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Förvaltningsberättelse
Koncernen
Verksamheten
Synsam är ett ledande och mycket lönsamt
livsstilsföretag inom optik och ögonhälsa i Norden, sett
till justerad EBITDA-marginal.
Synsams vision är att vara det ledande och mest
lönsamma livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa.
Affärsidén för Synsamkoncernen är att vara ett
kunddrivet livsstilsföretag som erbjuder prisvärda
lösningar för syn, utseende och ögonhälsa för hela
familjen genom unika och innovativa koncept för alla
tillfällen i livet.
Koncernen bedriver verksamhet i lokala butiker i
Sverige, Danmark, Norge, och Finland samt e-handel /
omnichannel i respektive land. Butiker drivs både i egen
regi och av franchisetagare, vilka även förekommer på
Island samt Färöarna. Butikerna i Sverige, Norge och
Finland drivs under varumärket Synsam och i Danmark
och Island under varumärket Profil Optik. Synsam har
ett unikt erbjudande av synundersökningar, glasögon,
solglasögon, sportglasögon, linser och tillbehör inom
optik och Eye Fashion samt glasögonabonnemang med
kringtjänster under namnet Synsam LifestyleTM, där
även Profil Optik Lifestyle i Danmark ingår sedan mitten
av 2018. Synsam erbjuder en mix av välkända externa
varumärken samt House brands.
Koncernen är strukturerad för försäljning på de lokala
marknaderna med ett centralt huvudkontor för
koncerngemensamma tjänster för att skapa skalfördelar.
Huvudsyftet i alla beslut lokalt och centralt är att skapa
värde för kunden och överträffa dennes förväntningar.
Marknadens utveckling 2018
Synsamkoncernen påverkas i likhet med retailkedjor och
modeföretag av det allmänna konjunkturläget i våra
marknader, vilket varit fortsatt stabilt. Koncernen
påverkas mer specifikt av utvecldingen inom
optikbranschen, och då både av allmän marknadstillväxt
som varit låg i våra marknader, med en negativ tillväxt i
Finland samt av konkurrenssituationen där vi sett
fortsatt stark konkurrens genom marknadsföringsinvesteringar och rabattkampanjer främst i Danmark
och Finland.

Under räkenskapsåret omsatte Sverige 1 445,6 Mkr
(1 336,6; 1 198,7), Danmark omsatte 935,9 Mkr (786,1;
760,4), Norge omsatte 806,0 Mkr (714,2; 711,5), och
Finland omsatte 169,5 Mkr (144,9; 149,5).
Synsamkoncernen har kraftigt förstärkt marknadsandelarna i samtliga länder under 2018 och tillväxten i
koncernen uppgick till 13,5% (5,2%; 2,0%).
Valutakurserna i de länder där Synsam är verksam,
DKK, NOK och EUR, har påverkat nettoomsättningen
positivt med 92,5 Mkr.
Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 261,9 Mkr
(87,7; -120,3).
Koncernens resultat före avskrivningar samt
jämförelsestörande poster (justerat EBITDA) för året
uppgick till 643,2 Mkr (546,4; 422,8). De
jämförelsestörande posterna avser i allt väsentligt den
betydande transformationen av samtliga verksamheter i
koncernen som skett under åren 2016-2018 och under
2018 avses framförallt den fortsatta ompositioneringen
av varumärket. Se ytterligare information i not 26.
Koncernens avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar följer av ökade investeringar
under åren 2016 - 2018 och är en konsekvens av det
transformationsprojekt som bedrivits inom koncernen
under samma period.
Finansnettot uppgick till -522,4 Mkr (-456,6; -452,6)
och består i allt väsentligt av räntekostnader, dels
avseende externa banklån och dels avseende Synsams
aktieägarlån där räntan kapitaliseras, därmed ökar
räntekostnaderna årligen.
Årets resultat har, trots årets förlust, även påverkats av
en skattekostnad om -39,0 Mkr ( +15,0; +36,1) vilken
innehåller en ytterligare reserv om -50,2 Mkr ( - ; -19,7)
för en äldre skattetvist, se ytterligare information i not 2,
8 och 21.

Omsättning och resultat 2018
Under året har Synsamkoncernen omsatt 3 380,0 Mkr
(2976,9; 2 828,8).

Kassaflöde och investeringar
Koncernens kassaflöde för året uppgick till 174,4 Mkr
(-22,5; -129,9), och förbättringen beror dels på förbättrat
kassaflöde från den löpande verksamheten men även
minskade investeringar är en bidragande faktor.
Rörelsekapitalbindningen minskade med 21,0 Mkr
(-140,6; -38,8). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -109,7 Mkr (-204,4 -424,4)
och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till netto -79,1 Mkr (197,2; 410,0) och består 2018 i allt
väsentligt av amorteringar.

Synsams unika livsstilsbaserade Eye Fashion erbjudande
och butikskoncept, styrka inom ögonhälsa, fokus på
omnichannel, Synsam Sport, Synsams egna varumärken
och snabbt växande abonnemangsaffår Synsam
LifestyleTm utgör grunden för denna tillväxt.

Koncernen har under 2018 ökat antal egna butiker
genom förvärv och 13 nyetableringar, därtill har två
butiker stängts. Totalt antal butiker uppgick vid årets
utgång till 448 (439; 474), varav egen ägda till 405 (393;
387).
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Materiella anläggningstillgångar har minskat med 57,1
Mkr netto och immateriella anläggningstillgångar har
minskat med 16,4 Mkr netto. Investeringar i materiella
anläggningstillgångar, 86,6 Mkr (160,1; 277,4), har
huvudsakligen varit butiksinteriör vid ombyggnation av
butiker. Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar, 24,8 Mkr (31,8; 80,1), avser
framförallt uppdatering av programvaror och licenser.
Finansiering
Koncernens finansiering utgörs av kreditfaciliteter vilka
består av; långfristig bankfinansiering om 2 625,0 Mkr,
en förvärvsfacilitet om 572,1 Mkr som per balansdagen
var utnyttjad till 453,4 Mkr och en revolverfacilitet om
300,0 Mkr som per balansdagen var utnyttjad till 207,0
Mkr. Kvarvarande tillgängliga krediter inklusive likvida
medel uppgår till 466,6 Mkr.
Utöver kreditfaciliteter finansieras koncernen av
aktieägarlån om 3 036,8 Mkr.
Som säkerhet för belåningen har de olika koncernbolagen gjort pantsättningar och garantiåtaganden.
Väsentliga händelser under 2018
Tack vare satsningen Nya Synsam som påbörjades 2015
och där lanseringar av nya kundlöften och
kunderbjudanden genomförts ökar tillväxten. Synsam
LifestyleTM, bolagets abonnemangstjänst av glasögon och
solglasögon, har haft en betydande framgång och
omsatte 825,3 Mkr under 2018 (413,7; 94,4). Även egna
varumärken, som under 2018 har kompletterats med
premiumvarumärket Oscar Eide, har haft en stark
tillväxt. Under året har även ett designsamarbete med
Bernadotte och Kylberg lanserats.
Linsabonnemangen har utvecklats väl sedan lanseringen
i maj.
Utbildning av medarbetare har varit ett fortsatt viktigt
fokus under 2018, inom såväl optik, som utbildning av
stilexperter samt utbildning i Synsams koncept och
erbjudande.
Under 2018 har centrallagerfunktionen utvecklats
ytterligare i syfte att konsolidera inköp och logistik samt
öka leveransgraden till butikerna.

Medlemmar i företagsledningen, utöver ovanstående
nytillträdda under året, består dessutom av;
Håkan Lundstedt — VD och koncernchef,
Martin Daniels — Chief Innovation Officer,
Krister Duwe — MD Synsam Sweden,
Tina H. Gaardsholt — MD Synsam Denmark,
Michael Grimborg — Chief Marketing Officer,
Trond Gudbrandsen — MD Synsam Norway,
Per Hedblom — Chief Financial Officer,
Marina Kereklidou — Creative Director,
Jesper Koefoed — Procurement Director,
Malcolm Lidbeck — Chief Business Officer,
Vesa Mars — MD Synsam Finland,
Henrik Persson — Vice VD och
Susanne Westford — HR & People Director.
Koncernledningen består vid årsskiftet av 18 personer,
varav 5 kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Finansiella risker
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika
slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses
fluktuation i resultat och kassaflöde till följd av
exempelvis förändringar i valutakurser och räntenivåer
samt kunders betalningsförmåga och möjlighet att
refinansiera verksamheten. Kända finansiella risker
hanteras i finanspolicyn vilken består av riktlinjer och
regler som beskriver riskmandatet för finansverksamheten. Se även not 18.
Valuta- och ränterisk
Koncernens valuta är svenska kronor till vilka
dotterbolagens balans- och resultaträkningar räknas om.
Synsam är exponerad mot samtliga valutor på den
nordiska marknaden där verksamhet förekommer. Detta
då kursfluktuationer påverkar det omräknade resultatet
samt tillgångar och skulder i balansräkningen för de
norska, danska och finska dotterbolagen. Koncernen
säkrar sig inte mot valutakursfluktuationer.
Koncernen ökar sina inköp från Asien, vilket i viss
uträckning ökar koncernens exponering mot USD. Inköp
från en av Synsamkoncernens större europeiska
leverantörer sker i EUR.

Under 2018 har Synsam färdigställt arbetet avseende
GDPR som trädde ikraft under året.

Synsam är exponerad mot fluktuationer i räntor på de
nordiska marknaderna. Ränterisken är främst knuten till
koncernens skuld till kreditinstitut och hanteras genom
användandet av ränteswappar. Synsamkoncernen
tillämpar inte säkringsredovisning.

Koncernledningen
Under året har koncernledningen förstärkts och utökats
med 5 personer;
Ingrid Holm — Chief Digital Officer,
Jimmy Engström — Head of Digital Commerce and
Contact Lenses,
Andreas Haraldsson - Head of Subscriptions,
Olav Torgersen - Chief Optical Officer
samt med Heba El-Sheemy — Chief Information Officer.

Verksamhetsrisk
Koncernens mest väsentliga verksamhetsrisk är kopplad
till en stark position i respektive land. En stark position
på marknaden hänförs till "Brand Awareness", optimal
kundservice och konkurrenskraftiga priser.
Verksamhetsrisk är också påverkan av konjunkturen på
respektive marknad. Konjunkturen påverkar kundernas
köpkraft och köplust och därmed trafiken i koncernens
butiker. Den makroekonomiska exponeringen hanteras

Det nya konceptet Ai lanserades i Stockholm i maj 2018.
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genom aktiv marknadsbearbetning. Ambitionen är att på
bästa möjliga sätt förstå kundernas önskemål för att
aktivt utveckla och anpassa kunderbjudandet för att
möta kundens förväntningar och behov.
Medarbetarrisker
För att reducera risken att nyckelmedarbetare lämnar
koncernen, vilket kan leda till brister i Synsams
uppfyllande av sina varumärkeslöften, arbetar
Synsamkoncernen med Talent Management. Synsam
har också en väl utvecklad successionsplanering.
Leverantörsrisker
Synsam ställer krav på leverantörer att dessa skall följa
Uppförandekoden (se under Hållbarhetsrapporten). För
att motverka risken att Uppförandekoden inte följs,
genomför Synsamkoncernen regelbunden uppföljning
och kontroll.
Förvärv och integrationsarbete
Den organiska tillväxten i Norden är den centrala delen
av tillväxtstrategin. Synsam kan i tillägg till denna
organiska tillväxt, genomföra enstaka kompletteringsförvärv av mindre bolag inom samma bransch. Vid
förvärv finns risk för mindre lönsamma förvärv samt
risk för fel i integration av mindre verksamheter i
befintlig verksamhet.
Tillgång till attraktiva etableringar kan betraktas som en
potentiell risk. Expansionsrisken hanteras genom att
säkerställa att det finns en balanserad plan innehållande
etableringslägen på respektive huvudmarknad. Förvärv
av affårsverksamheter sker efter analys av synergier.
IT-system
Synsam är beroende av väl fungerande IT-system för att
samla, behandla och kommunicera information på ett
säkert och effektivt sätt. Förvaltning och underhållsarbete för drift av Synsams IT-system sköts av tredje
part. Ett längre avbrott eller allvarligt fel i IT-systemen
kan leda till svårigheter och begränsningar i leverans av
varor, fakturering av kunder eller möjlighet att
presentera finansiell information. Under 2018 har
Synsam inte drabbats av några väsentliga avbrott i
affårskritiska IT-system.
Övrigt
Optikbranschen är en för koncernen ej reglerad
marknad. Dock krävs licens med landspecifika krav för
att den enskilde optikern ska få utföra optikertjänster.
Det finns risk i att antalet licensierade optiker är
begränsat, vilket kan begränsa Synsams omsättning. För
att hantera bristen på licensierade optiker arbetar
Synsam förebyggande med rekrytering och att vara den
mest attraktiva arbetsgivaren inom branschen.

Hållbarhet och Miljö
Koncernen har upprättat en lagstadgad
hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen och
hänvisar till sidorna 7-9.

Varken moderbolaget eller något annat bolag i
koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet.

Medarbetare
Ersättning till medarbetare
Under 2018 uppgick lön och andra ersättningar till
personalen, exklusive sociala avgifter till 1 013,3 Mkr
(982,5; 941,2). Utöver lön och övriga förmåner betalas
pension i förmånsbestämd eller avgiftsbestämd plan ut.
Pensionsplaner varierar mellan de nordiska länderna.
Antal medarbetare
2018 var medelantalet anställda i koncernen 1 975
(1 997; 2 059) varav 8o% var kvinnor. Per 31 december
2018 var antalet anställda 2 579 (2 493; 2 576).
Koncernledningen bestod per den 31 december 2018 av
18 (13; 11) personer, varav 28% (23%; 9%) kvinnor.

Nya Synsam
2014 köptes Synsam av huvudaktieägaren. Under detta
nya ägande genomgick Synsam en omfattande strategisk
översyn, som resulterade i lanseringen under 2016 av en
ny övergripande strategi för koncernen och ett ökat
fokus på kunder.
Koncernen anser att dessa initiativ, gemensamt
benämnda satsningen "Nya Synsam", har bidragit till
koncernens positiva tillväxt mellan år 2016 och 2018.
Satsningen Nya Synsam har omfattat
sortimentsförändring och engångslanseringar, såväl som
förändringar av koncernens Supply Chain,
kunderbjudande, kundrelation och kundupplevelse,
butikskoncept och digitala koncept,
varumärkesompositionering, personalutveclding och
nedskärningar samt IT-plattform och administrativa
processer.
Sortimentsförändring
Tidigare var inköpsbesluten decentraliserade till
butikerna vilket innebar att Synsam hade ett
glasögonbågesortiment per butik. Detta sortiment
passade inte in i den nya strategin avseende att erbjuda
kunder ögonmode. Det krävdes därför en nedskrivning
av koncernens lager och specifika insatser för att
utveckla ett nytt sortiment av glasögonbågar, inklusive
introduktionen av egna varumärken och ett
sportsortiment. Den totala kostnaden av dessa initiativ
var 112,5 Mkr under 2016 och 4,1 Mkr under 2017. Det
fanns inga sådana kostnader under 2018.
Supply Chain
Istället för att leverantörer av glasögonbågar levererar
direkt till butikerna, har ett centrallager etablerats till
vilket leverantörerna levererar glasögonbågarna som
sedan därifrån distribueras till butikerna. Ökad kontroll
över leveranskedjan var en väsentlig del av Nya Synsam
och den nya leveranskedjan möjliggjorde en expansion
av egna varumärken. Den totala kostnaden för dessa
initiativ var 4,0 Mkr under 2016 och 7,4 Mkr under
2017. Det fanns inga sådana kostnader under 2018.
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Kunderbjudande, kundrelationer och kundresan
Nya Synsams kärnområde var att göra Synsam mer
attraktivt för kunder. Detta inkluderar att utbilda
butikspersonal att ta bättre hand om kunder (exempelvis
genom att vägleda kunder till den bästa personliga
lösningen avseende funktion, mode och
synfelskorrigering). Detta område innefattar också
insamling av kunddata för koncernens CRM-system och
utvecklingen av Lifestyle abonnemang. Den totala
kostnaden för dessa initiativ var 28,9 Mkr under 2016
och 28,9 Mkr under 2017. Det fanns inga sådana
kostnader under 2018.
Butikskoncept & Digitalisering
Utvecklingen av koncernens butiker, såväl som av det
digitala och omnikanal-erbjudandet, har inneburit de
mest synliga effekterna av Nya Synsam. Under 2016
introducerade koncernen ett nytt butikskoncept som den
anser är modernt, kundvänligt och lättnavigerat.
Koncernen investerade följaktligen betydligt i
ombyggnation av sina befintliga butiker och har, till
dagens datum, byggt om mer än 340 butiker. De fysiska
investeringarna i butikerna har redovisats som
investeringar och konceptutvecklingen har redovisats
som projektkostnader i koncernens rörelsekostnader.
Den digitala och omnikanal-utvecklingen innefattar
exempelvis utvecklingen av det så kallade StyleLab där
kunder kan prova hur olika glasögonbågar passar deras
ansikten med hjälp av sin mobiltelefon, samt
konceptutvecklingen av digitala skärmar i butikerna.
Butiker som inte kunde byggas om till det nya konceptet
stängdes. Den totala kostnaden för dessa initiativ var
31,1 Mkr under 2016 och 13,4 Mkr under 2017. Det fanns
inga sådana kostnader under 2018.
Ompositionering av varumärke
Det nya Synsamvarumärkets positionering på
marknaden krävde ytterligare investeringar i
varumärkesbyggande. Koncernen investerade också i
lanseringen av var och en av de nya egna varumärkena.
Den totala kostnaden för dessa initiativ var 46,0 Mkr
under 2016, 66,6 Mkr under 2017 och 64,4 Mkr under
2018.
Personalutveckling & Omstrukturering
Nya Synsam krävde organisationsförändringar och
utveckling, inklusive utbildning, uppsägningar,
rekrytering samt etableringen av ett nytt huvudkontor
mer i linje med den nya strategiska positioneringen. Den
totala kostnaden för dessa initiativ var 20,1 Mkr under
2016 och 13,1 Mkr under 2017. Det fanns inga sådana
kostnader under 2018.
IT-plattform & utveckling administrativa processer
För att koncernen skulle kunna hantera de nya krav som
var ett resultat av satsningen Nya Synsam,
implementerade koncernen en ny central IT-plattform

och omarbetade sina större administrativa processer.
Den totala kostnaden för dessa initiativ var 18,9 Mkr
under 2016, 33,4 Mkr under 2017 och 9,4 Mkr under
2018.

