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STARK TILLVÄXT 2019 MED BRA LÖNSAMHET 

DELÅRSRAPPORT 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019 
• Nettoomsättningen uppgick till 40,8 MSEK (42,1). 

• Bruttomarginalen uppgick till 45,6 procent (43,7).  

• Rörelseresultatet uppgick till 6,3 MSEK (7,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5 procent (18,1).  

• Resultatet efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (6,1), vilket motsvarar 11,6 procent (14,6).  

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,8 MSEK (10,5). 

 

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019 
• Nettoomsättningen uppgick till 156,7 MSEK (135,8).  

• Bruttomarginalen uppgick till 42,6 procent (43,9).   

• Rörelseresultatet uppgick till 28,5 MSEK (25,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,2 procent (18,6).  

• Resultatet efter skatt uppgick till 22,9 MSEK (20,5), vilket motsvarar 14,6 procent (15,1). 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,8 MSEK (13,6). 

• Hanna Ernestam Wilkman tillträdde som ny vd den 1 februari. 

 

UTDELNING 
• Styrelsen i Stille AB föreslår årsstämman en utdelning om 1,70 kr per aktie (1,45). 

 

VD KOMMENTAR 
Jag kan med belåtenhet konstatera att vi under 2019 redovisar en tillväxt om 15,4 procent (11,5). Det är särskilt angenämt 

att se den starka utvecklingen i USA, där den organiska försäljningstillväxten varit lyckad för båda affärsområdena. Vi har 

även lyckats bra med att öka marknadsnärvaron i Europa och ROW inom affärsområdet Operationsbord, en kvittens på att 

vår strategi för marknadsexpansion utvecklas gynnsamt och har en fortsatt stark tillväxtpotential. Omsättningen för 

affärsområdet Operationsbord ökade med 28 procent till 98,7 MSEK (77,1). Omsättningen för affärsområdet Kirurgiska 

instrument uppgick till 57,9 MSEK (58,6), vilket i stort är oförändrat. Instrumenten utgör en stabil bas i vår verksamhet. Jag 

ser möjligheter i att skapa synergier mellan våra affärsområden tack vare vårt strategiska fokus på de kirurgiska segmenten 

hjärt- och kärlkirurgi samt plastikkirurgi. STILLE har idag ett relevant kunderbjudande och det är därför vi åstadkommit en 

positiv utveckling med en god tillväxt, bra lönsamhet, och ett starkt kassaflöde på årsbasis. 

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 40,8 MSEK (42,1). Tappet jämfört med förgående år kan delvis härledas till en 

svag start i oktober efter ett mycket starkt tredje kvartal. Dock avslutades fjärde kvartalet starkt och vår långsiktiga 

tillväxtresa fortsätter. Bruttovinsten under kvartalet förbättrades av en gynnsam försäljningsmix och uppgick till 45,6 

procent (43,7). För att skapa en plattform för framtida tillväxt har vi fortsatt att utöka vår försäljningsorganisation i USA och 

i övriga regioner, samt initierat förbättringsaktiviteter inom produktionsorganisationen. Under fjärde kvartalet belastar 

dessa aktiviteter rörelseresultatet tillfälligt.  

Under 2020 kommer vi att prioritera tillväxt. Vår portfölj av produktutvecklingsprojekt kommer att stärka vår 

marknadsposition inom affärsområdet Operationsbord. Vår ambition är att leda utvecklingen inom vårt 

verksamhetsområde tillsammans med våra affärspartners. Vi scoutar vidare för att hitta adekvata förvärvsmöjligheter och 

kommer även fortsättningsvis att investera i en ökad produktionseffektivitet för att uppnå förbättrade marginaler. STILLE är 

bra positionerat inför 2020 och jag ser mycket positivt på vår utvecklingspotential. 

KONCERNENS NYCKELTAL Okt – Dec 
2019 

Okt – Dec  
2018 

 Jan – Dec  
2019 

 
Jan – Dec  

2018 

Nettoomsättning MSEK 40,8 42,1 156,7 135,8 

Rörelsemarginal 15,5% 18,1% 18,2% 18,6% 

Rörelseresultat 6,3 7,6 28,5 25,3 

Resultat efter finansiella poster, MSEK 5,7 7,6 28,8 25,6 

Resultat efter skatt, MSEK 4,7 6,1 22,9 20,5 

Resultat efter skatt per aktie, kr 0,98 1,27 4,74 4,26 
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille 

grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är Kirurgiska 

instrument och Operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. Beträffande 

minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett 

starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.  

