dotterbolag och filialer redovisas inte i koncernre-
dovisningen då moderbolaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna 
och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker 
inom överskådlig framtid.

Materiella anläggningstillgångar/avskrivningar
Anläggningarna redovisas till anskaffningskostnad med 
avdrag för planmässig avskrivning och nedskrivningar. 
Planmässiga avskrivningar baseras på en bedömning av 
tillgångarnas nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod prövas 
vid varje balansdag och justeras vid behov. Avskrivningar 
enligt plan har gjorts enligt följande: Inventarier, maskiner, 
verktyg, förbättringar på annans fastighet och installa-
tioner 10-20% per år. Fordon innehavda via finansiell 
leasing avskrives linjärt över nyttjandeperioden med 
33% per år.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från lea-
segivaren till leasetagaren. De leasingavtal som inte är 
finansiella klassificeras som operationella leasingavtal. 
En tillgång som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal 
redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen och 
motsvarande finansiell skuld hänförs till räntebärande 
skulder. Det initiala värdet på båda dessa poster utgörs 

av det lägsta av tillgångens verkliga värde eller nuvär-
det av minimileasingavgifterna. Leasingbetalningarna 
fördelas mellan amortering av skulden och ränta så att 
varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som 
motsvarar en fast räntesats på den under respektive period 
redovisade skulden. Leasingavgifter som erläggs under 
operationella leasingavtal kostnadsförs systematiskt 
över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar på tillgångssidan i huvudsak likvida medel 
och kundfordringar. Bland skulder återfinns framförallt 
leverantörsskulder och låneskulder. Finansiellainstrument 
redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde med tillägg för transak-
tionskostnader för fordringar och skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde. Övriga finansiella 
tillgångar och skulder värderas initialt exklusive trans-
aktionskostnader. En finansiell tillgång eller finansiell 
skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till 
instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas 
upp i balansräkningen när faktura skickats. Skuld tas upp 
när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet 
föreligger att betala, även om faktura ännu ej mottagits. 
En mottagen faktura klassificeras som leverantörsskuld 
när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, 
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över den. Det-
samma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i 
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläckts. Detsamma 
gäller del av finansiell skuld. Förvärv och avyttring av 
finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör 
den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra 
tillgången. En finansiell tillgång och en finansiell skuld 
kvittas och redovisas med nettobelopp i balansräkningen 
endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen 
samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med 
ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden. Lånefordringar och kundfordringar 
redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter 
avdrag för osäkra fordringar som bedöms individuellt. 
Kundfordringars förväntade löptid är kort varför vär-
det redovisas till nominellt belopp utan diskontering. 
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens 
kostnader. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid 
och värderas utan diskontering till nominellt belopp.
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Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan 
anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade 
händelser och det är sannolikt att utbetalningar kommer 
att krävas för att fullfölja förpliktelsen. En förutsättning 
är vidare att det går att göra en tillförlitlig uppskattning 
av det belopp som skall utbetalas.

Intäkter
Koncernens nettoomsättning utgörs av tjänste-försälj-
ning. HomeMaid redovisar en intäkt när dess belopp kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt och att det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla 
företaget. Normalt innebär detta att intäktsredovisning 
sker när tjänsten har utförts dvs levererats till kunden. 
Försäljningen redovisas netto efter moms, rabatter 
mm. I koncernredovisningen elimineras koncernintern 
försäljning. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att 
erhålla betalningen har erhållits.

Ersättning till anställda
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan där 
koncernen erlägger fasta premier till en separat juridisk 
enhet. Efter att HomeMaid betalt premien kvarstår inga 
förpliktelser för HomeMaid gentemot koncernens an-
ställda. Avgifterna redovisas som personalkostnader i 
den period som den betalda avgiften avser. Ersättningar 
vid uppsägning kan utgå när en anställd blivit uppsagd 
före utgången av normal pensionstidpunkt eller då en 
anställd accepterar en frivillig avgång. Koncernen redovisar 
en skuld och en kostnad i samband med en uppsägning 
när HomeMaid bevisligen är förpliktigad att antingen 
säga upp den anställde före den normala tidpunkten 
för anställningens upphörande eller på frivillig basis 
lämnar ersättningar för att uppmuntra tidigare avgång. 
HomeMaid redovisar en skuld och kostnad för bonus när 
det finns en legal eller informell förpliktelse på grund av 
tidigare praxis att betala ut bonus till anställda.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas 
vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation 
på nedskrivningsbehov. En nedskrivning redovisas när en 
tillgångs redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 
En nedskrivning belastar resultaträkningen.