Händelser efter balansdagen
Namnändring till Synsam AB (från Svenska S Holding 1
AB) har registrerats hos bolagsverket i mars 2019.
Nya styrelseledamöter, Håkan Lundstedt, Kenneth
Bengtsson, Ann Hellenius, Helena Johnson och Terje
List, har valts in och registrerats hos bolagsverket.
Den 26 februari har Håkan Lundstedt tillträtt som
verkställande direktör för moderbolaget.
Från och med mars 2019 har koncernledningen utökats
med Jenny Fridh, Chief Communication & Sustainability
Officer.
Den 1 mars 2019 öppnade Synsam en flagship store vid
Norrmalmstorg i Stockholm — Europas största
destination för Eye Fashion och Eye Health.
I samarbete med Sea2See har Fellepini lanserat en
glasögonkollektion tillverkad av 100% återvunnen plast
ifrån haven. Kollektionen finns tillgänglig från och med
mars och är helt i linje med Synsamkoncernens strävan
efter hållbarhet och återvinning.
Synsam AB har på en extra bolagsstämma den 15 april
2019 godkänt styrelsens förslag att genomföra en
fondemission och öka aktiekapitalet med 450 000 SEK
till 500 000 SEK som tillförs från fritt eget kapital.
På den extra bolagsstämman den 15 april 2019
beslutades även att ändra bolagskategori från ett privat
aktiebolag till publikt aktiebolag, dvs byte av firma,
införa avstämningsförbehåll samt ändring av gränserna
för aktiekapitalet med tillhörande ändringar av
bolagsordningen.
Registrering avseende ändringen till publikt bolag,
(publ), samt ökningen av aktiekapitalet är registrerat
hos Bolagsverket den 30 april 2019.

Aktien och ägarförhållanden
Moderbolagets aktiekapital består av ett aktieslag
innehållande 50 000 aktier med ett kvotvärde om 1 kr.
För ytterligare information om bolagets aktie och eget
kapital hänvisas till not 30. Se även Händelser efter
balansdagen, not 29.
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Theia Holdings
S.å.r.1 i Luxemburg. Ytterligare information om
ägarförhållanden framgår av sid 10 i denna
förvaltningsberättelse samt av not 19.
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Flerårsöversikt
Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning. Koncernen bildades 27 maj 2014. Belopp i Mkr om inte annat
anges.
2018

2017

2016

24015

2014'

3 380,0

2 976,9

2 828,8

2 773,9

1525,8

261,9

87,7

-120,3

81,7

39,6

Resultat före skatt

-260,6

-369,0

-572,8

-279,7

-217,8

Resultat efter skatt

-299,6

-354,0

-536,7

-227,1

-203,4

Balansomslutning

6418,0

6411,0

6352,2

5967,8

6064,5

EBITDA.

554,0

365,1

147,1

285,9

156,2

Justerad EBITDA 2

643,2

546,4

422,8

439,9

285,6

-5991,25

-7079,14

-10 773,90

-4 542,95

-4 066,45

Årets Kassaflöde

174,4

-22,5

-129,9

82,6

186,0

Medelantalet anställda

1 975

1 997

2 059

1 865

1 777

2014,

Koncernen
Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBM

Resultat per aktie, före och efter utspädning

Räkenskapsåret 2014 var förkortat och avser 7 månader.
2 Alternativa nyckeltal, APM, se not 32 för definition och beräkning

2018

2017

2016

2015

-0,1

-0,2

-0,5

-0,1

Balansomslutning

310,5

310,2

310,7

310,1

310,1

Soliditet %

i00%

100%

l00%

t00%

t00%

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Årets Kassaflöde
1 Räkenskapsåret 2014 var för moderbolaget förlängt och avser 15 månader.
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Hållbarhetsrapport Synsam
Intro/om hållbarhetsrapporten
I enlighet med ÅRL 6 kap to§ har Synsam Group valt att inkludera den lagstadgade hållbarhetsrapporten häri den legala
årsredovisningen.
Synsam Group kommer under 2019 vidareutveckla och förtydliga det strategiska arbetet med miljömässigt och socialt
ansvarstagande, vilket också inkluderar en mer utvecklad redovisning av mål och aktiviteter inom prioriterade områden.
Affärsmodell och verksamhet
Synsam är ett ledande och mycket lönsamt livsstilsföretag inom optik och ögonhälsa i Norden, sett till justerad EBITDAmarginal. Koncernen bedriver verksamhet i lokala butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt e-handel /
omnichannel i respektive land. Synsam har ett unikt erbjudande av synundersökningar, glasögon, solglasögon,
sportglasögon, linser och tillbehör inom optik och Eye Fashion, samt glasögonabonnemang med kringtjänster under
namnet Synsam LifestyleT". Synsam erbjuder en mix av välkända externa varumärken samt House Brands. För mer
detaljerad beskrivning av verksamheten se övriga delar av koncernårsredovisningen samt www.synsam.se.
Synsam Group affärsmodell och tillväxtstrategi bygger på kunddriven utveckling och värdeskapande övertid. Ambitionen
är att fortsätta stärka positionen som branschledande inom både ögonhälsa och ögonmode, med ett tydligt integrerat
hållbarhetsperspektiv genom hela värdekedjan.

Vision
Vi är det ledande och mest lönsamma livsstilsföreta get inom optik och ögonhälsa.

Mission
Vi ger varje kund den bästa servicen och lösningen för att se och se bra ut.

AffårsicM
Vi är ett kunddrivet livsstilsföretag som erbjuder prisvärda lösningar for syn, utseende och ögonhälsa för hela familjen
genom unika och innovativa koncept för alla tillfällen i livet.

Hållbar utveckling för Synsam
Synsam Group har som mål att vara och uppfattas som ett långsiktigt hållbart företag. Arbetet med miljömässigt, socialt
och etiskt ansvarstagande inkluderar många olika områden, som sammantaget syftar till att bidra till en hållbar
samhällsutveckling.
Synsam Group stödjer de globala målen i Agenda 2030, och ser att företaget har både ansvar och möjlighet att bidra till
flera av målen. Exempelvis mål 12 om hållbar produktion och konsumtion, och mål 3 om hälsa och välbefinnande. Vi
stödjer också Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.

Väsentliga hållbarhetsfrågor och hållbarhetsrisker
Nedan ges en sammanställning av väsentliga hållbarhetsrelaterade frågor och risker för Synsam Group, med beaktande av
lagkravets områden (Miljö, Personal, Socialt ansvar, Mänskliga rättigheter och Antikorruption) och utgångspunkt i
verksamhetens påverkan och intressenters krav och förväntningar.
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Kundansvar
- värden för hållbar livsstil

Miljöansvar
— verksamhet inom
planetgränserna

Socialt ansvar
— medarbetare och
leverantörer

Ögonhälsa/Synhälsa

Material- och resursanvändning vid
produktion

Arbetsmiljö och hälsa

Produktsäkerhet

Utsläpp och förorening vid
produktion

Kompetensutveckling och
kompetensförsörjning

Innovation/produktutveckling

Transporter

Likabehandling och ickediskriminering

Prisvärdhet

Energianvändning i butik

Jämställdhet och mångfald

Bemötande/likabehandling

Avfall och återvinning i butik

Arbetsvillkor och
arbetsförhållanden i leverantörsled

Integritet/informationssäkerhet

Förpackningar

Affårsetik (antikorruption och
konkurrensrätt)

Samhällsengagemang

Kemikalier

Styrning
Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Synsam Groups verksamhet och styrning, i butiksverksamheten i respektive
land och i de koncerngemensamma funktionerna. Koncernledningen har det yttersta ansvaret för mål, implementering och
uppföljning.
Varje chef och medarbetare ska i sin roll och ansvarsområde arbeta för miljömässig, etisk och social hållbarhet. Synsam
Groups värdegrund Kundfokus, Ansvar, Innovationsförtnåga, Affårsmässighet, Kompetens och Kvalitet, sätter
tillsammans med företagets Code of Conduct, ramarna och ger vägledning i beslut och agerande:
Synsam Group Code of Conduct är baserad på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande
FN-konventioner, ILO:s Deklaration om Grundläggande Principer och Rättigheter i arbete, samt FN:s Global Compact.
Koden gäller för samtliga medarbetare, respektive chef har ansvar att genom årliga medarbetarsamtal säkerställa att varje
medarbetare är uppdaterad på innehållet. Koden är också en del av introduktionsprogrammet för nya medarbetare. Om en
medarbetare anser att Synsam inte agerar i enlighet med uppförandekoden, uppmanas denne att rapportera detta till
företagets internkontrollfunktion.
Utöver uppförandekoden finns ett antal koncerngemensamma policyer för följande områden:
• Arbetsmiljöpolicy
• Antikorruptionspolicy
• Likabehandling
• Uppförandekod för leverantörer

Arbete inom prioriterade områden
Kundansvar
Synsams mission är att ge varje kund den bästa servicen och lösningen för att se och se bra ut. Produktsäkerhet,
prisvärdhet, kvalitet och kompetens är centrala delar i ansvaret gentemot kunderna. Alla synundersökningar genomförs av
legitimerade optiker och butikspersonalen far kontinuerlig utbildning.
För att underlätta medvetna val och bidra till en mer hållbar livsstil har Fellepini i samarbete med Sea2See lanserat en
glasögonkollektion tillverkad av r00% återvunnen plast ifrån haven. Kollektionen finns tillgänglig från mars och är helt i
linje med Synsamkoncernens strävan efter hållbarhet och återvinning.
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Miljöansvar
Verksamhetens miljöpåverkan uppkommer vid tillverkning och transport av varorna, från energianvändning och avfall i
butiker och kontor, samt från uttjänta produkter.
Under året har logistik och distribution konsoliderats till ett koncemgemensamt centrallager. Genom att samordna
utskicken från en distributionsenhet har transporterna till butikerna kunnat reducerats och därmed koncernens totala
klimatpåverkan. Arbete pågår också för att minska antalet tjänsteresor.
Initiativ har tagits för att öka utfyllnadsgraden i transporterna genom vikbara, platta fodral till glasögonen. Koncernen har
reducerat plastanvändningen genom att ersätta den traditionella uppblåsbara emballageplasten med pappersemballage.
I leverantörsuppförandekoden ställs krav att följa gällande miljölagstiftning och att minimera miljöpåverkan från
miljöfarliga ämnen.
Flera initiativ drivs för att samla in använda glasögonbågar till återanvändning eller återvinning.

Socialt ansvar
Medarbetare
Att lyckas attrahera, utveckla och behålla motiverade medarbetare med rätt kompetens och förståelse för kundernas behov
är en avgörande framgångsfaktor. Målet är att vara det mest attraktiva företaget i branschen, och forma en stark
värderingsdriven kultur. Synsam Group arbetar aktivt med god arbetsmiljö, hälsa, kompetensutveckling samt mångfald
och likabehandling. För kränkande särbehandling gäller nolltolerans.
Genom medarbetarundersökningar mäts Engagemangsindex (utfall Synsam Group 2018: 79, Benchmark: 77),
Ledarskapsindex (utfall Synsam Group 2018: 79, Benchmark: 76) samt Teameffektivitetsindex (utfall Synsam Group 2018:
77, Benchmark: 74).
Leverantörer
Synsam Groups viktigaste leverantörskategorier är glas och glasögonbågar. En stor del av de glasögonbågar som säljs
produceras i Asien. I leverantörskedjan förekommer risker för brister i sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och
miljöansvar. Ansvarstagandet regleras i Synsam Groups leverantörsuppförandekod som är en deli avtalet med varje
leverantör. Inköpsavdelningen ansvarar för uppföljning och har rätt att kontrollera efterlevnad. För tillverkarna för
Synsam Groups House Brands görs regelbundna fabriksbesök. Under 2018 har de största leverantörerna fått cirka 30
besök, de mindre cirka to. Besöken följer BSCI, The Business Social Compliance Initiative, eller Sedex, världens största
partnerskap för ökad transparens avseende ansvarsfulla inköp. Fabrikskontroller genomförs av ackrediterad tredje part
(Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Avvikelser som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och
följs upp vid en återinspektion. Vi har under 2018 inte fått rapporter om avvikelser.
Antikorruption
Koncernens antikorruptionspolicy reglerar bland annat givande och mottagande av förmåner eller gåvor samt regelverk
för agenter och andra mellanhänder. Policyn tydliggör att Synsam Group har nolltolerans mot mutor, korruption och
andra former av oetiskt agerande i affärsrelationer. Samtliga medarbetare informeras om policyn, för anställda som
utifrån sina roller löper särskild risk genomförs utbildningar. Hit hör funktioner inom inköp och marknad, liksom
personer som arbetar i högrisldänder. Synsam Group har under året inte fått kännedom om några försök eller misstankar
om korruption eller mutor bland medarbetarna.
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Moderbolaget
Synsam AB (publ) 556946-3358 ägs till 100 % av Theia Holdings S.å.r.1., i Luxemburg. Theia Holdings S.å.r.1 ägs till 67,74
% av Theia Luxembourg S.å rd., och 32,26 % av Theia Management S.A., som i sin tur ägs till 41,7 % av Theia Luxembourg
S.å r.l. och till 58,3 % av anställda i Synsamkoncernen. Theia Luxembourg S.å r.l. ägs av vissa limited partnerships som
rådges och förvaltas av CVC European Equity Fund V, vilket är ett samlingsnamn för ett antal dotterbolag till CVC Capital
Partners SICAV FIS-S.A.
Moderbolagets verksamhet består av att förvalta aktier i dotterbolag. Moderbolagets balansräkning består av aktier i
Norske S Holding AS, Norge om 310,0 Mkr samt kortfristiga fordringar och bankmedel om sammantaget 0,4 Mkr samt
eget kapital 310,1 Mkr och korta skulder om 0,4 Mkr. Kassaflöde uppgår till 0,0 Mkr.

Förslag till vinstdisposition
Belopp nedan anges i svenska kronor
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen för Synsam AB (publ) (namnändrat från Svenska S Holding I AB)
fritt eget kapital enligt nedan
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt

309 832 395
198 457
310 030 852

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
I ny räkning överförs

310 030 852

Vad beträffar företagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar, kassaflödesanalys och noter.
Samtliga belopp presenteras i miljoner kronor om inte annat framgår.
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Koncernens rapport över resultat och övrigt
totalresultat
Belopp i Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2018

2017

2016

3 380,0

2 976,9

2 828,8

30,4

18,3

33,9

3 410,4

2 995,2

2 862,7

-823,8

-598,3

-759,9

4
5, 6, 14

-1 275,9

-1 254,9

-1180,1

-756,7

-776,8

-775,5

9, to, 11

-292,1

-277,5
-3 148,5 -2 907,5

-267,4

Not
3
3

Rörelsens intäkter
Handelsvaror
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelsens kostnader

261,9

Rörelseresultat (EBIT)

87,7

-2 982,9
-120,3

7

63,7

32,2

0,2

7

-488,8

-452,8

Finansnetto

-586,1
-522,4

-456,6

-452,6

Resultat före skatt

-260,6

-369,0

-572,8

-39,0

15,0

36,1

-299,6

-354,0

-536,7

utländska verksamheter

20,7

17,8

47,9

Totalresultat för året

-278,9

-336,2

-488,8

-299,6
-278,9

-354,0
-336,2

-536,7

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Skatt

8, 12

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Poster som omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

Resultat per aktie
Före utspädning, (SEK)
Efter utspädning, (SEK)

-488,8

20

-5 991,25
-5 991,25

-7 079,14 -10 773,90
-7 079,14 -10 773,90
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Koncernens rapport över finansiell ställning
Belopp i Mkr
Not

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

9,10

Goodwill

2 512,6

2 467,2

2 454,5

Varumärken

1 523,7

1 501,7

1 515,6

Kundrelationer

828,6

914,4

1 016,0

Programvaror och licenser

110,4

108,4

100,6

4 975,3

4 991,7

5 086,7

427,7

484,8

461,1

427,7

484,8

461,1

7,6

7,6

6,9

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
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Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Pensionstillgång

15,0

4,3

3,4

22,6

11,9

10,3

60,9

92,2

117,3

5486,4

5 580,6

5 675,2

13

297,4

301,1

193,7

14

240,1

169,8

122,3

15

3,7
100,9

18,5
218,5

53,8
162,6

344,6

406,8

338,7

289,6

122,6

144,4

931,6

830,4

676,9

6 418,0

6 411,0

6 352,2

Andra finansiella tillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
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Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

16, 17, 18
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Belopp i Mkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

o,1

0,1

0,1

310,0

310,0

310,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
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Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

113,9

93,2

75,5

-1 620,7

-1 321,1

-967,2

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

-1196,7

-917,8

-581,6

18

2 964,7

3 000,0

2 915,2

18, 19

3 036,8

2 740,6

2 517,4

18

22,5

9,5

3,0

4, 21

11,5

7,6

6,9

Övriga avsättningar

21

16, 18

74,9
17,9

4,2

Derivatinstrument

35,5

3,9
55,3

12

536,1

582,0

628,3

6 664,4

6 379,4

6 129,9

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Aktieägarlån
Leasingskulder
Pensionsförpliktelse

Uppskjuten skatteskuld
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

16, 18

277,0

264,6

156,3

Leasingskulder

16, 18

12,4
346,2
10,3

10,1

2,5

358,9
21,4

336,6

56,5

33,7

44,1

247,8

260,7

244,6

950,3

949,5

803,9

6418,0

6411,0

6 352,2

Leverantörsskulder
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Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

22

19,8
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Koncernens rapport över förändringar i eget
kapital

Omräkningsreserv

Balanserade
vinstmedel
inkl. årets
resultat

Totalt
eget
kapital

310,0

27,6

-430,5

-92,8

310,0

27,6

-430,5

-92,8

-536,7

-536,7

Aktiekapital

Övrigt
Tillskjutet
kapital

Utgående eget kapital
2015-12-31

0,1

Ingående kapital
2016-01-01

0,1

Belopp i Mkr

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

47,9

Årets totalresultat

47,9

-536,7

47,9
-488,8

Utgående eget kapital
2016-12-31

0,1

310,0

75,5

-967,2

-581,6

Ingående kapital
2017-01-01

0,1

310,0

75,5

-967,2

-581,6

Årets övrigt totalresultat

17,8

-354,0
-

-354,0
17,8

Årets totalresultat

17,8

-354,0

-336,2

Årets resultat

Utgående eget kapital
2017-12-31

0,1

310,0

93,2

-1 321,1

-917,8

Ingående kapital
2018-01-01

0,1

310,0

93,2

-1 321,1

-917,8

-299,6

-299,6

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

-

Årets totalresultat

Utgående eget kapital
2018-12-31

20,7

20,7

0,1

Allt eget kapital tillkommer moderbolagets aktieägare.

310,0

20,7

-299,6

-278,9

113,9

-1 620,7

-1 196,7
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Koncernens rapport över kassaflöden
Belopp i Mkr

Not

2018

2017

2016

-260,6
603,7
-0,9

-369,0

-572,9

23

494,6
-o,6

498,2

342,2

125,0

51,1
10,3

-71,2
-107,1

-40,4

37,7

-137,4
11,0
87,6

21,0
363,2

-140,6
-15,6

'38,8
-115,5

-0,2

-5,6

-63,8

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt

Förändring av rörelsefordringar
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida
medel
Reglering av villkorad köpeskilling
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

25

-5,0
9
11

-24,8
-86,6

-31,8

-80,1

-160,1

-277,4

-1,5

-3,1

-204,1

-424,4

1,9

Avyttrade anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

-2,0
-76,7

-109,7
23

234,9

3 148,9

Amortering av skuld

-91,9

-51,9

-2 736,9

Ökning av övriga finansiella skulder

28,2

26,2

4,4

Minskning av övriga finansiella skulder

-15,4

-12,0

-6,4

-79,1

197,2

410,0

174,4
122,6

-22,5

-129,9
267,0

Upptagna lån, externa

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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-7,4
289,6

144,4
0,6

122,6

7,1
144,2

_,‘

16,

Moderbolagets resultaträkning
Belopp i Mkr

Nettoomsättning
Rörelsens intäkter
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Rörelsens kostnader

Not

2016

2018

2017

-

-

-0,1
-0,1

-0,2
-0,2

-0,5
-0,5

-0,1

-0,2

-0,5

3

4
5, 6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

....