 

STILLE OCH SJUKVÅRDSMARKNADEN 
Den globala sjukvårdsmarknaden där Stille verkar är i stabil tillväxt. Allt större resurser läggs på sjukvård och globalt finns en 

tillväxt även när det gäller antalet sjukhus. Ny operationsteknik och ökad medellivslängd är några av de faktorer som påverkar 

hälso- och sjukvården och därmed förutsättningarna för vår verksamhet. Vi förväntar oss en generell marknadstillväxt för 

samtliga produktkategorier som ingår i Stilles produktutbud. 

En särskilt stabil tillväxttrend finns inom Stilles två viktigaste kirurgiska segment: kardiovaskulär kirurgi och plastikkirurgi. 

Hjärt-kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Hjärt-kärlsjukdomar kräver både förebyggande och akuta 

kardiovaskulära ingrepp. Stilles produktutbud av kirurgiska instrument och operationsbord stämmer väl överens med 

behovet av produkter med hög kvalitet och precision. Plastikkirurgi är vårt näst viktigaste användningsområde. Även här är 

kraven höga på precision och kvalitet. 

Stille har goda möjligheter att utvecklas med stöd av underliggande marknadsutveckling. Vårt fokus på kvalitet och innovation 

i marknadssegment med stabil tillväxt skapar goda förutsättningar för framtiden. 

FINANSIELLA MÅL OCH STRATEGIER  
Styrelsen och bolagets ledning har under året utvärderat bolagets position, inriktning och mål under kommande år. 

Resultatet av detta arbete beskrivs kortfattat nedan. 

Stabilitet och lönsamhet är Stilles grundfundament. Stilles koncernövergripande finansiella mål den närmaste 

femårsperioden består av: 

• EBIT ska ligga över 17 procent i genomsnitt under en femårsperiod. 

• Soliditeten ska inte understiga 40 procent under en femårsperiod.    
 

Våra tillväxtmål består av: 

• 10 procent organisk tillväxt.  
• Kompletterande förvärv. 
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STRATEGIER 
För att nå målen strävar vi både efter organisk tillväxt och förvärv som kompletterar befintlig produktportfölj eller 

marknadsnärvaro. 

I handlingsplanen ingår bland annat: 

• Fortsatta investeringar i produktutveckling. 

• Förvärv av kompletterande verksamheter och produkter. 

• Förstärkt närvaro och organisation i USA. 

• Förstärkt försäljningsorganisation. 

• Identifiera och utveckla ytterligare distributionskanaler för affärsområdet Kirurgiska instrument. 

• Marknadsexpansion tillsammans med våra distributörer inom affärsområdet Operationsbord. 

• Vi ska använda och förvalta vårt varumärke för fortsatt lönsam tillväxt. 

UTDELNING 
Stilles policy är att utdelningen baseras på koncernens resultatutveckling samt utvecklingsmöjligheter och den finansiella 

ställningen. Den långsiktiga målsättningen är att utdelningen ska ha en stabil utveckling och uppgå till 30–40 procent av 

resultatet efter skatt. Styrelsen i Stille AB föreslår årsstämman en utdelning om 1,70 kr per aktie (1,45). 

KAPITALSTRUKTUR 
Stille ska ha en egen kapitalandel som överstiger 40 procent av balansomslutningen. Vid förvärv eller större investeringar 

kan bankfinansiering bli aktuell. Emission av aktier kan ske i samband med större förvärv. 

NETTOOMSÄTTNING 
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 40,8 MSEK (42,1), en minskning med 3,1 procent. För perioden januari till 
december uppgick nettoomsättningen till 156,7 MSEK (135,8) vilket är en ökning med 15,4 procent. Nettoomsättningen för 
fjärde kvartalet och affärsområdet Kirurgiska instrument har ökat i USA och ROW (övriga världen, dvs exklusive Sverige, övriga 
Norden, övriga Europa, Mellanöstern och Afrika samt USA), affärsområdet Operationsbord har ökat i Norden och ROW. 