Nedskrivning av icke finansiella tillgångar
För goodwill och andra tillgångar med en obestämd 
nyttjandeperiod görs årligen en prövning av att åter-

vinningsvärdet, dvs det högre av nettoförsäljningsvär-
det och nyttjandevärdet, överstiger redovisat värde. 
För andra icke finansiella tillgångar görs en liknande 
prövning så snart det finns en indikation på att det 
redovisade värdet är för högt. Tillgångens värde skrivs 
ner till återvinningsvärdet så snart det visats att detta 
är lägre än redovisat värde.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger 
för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella 
tillgångar, såsom upphörande av en aktiv marknad eller 
att det ej är troligt att gäldenären kan uppfylla sina 
åtagande. Nedskrivning av kundfordran sker när det 
finns risk för att hela eller delar av fordran ej erhålls. 
Risken bedöms utifrån historiskt betalningsbeteende 
och faktisk betalningsförmåga.

Återvinningsvärde
Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorierna 
lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av 
framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva 
ränta som gällde då tillgången redovisas för första 
gången. Tillgångar med kort löptid diskonteras inte. 
Återvinningsvärdet på övriga tillgångar är det högsta 
av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet 
diskonteras framtida kassaflöden med en diskonte-
ringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång 
som inte genererar kassaflöden som väsentligen är 
oberoende av andra tillgångar beräknas ett gemensamt 
återvinningsvärde för den kassagenererande enhet till 
vilken tillgången hör.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar återförs om en senare ökning av åter-
vinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse 
som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes och 
att det har skett en förändring i de antaganden som 
låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. 
En nedskrivning återförs endast till den utsträckning 
tillgångens redovisade värde efter återföring inte 
överstiger det redovisade värde som tillgången skulle 
ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, med 
beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts.
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Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen 
redovisas därmed sammanhängande skatt i resulta-
träkningen. För poster som redovisas direkt mot eget 
kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital.

Kassaflödesrelaterade frågor
Kassaflödesanalysen har upprättats enlig IAS 7 varvid 
den indirekta metoden använts. Det innebär att kassa-
flödet har justerats för transaktioner som inte medfört 
in- eller utbetalningar under perioden. I likvida medel 
ingår kassa- och banktillgodohavanden.

Kritiska uppskattningar och bedömningar
Vid upprättande av redovisning enligt IFRS och god 
redovisningssed görs uppskattningar och antaganden 
om framtiden som påverkar de i bokslutet redovisade 
balans- och resultatposterna. Dessa bedömningar base-
ras på historiska erfarenheter och de olika antaganden 
som ledningen och styrelsen anser vara rimliga under 
rådande omständigheter och berör i princip enbart 
koncernens immateriella tillgångar. I de fall då det ej är 
möjligt att fastställa det redovisade värdet på tillgångar 
och skulder genom information från andra källor ligger 
sådana uppskattningar och antaganden till grund för 
värderingen. Om andra antaganden görs eller andra 
förutsättningar är för handen kan faktiskt utfall skilja 
sig från dessa bedömningar. Särskilt inom områdena 
värdering av goodwill kan bedömningar få en betydande 
påverkan på HomeMaids resultat och ställning.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill är föremål för årliga nedskrivningsprövning-
ar enligt den ovan beskrivna redovisningsprincipen. 
Prövningen kräver en uppskattning av parametrar som 
påverkar det framtida kassaflödet samt fastställande 
av en diskonteringsfaktor.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer” RFR 2 ställer 
krav på att moderbolaget tillämpar samma redovisnings-
principer som koncernen, d v s IFRS i den omfattning 
som RFR 2 tillåter. Moderbolaget tillämpar i huvudsak 
de principer som beskrivs avseende koncernen ovan. 

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper framgår nedan.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer Årsredovisningslagens uppställ-
ningsform för resultat- och balansräkningen, vilket 
bland annat innebär en annan uppställningsform för 
eget kapital och att avsättningar redovisas som en egen 
huvudrubrik i balansräkningen.

Goodwill
I moderföretaget tillämpas avskrivning enligt plan på 
goodwill vilket inte är tillåtet i koncernen. Avskrivning 
sker linjärt över 5-15 år utifrån bedömd nyttjandeperiod.

Koncernbidrag
Lämnade eller mottagna koncernbidrag redovisas som 
en bokslutsdisposition.

Leasing
Samtliga leasingavtal betraktas som operationella i 
moderbolagets redovisning. I koncernredovisningen 
redovisas dock vissa avtal såsom finansiella. Se vidare 
under rubriken ”Leasingavtal”.
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Not 2. Finansiell Riskhantering
HomeMaid är genom sin verksamhet exponerad för 
ränte-, kredit- och motparts-, likviditets- och refinan-
sieringsrisker samt kapitalrisk. Styrelsen har beslutat 
hur koncernen ska hantera dessa risker.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsrän-
tan påverkar koncernens räntenetto negativt. HomeMaid 
finansieras framförallt från den löpande verksamheten. 
Under år 2012 har dock extern upplåning skett som ett 
led i finansieringen av förvärvet av Veteranpoolen. Vidare 
finansieras koncernens bilpark via leasing. Sammantaget 
finns långfristiga skulder om 2,5 (7,5) mkr. Koncernens 
likvida medel uppgår till 32,7 (34,5) mkr. Upplåning sker 
till rörlig ränta varför förändringar i räntesatser påverkar 
koncernen. Ränterisken neutraliseras dock delvis av 
likvida medel med rörlig ränta.