7
7

-0,2

-0,5

Resultat efter finansiella poster

-0,1

Erhållet koncernbidrag
Skatt på årets resultat
Årets resultat

0,2
0,0
0,2

0.0
-0,2

0,0

Årets resultat

0,2

-0,2

0,0

Totalresultat för året

0,2

-0,2

0,0

8, 12

0,5

Rapport över Resultat och
Övrigt totalresultat
Belopp i Mkr

17

Moderbolagets balansräkning
Belopp i Mkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

24

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på koncernföretag
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

16, 19

16,17

Summa tillgångar

Belopp i Mkr

Not

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

0,2

0,0

0,5

0,2

0,0

0,5

0,2

0,2

0,2

0,4

0,2

0,7

310,5

310,2

310,7

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

0,1

0,1

0,1

309,8

310,0

310,0

0,2

-0,2

0,0

310,1

309,9

310,1

0,2

0,2

0,5

0,2

0,1

0,1

0,4

0,3

o,6

310,5

310,2

310,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

30

Bundet eget kapital

Aktiekapital
Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

16, 19
22

18

Moderbolagets rapport över förändringar i eget
kapital

Fritt eget

Bundet eget
kapital
Belopp i Mkr

kapital

Aktiekapital

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

Totalt eget kapital

Utgående eget kapital
2015-12-31

0,1

310,0

310,1

Ingående kapital
2016-01-01

0,1

310,0

310,1

0,0

0,0

0,0

310.1

0,1

310,0

310,1

0,1

310,0

310,1

Årets resultat
Årets övrigt totalresultat

-

Årets totalresultat
Utgående eget kapital
2016-12-31

Ingående kapital
2017-01-01

Årets resultat

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Årets övrigt totalresultat

Årets totalresultat
Utgående eget kapital
2017-12-31

0,1

309,8

309,9

0,1

309,8

309,9

Ingående kapital
2018-01-01

Årets resultat

0,2

-

Årets övrigt totalresultat

Årets totalresultat
Utgående eget kapital
2018-12-31

0,2

0,2

0,1

310,0

0,2

310,1
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Moderbolagets kassaflödesanalys
Not

Belopp i Mkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt

2018

2017

2016

-0,1

-0,2
0,0

-0,5
0,5

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,2
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-0,1

Förändring av rörelsefordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

0,1
0,1

0,2

0,2
0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

0,0

0,0

0,2

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

17

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,2
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Noter, gemensamma för moderbolaget och koncernen
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmän information
Synsam AB (publ), och dess dotterföretag (sammantaget
koncernen) är verksamt inom optik och ögonhälsa och
bedriver verksamhet i lokala butiker i Sverige, Danmark,
Norge och i Finland samt e-handel /omnichannel i
respektive land. Butiker bedrivs både i egen regi och av
franchisetagare. I Sverige, Norge och i Finland bedrivs
verksamheten under varumärket Synsam och i Danmark
under varumärket Profil Optik. Vi erbjuder synundersökningar, glasögon, solglasögon, sportglasögon, linser
och tillbehör inom Optik och Eye fashion.
Synsam AB (publ) med organisationsnummer 5569463358, är ett svenskt registrerat aktiebolag med säte i
Stockholm. Huvudkontorets adress är Sankt Eriksgatan
60, Stockholm.
Årsredovisningen och koncernredovisningen för Synsam
AB (publ) (Moderbolaget) och dess dotterföretag
(sammantaget koncernen) har godkänts för utfärdande
av styrelsen den 8 maj 2019 och kommer att föreläggas
årsstämman den 8 maj 2019.

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS)
utgivna av International Accounting Standards Board
(IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS
Interpretation committee sådana de antagits av EU.
Vidare har Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner tillämpats.
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor,
som även utgör rapporteringsvalutan för Moderbolaget
och för koncernen. Det innebär att de finansiella
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga
belopp är, om inte annat anges, avrundade till Mkr med
en decimal.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper
som koncernen förutom i de fall som anges nedan under
avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper".
Klassificering
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp
som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv
månader räknat från balansdagen medan
omsättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp
som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv
månader från balansdagen.

Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp
som Synsamkoncernen per rapportperiodens slut har en
ovillkorad rätt att välja att betala senare än tolv månader
efter rapportperiodens slut. Har Synsamkoncernen inte
en sådan rätt per rapportperiodens slut — eller innehas
skuld för handel eller förväntas skuld regleras inom den
normala verksamhetscykeln — redovisas skuldbeloppet
som kortfristig skuld.
Värderingsgrunder
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska
anskaffningsvärden om inte annat framgår.
Bedömningar och uppskattningar ide finansiella
rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med
IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och
uppskattningar, samt antaganden som påverkar
tillämpningen på redovisningsprinciperna och de
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över
regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i
den period ändringen görs om ändringen endast
påverkat denna period, eller i den period ändringen görs
och framtida perioder om ändringen påverkar både
aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid
tillämpningen av IFRS som har betydande inverkan på
de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar
som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande
årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 2.

Ändrade redovisningsprinciper
(föranledda au nya eller ändrade IFRS)
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som
koncernen tillämpar från och med 1januari 2018. Övriga
ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1
januari 2018 har inte haft någon väsentlig effekt på
koncernens redovisning.
IFRS 9 Finansiella instrument
Förändrad klassificering och värdering av finansiella
instrument med nya upplysningskrav. Ändringen avser
klassificering och värdering av finansiella instrument, en
framåtblickande avskrivningsmodell och förenklade
förutsättningar för säkringsredovisning. Ändringen har
primärt påverkat upplysningar som lämnas i
årsredovisningen.
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De kategorier som finns i IAS 39 ersätts av tre
värderingskategorier, där värdering antingen sker till
upplupet anskaffningsvärde, till verkligt värde via övrigt
totalresultat eller till verkligt värde via resultatet.
Klassificeringen för finansiella tillgångar fastställs
utifrån företagets affärsmodell för innehaven respektive
egenskaperna för de kassaflöden som tillgångarna ger
upphov till. Regler kring finansiella skulder
överensstämmer huvudsakligen med reglerna i IAS 39.
Synsam har valt att tillämpa framåtriktad
övergångsmetod varför jämförelsetalen inte kommer att
omräknas.
Införande av IFRS 9 har inte haft några väsentliga
effekter i klassificeringen eller värderingen av
koncernens finansiella tillgångar eller skulder.
Synsam säkringsredovisar inte.
Nedskrivning av finansiella tillgångar enligt IFRS 9
innehåller en grundmodell som bygger på att fordringars
kreditrisk följs. För kundfordringar utan betydande
finansieringsinslag reserveras alltid baserat på
förväntade förlusthändelser under fordrans livstid.
Eftersom sådana fordringar tenderar att vara kortare än
ett år, blir det dock ingen nämnvärd skillnad mellan
livstid och 12 månader. För kundfordringar inom
Synsam LifestyleTM, har företaget en begränsad
kreditrisk då fordran överlåtits till factoringbolag. Den
förväntade, kvarvarande risken för kundförluster för
äldre Synsam LifestyleTM avtal, beräknas enligt samma
modell som för kundfordringar utan finansieringsinslag.
Inga krav på tillkommande nedskrivningar av
kundfordringar har identifierats baserat på den nya
metodiken.
IFRS15 Intäkter från avtal med kunder
Syftet med en ny intäktsstandard är att ha en
principbaserad standard för samtliga branscher som
skall ersätta befintliga standarder och uttalanden om
intäkter.
Samtliga företag påverkas av de nya utökade
upplysningskraven. Synsamkoncernen använder sig av
den kumulativa effekt-metoden med ackumulerad effekt
i eget kapital per 1januari 2018. Då inga kontraktsförhållanden fanns som påverkas till följd av
tillämpningen av IFRS 15, så uppkom ingen effekt i eget
kapital vid övergången.
Standarden skiljer sig från tidigare intäktsredovisning
för retailbranschen på så sätt att varor och tjänster som
säljs som ett försäljningserbjudande skall intäktsföras
vid olika tidpunkter om; de är separata åtaganden och
om tidpunkten får när kontrollen över varan överlämnas
eller tidpunkten för när tjänsten utförs skiljer sig åt.
Det tidigare kriteriet, när "väsentliga risker och
förmåner för varan övergått", kan i allt väsentligt
jämställas med "Kontroll" och tillämpningen av IFRS 15
har i detta avseende inte fått någon effekt på när i tiden

intäkter av försäljning av varor och tjänster redovisas i
Synsamkoncernen.
Företagsledningen har inför införandet av IFRS 15 gått
igenom de olika intäktsströmmarna som finns i
verksamheten. Synsam Lifestyle', bolagets
abonnemangstjänst, hanteras som finansiella
leasetransaktioner som följer IAS 17 och kommande
IFRS 16. Intäkter från Synsam Lifestyle TM intäktsförs
vid avtalets ingående.

Nya IFRS som ännu inte har börjat tillämpas
Följande uppräknade nya standarder och ändringar av
existerande standarder eller tolkningar förväntas
påverka kommande årsredovisningar. Övriga nya IFRS
eller tolkningar av tidigare standards som beslutats men
ännu inte har trätt i kraft bedöms inte ha väsentlig effekt
på Synsamkoncernen.
IFRS 16 Leasingavtal
Ny leasingstandard som ersätter IAS 17 Leasing ska
tillämpas från 1januari 2019. För bolag som är
leasetagare försvinner den nuvarande klassificeringen i
operationell och finansiell leasing och ersätts av en
modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal
ska redovisas i koncernens rapport över finansiell
ställning. För leasetagare ska övergången till IFRS 16
antingen redovisas retroaktivt enligt IAS 8 eller så
används den förenklade lättnadsregeln där
Nyttjanderättstillsgängarna redovisas till samma värde
som leasingskulden utan effekt i eget kapital per dagen
för övergång till IFRS 16, dvs per 1januari 2019 för
kalenderårsföretag. Synsamkoncernen har valt att
tillämpa lättnadsregeln utan effekt i eget kapital.
Införandet av IFRS 16 från den 1januari 2019 medför att
koncernens rapport över finansiell ställning och
koncernens rapport över resultat förändras. Koncernens
skulder kommer att öka och bestå av diskonterade
framtida åtaganden för leasing av framförallt
lokalhyreskontrakt kopplade till butiksytor. Koncernens
tillgångar kommer att öka med motsvarande belopp och
benämns Nyttjanderättstillgångar. Påverkan på
koncernens rapport över resultat är att den tidigare
kostnadsförda leasingavgiften från den 1januari 2019
kommer att fördelas på ränta och amortering, till det
kommer avskrivning av nyttjanderättstillgångar och
således påverkas Rörelseresultat samt Finansnetto.
Koncernens rapport över kassaflöden kommer att
påverkas då kontantbetalningar hänförliga till
amorteringar enligt leasingavtal klassificeras som
finansieringsverksamhet. Den preliminära bedömningen
är att resultat efter skatt endast kommer att förändras
marginellt för Synsamkoncernen. Vid beräkningen av
leasingsskulden används löptider som överensstämmer
med verkliga kontraktuella kvarvarande löptider, vilket i
vissa fall kan understiga 12 månader.
Vid övergången till IFRS 16 uppgår den tillkommande
Nyttjanderättstillgången till 536 Mkr och motsvarande
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leasingskuld till 536 Mkr, varv kortfristig del uppgår till
214 Mkr. Se även not 31.
För leasegivare medför övergången från IAS 17 till IFRS
16 ingen väsentlig förändring. Se även avsnittet om
Intäkter, Synsam Lifestyle TM.

Koncernredovisning
Koncernens bokslut är upprättat enligt
förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt
då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara
tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga
värden vid förvärvstidpunkten. Goodwill utgörs av
mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara
nettotillgångarna vid förvärvstillfället och
anskaffningsvärdet inklusive värdet av innehav utan
bestämmande inflytande, och värderas initialt till
anskaffningsvärdet. Dotterföretags finansiella rapporter
tas in i koncernredovisningen från och med
förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande
inflytandet upphör.
Bestämmande inflytande föreligger om Synsam AB/
koncernen har inflytande över investeringsobjekt, är
exponerad för, eller har rätt till rörlig avkastning från
sitt engagemang, samt kan använda sitt inflytande över
investeringen till att påverka avkastningen. Vid
bedömningen om ett bestämmande inflytande
föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier
samt om "de facto control" föreligger.
Poster som elimineras
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och
kostnader och orealiserade vinster eller förluster mellan
koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättandet
av koncernredovisningen.
Utländsk valuta
Dotterföretag i andra länder upprättar sin redovisning i
utländsk valuta. Omräkning av posterna i dessa företags
balansräkningar görs till balansdagskursen. Intäkter och
kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska
kronor till en genomsnittskurs som utgör en
approximation av de valutakurser som förelegat vid
respektive transaktionstidpunkt. De
omräkningsdifferenser som uppkommer redovisas i
övrigt totalresultat och ackumuleras i
omräkningsreserven i eget kapital.

Rörelseförvärv och goodwill
Vid rörelseförvärv identifieras och klassificeras
förvärvade tillgångar respektive övertagna skulder till
verkligt värde vid förvärvstidpunkten (så kallad
förvärvsanalys). I förvärvsanalysen ingår även att
bedöma om det finns tillgångar av immateriell karaktär
såsom varumärken, patent, kundrelationer eller
liknande som inte finns redovisade i den förvärvade
enheten.

Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden.
Goodwill utgör det belopp som anskaffningskostnaden
överstiger det verkliga värdet med på de nettotillgångar
koncernen förvärvat i samband med ett företagsförvärv.
Goodwill fördelas till kassagenererande enheter vid
förvärv och skrivs inte av, utan testas årligen för att
identifiera eventuellt nedskrivningsbehov. Goodwill
redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade nedskrivningar. Gjorda nedskrivningar på
goodwill återförs inte. Redovisat resultat från avyttring
av koncernföretag inkluderar kvarvarande redovisat
värde på den goodwill som är hänförlig till den avyttrade
enheten.

Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och
tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter
redovisas exklusive mervärdeskatt, returer och lämnade
rabatter (t ex tillfålliga kampanjerbjudanden) samt efter
eliminering av koncernintern försäljning.
Varuförsäljning
Intäkter från varuförsäljning redovisas när kontrollen
över varan är överförd till köparen, vanligtvis i samband
med leverans.
Linsabonnemang
Intäkterna från linsabonnemang, med delvis olika
bindningstider i de olika länderna, hanteras som en
normal varuförsäljning. Synsam redovisar intäkterna vid
leverans av varan.
Försäljning av tjänster
Intäkter för synundersökningar redovisas när
undersökningen är utförd.
Tjänster som utförs åt leverantörer, så kallad Facing fee,
intäktsredovisas i den period tjänsten är utförd.
Synsam LifestyleT1"
Redovisningen av Synsam LifestyleTM innebär att en
nuvärdesberäknad intäkt avseende hela hyresperioden
redovisas när kunden erhåller sina glasögon, vilket sker
vid ett tillfålle. En fordran mot kreditföretag redovisas
avseende de ej betalda hyrorna. Den ekonomiska
innebörden som ligger till grund för redovisningen är att
flera par glasögon sålts på avbetalning när avtalet
ingåtts. Avtalet med kund är ett hyresavtal av glasögon
under 24 månader, som redovisas som finansiell leasing.
Äganderätten kvarstår hos Synsam till dess att kunden
beslutar att lösa hyresavtalet. Från och med mitten av
2017 har Synsam ingått avtal med externa kreditföretag
om att sälja de fordringar på kund som uppstår till följd
av avtalen. Avseende dessa nyare avtal finns ingen
tillgång kvar i redovisningen. I koncernen finns
fortfarande äldre avtal kvar och den tillgång som är
hänförlig till dessa redovisas som upplupen intäkt för
levererade men ej fakturerade varor, se även not 15.
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I koncernens olika bolag förekommer skillnader i
avtalsvillkor, t ex kan längre avtal förekomma, de
redovisningsmässiga principerna är dock desamma för
Synsam Lifestyle TM, som även inkluderar Profil Optik
Lifestyle.
Franchise fee intäkter
Franchise fee avser intäkter från franchisetagare som
erlägger ersättning till Synsam för tillgång till vissa delar
av Synsamkonceptet. Intäkterna redovisas linjärt över
tid.

Rörelsesegmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och
ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående
finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments
resultat följs vidare upp av företagets högste
verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet
samt för att kunna allokera resurser till
rörelsesegmentet. Se not 3 för ytterligare beskrivning av
indelningen och presentationen av rörelsesegment.

Rörelsekostnader och finansiella intäkter och
kostnader
Handelsvaror
Handelsvaror omfattar kostnad för årets varuinköp med
tillägg av årets förändring av lager av handelsvaror och
avdrag för erhållna rabatter och bonus.
Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader omfattar kostnader för
försäljning, marknadsföring, administration, lokaler,
kundförluster, operationella leasingavtal etc.
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter på Synsam Lifestyle TM samt övriga
ränteintäkter redovisas vid tidpunkten för när rätten till
ersättningen inträffar.
Räntekostnader avseende externa kreditskulder
redovisas enligt effektivräntemetoden i de perioder de
hänför sig.
Värdeökningar respektive värdeminskningar på derivat
redovisas som intäkter respektive kostnader inom
rörelseresultatet eller inom finansnettot baserat på syftet
med användningen av derivatinstrumentet och huruvida
användningen relateras till en rörelsepost eller en
finansiell post. Räntekupongen på ränteswappar
redovisas som ränta och övrig värdeförändring av
ränteswapparna redovisas som övrig finansiell intäkt
eller övrig finansiell kostnad.
Valutakursvinster och valutakursförluster på likvida
medel, kundfordringar och leverantörsskulder redovisas
i finansnettot.

Inkomstskatter
Aktuella skatter beräknas utifrån de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen i de länder där
koncernen är verksam och har beskattningsbar inkomst.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatt beräknas enligt
balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden
på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas
inte i koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad
som uppkommit vid första redovisningen av tillgångar
och skulder som inte är rörelseförvärv som vid
tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig
redovisat eller skattepliktigt resultat.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att
kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de
kan utnyttjas.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det
finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom
förändring i uppskjuten skatt, redovisas i koncernens
rapport över resultat och övrigt totalresultat om inte
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion
som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas
mot eget kapital. Skatt kan också redovisas mot övrigt
totalresultat om det är aktuellt. Aktuell skatteskuld eller
fordran redovisas i koncernens rapport för finansiell
ställning (eller moderbolagets balansräkning) som
beräknad skatt på årets beskattningsbara inkomst
justerat för skatt avseende tidigare år och inbetald
preliminärskatt.