Nettoomsättningen för helåret och affärsområde Operationsbord fortsätter att öka i Europa och USA. 
Instrumentförsäljningen i USA har under året tagit fart och ökat med 26 procent.  

 

RESULTAT 
Bruttovinsten för fjärde kvartalet uppgick till 18,6 MSEK (18,4), vilket motsvarar en bruttovinstmarginal om 45,6 procent 
(43,7). Bruttomarginalen har under fjärde kvartalet påverkats positivt av en gynnsam produktmix. Resultatet har under fjärde 
kvartalet påverkats av valutaeffekter och övriga rörelsekostnader med -1,3 MSEK (0,0). Rörelseresultat för fjärde kvartalet 

uppgick till 6,3 MSEK (7,6). Koncernens finansnetto för kvartalet är -0,7 MSEK (0,0). Resultatet efter finansiella poster för 
kvartalet uppgick till 5,7 MSEK (7,6). Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till 4,7 MSEK (6,1).  
 

Bruttovinsten för perioden januari till december gick till 66,7 MSEK (59,6) och rörelseresultatet 28,5 MSEK (25,3). Resultat 
efter skatt uppgår till 22,9 MSEK (20,5). Koncernens finansnetto är 0,2 MSEK (0,3). Resultat per aktie, uppgick till 4,74 SEK 
(4,26) för perioden januari till december. 
 

KASSAFLÖDE  
För fjärde kvartalet uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till 10,8 MSEK (10,5).  
För perioden januari till december uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till 25,8 MSEK (13,2). 
Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 44,6 MSEK (35,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten 
ökat under 2019 jämfört med förra året beror till största delen av en förbättrad hantering av rörelsekapitalet samt lägre betald 
skatt.  
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FINANSIELL STÄLLNING 
Nettokassan uppgick per 31 december till 38,3 MSEK (26,1). Koncernens soliditet uppgick till 63,4 procent (74,9). Koncernens 
egna kapital var vid periodens utgång 103,0 MSEK (87,0). Koncernen har en checkräkningskredit om 8,5 MSEK, som per den 

31 december utnyttjades med 0,0 MSEK (0,0). Anledningen till att soliditeten minskat under året jämfört med förra året är att 
Stille i och med övergången till IFRS börjat redovisa leasing enligt IFRS 16. Koncernens lokalhyror har i och med detta aktiverats 
på tillgångssidan med 25,0 MSEK samtidigt som en motsvarande skuld avseende nyttjanderättstillgångar tillkommit. 

 

INVESTERINGAR 
Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick för perioden januari till december till 7,8 MSEK 
(4,5). För helåret har 6,7 MSEK (2,8) aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av aktiverade utvecklingsutgifter avsåg 

2,7 MSEK (0,9) aktiverade personalkostnader och 4,0 MSEK (1,9) aktiverade externa utvecklingsutgifter.  
 
Under perioden oktober till december har 2,9 MSEK aktiverats i utvecklingskostnader av nya produkter. Av aktiverade 
utvecklingskostnader avsåg 0,7 MSEK (0,3) aktiverade personalkostnader och 2,2 MSEK (1,0) aktiverade externa utgifter. 

 

SKATT 
För fjärde kvartalet uppgår skattekostnaden till 0,9 MSEK (1,5). Koncernen hade per 31 december 2019 ett ackumulerat 
underskottsavdrag om 5,2 MSEK, varav 0 MSEK är direkt hänförligt till moderbolaget. 

 
MEDARBETARE 
Medelantalet anställda i koncernen för fjärde kvartalet uppgick till 61 personer (59). Per den 31 december var 63 
personer (59) anställda i koncernen.  

 

STILLE-AKTIEN 
STILLE-aktien är noterad på Nasdaq, First North Growth Market, under kortnamnet ”STIL”. För aktien betalades under perioden 
1 januari – 31 december 2019 som högst 133,5 SEK per den 27 december och som lägst 63 SEK den 2 jan 2019. Den största 
ägaren är Linc AB med 42,18 % av aktierna (röster och kapital). 
 
Eminova Fondkommission AB är Certified Adviser, + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. 

 

MODERBOLAGET 
Nettoomsättningen i moderbolaget för fjärde kvartalet uppgick till 39,2 MSEK (37,8). Resultat efter skatt för kvartalet uppgick 
till 5,4 MSEK (7,1). 
 

Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 136,4 MSEK (124,3). Resultat efter skatt uppgick till 18,3 
MSEK (15,8). Balansomslutningen uppgick till 145,5 MSEK (124,2), varav eget kapital utgjorde 105,4 MSEK (94,1). 

 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Stilles närståendekrets och omfattningen av transaktioner med närstående beskrivs i not 25 i årsredovisningen för 2018. Inga 
transaktioner har genomförts under kvartalet, mellan Stille och närstående, som har haft någon väsentlig inverkan på 
bolagets ställning och resultat.  

 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Koncernens och moderbolagets väsentliga uppskattningar och bedömningar samt risker och riskhantering finns beskrivna i 
årsredovisningen för år 2018 i not 2. Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter.  
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REDOVISNINGSPRINCIPER  
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS, International Financial Reporting Standards sådana de antagits av 
EU samt RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncernen. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 

koncernen med de undantag och tillägg som anges i den av Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendationen RFR 
2 Redovisning för juridiska personer. Det innebär att IFRS tillämpas med de avvikelser som anges nedan i avsnittet 
Moderbolagets redovisningsprinciper. 
 

Denna finansiella rapport är Stilles första finansiella rapport upprättad i enlighet med IFRS. Rapporter som publicerats tidigare 
under 2019 har upprättats i enlighet med tidigare principer.  
 

I not 2 finns en sammanställning med förklaringar till hur övergången till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning, 
resultat och kassaflöde. 
 

 

ÅRSSTÄMMA 
Årsstämman hålls den 29 april 2020, klockan 16.00. 
Adress:  Norrlandsgatan 11, Stockholm.  

 
EKONOMISK INFORMATION 

Årsredovisning för 2019 lämnas i mars 2020.  
Delårsrapport jan - mars 2020 lämnas den 29 april 2020. 

Delårsrapport jan - juni 2020 lämnas den 20 augusti 2020. 
Delårsrapport jan - sep 2020 lämnas den 29 oktober 2020. 
Bokslutskommuniké för 2020 lämnas den 18 februari 2021. 

 

REVISORSGRANSKNING  
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Delårsrapporten har avgivits efter bemyndigande av Stilles styrelse.  

 

Torshälla den 20:e februari 2020 

 

 

 

 
Hanna Ernestam Wilkman 
VD- och koncernchef 
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Belopp i TSEK okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2018

Intäkter 40 823 42 117 156 673 135 796

Kostnad sålda varor -22 217 -23 702 -89 924 -76 161

Bruttoresultat 18 606 18 415 66 749 59 635

Övriga rörelseintäkter - 439 3 598 2 268

Försäljningskostnader -8 202 -7 690 -30 378 -25 941

Administrationskostnader -2 790 -3 118 -9 150 -9 430

Övriga rörelsekostnader -1 290 -412 -2 283 -1 244

Rörelseresultat 6 324 7 634 28 536 25 289

Finansiella intäkter - 3 3 334

Finansiella kostnader -180 -22 -694 -57

Övriga finansiella intäkter och kostnader -473 - 927 -

Resultat före skatt 5 671 7 615 28 772 25 566

Inkomstskatt -942 -1 478 -5 893 -5 019

Periodens resultat 4 729 6 137 22 879 20 546

 - därav hänförligt till moderbolagets 

aktieägare

4 729 6 137 22 879 20 546

Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen

 - Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet -331 95 168 693

0 0

Summa övrigt totalresultat -331 95 168 693

Periodens totalresultat 4 398 6 232 23 047 21 239

 - därav hänförligt till moderbolagets 

aktieägare

4 398 6 232 23 047 21 239

Belopp i TSEK december 2019 december 2018

Tillgångar

Immateriella tillgångar 14 145 8 855

Nyttjanderättstillgångar 23 845 549

Materiella anläggningstillgångar 3 201 3 256

Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 142 1 103

Omsättningstillgångar 75 545 66 817

Kassa och bank 44 578 35 669

SUMMA TILLGÅNGAR 162 456 116 249

Eget kapital och skulder

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare 103 022 87 044

Långfristiga skulder 23 820 1 601

Kortfristiga skulder 35 614 27 604

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 162 456 116 249

TSEK 31 dec 2019 31 dec 2018

Ingående balans 87 044 71 599

Utdelning/återbetalning till aktieägare -7 000 -5 793

Fusionsresultat -69 -

Summa totalresulat 23 047 21 239

Utgående eget kapital 103 022 87 044

Övrigt totalresultat 

Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultatet i sammandrag

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag
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Belopp i TSEK okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2018