Koncernen analyserar sin exponering för ränterisk 
löpande varvid eventuellt behov av bland annat refi-
nansiering beaktas.

Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 
december 2016 varit 100 baspunkter (1,0%) högre med 
alla andra variabler konstanta, hade den beräknade 
vinsten efter skatt för räkenskapsåret varit 25 kkr (2015: 
164 kkr) lägre, huvudsakligen som en effekt av högre 
räntekostnader för upplåning med rörlig ränta.

Kredit- och motpartsrisker
Koncernens kreditrisker består av exponeringar gentemot 
kommersiella och finansiella motparter. Med kredit- eller 
motpartsrisk avses risken för förlust om motparten inte 
fullgör sina förpliktelser. HomeMaid begränsar denna risk 
genom att endast motparter med god kreditvärdighet 
accepteras samt genom regelbundna betalningsupp-
följningsrutiner. Kreditvärdigheten hos motparterna 
kontrolleras löpande i de fall det finns anledning att anta 
att en förhöjd risk föreligger. HomeMaids kommersiella 
kreditrisk består främst av kundfordringar. Inom affärs-
området hushållsnära tjänster, ROT-tjänster och inom 
tvätteri- och skrädderitjänster är dessa fördelade över 
ett stort antal motparter. Inom affärsområdet omsorg är 
motparten svenska kommuner och inom affärsområdet 
kontorsservice större företag. Posten kundfordringar 
uppgår till 31 498 (32 005) kkr varav 12 578 (15 821) kkr 
avser fordringar på Skatteverket avseende halva arbets-
kostnaden för fakturerade HUS-tjänster. Kreditrisken 

gentemot finansiella motparter begränsas till finansiella 
institutioner med hög kreditvärdighet. Likvida medel 
uppgår till 32 745 (34 548) kkr. Per 31 december 2016 
fanns inga väsentliga koncentrationer av kreditrisk. 
Under verksamhetsåret uppgår kundförluster till ca 
443 (1 099) kkr.

Likviditets- och refinansieringsrisker
Med likviditets- och refinansieringsrisk avses risken att 
kostnaden blir högre och finansieringsmöjligheterna 
begränsade när lån skall omsättas samt att betalnings-
förpliktelser inte kan uppfyllas som följd av otillräcklig 
likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. 
Koncernens likvida medel placeras på bankkonto och 
målsättningen är att överskottslikviditet skall användas 
i enlighet med styrelsens riktlinjer. HomeMaid hanterar 
likviditets- och refinansieringsrisken genom långfristi-
ga bindande kreditlöften avseende finansiering av 
leasingstock. Koncernens bilar leasas på tre år och de 
individuella leasingkontrakten är jämt fördelade under 
en treårsperiod.
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Löptidsanalys (koncernen)
2016
 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år
Skulder avseende finansiell leasing: 1 344 1 374 2 718 
Skulder till kreditinstitut: 250   
Leverantörsskulder och andra skulder: 19 292   
 20 886 1 374 2 718 

2015
 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år
Skulder avseende finansiell leasing: 1 162 1 188 2 351 
Skulder till kreditinstitut: 5 117 262  
Leverantörsskulder och andra skulder: 19 659   
 25 938 1 450 2 351  

Skuldsättning per 31 december 2016 respektive 2015 var som följer:
   161231 151231
Lån 1)   4 112 8 656
Eget kapital   66 445 64 753

Skuldsättningsgrad   6% 13%

1) Med lån avses skulder till kreditinstitut, så väl  långfristiga som kortfristiga, samt skulder avseende finansiell leasing av 
koncernens vagnpark.

Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att 
trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksam-
het så att den kan fortsätta att generera avkastning 
till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt 
att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla 
kostnaderna för kapitalet nere. För att upprätthålla eller 
justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den 

utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital 
till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar 
för att minska skulderna.