Immateriella tillgångar
Inledningsvis redovisas separat förvärvade immateriella
tillgångar till anskaffningsvärde. Immateriella tillgångar
som förvärvats som en del av ett rörelseförvärv värderas
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Senare
värderas immateriella tillgångar till anskaffningsvärde
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Immateriella tillgångars nyttjandeperiod bedöms som
antingen bestämbar eller obestämbar.
Kundrelationer samt mjukvara och licenser har en
bestämbar nyttjandeperiod liksom vissa varumärken, se
sidan 24.
Immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod
skrivs av över nyttjandeperioden och testas för
nedskrivningsbehov om det finns indikationer på
nedskrivningsbehov. Avskrivningsperiod och
avskrivningsmetod för varje slag av immateriell tillgång
med bestämbar nyttjandeperiod genomgås minst en
gång per år vid räkenskapsårets slut. Förändringar i
uppskattad nyttjandeperiod eller den förväntande
förbrukningen av framtida ekonomiska fördelar av en
tillgång redovisas genom att ändra respektive
avskrivningstid eller avskrivningsmetod, och behandlas
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som en ändring i uppskattningar och bedömningar.
Avskrivningar av immateriella tillgångar med bestämbar
nyttjandeperiod redovisas i koncernens rapport över
resultat och övrigt totalresultat.
Följande avskrivningstider tillämpas:
-Kundrelationer 10-15 år
-Mjukvara och licenser 3-7 år
-Varumärken 15 år respektive årlig
nedskrivningsprövning
Immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod skrivs inte av men prövas för
nedskrivning årligen, antingen individuellt eller på nivå
för den kassagenererande tillgången som tillgången
tillhör. Bedömningen huruvida tillgångens
nyttjandeperiod är fortsatt obestämbar görs årligen.
I koncernen finns varumärken som bedömts på och
hanteras på olika sätt. Det finns ett varumärke som är
mer känt av en begränsad marknad - EyeQ - och mer
externt befästa varumärken — Synsam och Profil Optik.
EyeQ beräknas ha en nyttjandeperiod om 15 år och
skrivs av linjärt. För övriga varumärken, Synsam och
Profil Optik, vars nyttjandeperiod bedöms obestämbar
med hänsyn till att det är väl etablerade varumärken på
sina respektive marknader och inom sin bransch, görs
en årlig nedskrivningsprövning. Vinster och förluster vid
upphörande av redovisning av en immateriell tillgång
mäts som skillnaden mellan nettointäkter vid
försäljningen och det bokförda värdet av tillgången, och
redovisas i koncernens rapport över resultat vid
upphörandet av redovisning av tillgång.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av
tillgången. Tillkommande utgifter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget
framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid
anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas
som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
försäljning av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
-Inventarier, verktyg och installationer 3-7 år
-Förbättringsutgifter på annans fastighet 5-10 år
För en materiell anläggningstillgång upphör existensen
vid en avyttring eller när inga ekonomiska fördelar

väntas att tillkomma koncernen i samband med
användning eller avyttring av tillgången. Den vinst eller
förlust som uppkommer vid borttagande av tillgången
redovisas i koncernens rapport över resultat/
moderbolagets resultaträkning.

Nedskrivningar av materiella och immateriella
tillgångar
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas
tillgångens återvinningsvärde. För goodwill och andra
immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod
beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus
försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida
kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar
riskfri ränta och den risk som är förknippad med den
specifika tillgången. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den
ned till återvinningsvärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter).
Återföring av nedskrivning
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36
tillämpningsområde reverseras om det finns indikation
på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och
det har skett en förändring i de antagande som låg till
grund för beräkningen av återvinningsvärdet.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus
försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida
kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar
riskfri ränta och den risk som är förknippad med den
specifika tillgången.
Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En
reversering görs endast i den utsträckning som
tillgångens redovisade värde efter återföring inte
överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats,
med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning
gjorts.

Leasade tillgångar
Leasingavtal, som innebär att de ekonomiska risker och
fördelar med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs
från leasegivaren till leasetagaren, klassificeras i
koncernredovisningen som finansiella leasingavtal.
Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och
skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i
koncernens rapport över finansiell ställning
/moderbolagets balansräkning. Tillgången och skulden
värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och
nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt
kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens
värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och
amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla
avgifter redovisas som kostnad i den period de
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uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt
över leasingperioden.
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som
är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår
hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing.
Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt
dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.

Fordringar och likvida medel
Koncernens finansiella tillgångar består främst av
kundfordringar, fordringar för levererade men ej
fakturerade varor och likvida medel. Dessa poster har
klassificerats som värderade till upplupet
anskaffningsvärde. Eftersom löptiden är kort för
fordringar på kunder nuvärdesberäknas inte dessa
belopp.

Finansiella instrument

Andra skulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Leverantörsskulder redovisas till nominella
belopp då löptiden är kort. Låneskulder värderas till
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.

Från och med 2018 tillämpas IFRS 9, se denna not, sid
19.
Ett finansiella instrument klassifieras vid första
redovisningen utifrån dess karaktär (eget
kapitalintrument, skuldinstrument, derivat) och om det
utgör skuldinstrument som återbetalar kapitalbelopp
och ränta utifrån Synsamkoncernens affårsmodell.
Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet
värderas efter första redovisningstillfället såsom
beskrivs nedan. De väsentliga värderingsgrunder som
beskrivs nedan har varit de samma för koncernens
finansiella instrument under 2017 och 2018; IFRS 9 har
inte givit någon förändring i de väsentliga avseendena.
Redovisning i, och borttagande från, rapporten över
finansiell ställning
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i
rapporten över finansiell ställning när bolaget blir part
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran
tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig
skyldighet föreligger för motparten att betala, även om
faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas upp i
rapport över finansiell ställning när faktura har skickats.
Skuld tas upp när motparten har presterat och
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om
fakturan ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas
upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell
ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller
eller bolaget förlorar kontrollen över den. Detsamma
gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld
tas bort från rapport över finansiell ställning när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i rapport över finansiell
ställning endast när det föreligger en legal rätt att kvitta
beloppen samt att det föreligger en avsikt att reglera
posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas
på affårsdagen. Affårsdagen är den dag då bolaget
förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.

Derivat
Koncernen använder derivatinstrument, såsom
ränteswappar. Derivatinstrument värderas vid första
redovisningstillfållet till verkligt värde vid tidpunkten
för kontraktets ingång, och därefter sker värdering
löpande till verkligt värde via finansnettot. Derivatens
räntekupong redovisas som ränta och övriga
värdeförändringar redovisas som övriga finansiella
intäkter eller kostnader.
Derivatinstrument redovisas som finansiella tillgångar
när verkligt värde är positivt och som skulder när det
verkliga värdet är negativt.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Reservering görs för förväntade kundförluster och
fastställs utifrån historiska erfarenheter av kundförluster
på liknande fordringar. Då kundfordringar förfallit och
Synsam gör bedömningen att sannolikheten för att
erhålla betalning som lägre (fordran i default) bedöms
reserveringen baserat på åldersanalyser samt individuell
bedömning. Årets reservering redovisas som kostnad i
resultatet.
Likvida medel placeras endast hos banker med hög
kreditvärdighet, varvid förväntade kreditförluster är
oväsentliga.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
fastställs med användning av Först In - Först Utmetoden (FIFU).
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade
försäljningspriset i den löpande verksamheten med
avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och omedelbart tillgängliga
banktillgodohavanden.
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Låneutgifter

Avsättningar

Lånekostnader belastar resultatet under de perioder till
vilka de hänför sig enligt effektivräntemetoden. Inga
låneutgifter aktiveras på tillgångar.

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller
informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras och där det är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
åtagandet.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den
funktionella valutan till den valutakurs som är aktuell på
transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i den
primära ekonomiska miljön bolagen bedriver sin
verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk
valuta räknas om till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på balansdagen.
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna
redovisas i finansnettot och ingår i årets resultat. Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till
historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs
vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och
skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till
den funktionella valutan till den kurs som råder vid
tidpunkten för värdering till verkligt värde.

Ersättningar till anställda
Avg iftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de
planer där företagets förpliktelse är begränsad till de
avgifter företaget åtagit sig att betala. Företagets
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda
planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den
takt de uppstår genom att de anställda utfört tjänster till
företaget under en period. Förmånsbestämda
pensionsåtaganden enligt ITP2 finns i svenska
koncernföretag och försäkras via Alecta. Se not 21.
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön,
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro,
sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar beräknas
utan diskontering och redovisas som en kostnad när de
relaterade tjänsterna erhålls.
En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden
för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen
har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att
göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits
från anställda och förpliktelsen kan beräknas
tillförlitligt.
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med
uppsägningar av personal redovisas vid den tidigaste
tidpunkten av när företaget inte längre kan dra tillbaka
erbjudandet till de anställda eller när företaget redovisar
kostnader för omstrukturering. Ersättningarna som
beräknas bli reglerade efter tolv månader redovisas till
dess nuvärde.

Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas
regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av
avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som
räntekostnad.
Omstrukturering
En avsättning för omstrukturering redovisas när det
finns en fastställd utförlig och formell
omstruktureringsplan, och omstruktureringen har
antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven.
Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostnader.

Eventualförpliktelser
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns
ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller
avsättning på grund av att det inte är troligt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas eller inte kan
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Kassaflödesanalys
Vid upprättandet av kassaflödesanalysen tillämpas den
indirekta metoden.
Kassaflödesanalysen visar kassaflödet från den löpande
verksamheten, investeringsverksamheten och
finansieringsverksamheten under året, och årets
förändring i likvida medel. Kassaflödespåverkan av
förvärv och försäljning av rörelser redovisas separat
inom investeringsverksamheten. I kassaflödesanalysen
ingår förvärv av verksamheter från och med
förvärvstidpunkten.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten beräknas
enligt den indirekta metoden som resultat före skatt
justerat för icke kassaflödespåverkande poster,
förändringar i rörelsekapitalet, erhållen och betald
ränta, erhållna utdelningar och betalda skatter.
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten består av
betalningar i samband med förvärv av företag och
verksamheter, köp och försäljning av immateriella,
materiella och andra anläggningstillgångar.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten inkluderar
förändringar i storlek eller sammansättning av
aktiekapital och omkostnader förknippade därmed, samt
upptagande av lån, återbetalning av räntebärande
skulder och utdelning till aktieägare.
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Moderbolagets redovisnings- och
värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas
i Moderbolaget som i koncernen, förutom i de fall som
anges nedan. Moderbolaget har upprättat sin
årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2
Redovisning för juridiska personer.

Klassificering och uppställningsformer
För Moderbolaget redovisas en resultaträkning och en
rapport över resultat och övrigt totalresultat, till skillnad
mot koncernen som har en rapport. Vidare används för
Moderbolaget benämningarna balansräkning respektive
kassaflödesanalys för de rapporter som i koncernen har
titlarna rapport över finansiell ställning respektive
rapport över kassaflöden. Resultaträkning och
balansräkning är för Moderbolaget uppställda enligt
årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över
resultat och övrigt totalresultat, rapport över finansiell
ställning, rapporten över förändringar i eget kapital och
kassaflödesanalysen baseras på TAS 1 Utformning av
finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över
kassaflöden.
De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig
gällande i moderbolagets resultat- och balansräkningar
utgörs främst av benämningen av finansiella intäkter
och kostnader som ränteintäkter och räntekostnader
samt uppdelningen av eget kapital.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas, i de fall de förekommer,
med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den
uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som
bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i
resultaträkningen.

Aktier och andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar. När det finns
en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i
värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta
lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning.
Nedskrivningar redovisas bland finansiella kostnader i
resultaträkningen. I anskaffningsvärdet ingår
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till
anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från
dotterföretag redovisas som intäkt.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Informationen i denna not berör de områden där risk för
framtida justeringar av redovisade värden är som störst.
Skatteärende
Ett av dotterbolagen inom koncernen har en pågående
skattetvist gällande avdragsrätt för koncerninterna
räntor för 2014 och 2015 års inkomstdeklarationer.
Rättsprocessen pågår men en reservering motsvarande
omprövningsbeslutet har skett, 70,0 Mkr för skatter och
relaterade avgifter. Skatteverket har också i beslut
funnit att skattefrågan är tveksam och medgett bolaget
anstånd med betalning. Den kvarvarande risken avser
ett eventuellt likvidflöde i det fall dotterbolaget förlorar
skattetvisten.
Rörelseförvärv
I samband med förvärv av nya verksamheter identifieras
förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser
enligt förvärvsmetoden. De väsentliga tillgångarna
utgörs av varumärken och kundrelationer. Det finns
ingen aktiv marknad för de flesta av de förvärvade
tillgångarna och skulderna, särskilt de förvärvade
immateriella tillgångarna. Företagsledningen får därför
uppskatta det verkliga värdet av de förvärvade värdena.
Beroende på vilken typ av tillgång eller skuld som avses
kan det beräknade värdet vara förknippat med viss
osäkerhet. Den icke allokerade delen av köpeskillingen
redovisas i balansräkningen som goodwill.
Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minskat med
eventuella ackumulerade nedskrivningar.

Varumärken
Värdet av varumärken och den förväntade livslängden
beräknas baserat på varumärkenas marknadsposition
och ställning på marknaden, den förväntade
utvecklingen och lönsamheten. Beräkningen baseras på
"Relief from Royalty"-metoden enligt vilken värdet
beräknas baserat på förväntade intäkter kopplat till
varumärket, royaltysatsen, tillväxttakten, den
skattemässiga effekten och beräknas med lämplig
diskonteringsränta. Varumärket EyeQ beräknas ha en
nyttjandeperiod om 15 år och skrivs av linjärt. För övriga
varumärken görs en årlig nedskrivningsprövning
Nedskrivningspröuning au goodwill och varumärken
Vid beräkning av kassagenererande enheters
återvinningsvärde för bedömning av eventuellt
nedskrivningsbehov på goodwill eller varumärken, har
flera antaganden om framtida förhållanden och
uppskattningar av parametrar gjorts. En redogörelse av
dessa återfinns i not io. Som förstås av beskrivningen i
not io skulle ändringar under 2019 av förutsättningarna
för dessa antaganden och uppskattningar kunna ha en
väsentlig effekt på värdet på goodwill eller varumärken.
Kundrelationer
Värdet av kundrelationer och den förväntade
livslängden, bedöms baserat på stabiliteten i
kundrelationen och den förväntade avkastningen.
Beräkningen baseras på "Multi-period Excess Method"
där värdet beräknas utifrån förväntade kassaflöden från
kundrelationerna och kostnader för investerat kapital.
Resultat beräknas med lämplig diskonteringsränta.
Kundrelationer skrivs av linjärt på 10-15 år.
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader,
verksamhetsgrenar och segment
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
Koncernen
2018

2017

2016

1468,6

1331,6

1 207,4

Danmark

935,9

786,1

760,4

Norge

806,0

714,2

711,5

Sverige

Finland
Total nettoomsättning

169,5

144,9

149,5

3 380,0

2 976,9

2 828,8

Koncernen
Nettoomsättningens fördelning per
verksamhetsgren:
Leasingintäkter/Synsam Lifestyle TM
Övrig försäljning av varor och tjänster
Total nettoomsättning

825,3

413,7

2 554,7

2563,2

2 734,4

3 380,0

2 976,9

2 828,8

94,4

Koncernen
Övriga intäkter fördelar sig enligt följande:
Franchise fee intäkter

18,3

12,6

24,4

Övriga intäkter

12,1

5,7

9,5

30,4

18,3

33,9

Totalt övriga intäkter

Koncernens högsta verkställande ledning följer upp verksamheten inom koncernen genom att följa bland annat segmentens externa
nettoomsättning, resultatmåtten EBITDA samt justerad EBITDA (och dess marginal). Till segmenten räknas de olika geografiska
marknadernas omsättning och de kostnader som kan hänföras direkt till omsättningen, som kostnad såld vara och direkta lokal- och
personalkostnader mm. Vissa marknadsföringskostnader samt aktiviteter beslutade på koncernnivå ingår inte i segmenten Sverige,
Danmark, Norge och Finland utan redovisas i Övriga & Centrala funktioner som består av delar av koncerngemensamma och
huvudkontorsfunktioner, såsom treasury-, ekonomi- och IT- funktioner. Huvudkontorsfunktioner finns till viss del även i olika legala
enheter i respektive land men ingår inte i segmenten. Kostnader som genereras avseende koncerngemensamma och huvudkontorsfunktioner fördelas och faktureras till de olika segmenten genom så kallad management fee.
Samtliga intäkter i segmenten redovisas vid ett tillfälle, vid leverans av vara eller när tjänst är utförd, dvs när kontrollen anses vara
överförd till kund. Franchise fee intäkten redovisas dock linjärt över tid.
Koncernintern försäljning mellan segmenten uppgår inte till väsentliga belopp ,vilket även framgår av tabell på sidan 30. En viss del av
koncernens varulagerförsörjning hanteras av centrallagret i Synsam Group One AB (namnändrat från Synsam Sverige AB) som inte ingår
i segmenten.
Den högsta verkställande ledningen följer inte kontinuerligt upp balansräkningen per segment. Merparten av koncernens externa
låneskulder och krediter finns i koncernföretaget, Synsam Group AB. Det är även i detta bolag styrningen av likviditet per segment sker.
Nettoomsättning från externa kunder kommer från försäljning av varor (framförallt av glasögon, solglasögon, kontaktlinser) samt
synundersökningar (tjänster) och intäkter från Synsam Lifestyle TM. Segmenten är uppdelade utifrån var den externa kunden genomför
sitt köp. Ingen enskild kund har någon väsentlig deli segmentens eller koncernens nettoomsättning.

30

Segmentsinformation
2018

Nettoomsättning, Synsam Lifestyle TM

Sverige

Danmark

Norge

Finland

382,4

220,5

185,5

27,1

Övriga &
centrala
funktioner

Elim

9,8

Totalt

825,3

Nettoomsättning, övrig

1063,2

715,4

620,5

142,4

13,2

2 554,7

Summa Nettoomsättning

1445,6

935,9

806,o

169,5

23,0

3380,0

Nettoomsättning, intern
Resultat (EBITDA)*)

0,0

1,9

-

336,5

156,3

143,7

256,2
-7,4

Avskrivningar av anläggningstillgångar

-258,1

-75,2

554,0

-

-292,1
-522,4

-

Finansnetto

-260,6

Resultat före skatt
EBITDA-marginal, 9e)

23,1%

16,7%

Justerat resultat (EBITDA)*)

338,8

169,4

Justerad EBITDA-marginal)
Jämförelsestörande poster")

16,2%

17,8%

-4,4%

n/a

144,1

-2,0

-7,1

643,2

23,3%

18,1%

17,9%

-1,2%

n/a

18,9%

2,3

13,1

0,3

5,4

68,0

89,2

") Avser alternation resultatmått. EB1TDA definieras som rörelseresultat fire avskrivningar av materiella och immaterialla anläggningstillgångar.
EBITDA -marginal definieras och beräknas som EB1TDA i procent av rörelsens intäkter. Justerat resultat (EB1TDA) definieras som EB1TDAjusterat för
jämfårelsestörande poster, se ytterligare information i not 26.