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 5 671 7 615 28 772 25 566

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet mm 7 859 442 4 978 -1 131

Summa 13 530 8 057 33 750 24 435

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 13 530 8 057 33 750 24 435

Förändring av rörelsekapital -2 693 2 456 -7 939 -11 269

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 837 10 513 25 811 13 166

Investeringsverksamheten

   Förvärv av rörelsegren - 0 - -240

   Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 933 -1 711 -6 661 -2 990

   Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -189 -1 173 -1 480

   Förändring övriga finaniella tillgångar - 0 - 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 933 -1 900 -7 834 -4 710

Finansieringsverksamheten

Utdelning till aktieägare 0 0 -7 000 -5 793

Upptagna lån -539 -132 0 185

Amortering av skuld avseende nyttjanderättstillgångar -503 0 -2 012 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 042 -132 -9 012 -5 608

Periodens kassaflöde 6 862 8 481 8 965 2 848

Likvida medel vid periodens början 39 671 26 965 35 669 32 469

Kursdifferens likvida medel -1 608 284 -208

Omräkningsdifferans -347 -61 152 352

Likvida medel vid periodens slut 44 578 35 669 44 578 35 669

Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag
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Belopp i TSEK jan-dec 2019 jan-dec 2018

Nettoomsättning 156 673 135 796
Nettoomsättningsti l lväxt, % 15,4% 11,5%

Bruttoresultat 66 749 59 635
1 Bruttovinstmarginal , % 42,6% 43,9%

Avskrivningar 5 131 3 508

2
Rörelseresultat (EBIT) 28 536 25 289

3 Rörelsemarginal , % 18,2% 18,6%

Årets  resultat 22 879 20 546

Totalresultat efter skatt 23 047 21 239

Genomsnittl igt antal  aktier, efter utspädning (s t) 4 827 638 4 827 638
4 Resultat per aktie, SEK 4,74 4,26
5

Totalresultat per aktie, SEK 4,77 4,40

6 Sol idi tet, % 63,4% 74,9%

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 811 13 166

Eget kapita l 103 022 87 044
7 Eget kapita l  per aktie, SEK 21,34 18,03
8

Avkastning på eget kapita l  % 17,8% 25,4%
9

Antal  anstä l lda  61 59

Koncernens nyckeltal

Definitioner 

1.Bruttovinstmarginal  i  procent av omsättningen.

2. Rörelseresultatet (EBIT) utgörs  av resultatet före finans iel la  poster och skatt.

3. Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats  som rörelseresultatet (EBIT) uttryckt i  procent av nettoomsättningen under perioden.

4. Resultat efter skatt i  förhål lande ti l l  genomsnittl igt antal  utestående aktier.

5. Totalresultat efter skatt i  förhål lande ti l l  genomsnittl igt antal  utestående aktier.

6. Sol idi teten har beräknats  som eget kapita l  i  procent av summa ti l lgångar i  ba lansräkningen.

7. Eget kapita l  i  förhål lande ti l l  anta let utestående aktier före och efter utspädning vid periodens  s lut.

8. Avkastning på eget kapita l  utgörs  av resultatet efter skatt, rul lande 12 månader, i  procent av vägt genomsnittl igt eget kapita l .

9. Antal  anstä l lda utgörs  av genomsnittet  av antal  anstä l lda.
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Belopp i TSEK okt-dec 2019 okt-dec2019 jan-dec 2019 jan-dec 2018