Koncernen bedömer kapitalet på basis av skuldsätt-
ningsgraden. Detta nyckeltal beräknas genom att ta lån 
(skulder till kreditinstitut) i procent av summan av lån, 
och eget kapital, allt beräknat vid årets slut.
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Not 3. Information per segment – koncernen

   2016 2015
   Koncernen Koncernen
Intäkter från externa kunder
Region Mellansverige   88 088 85 199
Region Norr   43 488 42 011
Region Söder   66 859 64 604
Veteranpoolen   149 179 129 432
Betjänten   6 122 6 330
Ej fördelade intäkter   2 466 2 849
   356 202 330 425

Resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt
Region Mellansverige   16 168 16 098
Region Norr   9 118 8 592
Region Söder   6 868 7 405
Veteranpoolen   13 258 14 771
Betjänten   -1 087 -989
Koncerngemensamma funktioner   -13 751 -14 872
   30 574 31 005

Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar   -1 727 -1 639
Av- och nedskrivning av övriga anläggningstillgångar   -2 775 -3 841
Finansiella intäkter   59 53
Finansiella kostnader   -189 -320
Årets skattekostnad   -6 009 -6 106
Årets resultat   19 933 19 152

Goodwill per segment
Region Mellansverige   2 861 2 861
Region Norr   1 788 1 788
Region Söder   18 431 18 431
Veteranpoolen   23 807 23 807
   46 887 46 887

HomeMaids verksamhet delas in i följande segment: Mellansverige, Norr, Söder, Veteranpoolen och Betjänten. I de tre 
förstnämnda segmenten säljs företrädesvis RUT-tjänster. Inom segmentet Veteranpoolen säljs bemanningstjänster 
med bl.a. ROT- och RUT-avdrag som utförs av seniorer. Inom segment Betjänten säljs tvätteri- och skrädderitjänster. 
Mer information om segmentsredovisningen finns under rubrik ”RAPPORTERING PER SEGMENT" i not 1.
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Not 3. Information per segment – koncernen forts.

Not 4. Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Övriga immateriella tillgångar per segment
Region Mellansverige   496 625
Region Norr   486 663
Region Söder   1 794 2 226
Veteranpoolen   7 643 9 090
Betjänten   39 17
   10 458 12 621

Materiella anläggningstillgångar per segment
Region Mellansverige   1 679 1 526
Region Norr   977 784
Region Söder   1 446 1 193
Veteranpoolen   233 109
Betjänten   839 1 126
   5 174 4 738

 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
PwC
Revisionsuppdraget  411 339 262 227
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  24 47 24 39
Skatterådgivning  22 26 22 19
Andra uppdrag  0 0 0 0
 457 412 308 285
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Not 5. Transaktioner med närstående bolag

Not 7. Personal

   160101-161231 150101-151231
   Moderbolaget Moderbolaget
Andel av moderbolagets nettoomsättning som avser koncernföretag   0,0% (13 kkr) 0,0% (20 kkr)
Andel av moderbolagets övriga intäkter som avser koncernföretag   0% (0 kkr) 0% (0 kkr)
Andel av moderbolagets ränteintäkter som avser koncernföretag   0% (0 kkr) 0% (0 kkr)
Andel av moderbolagets räntekostnader som avser koncernföretag   29,4% (30 kkr) 32,5% (93 kkr)
Andel av moderbolagets inköp som avser koncernföretag   0,0% (0 kkr) 0,0% (77 kkr)

Not 6. Operationell leasing

I koncernen rubriceras leasingavtal avseende bilparken som finansiell leasing. Anskaffningsvärde på leasingstock-
en uppgår till 6 481 (6 594) kkr och ackumulerade avskrivningar till -2 336 (- 3 252) kkr. Den bokförda långfristiga 
skulden uppgår totalt till 2 548 (2 264) kkr.

 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Under året betalda leasingavgifter 1 223 553 2 242 2 087

Avtalade framtida leasingavgifter avseende 
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år 1 200 409 1 594 1 418
Mellan två och fem år 2 236 786 1 129 1 222
Senare än fem år 0 0 0 0
 3 436 1 195 2 723 2 640

 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
MEDELANTALET ANSTÄLLDA
 756 709 528 514
 756 709 528 514

Upplysningar om närstående
Mellan HomeMaid och de närstående bolag som inte ingår i koncernen har inga transaktioner förekommit utöver 
det som redovisats i not 7. Övriga närstående utgörs av styrelse, ledning och ägare och med dessa har inte fö-
rekommit andra transaktioner än de som redovisats i not 1 och 7 samt i förvaltningsberättelsen. Under 2016 har 
SDPS & Partner fakturerat HomeMaid AB 138 (18) kkr för konsulttjänster. Ägaren till SDPS är make till HomeMaids 
VD. Ersättningen för utförda tjänster är marknadsmässig.
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Not 7. Personal forts.
 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
KÖNSFÖRDELNING
Kvinnor 586 559 443 429
Män 170 150 85 85
 756 709 528 514

KÖNSFÖRDELNING I STYRELSEN (per balansdagen)
Kvinnor 40% 20% 40% 20%
Män 60% 80% 60% 80%

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Löner och andra ersättningar 180 274 163 532 112 222 103 078
Pensionskostnader 6 487 5 615 38 507 5 000
Sociala kostnader 52 817 44 763 5 545 34 941
 239 578 213 910 156 274 143 019

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE 
OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR:
Löner och andra ersättningar 1 765 1 722 1 765 1 722
Pensionskostnader 318 317 318 317
Sociala kostnader 624 611 624 611
 2 707 2 650 2 707 2 650