2017

Nettoomsättning, Synsam Lifestyle TM
Nettoomsättning, övrig
Summa Nettoomsättning

Nettoomsättning, Intern
Resultat (EBITDA)*)

Övriga &
centrala
funktioner

Elim

Totalt

Sverige

Danmark

Norge

Finland

221,1

79,6

99,4

13,6

1115,5

706,5

614,8

131,3

-5,o

2563,2

1336,6

786,1

714,2

144,9

-5,0

2 976,9

0,3
311,2

0,1

-

-

217,7

68,0

84,4

0,1

-98,5

365,1

-

-

-277,5
-456,6

Avskrivningar av anläggningstillgångar

413,7

-218,1

Finansnetto

-369,0

Resultat fore skatt

12,2%

EBITDA-marginal, %*)

23,1%

8,6%

11,8%

o,o%

n/a

Justerat resultat (EBITDA)*)

327,9

99,2

106,8

1,2

11,4

546,4
18,2%
181,3

Justerad EBITDA-marginall
Jämförelsestörande poster*)

2 4,3%

12,6%

14,9%

0,8%

n/a

16,8

31,2

22,4

1,1

109,9

Sverige

Danmark

Norge

Finland

61,0

-3,3

33,0

3,7

1 137,7

145,8

8,7

149,5

8,7

")Se ovan under 2018
2016

Nettoomsättning, Synsam Lifestyle TM
Nettoomsättning, övrig
Nettoomsättning, extern

Nettoomsättning, intern
Resultat (EBITDA)*)

763,7

678,5

1198,7

760,4

711,5

0,5

-

278,8

45,3

Avskrivningar av anläggningstillgångar

-

Finansnetto

-

Övriga &
centrala
funktioner

11,3
102,5

-27,6

-251,8

Justerat resultat (EBITDA)*)
Justerad EBITDA-marginal ")
Jämförelsestörande poster*)
")se ovan under 2018

Totalt

94,4
-

2734,4
2828,8

-11,8
147,1
-267,4
-452,6
-572,8

Resultat före skatt

EBITDA-marginal, %*)

Elim

_

22,6%

5,9%

14,2%

5,1%

-18,1%

n/a

422,8

288,0

57,7

loo,6

-22,3

-1,2

23,3%

7,6%

14,0%

-14,6%

n/a

14,8%

9,2

12,3

-1,9

5,4

250,6

275,7
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Immateriella och materiella anläggningstillgångar fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
Koncernen
2018

2017

2016

Sverige

2484,1

2 528,1

2 549,8

Danmark

1 724,6

1 737,4

1 715,4

Norge

1 113,4

1124,5

1 191,2

Finland

80,6

86,5

91,3

Totala

5 402,7

5476,5

5 547,7

Not 4 Personal, Medelantal anställda samt Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader
Moderbolaget

Koncernen
2018

2017

2016

Sverige totalt

941

956

931

Varav kvinnor

Medelantalet anställda

769

776

754

Danmark totalt

487

507

532

Varav kvinnor

370

373

396

Norge totalt

434

422

471

Varav kvinnor

340

327

369

Finland totalt

113

112

125

106

97

96

Totalt

1 975

1 997

2 059

Varav kvinnor

1 575

1 573

1 625

Varav kvinnor

20113

Koncernen

2017

2016

Moderbolaget

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader

2018

2017

Löner och ersättningar till styrelse och VD

8,0

12,9

9,3

2016

Löner och ersättningar till övriga anställda

942,6

913,3

875,2

Sociala avgifter enligt lag och avtal

168,7

169,7

1514

2,3

2,2

1,8

anställda

70,7

69,2

66,0

Summa

1192,2

1167,3

1 107,7

2018

2017

2016

-

Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer för
styrelse och VD
Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer för övriga

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Agar- och arbetstagarrepresentanter erhåller inte
styrelsearvode. Ersättning till koncernchef Håkan Lundstedt och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning,
övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de 17 (12, lo) personer som tillsammans med koncernchefen
utgör koncernledningen. Koncernledningen har under 2018 utökats och uppgår per bokslutsdagen till 18 personer, och som ett snitt för
året till 14. För 2018 har ingen reservering eller utbetalning avseende rörlig ersättning till VD eller Övriga ledande befattningshavare
skett. Utbetalda belopp 2018 har avsett reserverade belopp från 2017.
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Ersättning till styrelsen i denna not avser Styrelsen i dotterbolaget Synsam Group AB (namnändratfrån Synsam AB). Styrelsen i
Synsam AB (publ) (namnändrat från Svenska S Holding 1 AB) erhåller ingen ersättning från bolag et eller från Synsamkoncernen fir
styrelsearbetet som utförs där.
2018

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Summa

Peter Törnquist, Styrelseordförande

0,8

0,8

Kenneth Bengtsson, styrelseledamot

0,3

0,3

Terje List, styrelseledamot

0,3

0,3

Gustaf Martin-Löf, styrelseledamot
Christoffer Sjoqvist, styrelseledamot
6,6

0,1

2,3

9,0

Övriga ledande befattningshavare (snitt 14)

24,3

0,8

3,9

29,0

Summa

32)3

0,9

6,2

39,4

Håkan Lundstedt, Verkställande direktör

Avseende gruppen ledande befattningshavare är deras ersättningar ovan inkluderade från och med den månad de först inkluderades i
gruppen samt fram till dess att de lämnar gruppen. Vid årets början uppgick gruppen ledande befattningshavare till 13 och vid årets slut
till 18, se förvaltningsberättelsen för ytterligare information.
Bonus
Koncernchefens bonus uppgår till -Mkr ( 5,1; 1,5) och fastställs av styrelsen.
Pension
Koncernchefen har premiebestämd pensionsplan enligt vilken bolaget erlägger en premie motsvarande 34% av pensionsmedförande lön.
Pensionsförpliktelser i koncernen, inklusive avsättning för särskild löneskatt, uppgår vid årets utgång till 11,5 Mkr (7,6; 6,9), se även not
21.
Avgångsvederlag
Vid företagets uppsägning av koncernchefen gäller en uppsägningstid om tolv månader. Vid uppsägning från koncernchefens sida gäller
en uppsägningstid om sex månader.

2017

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Summa

Peter Törnquist, Styrelseordförande

0,6

0,6

Kenneth Bengtsson, styrelseledamot

0,3

0,3

Terje List, styrelseledamot

0,3

0,3

Gustaf Martin-Löf, styrelseledamot
Christoffer Sjoqvist, styrelseledamot
Håkan Lundstedt, Verkställande direktör

6,6

5,1

0,1

2,2

14,0

21,9

5,4

0,6

3,8

31,8

29)7

10,5

0,8

6,0

47,0

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Peter Törnquist, Styrelseordförande

Grundlön/
styrelsearvode
0,8

Kenneth Bengtsson, styrelseledamot

0,3

0,3

Terje List, styrelseledamot

0,3

0,3

Övriga ledande befattningshavare (snitt 11,5)
Summa
2016

Summa
0,8

Gustaf Martin-Löf, styrelseledamot
Christoffer Sjoqvist, styrelseledamot
Håkan Lundstedt, Verkställande direktör

6,4

1,5

0,1

1,8

9,8

3,7

27,7

5,5

38,9

Övriga ledande befattningshavare (snitt 11)

19,5

3,8

0,7

Summa

27,3

5,3

0,9
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Moderbolaget

Koncernen
Könsfördelning i företagsledningen på
balansdagen
Män
Kvinnor
Totalt

2017

2016

13

to

to

5

3

1

18

13

11

2018

Män

2016

Moderbolaget

Koncernen
Antal styrelseledamöter på balansdagen

2017

2018

2018

2017

2016

2018

2017

2016

4

4

3

4

4

3

4

4

3

4

4

3

2017

2016

0,2

0,5

0,2

0,5

Kvinnor
Totalt

Not 5 Ersättning till revisorer
Moderbolaget

Koncernen
2018

2017

2016

2018

Revisionsuppdraget

4,7

4,3

6,8

0,1

Skatterådgivning

0,1

1,1

0,5

Andra uppdrag

0,4

1,1

1,6

0,1

Totalt ersättning till revisorer

5,2

6,5

8,9

0,1

KPMG

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.
Allt annat är andra uppdrag.

Not 6 Operationella leasingavtal
Leasingavtal där Synsamkoncernen är leasetagare
Moderbolaget

Koncernen
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

2018

2017

2016

Förfaller till betalning inom ett år

211,9

216,0

199,4

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

350,4

340,5

343,3

Förfaller till betalning senare än fem år

16,0

39,4

52,4

Summa framtida minimileasingavgifter

578,3

595,9

595,1

Under perioden kostnadsförda hyror /leasingavgifter

261,6

251,7

2 44,3

2018

2017

2016

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/ lokaler på de marknader där koncernen
är verksamma. I flertalet av kontrakten finns indexklausuler och en del av kontrakten är även omsättningsbaserade, dvs variabla och den
variabla delen av hyror ingår inte i ovanstående värden.
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Not 7 Finansiella intäkter och kostnader
Moderbolaget

Koncernen
Finansiella intäkter från tillgodohavanden
redovisat till upplupet anskaffningsvärde
Valutakursvinster *)
Ränteintäkter leasing /Synsam Lifestyle TM

2018

2017

-

12,0

2016

2018

2017

2016

46,1

Ränteintäkter, kreditinstitut

0,4

0,2

12,5

0,2

Ränteintäkter, koncernlån
Delsumma finansiella intäkter

46,1

Finansiella intäkter och kostnader avseende
finansiella skulder värderade till verkligt
värde via koncernens rapport över resultatet
Verkligt värdeförändringar, derivatinstrument

17,6

19,7

Delsumma finansiella intäkter

17,6

19,7

Summa finansiella intäkter

63,7

32,2

0,2

Verkligt värdeförändringar, derivatinstrument

0,3

Delsumma finansiella kostnader

0,3

Finansiella kostnader från finansiella
skulder värderade till upplupet
anska ffitingsvärde
Valutakursförluster *)
Räntekostnader, kreditinstitut
Räntekostnader, aktieägarlån
Övriga finansiella kostnader

-31,8

-24,2

-195,5
-284,2

-175,3
-255,8

-82,2

-153,4
-231,4
-36,5

Delsumma finansiella kostnader

-586,1

-57,7
-488,8

-453,1

Summa Finansiella kostnader

-586,1

-488,8

-452,8

Summa finansnetto

-522,4

-456,6

-452,6

*) Koncernens valutakursdifferenser avseende kundfordringar och leverantörsskulder redovisas i finansnettot och uppgår för 2018 till
-4,7 Mkr (-5,0).
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Not 8 Skatt
Koncernen

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt

2018

2017

2016

-61,1

-1,8

-17,8

22,1

-39,0

16,8
15,0

53,9
36,1

-260,6

-369,0

-572,8

Skatt redovisad i årets resultat
Skatt enligt gällande skattesats i Sverige

57,3

22,0%

81,2

22,0%

126,0

22,0%

Effekt av andra skattesatser i utländska dotterföretag
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader & ej
skattepliktiga intäkter
Ökning underskottsavdrag utan motsvarande aktivering
av uppskjuten skatt

-0,4

o,o%

-0,3

-0,1%

-0,7

-0,1%

-62,2

-23,8%

-59,9

-16,2%

-62,3

-10,9%

-5,9

-2,3%

-7,0

-1,9%

-10,6

0,8

0,3%

Nyttjande av underskottsavdrag, ej tidigare aktiverade
Omvärdering uppskjuten skatt;
-ändrad skattesats i Sverige och Norge
Skatteeffekt hänförlig till tidigare års taxering*)
Övrigt
Summa skatt redovisad i årets resultat

18,0

6,9%

-0,3

-0,1%

-49,2

-18,9%

-4,0

-1,1%

2,7

1,0%

5,3

1,4%

2,2

0,4%

-15,0%

15,0

4,1%

36,1

6,3%

-39,0

-19,9

-3,5%

*)Av skatteeffekt hänförlig till tidigare års taxering avser 50,2 Mkr från 2018 resp 19,7 Mkr från 2016 avsättning för pågående
skattetvist, se även not 2 samt not 21.

Moderbolaget

2018

2017

0,0

0,0

Skatt på årets resultat

0,0

0,0

Redovisat resultat fore skatt

0,1

-0,2

Aktuell skatt

%

2016

Uppskjuten skatt

0,0

Skatt redovisad i årets resultat
Skatt enligt gällande skattesats i Sverige

0,0

22,0%

0,0

22,0%

0,0

22,0%
0,0%

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader skatt

o,o%

0,0%

Övrigt
Summa skatt redovisad i årets resultat

o,o%

0,0%

0,0%

22"

22,0%

0,0

22,0%

0,0

0,0

Under 2018 har beslut fattats om att sänka skattesatsen i två steg i Sverige. Detta medför effekt för Synsamkoncernen för räkenskapsåret
som börjar 1januari 2019. I ett första steg kommer skattesatsen att sänkas till 21,4% och i nästa steg år 2021 till 20,6%. I ovanstående
beräkning har detta beaktats avseende omvärdering av uppskjuten skatt och hänsyn har tagits till när berörda belopp förväntas träffas av
de nya skattesatserna. Aktuell skatt i Sverige uppgår i beräkningen ovan till 22% (22%; 22%).
I slutet av 2018 har beslut fattats i Norge om att sänka skattesatsen från 23% till 22% från 1januari 2019. Detta har påverkat värdering av
uppskjuten skatt i Norge. Aktuell skatt i Norge har beräknats till 23% (24%; 25%).
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Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
2016

Varumärken

Kundrelationer

Program
varor
och
licenser

Totalt

2 368,1

1 468,8

1 208,3

56,2

5 102,7

Investeringar

0,0

0,0

0,0

80,1

80,1

Rörelseförvärv

54,6

0,0

16,8

0,0

71,4

-47,8

0,0

0,0

-1,1

-48,9

1,3

0,0

0,0

-15,7

-15,7

79,0

60,2

46,4

2,0

187,6

1 529,0

1 271,5

121,5

5 377,2

Avskrivningar
Vid årets början

-8,2

-150,2

-18,8

-177,2

Periodens avskrivning

-5,3

-98,9

-3,4

-107,6

Avyttringar och utrangeringar

0,0

0,0

o,6

0,6

Omklassificeringar

0,0

0,2

1,2

1,4

-0,3

Anskaffningsvärde
Vid årets början

Utvecklingsutgifter

Goodwill

1,3

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

-1,3

Omräkningsdifferenser
Vid årets slut

0,0

2 455,2

Omräkningsdifferenser

-6,6

-0,5

-7,4

-255,5

-20,9

-290,2

Vid årets slut

0,0

0,0

-13,8

Redovisat värde per
2016-12-31

0,0

2 455)2

1 515,2

1 o16,0

100,6

5 o87,o

Program
varor
och
licenser

Totalt

121,5

5 377,2

31,8

31,8

2017

Anskaffningsvärde
Vid årets början

Utvecklingsutgifter

Goodwill

Varumärken

Kundrelationer

0,0

2 455)2

1 529.0

1 271,5

Investeringar

6,9

6,9

Rörelseförvärv
Avyttringar och utrangeringar

-0,1

1,3

-1,2

-1,5

-7,0

1,4

Omklassificeringar

3,7

-8,0

Vid årets slut

0,0

2 467,2

1 521,0

1 270,3

151,7

5410,2

Avskrivningar
Vid årets början

0,0

0,0

-13,8

-255,5

-20,9

-290,2

-5,4

-100,5

-21,0

-126,9

-0,1

0,1

-1,4

-1,4

Omräkningsdifferenser

Periodens avskrivning
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Vid årets slut
Redovisat värde per
2017-12-31

0,0

0,0

-19,3

-355,9

-43,3

-418,5

0,0

2 467,2

1 501,7

914,4

108,4

4 991,7
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2018

Anskaffningsvärde
Vid årets början
Investeringar

Utvecklingsutgifter

Goodwill

0,0

2467,2

Varumärken

Kundrelationer

Program
varor
och
licenser

Totalt

1 521.0

1 270,3

151,7

5410,2

24,8

24,8
1,6

1,6

Rörelseförvärv
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

43,9

27,9

24,0

0,2

96,1

1 294,3

176,8

5 532,6

Vid årets slut

0,0

2 512,6

1 548,8

Avskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivning

0,0

0,0

-19,3

-355,9

-43,3

-418,5

-5,5

-104,1

-24,3

-134,1

1,4

1,4
-6,2

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Vid årets slut

0,0

0,0

Redovisat värde per
2018-12-31

0,0

2512,6

-0,3

-5,8

-0,1

-25,1

-465,8

-66,3

-557,3

1523,7

828,6

110,4

4975,3

I "Programvaror och licenser" finns ett internt upparbetat eget arbete som vid årets utgång uppgick till 0,8 Mkr (o,6; 0,9) i redovisat
värde. Återstående avskrivningstid för Kundrelationer som uppstod vid ursprungligt förvärv uppgår till 8,5 år. För ekonomisystemet D365
återstår 5 års avskrivningstid och för varumärket EyeQ återstår ro,5 års avskrivningstid.
Moderbolaget äger inga immateriella anläggningstillgångar och har heller inga finansiella anläggningstillgångar.
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Not 10 Nedskrivningsprövning av immateriella anläggningstillgångar
Koncernen genomför årligen nedskrivningsprövningar för goodwill och varumärken med obestämbar livslängd. Återvinningsvärden för
kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärdet.
Alla immateriella tillgångar utom goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandetid skrivs av löpande. Goodwill och varumärken
med obestämbar nyttjandetid testas för nedskrivning årligen eller så snart det finns indikationer på värdenedgång. Denna prövning har
2018, liksom tidigare år, baserats på en femårig nuvärdesberäknad kassaflödesanalys per kassagenererande enhet.
Nedskrivningsprövning har gjorts för fyra kassagenererande enheter, en för varje land; Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Kassaflöden för det första året baserades på en av koncernledningen godkänd budget med en förväntad tillväxt om 7%. De kommande två
till tre åren baserades på koncernens affårsplaner med en årlig tillväxt om i snitt 8%. För åren 2022-2023 bygger beräkningen på en
preliminär affärsplan och en tillväxt på 5% respektive 3%. För att extrapolera resultatutvecklingen bortom planeringshorisonten har en
tillväxttakt om 2,5% använts från 2024 och framåt. Tillväxttakten om 2,5% baseras på historisk tillväxttakt, ledningens samlade
bedömning samt på externa bedömares marknadsbedömningar om förväntad tillväxt samt med hänsyn tagen till förväntad BNP tillväxt.
Omsättningsutvecklingen prognosticeras utifrån Synsam Group managements bedömning av kapaciteten att generera tillväxt baserat på
bedömd marknadsutveckling, konkurrenssituation och Synsam Groups egna tillväxtdrivande initiativ. En bedömning av framtida
bruttomarginal görs utifrån produktmix och bedömd konkurrenssituation. Kostnader i övrigt bedöms i huvudsak följa
omsättningsutvecklingen men hänsyn tas till viss så kallad operational leverage. Investeringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar bedöms utifrån vad Synsam Group behöver investera för att behålla sin konkurrenskraftiga position.
I de diskonterade kassaflödesanalyserna för de fyra kassagenererande enheterna har använts en för koncernen aktuell kapitalkostnad
(WACC) efter skatt om 7,73% (Sverige), 7,46 % (Danmark), 9,03 % (Norge) samt 7,51% (Finland) beroende på ländernas olika räntelägen
och förutsättningar i övrigt, motsvarande ett spann på ca 9,4 - 11,7% i WACC före skatt. (För år 2017 har en WACC efter skatt om 8,o6%
använts och för 2016 har en WACC i intervallet 7,1 - 8,5% efter skatt använts för de fyra olika kassagenererande enheterna).
2018 års prövning har visat att det inte föreligger något nedskrivningsbehov, och inga rimliga förändringar i antagandena skulle leda till
nedskrivningsbehov.
Varumärken
Varumärkena "Synsam" och "Profil Optik" beräknas ha en obestämbar nyttjandetid och nedskrivningsprövas årligen.
Varumärket "Profil Optik" används bara i Danmark och nedskrivningsprövas därför endast för Danmark, medan "Synsam"
nedskrivningsprövas för Danmark, Sverige och Norge. Ingen del av varumärket är hänförligt till Finland.
Redovisade värden avseende varumärken med obestämbar nyttjandetid fördelat per kassagenererande enhet. Årets värdeförändringar har
påverkats av valutakursförändringar.
Koncernen
2018