Nettoomsättning 39 220 37 759 136 379 124 256

Kostnad så lda  varor -24 060 -23 137 -82 579 -73 902

Bruttoresultat 15 160 14 622 53 800 50 354

Övriga  rörelseintäkter - 112 3 598 2 267

Försä l jningskostnader -5 236 -4 465 -19 046 -14 284

Adminis trationskostnader -2 790 -3 116 -9 150 -12 040

Övriga  rörelsekostnader -1 289 -82 -2 283 -1 240

Rörelseresultat 5 845 7 071 26 919 25 057

Finans iel la  intäkter - 286 3 333

Finans iel la  kostnader -14 -10 -21 -28

Övriga  finans iel la  intäkter och kostnader -473 -284 927

Resultat efter finansiella poster 5 358 7 063 27 828 25 362

Boks lutsdispos i tioner -4 500 -5 243 -4 500 -5 243

Skatt på  periodens  resultat -186 -394 -4 994 -4 328

Resultat efter skatt 5 172 7 063 18 334 15 791

Belopp i TSEK december 2019 december 2018

Tillgångar

Immateriel la  anläggningsti l lgångar 9 859 4 697

Materiel la  anläggningsti l lgångar 3 166 3 063

Andelar i  koncernföretag 13 522 13 762

Omsättningsti l lgångar 79 223 74 614

Kassa  och bank 39 698 28 104

SUMMA TILLGÅNGAR 145 468 124 240

Eget kapital och skulder

Eget kapita l 105 384 94 118

Avsättningar 1 603 1 353

Obeskattade reserver 9 743 5 243

Kortfris tiga  skulder 28 738 23 526

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 145 468 124 240

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag
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NOT 1. SEGMENTSREDOVISNING 
Verkställande direktören och företagsledningen bedömer verksamheten och fattar strategiska beslut  
per rörelsesegment. Nedan presenteras koncernens rörelsesegment Kirurgiska instrument och Operationsbord. 
 
Inom affärsområdet Kirurgiska instrument erbjuder Stille ett brett sortiment av handsmidda kirurgiska instrument för 
öppen kirurgi med särskilt fokus på kardiovaskulär kirurgi samt plastikkirurgi. 
 
Inom affärsområdet Operationsbord erbjuder Stille operationsbord för kardiovaskulära minimalinvasiva ingrepp samt 
smärtbehandling och ERCP (ERCP används för undersökning och behandling av de gångar som går från levern, gallblåsan 
och bukspottskörteln till tunntarmen). 
 

 
 
Övrigt avser koncerngemensamma poster som ej fördelats 

  

okt - dec 2019

Kirurgiska Intrument Operationsbord Övrigt Totalt

Intäkter 17 047 23 776 0 40 823

Rörelseresultat 4 143 2 672 -491 6 324

Rörelseresultat % 24,3% 11,2% 15,5%

okt - dec 2018

Kirurgiska Instrument Operationsbord Övrigt Totalt

Intäkter 17 326 25 124 -333 42 117

Rörelseresultat 4 343 4 058 -766 7 634

Rörelseresultat % 25,1% 16,2% 18,1%

jan - dec 2019

Kirurgiska Intrument Operationsbord Övrigt Totalt

Intäkter 57 935 98 738 0 156 673

Rörelseresultat 16 978 13 072 -1 514 28 536

Rörelseresultat % 29,3% 13,2% 18,2%

jan - dec 2018

Kirurgiska Instrument Operationsbord Övrigt Totalt

Intäkter 58 647 77 149 0 135 796

Rörelseresultat 15 432 11 232 -1 376 25 289

Rörelseresultat % 26,3% 14,6% 18,6%
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NOT 2. EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL IFRS 
Från och med den 1 januari 2019 upprättar Stille sin koncernredovisning i enlighet med IFRS, International Financial 
Reporting Standards, sådana de antagits av EU. Datum för övergång till IFRS är den 1 januari 2017. Koncernen har till och 
med räkenskapsåret 2018 upprättat koncernredovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning. 
 
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. 
Effekterna av byte av redovisningsprinciper redovisas direkt mot eget kapital. Tidigare publicerad finansiell information för 
räkenskapsåret 2017 och 2018 har i denna årsredovisning omräknats till IFRS. Finansiell information avseende tidigare 
räkenskapsår än 2017 har inte omräknats. 
 
Huvudregeln är att alla tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med 
retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet, alternativt krav, 
att frångå denna huvudregel. 
 
Nedan redogörs för de förändringar i redovisningsprinciper som införandet av IFRS medför samt övergångseffekterna på 
STILLE AB:s resultat- och balansräkningar. 
 