Styrelsearvode till styrelsens ledamöter har kostnadsförts enligt följande:
Mats Claesson (ordförande)   133 133
Eva-Karin Dahl (ledamot/VD)   0 0
Fredrik Grevelius (ledamot)   133 133
Ingrid Nordlund (ledamot)   78 0
Patrik Torkelson (ledamot)   133 133 
Paul Rönnberg (ledamot)    55 133
   532 532

Mats Claesson har under året varit VD i det helägda 
dotterbolaget Veteranpoolen AB. För tjänster utförda 
av honom har det totalt fakturerats 1 828 (2 450) kkr. 
Nämnda kostnader ingår ej i ovanstående uppgifter. 
Utöver nämnda styrelsearvoden har inga ersättningar 
utgått förutom kostnadsersättningar till styrelsen. 
Till verkställande direktören Eva-Karin Dahl har utgått 
ersättning om sammanlagt 1 233 (1 188) kkr varav 35 
(35) kkr avser bonus. Bolaget har gentemot VD en upp-
sägningstid om 6 månader. Pensionskostnader till VD 
uppgår till 318 (317) kkr. 

Löner och ersättningar till bolagets ledning exklusive VD 
har uppgått till 3 859 (3 343) kkr varav 42 (78) kkr avser 

bonus. Bolagets ledningsgrupp består av VD, sex (fem) 
regionchefer samt ekonomi-/personalchef. Ingen har 
en uppsägningstid överstigande sex månader. Löner 
till ledningen exkl VD uppgår till 3 816 (3 265) kkr och 
pensionskostnader uppgår till 356 (303). Pensionsför-
måner för övriga ledande befattningshavare följer i allt 
väsentligt allmän pensionsplan. Riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningsinnehavare har fastslagits av 
årsstämman. Under år 2015 har styrelsen beslutat om 
ett bonusprogram riktat mot ledande befattnings-
innehavare. Bonusprogrammet är baserat på bolagets 
och regionernas omsättning och lönsamhet. Under år 
2016 har bonus kostnadsförts om 78 (113) kkr exklusive 
lönebikostnader.
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Not 8.  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar

Not 9. Skatter

Uppskjutna skattefordringar och skulder
Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder och för underskottsavdrag. Koncernens uppskjutna skatteskuld består framförallt av uppskjutna 
skatteeffekter rörande koncernmässiga övervärden, obeskattade reserver i de juridiska enheterna samt kon-
cernmässiga justeringar.

 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Övriga immateriella tillgångar -2 775 -2 617 -757 -569 
Goodwill 0 -1 224 -1 661 -1 754
Inventarier, verktyg och installationer -1 727 -1 639 -167 -147
 -4 502 -5 480 -2 585 -2 470

REDOVISAD SKATTEKOSTNAD
 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Aktuell skattekostnad (-) / skatteintäkt (+) 
Uppskjuten skatt -3 781 -1 543 0 0
Aktuell skatt -2 228 -4 563 -5 159 -2 121
 -6 009 -6 106 -5 159 -2 121

AVSTÄMNING AV SKATT
 160101–161231 % 150101-151231 % 
KONCERNEN
Resultat före skatt 25 942  25 258
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -5 708 -22,0% -5 552 22,0%

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -301 -1,2% -556 -2,2%
Ej skattepliktiga intäkter 0  2 0,0%
Redovisad effektiv skatt -6 009 23,2% -6 106 24,2%

MODERBOLAGET
Resultat före skatt 43 536  23 818
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -9 578 -22,0% -5 240 22,0%
Ej avdragsgilla kostnader -253 -0,6% -249 -1,0%
Ej skattepliktiga intäkter 4 672 10,7% 3 368 14,1%
Redovisad effektiv skatt -5 159 11,8% -2 121 8,9%
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Not 10.  Övriga immateriella tillgångar – hyresrätter, kundrelationer, 
programvaror och liknande
 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 22 574 21 311 6 706 5 487
Årets försäljning/utrangering -80 -100 0 0
Årets investeringar  691 1 362 18 1 219
Vid årets slut 23 185 22 573 6 724 6 706

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -9 952 -7 335 -3 191 -2 622
Årets avskrivningar  -2 775 -2 617 -757 -569
Vid årets slut -12 727 -9 952 -3 948 -3 191

Redovisat värde vid årets slut 10 458 12 621 2 776 3 515

Övriga immateriella tillgångar – uppdelat per typ av tillgång
 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Kundvärde
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 6 886 6 886 3 425 3 425
Vid årets slut 6 886 6 886 3 425 3 425

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -2 447 - 1755 -1 403 -1 060
Årets avskrivningar  -689 -692 -341 -342
Vid årets slut -3 136 -2 447 -1 744 -1 402

Redovisat värde vid årets slut 3 750 4 439 1 681 2 023

Varumärke
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 6 921 6 921 0 0
Vid årets slut 6 921 6 921 0 0