2017

2016

Sverige

620,0

620,0

620,0

Danmark

451,6

434,1

422,3

395,0

386,0

406,4

1 466,6

1440,2

1 448,7

Norge
Finland
Totalt

Goodwill
Koncernens goodwill har uppstått i samband med rörelseförvärv och förvärv av butiker. Den största delen av
goodwill har uppstått vid förvärvet av Synsam Nordic A/S koncernen.
Goodwill hänförs till kassagenererande enheter eller till den minsta gruppen av kassagenererande enheter i koncernen för vilken goodwill
följs av ledningen och som inte är större än koncernens segment. Goodwill allokeras till fyra oberoende grupper av kassagenererande
enheter; Sverige, Danmark, Norge och Finland. Total goodwill uppgår till 2512,6 Mkr (2467,2; 2454,5) Mkr. Årets förändringar har
påverkats av valutakursdifferenser samt av mindre förvärv.
Koncernen
2018

2017

2016

1 210,3

1 210,7

1 210,2

Danmark

838,2

805,8

780,9

Norge

410,7

399,5

414,6

Sverige

Finland
Totalt

53,4

51,2

48,8

2 512,6

2 467,2

2 45144,6
,5
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Koncernen
2016

Förbättringsutgift på annans
fastighet

Inventarier

Totalt

230,8

590)9

821,7

124,9

152,5

277,4

0,4

0,7

1,1

-10,3

-61,1

_71,4

Omklassificeringar

17,2

-2,7

14,5

Omräkningsdifferenser

11,5

24,9

36,4

374)5

705,2

1079,7

-126,5

-415)9

-54254

-34,9

-73,9

-108,8

Avyttringar och utrangeringar

6,6

50,0

56,5

Omklassificeringar

-1,2

Anskaffningsvärde
Vid årets början
Investeringar
Rörelseförvärv
Avyttringar och utrangeringar

Vid årets slut
Avskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivning

-1,2

-5,6

-17,2

-22,7

Vid årets slut

-161,6

-457,0

-618,6

Redovisat värde per
2016-12-31

212,9

248,2

461,1

Förbättringsutgift på annans
fastighet

Inventarier

Totalt

374)5

705,2

1079,7

59,5

100,6

160,1

Avyttringar och utrangeringar

-23,2

-34,5

-57,7

Omklassificeringar

-21,6

33,9

12,3

Omräkningsdifferenser

2017

Anskaffningsvärde
Vid årets början
Investeringar
Rörelseförvärv

-0,4

0,0

-0,4

Vid årets slut

388,8

805,2

1 194,0

Avskrivningar
Vid årets början

-161,6

-457,0

-618,6

-39,3

-99,9

-139,2

16,7

29,6

46,3

3,8

0,5

4,3

Omräkningsdifferenser

Periodens avskrivning
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

-0,8

-1,2

-2,0

Vid årets slut

-181,2

-528,0

-709,2

Redovisat värde per
2017-12-31

207,6

277)2

484,8

Omräkningsdifferenser
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2018
Förbättringsutgift på annans
fastighet

Inventarier

Totalt

388,8

805,2

1 194,0

29,4

57,1

86,6

-3,1

-24,4

-27,5

9,7

18,6

28,3

Vid årets slut

424,8

856,6

1 281,4

Avskrivningar
Vid årets början

-181,2

-528,0

-709,2

'45,8
2,9

-111,9

-158,0

24,4

29,3

Anskaffningsvärde
Vid årets början
Investeringar
Rörelseförvärv
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

Periodens avskrivning
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Vid årets slut
Redovisat värde per
2018-12-31

-3,9
-228,0

-12,0

-15,9

-625,7

-853,7

196,8

230,9

427,7

Inventarier inkluderar även leasingtillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal (IAS17). Nettovärdet av leasingtillgångar uppgår till
34,9 Mkr (19,7; 5,5) och består framför allt av bilar samt optikerutrustning. Se ytterligare information not 18.
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Not 12 Uppskjuten skatt
Koncernen
2018
Ingående
balans

Förvärv av
rörelse

Redovisat
i årets
resultat

Övrigt/
Valutakurs
förändring

Utgående
balans

Uppskjuten skattefordran
Anläggningstillgångar

28,0

3,6

0,7

32,3

Underskottsavdrag

54,9

-45,5

0,6

10,0

Derivat

5,5

-1,8

3,7

Övrigt

3,8

11,1

14,9

92,2

-32,6

1,3

54,7

-7,9

Total uppskjuten skattefordran
2018-12-31

60,9

Uppskjuten skatteskuld
Anläggningstillgångar

-582,9

-0,1

Derivat

0,2

-0,2

Övrigt

0,7

-0,7

Total uppskjuten skatteskuld
2018-12-31

-8,8

-536,1

-536,1

-582,0

-0,1

54,7

Ingående
balans

Förvärv av
rörelse

Redovisat
i årets
resultat

Övrigt/
Valutakurs
förändring

Utgående
balans

0,0

28,0

2017

Uppskjuten skattefordran
Anläggningstillgångar

30,6

-2,6

Underskottsavdrag

70,3

-15,4

Derivat

14,0

3,7

-12,2

5,5

2,4

1,5

-0,1

3,8

117,3

-12,8

-12,3

92,2

-629,9

42,9

4,1

-582,9

-12,0

12,2

0,2

1,6

-1,4

0,5

0,7

-628,3

29,5

16,8

-582,0

Övrigt

Total uppskjuten skattefordran
2017-12-31

54,9

Uppskjuten skatteskuld
Anläggningstillgångar
Derivat
Övrigt

Total uppskjuten skatteskuld
2017-12-31
2016

Redovisat
Övrigt/
Utgående
i årets Valutakurs
Ingående Förvärv av
balans rörelse resultat förändring balans

Uppskjuten skattefordran
Anläggningstillgångar

29,1

1,5

30,6

Underskottsavdrag

55,4

14,9

70,3

Derivat

12,1

1,9

14,0

Övrigt

18,9

-2,0

-14,5

2,4

115,5

16,3

-14,5

117,3

Total uppskjuten skattefordran
2016-12-31
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Uppskjuten skatteskuld
3,1

-660,1

Anläggningstillgångar

-629,9

313

Derivat
Övrigt
Total uppskjuten skatteskuld
2016-12-31

-7,5
3,1

-667,6

4,3

4,8

1,6

37,6

4,8

-628,3

Redovisad uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag i koncernen är hänförlig till Danmark 7,1 Mkr ( 8,5), Sverige 2,9 (43,0) samt
Norge - Mkr (4,0) och saknar förfallotidpunkt.
Ingen uppskjuten skattefordran har redovisats avseende bolag där underskotten inte bedöms kunna nyttjas inom överskådlig tid. Ej
aktiverade uppskjutna skattefordringar finns i Finland och uppgår till totalt 39,4 Mkr. Dessa förfaller med - Mkr inom 1 år, med 8,5 Mkr
mellan 1-5 år samt med 30,9Mkr inom 5-lo år.

Not 13 Varulager
Koncernen
2018

2017

2016

306,3

326,0

284,7

-8,9

-24,9

-91,0

297)4

3014

193)7

2018

2017

2016

Kundfordringar före nedskrivning

266,2

184,6

132,9

Reserverade kundfordringar

-26,1

-14,8

-10,7

Summa kundfordringar

240,1

169,8

122,3

Varulager före nedskrivningar
Nedskrivet varulager
Värde av varulager

Not 14 Kundfordringar
Koncernen

Redovisat värde för kundfordringarna motsvarar verkligt värde då diskonteringseffekten är oväsentlig.
Då moderbolaget inte har några externa kundfordringar visas tabellerna enbart för koncernen.
Koncernen
2018

Åldersanalys
Ej förfallna kundfordringar

Brutto

Reserv

Netto

Reserv %

236,6

236,6

Förfallna kundfordringar 1-30 dagar

3,9

-0,3

Förfallna kundfordringar >= 31 dagar -90 dagar

1,2

-1,2

l00%

Förfallna kundfordringar >= 91 dagar -180 dagar

0,8

-o,8

l00%

Förfallna kundfordringar >= 181 dagar -360 dagar

5,5

-5,5

t00%

18,3

-18,3

t00%

266,2

-26,1

Förfallna kundfordringar >= 361 dagar
Summa

3,5

240,1

7,7%

9,8%
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Åldersanalys

2017

2016

Ej förfallna kundfordringar

111,2

81,8

7,0

19,0

Förfallna kundfordringar >= 31 dagar -90 dagar

25,6

18,9

Förfallna kundfordringar >= 91 dagar -180 dagar

10,6

1,2

Förfallna kundfordringar >= 181 dagar -360 dagar

6,8

1,2

Förfallna kundfordringar >= 361 dagar

8,6

Förfallna kundfordringar 1-30 dagar

122,3

169,8

Summa

Koncernen

Reserv för osäkra kundfordringar

2018

2017

2016

Ingående balans 1 januari

-14,8

40,7

-8,9

Avsättning befarade förluster

-13,6

-5,3

-4,3

Verkliga konstaterade förluster, tidigare reserverade

2,2

1,0

2,2

Återförda avsättningar, betalningar

0,1

0,2

0,3

-26,1

-14,8

-10,7

Utgående balans 31 december

-13,6

Årets redovisade kundförluster i Övriga externa kostnader uppgick till

-4,3

-5,3
Koncernen

Kundfordringar, fördelade per valuta

2018

2017

2016

SEK

112,9

99,6

59,9

DKK

90,1

25,9

31,0

NOK

35,3

40,1

24,3

EUR

1,7

4,2

7,0

240,1

169,8

122,3

Summa
Kreditrisk

Kundfordringarna fördelas på valutor som motsvarar koncernens verksamheter på de nordiska marknaderna. Kundfordringarna fördelas
på företagskunder och till viss del på avbetalningskunder. Den viktigaste indikatorn till framtida ännu ej inträffade kundförluster utgörs
av information från förfallostrukturen på kundfordringarna, därför sker reservering även med hänsyn till åldersfördelningen samt andra
väsentliga externa indikatorer om och när de kommer till Synsams kännedom.

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Moderbolaget

Koncernen

Förutbetalda hyror
Förutbetalda IT-kostnader
Förutbetalda marknadsföringskostnader
Upplupen intäkt för levererade men ej fakturerade
varor
Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

2018

2017

2016

46,3

38,0

33,1

3,8

3,8

5,0

0,7

5,9

41,9

151,4

89,8

8,9

24,6

28,8

100,9

218,5

162,6

2018

2017

2016

Under 2016 har Synsam lanserat ett glasögonabonnemang med kringtjänster under namnet Synsam Lifestyle"'. ijuli 2017 tecknades ett
avtal med factoringbolag där hela fordran för kontraktet som tecknats efter avtalets ingående överlåtits till finansbolaget. Vården på
Upplupen intäkt för levererade men ej fakturerade varor avser delvis dessa äldre Synsam Lifestyle TM abonnemang.
Abonnemanget Synsam Lifestyle"' redovisas som finansiell leasing där Synsam är leasegivare.
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Not 16 Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder inkluderar likvida medel, finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingåtaganden,
derivat och låneskulder.
I samband med övergången till IFRS9 har Kundfordringar och andra fordringar samt likvida medel som tidigare klassificerats som Låneoch kundfordringar enligt IAS39 numera klassificerats och värderats enligt Upplupet anskaffningsvärde. De derivat som dotterbolag inom
koncernen innehar värderas till verkligt värde via koncernens rapport över resultat och säkringsredovisning tillämpas ej. Ingen ändring
har bedömts nödvändig till följd av de nya begreppen och klassificeringen.
Moderbolaget

Koncernen
Fordringar värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Andra finansiella tillgångar
Kundfordringar
Fordringar för levererade ej fakturerade varor

2018

2017

2016

15,0

4,3

3,4

240,1

169,8

122,3

41,9

151,4

89,8

Fordringar koncernföretag

2018

2017

2016

0,2

0,0

0,5

289,6

122,6

144,4

0,2

0,2

0,2

Fordringar värderade till upplupet
anskaffningsvärde

586,6

448.1

359,8

0,4

0,2

0,7

Finansiella fordringar totalt

586,6

448,1

359,3

0,4

0,2

0,7

Likvida medel

Moderbolaget

Koncernen
Finansiella skulder till verkligt värde via
koncernens rapport över resultat

Derivatinstrument
Villkorad köpeskilling
Finansiella skulder till verkligt värde via
koncernens rapport över resultat

2018

2017

2016

17,9

35,5

55,3

2,4

5,8

8,3

20,3

41,3

63,6

2018

Upplupna räntor
Leverantörsskulder
Räntebärande skulder
Leasingskulder

2016

Moderbolaget

Koncernen
Skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde

2017

2018

2017

2016

1,6

0,2

4,8

346,2

358,9

336,6

6 278,5

6 005,2

5 588,8

34,9

19,7

5,5

Skulder till koncernföretag

2018

2017

2016

0,2

0,2

0,5

Skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde

6 661,2

6 384,0

5 935,7

0,2

0,2

0,5

Finansiella skulder totalt

6 681,5

6425,3

5 999,3

0,2

0,2

0,5

Tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av en rimlig approximation av verkligt värde då dessa tillgångar har korta
löptider. De räntebärande skuldernas redovisade och verkliga värde skiljer sig inte väsentligt åt då de löper med rörlig ränta, vilken inte
skiljer sig nämnvärt från skuldernas marknadsmässiga ränta per balansdagen. Koncernens aktieägarlån som löper till fast ränta kan lösas
i förtid med nominellt belopp saint kapitaliserade räntor utan tillkommande avgifter. Därmed överensstämmer bokförda värdet med
verkligt värde. Utan uppsägning förfaller lånen under 2024.
Fastställande av verkligt värde sker enligt en värderingshierarki bestående av tre nivåer. Nivåerna återspeglar i vilken utsträckning
verkligt värde bygger på observerbara marknadsdata respektive egna antaganden.
Nivå 1) verkligt värde fastställs utifrån observerbara (ojusterade) noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar och skulder.
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Nivå 2) verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på andra observerbara data för tillgången eller skulden än
noterade priser inkluderade i nivå 1.
Nivå 3) verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller där väsentliga indata baseras på icke observerbara data.
Värderingen av finansiella derivat baseras på nivå 2 i värderingshierarkin.
Räntederivat används för att säkerställa koncernens räntekostnader på långfristiga lån och omvandlar den enligt låneavtalen rörliga
räntan till en fast ränta. Derivaten har även olika valutor (SEK, NOK och EUR) för att matcha valutorna i lånen. Den rörlig räntan som
Synsam Group AB erhåller är baserad på 3 månaders STIBOR, NIBOR respektive Euribor. Verkliga värden baseras på notering hos
mäklare. Liknande kontrakt handlas på en aktiv marknad och kurserna speglar faktiska transaktioner på jämförbara instrument.
Värderingen av villkorade tilläggsköpeskillingar av bolagsförvärv som är finansiella skulder baseras på nivå 3 i värderingshierarkin för
IFRS 13.
De väsentliga faktorer som påverkar värderingen är utformningen av avtalen inklusive fastställt tak för tilläggsköpeskillingarna.
Koncernen

Förändring nivå 3

Moderbolaget

Villkorad köpeskilling
Ingående balans 2016-01-01
8,3

Förvärv med villkorade köpeskillingar
Reglerade skulder
Kursdifferens
Utgående balans 2016-12-31

8,3

Ingående balans 2017-01-01

8,3
-2,8

Reglerade skulder
Kursdifferens

0,3

Utgående balans 2017-12-31

5,8

Ingående balans 2018-01-01

5,8

Reglerade skulder

-3,5

Kursdifferens
Utgående balans 2018-12-31

2,4

Not 17 Likvida medel
Moderbolaget

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

2018

2017

2016

Kassa och banktillgodohavanden

289,6

122,6

144,4

Summa enligt rapport över kassaflöden

289,6

122,6

144,4

2016

2018

2017

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Not 18 Finansiella risker
Koncernen är till följd av sin verksamhet, investeringar och finansiering exponerad för olika finansiella risker; främst relaterade till
förändring i räntenivåer och valutakurser. Koncernens finansiella styrning inriktar sig mot kontroll och minskning av de finansiella risker
som är en direkt följd av koncernens verksamhet, investeringar och finansiering.
Kapitalhantering
Med kapitalhantering avses hur eget kapital hanteras och skall ses ihop med hur finansieringen av koncernen ser ut.
Vid Synsamkoncernens bildande 2014 finansierades koncernen genom så kallade aktieägarlån istället för genom tillskjutet eget kapital.
Aktieägarlån finns i SEK och i NOK. Räntor på aktieägarlånen betalas inte kontant utan kapitaliseras och ökar därmed låneskulden.
Finansiering sker även genom externa banklån. Räntor och amortering på banklån sker i enlighet med avtal.
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Synsamkoncernen har inte lämnat någon utdelning till sina ägare.
Den externa upplåningen är förenad med så kallade covenants, vilka omfattar mått avseende skuldsättning, räntetäckning och kassaflöde.
Synsamkoncernen är skyldig att uppnå covenants kvartalsvis och per 31 december 2018 finns marginal mot covenants.
För 2019 har mål fastställts för skuldsättning och utdelning.

Finansiella risker
Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker regleras centralt, via en av styrelsen fastställd finanspolicy som uppdateras
minst årligen. Koncernens CFO, och i vissa avseenden styrelsen säkerställer att policyn efterlevs. Treasuryavdelningen, som finns inom
koncernen, ansvarar för att ta fram beslutsunderlag och verkställa fattade beslut. Koncernen minimerar upplåningsbehovet genom att
använda överskottslikviditet inom koncernen i cash pools som hanteras av treasuryavdelningen. Koncernens finansiella risker kan indelas
i refinansieringsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, ränterisk och valutakursrisk.