Effekter av övergången till IFRS 
 
 

TSEK 2018-12-31 2017-12-31 2017-01-01 

Eget kapital enligt tidigare tillämpade principer 86 099 71 206 62 326 

    

Återläggning av goodwillavskrivningar 760 393 - 

Valutakursdifferenser 185 - - 

Summa justeringar 945 393 - 

Eget kapital enligt IFRS 87 044 71 599 62 326 

 
Förklaring till ovan gjorde justeringar 
 
Presentation och uppställning 
Förutom kvantitativa effekter innebär en övergång till IFRS också att klassificeringar av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader kan förändras, vilket skett i koncernredovisningen för Stille. Utöver värdering och klassificering har antalet 
notupplysningar ökat till såväl antal som innehållsmässigt. 
 
Förutom ovan nämnda omklassificeringar innehåller en resultaträkning andra delrader än vad som föreskrivs i 
årsredovisningslagen. Bl.a. benämns Ränteintäkter respektive Räntekostnader istället Finansiella intäkter och Finansiella 
kostnader. Raden Skatt på årets resultat benämns istället Inkomstskatt. 
 
I balansräkningen redovisar koncernen finansiell leasing på tillgångssidan på raden Nyttjanderättstillgångar (tillgången 
redovisades tidigare på raden Materiella tillgångar) och på skuldsidan på raderna Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 
både lång- och kortfristig (skulden redovisades tidigare på raderna Långfristiga samt kortfristiga räntebärande skulder). 
 
Koncernen har lagt till ytterligare en kategori till redovisningen av eget kapital. Den tillkommande kategorien är 
Omräkningsreserver. Kategorin innehåller omräkningsdifferenser avseende innehav av utländska dotterföretag. 
 
Rapport över koncernens kassaflöden 
Det redovisade kassaflödet har inte påverkats av övergången till IFRS och inte heller summan likvida medel vid ingången 
eller utgången av någon av de redovisade perioderna. Däremot har delraderna i kassaflödet påverkats genom de justeringar 
som övergången till IFRS medfört.  
 
Goodwill 
Vid övergången till IFRS ska inte längre goodwill skrivas av utan istället årligen prövas för nedskrivningsbehov. Detta har 
medfört att goodwillavskrivningar för 2018 återlagts med 367 tkr och för 2017 med 393 tkr, vilket medfört att resultatet för 
respektive år påverkats positivt.  
 
Goodwillen uppstod under 2017 i samband med förvärvet av Medstone.  
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Nyttjanderättstillgångar 
 
Stille har i och med övergången till IFRS börjat redovisa leasingavtal enligt IFRS 16. Redan innan övergången har Stille 
redovisat finansiella leasingkontrakt enligt IAS 17 så ingen påverkan av resultat eller ställning har skett under 2017 och 2018 
avseende detta. Under 2019 redovisas härutöver hyreskostnaderna för bolagets lokaler i enlighet med IFRS 16. Detta har 
medfört att en nyttjanderättstillgång om 25 037 TKR och en motsvarande skuld avseende nyttjanderättstillgång redovisas i 
koncernredovisningen 2019-01-01.  
 
Implementeringen av IFRS 16 innebär ett bruttoresultat som är 290 TKR högre under 2019 jämfört med tidigare 
redovisningsprincip. 
 
En nyttjanderättstillgång bokförs på tillgångssidan och skrivs av över nyttjandeperioden, med eventuell hänsyn tagen till 
sannolika förlängningar av kontrakt och avtal. En motsvarande skuld redovisas där amortering sker över nyttjandeperioden. 
 
Effekter av övergången till RFR2 för moderbolaget  
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS för koncernen har moderbolaget övergått till att tillämpa RFR2, 
Redovisning för juridiska personer. 
 
Redovisningen 2018 upprättades enligt BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning. Inga effekter på 
moderbolagets resultat eller ställning har uppkommit och med byte av redovisningsprincip. 

 

 

 

  



STILLE | Bokslutskommuniké januari – december 2019 
 
 
 
 

13 
 

STILLE AB (publ) 

Ekbacken 11 

 SE-644 30 Torshälla 
 Sweden Phone: +46 8 588 580 00 

Fax: +46 8 588 580 05 
info@stille.se 

      www.stille.se 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NÄRMARE UPPLYSNING LÄMNAS AV: 

 
Hanna Ernestam Wilkman, VD och koncernchef, tel. +46 (0)72-402 10 88 

E-post: Hanna.e.wilkman@stille.se  

 
Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2020 klockan 08:00 (CET). 
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