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -2 076 -1 384 0 0
Årets avskrivningar  -692 -692 0 0
Vid årets slut -2 768 -2 076 0 0

Redovisat värde vid årets slut 4 153 4 845 0 0
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 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Databas/programvara
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3 460 3 460 0 0
Vid årets slut 3 460 3 460 0 0

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -2  076 -1 384 0 0
Årets avskrivningar  -692 -692 0 0
Vid årets slut -2 768 -2 076 0 0

Redovisat värde vid årets slut 692 1 384 0 0

Hyresrätter
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 950 950 0 0 
Vid årets slut 950 950 0 0

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -933 -838 0 0
Årets avskrivningar  -17 -95 0 0
Vid årets slut -950 -933 0 0

Redovisat värde vid årets slut 0 17 0 0

Balanserade kostnader
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 357 3 094 3 281 2 062
Årets försäljning/utrangering -80 -100 0 0
Årets investeringar 691 1 362 18 1 219
Vid årets slut 4 968 4 356 3 299 3 281

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -2 420 -1 974 -1 788 -1 562
Årets avskrivningar  -685 -446 -416 -225
Vid årets slut -3 105 -2 420 -2 204 -1 788

Redovisat värde vid årets slut 1 863 1 936 1 095 1 493

Not 10. Övriga immateriella tillgångar – hyresrätter, kundrelationer, 
programvaror och liknande forts.
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Not 11. Immateriella anläggningstillgångar – goodwill

 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 50 691 50 691 19 411 19 411
Vid årets slut 50 691 50 691 19 411 19 411

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar
Vid årets början -3 804 -2 580 -8 966 -7 212
Årets nedskrivningar 0 -1 224 0 0
Årets avskrivningar 0 0 -1 661 -1 754
Vid årets slut -3 804 -3 804 -10 627 -8 966

Redovisat värde vid årets slut 46 887 46 887 8 784 10 445

  Uthållig tillväxt  Diskoneringsränta
Region Mellansverige  1,0 (1,0) %  12,2 (12,2) %
Region Norr  1,0 (1,0) %  12,2 (12,2) %
Region Söder  1,0 (1,0) %  11,5 (11,5) %
Veteranpoolen  1,0 (1,0) %  12,2 (12,2) %
Betjänten  1,5 (1,5) %  14,4 (14,4) %

Upplysning om prövning av nedskrivningsbehov för goodwill - koncernen
Företagsledningen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. Företagsledningen 
övervakar goodwill på respektive rörelsesegment. Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet (KGE) 
har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida 
kassaflöden baserade på resultatprognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker en femårsperiod. 
Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd långsiktig tillväxttakt enligt uppgift nedan. 
Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för den marknad där respektive affärsområde verkar. 
En analys av de kassagenererande enheterna har gjorts. Nedskrivningsbehov har inte identifierats.

Företagsledningen har bedömt att omsättningstillväxt och rörelsemarginal är två viktiga faktorer i nedskrivnings-
testen. Antaganden kring dessa faktorer i prognosperioden baseras på tidigare resultat och ledningens förvänt-
ningar på marknadsutvecklingen baserat delvis på externa informationskällor. En känslighetsanalys är utförd med 
samma antaganden om kassaflöden för de kommande fem åren men med en diskonteringsränta före skatt om 
12-14%. Inget potentiellt nedskrivningsbehov konstaterades föreligga vid denna högre diskonteringsränta. Vid 
en halvering av omsättningstillväxten eller en enprocentig minskning av rörelsemarginalen så uppstår inte heller 
något nedskrivningsbehov. Diskonteringsränta före skatt och uthållig tillväxttakt som används vid beräkning av 
nyttjandevärden 2016 är följande:
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Not 12. Materiella anläggningstillgångar – inventarier, verktyg och 
installationer

 160101–161231 150101-151231 160101-161231 150101-151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 13 257 12 522 3 022 2 852
Årets investeringar  2 164 736 202 170
Vid årets slut 15 421 13 258 3 224 3 022

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -8 520 -6 881 -2 726 -2 579
Årets avskrivningar  -1 727 -1 639 -167 -147
Vid årets slut -10 247 -8 520 -2 893 -2 726

Redovisat värde vid årets slut 5 174 4 738 331 296

Not 13.  Finansiella anläggningstillgångar – Andelar i koncernföretag – 
Moderbolaget
   160101-161231 150101-151231
   Moderbolaget Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   47 124 47 124
Vid årets slut   47 124 47 124

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början   -3 911 -3 911
Vid årets slut   -3 911 -3 911

Redovisat värde vid årets slut   43 213 43 213

Specifikation av aktier i dotterbolag
  Antal andelar/ Redovisat värde Redovisat värde
Dotterbolag Säte Andel i % 161231 151231 
Betjänten AB, 556675-8594 Stockholm 2065/100% 2 600 2 600
Veteranpoolen AB, 556905-1070 Kungsbacka 500/100% 40 613 40 613
   43 213 43 213
   