Refinansieringsrisk
Finansieringsrisk är risken att inte kunna möta behovet av framtida finansieringsbehov. Koncernens finansieringskällor utgörs av i
huvudsak eget kapital, lån från aktieägare och externa lån samt kassaflöden. Bedömningen är att koncernen för tillfället har tillgång till
nödvändiga krediter. Amortering sker löpande och befintlig finansiering förfaller med start från 2022, aktieägarlån förfaller 2024.
Kreditrisk
Koncernens kreditrisk hänför sig till fordringar från försäljning av varor och tjänster samt likvida medel.
Kreditbedömning och -riskbedömning sker ide enskilda butikerna efter fastställda riktlinjer som kontrolleras av koncernledningen.
Historiskt sett har koncernen inte haft väsentliga kreditförluster på fordringar från försäljning av varor och tjänster.
Fordringar förfaller normalt inom marknadsmässiga betalningsvillkor, dvs inom 30-60 dagar. Se även not 14.
Koncernens utestående krediter är spridda över ett stort antal kunder och ingen enskild kund representerar en
materiell andel.
Likvida medel är placerade i kreditinstitut med en lägsta rating om A, enligt Standard and Pours definition, i enlighet med koncernens
finanspolicy.

Ränterisk
Koncernen hanterar risken för ytterligare kostnader som följd av räntefluktuationer (ränterisk) genom att styra den räntebärande
skuldens räntestruktur och genom användandet av finansiella instrument. Ränterisken är främst knuten till koncernens skuld till
kreditinstitut. De seniora faciliteterna löper med rörlig ränta, men koncernen har genom fastränteswappar säkrat motsvarande ca so% av
detta belopp fram till 2020, vilket gör att en förändring av marknadsräntan inte skulle påverka koncernens räntekostnad väsentligt.
Nominellt belopp på ränteswaparna uppgår till 1 476,9 Mkr ( 1 768,0; 2 100,2).
Ingen säkringsredovisning sker.

Känslighetsanalys - ränterisk
Genomslaget på resultat före skatt för nettot av ränteintäkter och räntekostnader under kommande 12 månaders period vid en
ränteuppgång/-nedgång på 1 procentenhet på balansdagen uppgår till -28,7 Mkr respektive +5,5 Mkr, (föregående år -20,4 Mkr
respektive +5,2 Mkr; 2016 -19,8 Mkr respektive +6,o Mkr) med hänsyn tagen till befintligt räntegolv och givet de räntebärande tillgångar
och skulder som finns per balansdagen. Påverkan på årets resultat efter skatt samt på eget kapital skulle uppgå till -22,6 respektive +4,3
Mkr (2017; -15,9 Mkr respektive 4,1 Mkr; 2016 -15,4 Mkr respektive 4,7 Mkr). Aktieägarlånet löper med fast ränta och har ej beaktats.
Likviditetsrisk
Koncernen följer löpande likviditetsreserven via bedömning av förfallotidpunkter för respektive kortfristiga tillgångar och förpliktelser
samt påverkan från förväntade kassaflöden från koncernens verksamheter. Syftet med likviditetsstyrningen är att bibehålla en optimal
likviditetsreserv för finansiering av koncernens verksamheter vid var tid, minimera ränte- och bankkostnader och undvika finansiella
svårigheter. Koncernens likviditetsreserv följs i första hand av CFO som är ansvarig för att styra koncernens likviditetsmässiga situation.
Koncernens likviditetsreserv omfattar likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter. Bedömningen är att koncernens
likviditetsberedskap är tillräcklig.
I de externa finansieringsavtal som koncernen har ingår en revolverfacilitet och en förvärvsfacilitet. Kopplat till faciliteterna finns
finansiella åtaganden, covenanter, som koncernen kvartalsvis är skyldig att uppnå. Dessa villkor har varit uppfyllda samtliga kvartal
under 2018.
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Kreditfaciliteter
Koncernen, 2018-12-31

Nominellt

Utnyttjat

Tillgängligt

207,3

-207,0

0,3

Revolverfacilitet
Förvärvsfacilitet
Summa
Checkräkningskredit
Tillgängliga likvida medel

572,1

-453,4

118,7

779,4

-660,4

119,0

58,0

58,0

289,6

289,6

1 127,0

-660,4

466,6

Nominellt

Utnyttjat

Tillgängligt

Revolverfacilitet

207,3

-207,0

0,3

Förvärvsfacilitet

577,0

-458,3

118,7

784,3

-665,3

119,0

Likviditetsreserv

Koncernen, 2017-12-31

Summa

58,0

58,o

Checkräkningskredit

122,6

122,6

Tillgängliga likvida medel

964,9

-665,3

299,6

Nominellt

Utnyttjat

Tillgängligt

Revolverfacilitet

207,3

-125,0

82,3

Förvärvsfacilitet

6o0,o

-305,5

294,5

-430,5

376,8

Likviditetsreserv
Koncernen, 2016-12-31

807,3

Summa
Checkräkningskredit
Tillgängliga likvida medel

58,o

58,o

144,4

144,4

1 009,7

Likviditetsreserv

579,2

-430,5

Förfallostrukturer finansiella skulder odiskonterade kassaflöden
Mindre
än 1 år

1-5 år

Koncernen 2018-12-31

Räntesats

Derivatinstrument (ränte-)

0,79-1,62%

16,9

234

Skulder till kreditinstitut

4,0'5,61%

445,6

3 456,4

to,21%

-

Aktieägarlån

Mer än
5 år

Totalt
40,3
3 902,0

5130,0

5130,0

5 130,0

9 435343,:9
46 5
2

Leverantörsskulder
Leasingförpliktelser
Summa

12,4

22,5

83241622

3 502,3

Aktieägarlånet har en fast ränta som inte kontantregleras utan kapitaliseras och läggs till låneskulden. Vid förfall 2024
kommer återbetalning av lånet inklusive kapitaliserad ränta att ske.
Koncernen 2017-12-31

Räntesats

Derivatinstrument (ränte-)

0,89-1,83%

Skulder till kreditinstitut
Aktieägarlån

4,0-5,29%

Mindre
än 1 år

1-5 år

23,5

57,9

418,1

1 637,6

10,21%

Totalt
81,4

2 059,8

4 115,6

5 102,2

5 102,2
358,9

Leverantörsskulder

358,9

Leasingförpliktelser

10,1

9,5

810,7

1 705,1

Summa

Mer än
5 år

19,7
7162,0

9 677,8
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Koncernen 2016-12-31
Derivatinstrument (ränte-)
Skulder till kreditinstitut
Aktieägarlån

0,87-1,79%
4,0-5,61%

25,4
305,4

10,21%

1 089,0

2 647,5

4 041,9

-

5165,1

5165,1
336,6

Leverantörsskulder

336,6

Leasingförpliktelser

2,5

3,0

670,0

1 193,1

Summa

126,6

101,2

5,5
7812,6

9675,7

Valutakursrisk
Koncernen har innehav i utlandsverksamheter vilkas nettotillgångar är utsatta för omräkningsexponering. Koncernens
presentationsvaluta är svenska kronor. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland varifrån huvuddelen av
koncernens intäkter och kostnader härrör sig. Valutasvängningar har påverkan på det omräknade resultatet avseende verksamheten i
Danmark, Finland och Norge samt omräkningen av tillgångar och skulder ide danska, finska och norska dotterbolagen. Då koncernen har
externa skulder även i NOK och EUR föreligger en viss ekonomisk hedge men koncernen tillämpar inte valutasäkring genom finansiella
instrument i övrigt.

Känslighetsanalys - ualutakursrisk
En to% förändring av den svenska kronan mot respektive valuta per bokslutsdatum skulle innebära en förändring av eget kapital med+/162,0 (+/- 161,1; +/-164,8) Mkr.
Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra faktorer (t ex räntan) förblir oförändrade. Nettot av utländsk valuta i respektive
koncernbolags kundfordringar respektive leverantörsskulder uppgår inte till väsentliga belopp och har korta löptider, dessa beaktas
därmed inte i ovanstående.

Skulder till kreditinstitut fördelat per valuta
2018

2017

2016

SEK

1665,7

1703,9

1496,3

NOK

654,5

660,5

702,1

Koncernen

EUR
Skuld till kreditinstitut

965,1

955,6

946,0

3 285,4

3 320,0

3 144,4

Leasingavtal där Synsamkoncernen är leasetagare och anläggningstillgångarna kopplade till dessa avser framförallt optikerutrustning och
bilar. Total skuld uppgår till 34,9 Mkr (19,7; 5,5) vid utgången av 2018. Av detta förfaller 12,4 (10,2; 2,5) Mkr till betalning inom 1 år och
22,5 Mkr 9,5; 3,0) förfaller till betalning mellan 1-5 år.

Extern nettoskuld
2018

2017

2016

3 144,4

3 285,4

3 320,0

+ Finansiell leasing

34,9

19,7

5,5

+ Bankgarantier

25,3

29,2

19,7

-43,7

-55,4

-73,0

-9,0

-12,9

Skulder till kreditinstitut

-Aktiverade lånekostnader, redovisade mot skuld
-Aktiverade lånekostnader, redovisade som tillgång
-Likvida medel
Summa Extern nettoskuld

-289,6

-122,6

-144,4

3 012,3

3181,9

2 939,3
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Not 19 Transaktioner med närstående
Uppgifter om Moderbolaget

Synsam AB (publ) (namnändrat från Svenska S Holding I AB) med organisationsnummer 556946-3358, är ett svenskregistrerat
aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Sankt Eriksgatan 6o, Stockholm.
Koncernredovisningen för år 2018 består av Moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnt koncernen.
Synsam AB (publ) ägs till too % av Theia Holdings S.å.r.1 i Luxemburg. Theia Holdings S.å.r.l. ägs till 67,74 % av 'Theia Luxembourg S.å
rd., och 32,26 % av Theia Management S.A., som i sin tur ägs till 41,7% av Theia Luxembourg S.å r.l. och till 58,3 % av anställda i
Synsamkoncernen. Theia Luxembourg S.å r.l. ägs av vissa limited partnerships som rådges och förvaltas av CVC European Equity Fund V,
vilket är ett samlingsnamn för ett antal dotterbolag till CVC Capital Partners SICAV FIS-S.A.
Synsam AB (publ) har en närstående relation med sina dotterföretag, se not 24 för specifikation av dotterföretag. Synsam AB (publ) har
även närståenderelationer till sin ägare.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag i Moderbolaget.
Moderbolagets inköp och försäljning mellan
koncernföretag
2018

2017

2016

2018

2017

2016

0,2

0,0

0,5

-0,2

-0,2

-0,5

Inköp ( %)
Försäljning ( %)
Moderbolagets fordringar på dotterföretag
Moderbolagets skulder till dotterföretag

Koncernen
Koncernens inköp av varor och tjänster från
närstående
CVC Capital Partners, Management Fee, tjänst

2018

2017

2016

15,4

14,4

14,4

(Förändringen är en följd av ändrade valutakurser)

Koncernens skulder till närstående
2018

2017

2016

Vid årets början

2740,6

2 517,4

2 233,4

Kapitaliserad ränta

284,2

2517

231,4

12,0

-32,5

52,6

3 036,8

2 740,6

2 517,4

Lån från Theia Holdings S.å.r.1

Valutaomräkningsdifferens
Vid årets slut

Aktieägarlånen finns i SEK och NOK och förfaller till betalning år 2024. Lånen löper med fast årlig ränta om 10,21%. Vid
eventuell uppsägning i förtid kan lånen lösas med nominella belopp samt kapitaliserade räntor fram till uppsägningstillfållet
och inga ytterligare kostnader tillkommer. Se även not 16 och 18.

Övrigt

I separata noter finns upplysningar för moderbolag och koncern om
löner med mera till styrelse och VD, not 4>
ställda säkerheter för koncernföretag, not 27, och
eventualförpliktelser för koncernföretag, not 27.
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Not 20 Resultat per aktie
2018

-5 991,25

Resultat per aktie, före och efter utspädning

2017

2016

-7 079,14

-10 773,90

Antal aktier uppgår till 50 000 st och har inte förändrats sedan bildandet av moderbolaget. Det finns inga utställda värdepapper eller
liknande som spär ut resultat per aktie. Beräkningen ovan sker på Årets Resultat hänförligt till moderbolagets ägare.

Not 21 Övriga Avsättningar och pensionsförpliktelser
Koncernen

Ingående
balans

Omklassi
fieering

Redovisat i
årets
resultat

Pensionsförpliktelser

7,6

2,0

1,9

11,5

Övriga avsättningar, inkl skattetvist

4,2

19,7

51,0

74,9

11,8

21,7

52,9

86,4

Totala avsättningar
2018-12-31

Betald
avsättning

Utgående
balans

Pensionsförpliktelser

6,9

0,7

7,6

Övriga avsättningar

3,9

0,3

4,2

10,8

1,0

11,8

Pensionsförpliktelser

5,2

1,7

6,9

Övriga avsättningar

7,7

0,5

-4,3

3,9

12,9

2,2

-4,3

10,8

Totala avsättningar
2017-12-31

Totala avsättningar
2016-12-31

Avsättning for skattetvist
Ett av koncernens dotterföretag har en pågående skattetvist med svenska skatteverket avseende avdragsrätt för koncerninterna räntor
för 2014 och 2015 års inkomstdeklarationer. Rättsprocessen pågår men en reservering motsvarande omprövningsbeslutet har skett,
70,0 Mkr för skatter och relaterade avgifter. Skatteverket har också i beslut funnit att skattefrågan är tveksam och har medgett bolaget
anstånd med betalning. Beloppet redovisas som en avsättning i avvaktan på att tvisten avgörs.
Pensionsförpliktelser
Redovisade pensionsförpliktelser har till större del säkrats genom kapitalförsäkringar och redovisas inklusive avsättning för särskild
löneskatt.
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension genom försäkring i
Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras genom
försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2018 har bolaget inte haft
tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader
vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom försäkring
i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt
beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöring. Förväntade avgifter nästa
rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 15,0 Mkr. Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till
planen uppgår till 0,06 procent 2018.
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Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt
Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med LAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska
normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155
procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg
konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering
kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2018 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva
konsolideringsnivån till 142 procent (2017: 154 procent, 2016:149 procent).

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Moderbolaget

Koncernen

Upplupna räntekostnader

2018

2017

2016

1,6

0,2

4,8

14,4

24,9

12,6

Upplupna semesterlöner

117,2

117,7

113,9

Upplupna sociala avgifter

35,4

30,2

32,5

Förskott från kund

19,9

18,3

14,2

Övriga poster

50,8

62,8

58,5

8,3

6,5

8,1

247,8

260,7

2 44,6

Upplupna löner

Förutbetalda intäkter
Summa förutbetalda intäkter och upplupna
kostnader

2018

2017

2016

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

Not 23 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet samt övriga
tilläggsupplysningar

Moderbolaget

Koncernen

Avskrivningar

2018

2017

2016

292,1

277,5

267,4

2018

2017

2016

Omvärdering derivat

-17,6

-19,7

0,3

Kapitaliserade räntekostnader

284,2

255,7

231,4

Orealiserade valutakursförändringar

22,0

-23,6

-20,3

Övriga poster

22,9

4,7

19,4

0,1

0,1

603,7

494,6

498,2

0,1

0,1

Summa poster som inte ingår i kassaflödet
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen
Moderbolaget

Koncernen
Erhållen ränta
Betald ränta

2018

2017

2016

46,1

0,3

0,2

-175,6

-175,5

-160,1

2018

2017

2016

Avstämning av skulder i finansieringsverksamheten
Koncernen

Kassaflöde
Upptagna
lån/amorteri
ng

Ej kassaflödespåverkan

Leasing

Valutaomvärdering

Kapitaliserad
ränta
2018-12-31

2017-12-31
Skulder till
kreditinstitut

3 320,0

57,3

3 285,4

Aktieägarlån

2740,6

-

12,0

3 036,8

Leasingskuld

19,7

12,8

2,4

12,8

71,7

6 080,3

-91,9

-91,9

Kassaflöde
Upptagna
lån/amorteri
ng

284,2

34,9
284,2

6357,1

Ej kassaflödespåverkan

Leasing

Valutaomvärdering

Kapitaliserad
ränta
2017-12-31

2016-12-R1
Skulder till
kreditinstitut

3 144,4

Aktieägarlån

2 517,4

Leasingskuld

182,9

-32,5

5,5
5 667,3

182,9

3 320,0

-7,3
255,7

2740,6

14,2

19,7

14,2

255,7

6 080,3

-39,8

I posten skulder till kreditinstitut ingår i balansräkningen initial upplåningskostnad (capitalized fees), som har
exkluderats i tabellen (2016-12-31 -73,0; 2017-12-31 -55,4; 2018-12-31 -43,7)

Moderbolaget
I moderbolaget finns inga kassaflöden relaterade till skulder i finansieringsverksamheten.
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Not 24 Aktier och andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretag
Org.nummer

Företag

Kapitalandel
(100% moder)

Säte

Norske S Holding AS

913 460 642

Oslo

t00%

Svenska S Holding 2 AB

556964-0948

Stockholm

100%

Synsam Group AB

556964-0930

Stockholm

100%

31 05 84 81

Hedehusene

r00%

31 05 87 24

Hedehusene

100%

43 48 91 19

Hedehusene

100%

30 06 59 21

Hedehusene

i00%

992 584 904

Oslo

t00%

994 496 093

Oslo

100%

Synsam Nordic A/S
Synsam Group Denmark A/S
Profil Optik A/S
Optical Fashion Group A/S

Synsam Norge Holding AS
Synsam Group Norway AS

556762 -7244

Stockholm

100%

Synsam Group Sweden AB

556768 -7248

Stockholm

100%

Optikerna i Amhult AB

556715- 9222

Stockholm

100%

Leg. Optiker Ingvar Ohlsson AB

556142 - 0893

Stockholm

100%

Käger 1 AB

556543 -0179

Stockholm

t00%

Synsam Personal AB

556762 - 7251

Stockholm

100%

Synsam Group Finland Oy

2446347- 2

Helsingfors

100%

Wickströms Optik AB

2212514 -6

Mariehamn

l00%

Synsam Group One AB

Moderbolaget

Org. Nummer

Säte

Norske S Holding AS

913 460 642

Oslo

Kapitalandel
100%

Moderbolaget
Andelar i dotterföretag

2018

2017

2016

Ingående anskaffningsvärden

310,0

310,0

310,0

Utgående redovisat värde

310,0

310,0

310,0

Bokfört värde
310,0
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Not 25 Rörelseförvärv
2018
Under 2018 har koncernen gjort 2 st. förvärv varav den ena avser ett bolag i Norge, Brilleoptikk och det andra avser ett övertagande av en
franchisebutik i Kista, Sverige.
Norge

Brilleoptikk AS

Organisationsnummer

974 531 275

Koncernen har förvärvat too % ägande i Brilleoptikk AS den 1januari 2018. Bolaget bedriver verksamhet inom optikbranschen och
erbjuder synundersökningar samt försäljning av glasögon och linser. Förvärvet utgjorde en del av koncernens plan att utöka sina
aktiviteter på den nordiska marknaden. Antal anställda vid förvärvstidpunkten var 8 st. Totalt utgör förvärvet en ökning med 1 butik i
Norge. Tillträdesdatum för förvärven var i januari 2018, och årsomsättning för 2017 uppgick till 6,0 Mkr.
Transaktionskostnader till rådgivare uppgår till 0,2 Mkr. Dessa kostnader ingår i övriga externa kostnader i koncerns rapport över
resultat och övrigt totalresultat.
Köpeskillingen uppgår till 300 000 NOK
Vid årets slut 2018-12-31 var Brilleoptikk AS fusionerat med det förvärvade bolaget genom en så kallad retroaktiv fusion, därvid har ingen
resultateffekt redovisats. Förvärvsgoodvill bedöms ej skattemässigt avdragsgill.
Koncernen har gjort ett inkråmsförvärv av en franchisebutik i Kista, Sverige. Köpeskillingen uppgick till 1 SEK och
transaktionskostnaderna uppgick till o SEK. Inkråmsgoodwill bedöms vara skattemässigt avdragsgill.
Påverkan på koncernens nettoomsättning och resultat av de två förvärven har varit marginell.
För information om förvärvade tillgångar och skulder, se tabell nedan.
2017
Under 2017 har koncernen gjort 2 st. förvärv varav 1 st. inkråmsförvärv och 1 st. bolagsförvärv, se bolagsförvärv nedan.
Norge

Kongsberg Synsenter AS

916 260 237

Organisationsnummer

Koncernen har 100 % ägande i det förvärvade bolaget. Samtliga förvärv bedriver verksamhet inom optikbranschen och erbjuder
synundersökningar samt försäljning av glasögon och linser. Förvärven utgjorde en del av koncernens plan att utöka sina aktiviteter på den
nordiska marknaden. Antal anställda vid förvärvstidpunkten var 5 st. Totalt utgör förvärven en ökning med 2 st. butiker i Norge.
Tillträdesdatum för förvärven var i januari 2017, och årsomsättning vid förvärvstidpunkten var 8,1 Mkr.
Vid årets slut 2017-12-31 var Kongsberg Syncenter AS fusionerat med det förvärvade bolaget genom en så kallad retroaktiv fusion, därvid
har ingen resultateffekt redovisats.
För information om förvärvade bolags tillgångar och skulder, se tabell nedan.
2016
Under 2016 har koncernen gjort åtta förvärv varav 3 inkråmsförvärv och 5 bolagsförvärv, se bolagsförvärv nedan.