Finansiell information för materiella dotterföretag  
 Totala intäkter Årets resultat Totala tillgångar Totala skulder 
Betjänten AB, 556675-8594 6 122 0 4 077 1 438
Veteranpoolen AB, 556905-1070 149 530 16 153 39 427 23 223

Moderbolaget har mottagit utdelning från Veteranpoolen AB om 21,2 (15,3) mkr varav 12,7 mkr avser anteciperad utdelning.
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 161231 151231 161231 151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Förutbetalda hyror 1 328 930 726 930
Anställningsstöd 1 039 776 1 039 730
Övriga förutbetalda kostnader 3 494 2 197 2 688 1 412
Övriga upplupna intäkter 5 350 2 973 0 0
 11 211 6 876 4 453 3 072

Not 14. Finansiella anläggningstillgångar – Andra långfristiga fordringar

Tillgången avser lämnade depositioner.

Not 15. Kundfordringar och övriga fordringar

Koncernen har många kunder som köper HomeMaid ABs tjänster för förhållandevis små belopp. Detta i sig innebär 
en lägre kreditrisk även om flertalet kunder är privatpersoner. Risken att bolaget väsentligt påverkas av bristande 
betalningsförmåga hos vissa kunder bedöms som mycket liten. Under 2016 uppgår konstaterade och befarade 
kundförluster till ca 443 kkr (1 099). 

Av kundfordringarna har 90 (76)% ej förfallit till betalning, 8 (19)% är förfallna mellan 1-30 dagar, 1 (0)% är för-
fallna mellan 31-60 dagar och 1 (3)% är förfallna mer än 90 dagar. Det finns inga väsentliga förfallna fordringar 
där reservering ej skett.

   161231 151231
   Koncernen Koncernen
Förskott   112 20 
Skattekonto   383 5
Övrigt   182 27
   677 52

Not 16. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not 17. Eget kapital

Not 18. Obeskattade reserver - moderbolaget    

Aktieslag
Antal aktier i moderbolaget uppgår till 18 241 474 varav 2 
250 000 är av aktieslag A och 15 991 474 är av aktieslag 
B. Kvotvärdet uppgår till 0,05 kr. En B-aktie medför en 
röst och en A-aktie medför fem röster.

Emissioner
På ordinarie årsstämma 2015-05-19 bemyndigades 
styrelsen att fatta beslut om nyemission av upp till 600 
000 B-aktier med eller utan aktieägarnas företrädesrätt 
samt 600 000 teckningsoptioner avseende B-aktier 
med eller utan aktieägarnas företrädesrätt. Under år 
2016 har bemyndigandet ej utnyttjats.

Resultat per aktie
Antalet A-aktier uppgår till 2 250 000 (2 250 000) och 
antalet B-aktier uppgår till 15 991 474 (15 591 474). Vid 
upplysning om resultat per aktie avses resultat efter skatt 
i förhållande till antal utgivna aktier per balansdagen. 
Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att 
dividera resultat efter skatt med genomsnittligt antal 
aktier. Genomsnittligt antal aktier har beräknats enligt 
IAS 33 och uppgår till 18 241 474 år 2016. 

Övrigt tillskjutet eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital avser tillskott från aktieägarna.

   160101-161231 150101-151231
   Moderbolaget Moderbolaget
Ingående obeskattade reserver   9 679 6 479
Årets förändring   -9 475 3 200
Utgående obeskattade reserver   204 9 679

Specifikation:
Överavskrivningar   204 204
Beskattningsår 2015   0 3 200
Beskattningsår 2014   0 2 800
Beskattningsår 2013   0 3 180
Beskattningsår 2011   0 125
Beskattningsår2010   0 170
   204 9 679
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Not 19. Långfristiga skulder – skulder till kreditinstitut – koncernen
   161231 151231
   Koncernen Koncernen
Del av skuld som förfaller inom 2-5 år   2 548 2 514
Del av skuld som förfaller efter 5 år   0 0
   2 548 2 514

Av den totala skulden avseende finansiell leasing om 3 862 kkr (4 266) förfaller:
Inom ett år   1 314 1 142
Mellan två till fem år   2 548 2 264
   3 862 3 406

Framtida finansiella kostnader för finansiell leasing   -207 -264
Nuvärde på skulder avseende  finansiell leasing   3 655 3 142

Nuvärde på finansiella leasingskulder är som följer:
Inom ett år   1 301 1 131
Mellan två till fem år   2 354 2 012
   3 655 3 143

 161231 151231  161231 151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Beviljad kredit 20 000 20 020 16 000 16 000
Utnyttjad kredit 0 0 0 0

Not 20. Likvida medel – checkräkningskredit

Not 21. Kortfristiga skulder – leverantörsskulder och övriga skulder – 
koncernen
På balansdagen finns inga väsentliga skulder som förfallit till betalning.
I posten övriga skulder ingår följande delposter:
 161231 151231  161231 151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Mervärdesskatt 9 271 9 224 5 431 4 968
Källskatt 3 824 3 634 2 086 1 941
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 250 5 000 250 5 000
Skuld finansiell leasing 1 314 1 142 0 0
Övriga skulder 44 915 5 0
 14 703 19 915 7 772 11 909
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 Redovisat  Verkligt Ej finansiella Summa 
 värde värde tillgångar och skulder balansräkning
161231
Kundfordringar 31 498 31 498 0 31 498
Likvida medel 32 745 32 745 0 32 745
Summa kundfordringar och lånefordringar 64 243 64 243 0 64 243

Övriga långfristiga räntebärande skulder 2 548 2 548  2 548
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 1 564 1 564 13 139 14 703
Leverantörsskulder 6 153 6 153  6 153
Summa finansiella skulder till upplupet
anskaffningsvärde 10 265 10 265 13 139 23 404

151231
Kundfordringar 32 005 32 005 0 32 005
Likvida medel 34 548 34 548 0 34 548
Summa kundfordringar och lånefordringar 66 553 66 553 0 66 553

Övriga långfristiga räntebärande skulder 2 514 2 514  2 514
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 6 142 6 142 13 773 19 915
Leverantörsskulder 5 886 5 886  5 886
Summa finansiella skulder till upplupet
anskaffningsvärde 14 542 14 542 13 773 28 315

1) Med ej finansiella tillgångar och skulder avses poster som ej värderas och redovisas i enlighet med kraven i IAS 39 Finan-
siella instrument.

Not 22. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 23. Finansiella tillgångar och skulder – koncernen

 161231 151231  161231 151231
 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Upplupna löner 11 989 12 107 8 336 8 993
Upplupna semesterlöner 13 846 12 960 12 568 11 881
Upplupna sociala avgifter 9 670 7 452 7 186 6 601
Upplupen löneskatt 1 555 1 365 1 349 1 188
Övriga upplupna kostnader 1 402 2 623 1 138 1 963
Förutbetalda intäkter 4 517 3 234 603 0
 42 979 39 741 31 180 30 626
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Not 24. Uppskjuten skatteskuld
Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar som redovisas i balansräkningen är hänförliga till följande:

   161231 151231 
   Koncernen Koncernen
Goodwill och internvinster   916 527
Kundrelationer, varumärken mm   1 523 1 904
Obeskattade reserver   45 3 833
   2 484 6 265

Årets förändring:
Skatteeffekt på koncernmässig återföring av goodwillavskrivningar och internvinster  389 396
Skatteeffekt på koncernmässig avskrivning på kundvärde, varumärken mm  -381 -380
Skatteeffekt på förändring av obeskattade reserver i de juridiska personerna  -3 788 1 516
   -3 781 1 533

Not 25. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser – koncernen
   161231 151231 
   Koncernen Koncernen
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar   27 350 27 350
   27 350 27 350

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande för kortinnehav   150 300
   150 300

   161231 151231 
   Moderbolaget Moderbolaget
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar   19 000 19 000
   19 000 19 000

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande för dotterbolagets räkning   0 20
Pantsatta aktier i dotterbolag   43 213 43 213
Summa   43 213 43 233
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Not 26. Händelser efter balansdagen
HomeMaid
HomeMaid förvärvade den 7 mars inkråmet i Stormtrivs i Skåne AB. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär 
med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2017. Förvärvet finansieras genom en kombination 
av interna medel och lån.

Betjänten
Miljöprovsprogrammet är helt genomfört för två av Betjäntens totalt tre tvättanläggningar i Göteborg. Inga vidare 
prover krävs i dessa anläggningar. Utredningen fortsätter i den återstående anläggningen.

Veteranpoolen
Veteranpoolen etablerade under januari 2017 ett nytt kontor i Luleå.

Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstan-
darder (IFRS), sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens 
och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger 
en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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Halmstad 2017-05-02

Mats Claesson Eva-Karin Dahl
Ordförande Verkställande direktör, Styrelseledamot

Ingrid Nordlund Fredrik Grevelius Patrik Torkelson
Styrelseledamot  Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-05-02
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg   
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Homemaid AB (publ) för år 2016. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 4-42 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så 
som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer rapporten 
över totalresultatet och balansräkning för koncernen och 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-
finns på sidorna 1-3. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi 

gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhäm-
tat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rap-
portera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, 
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), 
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra utta-
landen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 

Till bolagsstämman i Homemaid AB (publ), org.nr 556543-8883



45HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktighe-
ter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns 
på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsin-
spektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/
revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Homemaid 
AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation 

är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/do-
cuments/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning 
är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 2 maj 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor 