Danmark
Norge
Norge
Sverige
Sverige

3 Optik A/S
Folio Ur og Brillesenter AS
Alliance Optik Holmestrand AS
Optikerna i Amhult AB
Leg Optiker Ingvar Ohlsson AB

Organisationsnummer
30 98 83 45
985 216 835
992 871 830
556715-9222
556142-0893

Koncernen har too % ägande i de förvärvade bolagen. Samtliga förvärv bedriver verksamhet inom optikbranschen och erbjuder
synundersökningar samt försäljning av glasögon och linser. Förvärven utgjorde en del av koncernens plan att utöka sina aktiviteter på den
nordiska marknaden. Totalt utgör förvärven en ökning med 4 butiker i Sverige, 5 butiker i Danmark och 4 butiker i Norge.
Förvärven finansieras delvis genom extern belåning av kreditinstitut.
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Det förvärvade bolagens tillgångar och skulder var vid respektive förvärvstidpunkt följande:

Förvärv respektive år

Immateriella anläggningstillgångar

2018

2017

2016

0,0

0,0

7,6

Materiella anläggningstillgångar

0,1

0,1

2,0

Finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

Varulager

0,3

o,8

5,2

Övriga omsättningstillgångar

0,2

0,4

10,9

Likvida medel och kortfristiga fordringar

0,1

0,9

0,6

o,6

2,2

26,3

1,2

0,5

-4,1

Långfristiga skulder

-0,2

-0,0

-0,3

Kortfristiga skulder

-1,6

-2,7

-21,9

-o,6

-2,2

-26,3

Redovisat värde av nettotillgångar

-1,2

-0,5

4,1

Kundrelationer

0,3

0,0

16,8

Goodwill

1,2

6,9

54,6

Summa tillgångar

Eget kapital

Summa eget kapital och skulder

Uppskjuten skatt

-0,1

0,0

-3,1

Köpeskilling

0,3

6,5

72,4

-0,3

-6,5

-72,4

Transaktionskostnader

0,0

0,0

-0,3

Likvida medel, netto, övertagna med dotterbolagen

0,1

0,9

o,6

-0,2

-5,6

-63,8

Likviditetseffekt i koncernen
Kontanta överfåringar
Förvärvspris

8,3

Villkorad köpeskilling vid förvärv
Likviditetseffekt vid övertagande

2017 och 2016
Transaktionskostnader avskilda från överta gandepris
I förbindelse med övertagandet betalade koncernen transaktionskostnader till rådgivare på 0,0 Mkr (0,3). Dessa kostnader ingår i övriga
externa kostnader i koncerns rapport över resultat och övrigt totalresultat.

Köpeskilling
Beräknad köpeskilling för de under räkenskapsåret förvärvade verksamheterna uppgick till 6,5 Mkr (72,4 Mkr). Det finns inga andra
överenskommelser, varken före eller i samband med övertagandet, som ska ingå i den samlade bedömningen den redovisningsmässiga
hanteringen av förvärvet.
Goodwill omfattar know-how, framtida tillväxtförväntningar och synergieffekter. Redovisad goodwill förväntas i huvudsak inte vara
skattemässigt avdragsgill.
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Not 26 jämförelsestörande poster

I syfte att förbättra jämförbarheten och tydliggöra utvecklingen i den underliggande verksamheten mellan åren presenteras olika
resultatmått exklusive jämförelsestörande poster.
Med jämförelsestörande poster avses större poster som stör jämförelsen såtillvida att de inte återkommer med samma regelbundenhet
som andra poster. I dessa större poster ingår omstruktureringskostnader på grund av större omställning av verksamheten, transaktions och tillhörande kostnader i samband med förvärv, avyttring eller ägarförändring samt nedskrivningar av anläggningstillgångar Därutöver
har ägarrelaterade kostnader vilka ej skulle finnas i en ny ägarstruktur redovisats som jämförelsestörande sedan 2014.
Kostnader för omstrukturering eller omställning av verksamheten kan omfatta en period över flera år förutsatt att dessa ingår i ett väl
definierat projekt med start- och slutdatum.
Synsam Group har under 2016 till 2018 genomfört en betydande transformation av samtliga verksamheter i koncernen. Efter en
strategisk översyn år 2015 inleddes transformationen 2016, där en ny strategisk inriktning för Synsam Group implementerades.
Ramverket för strategin och implementeringen av denna, det vill säga transformationen, har varit det så kallade strategihuset som
omfattar sortimentsrationalisering och engångslanseringar; varuflöde; kunderbjudande, kundrelationer och kundresan; butikskoncept
och digitala koncept; ompositionering av varumärket; medarbetarutveckling och rationaliseringar, samt utveckling av IT-plattform och
administrativa processer.

Koncernen

Jämförelsestörande poster

Ompositionering av varumärke
IT- plattform & utveckling av administrativa processer

2018

2017

2016

64,4

66,6

46,0

9,4

33,4

18,9

4,1

112,5

Sortimentsförändring
Supply Chain

7,4

4,0

Kunderbjudande, kundrelationer och kundresan

28,9

28,9

Butikskoncept & Digitalisering

13,4

31,1

Personalutveckling & Omstrukturering

13,1

20,1

15,4

14,4

14,2

89,2

181,3

2 75,7

Ägarrelaterade kostnader
Summa

Not 27 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Dotterföretaget Profil Optik A/S skulle kunna behöva betala en övergångsskatt om 15,3 (14,7; 14,3) Mkr i det fall företaget utdelar
överskott som överförts vid tidigare bolagsombildning. Förpliktelsen är inte redovisad i Profil Optik A/S eller koncernen då en sådan
överföring inte planeras genomföras. Förändringen i belopp är hänförlig till valutakursen.

Varumärken

Moderbolaget

Koncernen

Ställda säkerheter till kreditinstitut
2018

2017

2016

1523,7

1501,7

1515,6
107,1

Företagsinteckningar

195,8

107,1

Kundfordringar

141,8

128,6

78,9

1 503,5

1 475,2

1 477,6

Koncerninterna poster
Övriga fordringar
Summa

90,4

121,3

118,8

3 455,3

3333,9

3 298,0

2018

2017

2016
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Synsam Group ABs innehav av aktierna i dotterbolag är säkerhet för den externa upplåningen och det finns begränsningar när det gäller
avyttring av innehav.
Koncernenföretags innehav av derivat har pantsatts som säkerhet för den externa upplåningen. Vid årsskiftet var värdet på derivaten
negativt.
Alla ställda säkerheter är ställda som säkerhet för extern upplåning.
Koncernen
Bankgarantier för ingångna kontrakt

2018

2017

2016

2,9

2,0

2,3

10,9

15,8

12,4

Inom i år
Mellan 1 och 5 år
Efter mer än 5 år
Summa

11,5

11,2

5,0

25,3

28,9

19,7

Koncernen har utöver ovanstående ställt ut en bankgaranti till de norska skattemyndigheterna. Totalt belopp för förpliktelsen uppgår till
12,3 (12,0; 12,6) Mkr.

Not 28 Förslag till vinstdisposition
Förslag till vinstdisposition moderbolaget
Belopp nedan anges i svenska kronor
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen för Synsam AB (publ) (namnändrat från Svenska S Holding I AB) fritt eget
kapital enligt nedan.

Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt

309 832 395
198 457
310 030 852

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
I ny räkning överförs

310 030 852

Not 29 Händelser efter balansdagen
Namnändring till Synsam AB (från Svenska S Holding AB) har registrerats hos bolagsverket i mars 2019.
Nya styrelseledamöter, Håkan Lundstedt, Kenneth Bengtsson, Ann Hellenius, Helena Johnson och Teije List, har
valts in och registrerats hos bolagsverket.
Den 26 februari har Håkan Lundstedt tillträtt som verkställande direktör för moderbolaget.
Från och med mars 2019 har koncernledningen utökats med Jenny Fridh, Chief Communication & Sustainability
Officer.
Den 1 mars 2019 öppnade Synsam en flagship store vid Norrmalmstorg i Stockholm — Europas största destination
för Eye Fashion och Eye Health.
I samarbete med Sea2See har Fellepini lanserat en glasögonkollektion tillverkad av t00% återvunnen plast ifrån
haven. Kollektionen finns tillgänglig från mars och är helt i linje med Synsamkoncernens strävan efter hållbarhet
och återvinning.
Synsam AB har på en extra bolagsstämma den 15 april 2019 godkänt styrelsens förslag att genomföra en fondemission och öka
aktiekapitalet med 450 000 SEK till 500 000 SEK som tillförs från fritt eget kapital.
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På den extra bolagsstämman den 15 april 2019 beslutades även att ändra bolagskategori från ett privat aktiebolag till publikt aktiebolag,
dvs byte av firma, införa avstämningsförbehåll samt ändring av gränserna för aktiekapitalet med tillhörande ändringar av
bolagsordningen.
Registrering avseende ändringen till publikt bolag, (publ), samt ökningen av aktiekapitalet är registrerat hos Bolagsverket
den 30 april 2019.

Not 30 Eget Kapital
Aktiekapital
Aktiekapital avser moderföretagets aktiekapital. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för
det fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i företagets
tillgångar och vinst samt till eventuellt överskott vid likvidation.
Moderbolaget har so 000 st. aktier med ett kvotvärde om ikr.
Övrigt tillskjutet kapital i koncernen
I övrigt tillskjutet kapital ingår ett erhållet ovillkorat aktieägartillskott om 310,0 Mkr.
Omräkningsreserv i koncernen
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska
verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den som koncernens finansiella rapporter presenterats i.
Moderföretaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat i koncernen
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat, ingår intjänade vinstmedel i moderföretaget och dess dotterbolag.
I moderbolaget delas eget kapital upp i bundet och fritt eget kapital. I moderbolaget utgörs bundet eget kapital av aktiekapitalet,
resterande komponenter i eget kapital är fritt eget kapital och består av intjänat resultat, koncernbidrag samt ovillkorade
aktieägartillskott. Bundet eget kapital får inte minskas genom utdelning.

Not 31 Effekter av IFRS 16
Av not 1 framgår att Synsamkoncernen tar med samtliga leasingavtal kopplade till hyresavtal för butiksytor i IFRS16 beräkningen även i
de fall det återstår kortare tid än 12 månader på avtalet. Leasingavtal som avser andra tillgångar och som ursprungligen är kortare än 12
månader räknas inte med. Inte heller inkluderas leasingavtal avseende tillgångar av "mindre värde", under 50 000 SEK i nyskick. Varken
leasar av lågt värde eller korttidsleasar bedöms uppgå till väsentliga värden i koncernen.
Baserat på den information som finns tillgänglig beräknar koncernen att den kommer att redovisa en ytterligare leasingskuld och
motsvarande Nyttjanderättstillgångar per 1januari 2019 om 536 Mkr, varav kortfristig del uppgår till 214 Mkr.
Vid beräkningen har olika räntesatser, med hänsyn till de lokala räntenivåerna för de olika marknaderna där koncernen är verksam,
använts i ett spann från 3,2 % upp till 4,3%.
Införandet av IFRS 16 kommer inte att påverka koncernens förmåga att uppfylla de covenanter som finns i befintliga låneavtal.

Not 32 Beräkning av alternativa nyckeltal
Synsam tillämpar riktlinjerna för alternativa nyckeltal utfärdade av ESMA. Ett alternativt nyckeltal är ett finansiellt mått över historisk
eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. De alternativa
nyckeltalen används av ledningen för att följa upp verksamheten. Synsam anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information
till bolagets ledning, investerare och andra intressenter för att värdera företagets prestation. EBIT innehåller information om rörelsens
operativa resultat. EBITDA innehåller också information om rörelsens operativa resultat men före ej kassaflödespåverkande
avskrivningar på materiella- och immateriella anläggningstillgångar. Justerad EBITDA innehåller bättre information om koncernens
kapacitet att generera vinst än EBITDA då det justerade måttet är rensat för jämförelsestörande poster. Som komplement används även
motsvarande marginalmått i % för analys av värdeskapande. Organisk tillväxt i egna butiker anges i procent och nyckeltalet används av
ledningen vid övervakning av koncernens underliggande omsättningstillväxt i dess nuvarande verksamheter genom att exkludera effekten
av förvärv, valuta och franchisebutiker.
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EBITDA/ Justerad EBITDA, och marginal, %

2,9%

-120

-4,2%

127

4,2%

4,6%

5,0%

144
123

5,0%

151

16,2%

365

12,2%

2,6%

181

6,1%

147
276

5,1%
9,6%

18,9%

546

18,2%

423

14,8%

EBIT/ EBIT - marginal, %

262

7,7%

88

Avskrivningar på immateriella tillgångar

134
158

3,9%

Jämförelsestörande poster*)

554
89

Justerad EBITDA och marginal, %

643

Avskrivningar på materiella tillgångar
EBITDA och marginal, %

*) för specifikation av jämförelsestörande poster hänvisas till not 26

2016

2017

2018

4,3%

6o

Årsredovisningens undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen
respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag
som ingår i koncernen står inför.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 8 maj 2019. Koncernens resultat- och balansräkning och
moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 8 maj 2019.
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Till bolagsstämman i Synsam AB (publ), org. nr 556946-3358
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Synsam AB (publ) för år 2018 med undantag för
hållbarhetsrapporten på sidorna 7-9.
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 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte
hållbarhetsrapporten på sidorna 7-9. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultat och
rapport över finansiell ställning för koncernen.
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 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av sidorna 7-9.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 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 vii övrigt inhämtat 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 rapportera 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 koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU.
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
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
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.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets
finansiella rapportering.

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 misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag 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.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
— identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
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direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Synsam AB (publ) för år 2018 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
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 förvaltningen 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.
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, eller

—

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 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 revisionssed 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 7-9 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär
att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger
oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 8 maj 2019
K

G AB

.(
oakim Thilstedt
Auktoriserad revisor
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FINANSIELLA DEFINITIONER
Bruttomarginal*

Nettoomsättning minus kostnaden för handelsvaror i procent av nettoomsättningen.

Bruttovinst*

Intäkter minus kostnaden för handelsvaror.

EBIT

Rörelseresultat

EBIT-marginal *

Rörelseresultat (EBIT) i procent av rörelsens intäkter.

EBITDA*

Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Justerad EBITDA*

EBITDA justerat för jämförelsestörande poster.

EBITDA-marginal*

EBITDA i procent av rörelsens intäkter.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i relation till antal aktier i slutet av perioden.

Extern nettoskuld"

Skulder till kreditinstitut plus finansiell leasing och bankgarantier minus aktiverade lånekostnader och likvida
medel.

Jämförelsestörande poster

I syfte att förbättra jämförbarheten och tydliggöra utvecklingen i den underliggande verksamheten mellan åren
presenteras olika resultatmått exklusive jämförelsestörande poster.
Med jämförelsestörande poster avses större poster som stör jämförelsen såtillvida att de inte återkommer med
samma regelbundenhet som andra poster. I dessa större poster ingår omstruktureringskostnader på grund av
större omställning av verksamheten, transaktions — och tillhörande kostnader i samband med förvärv, avyttring
eller ägarförändring samt nedskrivningar av anläggningstillgångar. Därutöver har ägarrelaterade kostnader vilka
ej skulle finnas i en ny ägarstruktur redovisats som jämförelsestörande sedan 2014.
Kostnader för omstrukturering eller omställning av verksamheten kan omfatta en period över flera år förutsatt att
dessa ingår i ett väl definierat projekt med start- och slutdatum.

Likvida medel

Likvida medel omfattar kassa och banktillgodohavanden.

Organisk tillväxt i egna butiker*

Tillväxt i nettoomsättning justerat för nettoeffekt av förvärv, valuta och franchisebutiker.

Resultat per aktie

Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier beräknas som antalet
aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits under perioden och adderat med
eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar detta eller dessa antal funnits
under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Alternativa nyckeltal

FÖRETAGSSPECIFIK ORDLISTA OCH DEFINITIONER
Al

Al kompletterar Synsams nuvarande kunderbjudande genom att tydligt rikta sig mot en yngre målgrupp med
höga krav på flexibilitet, tillgänglighet och valmöjlighet.

Bågar

Glasögonbågar till glasögon och solglasögon.

Facing fee

Facing fee är en ersättning från vissa varuleverantörer för de produkter som ingår i Synsams centrala sortiment
och som därmed har en plats i butikernas hylla.

Franchisebutiker

Butiker som inte är egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens varumärken/butikskoncept.

Glas

Glaset till glasögon eller solglasögon, med eller utan slipning.

House Brands

Egendesignade varumärken.

Linser

Kontaktlinser som fasts direkt på ögat.

Marknadsandelar

Andelar av marknaden för optical retail, avseende Sverige baserat på extern marknadsinformation och för övriga
länder baserat på ledningens bedömning.

Synsam Lifestyle"

Glasögonabonnemang med kringtjänster, inkluderar såväl Synsam Lifestyle som Profil Optik Lifestyle.

Synundersökningar

Undersökningar av kunders syn för att upptäcka eventuella synfel, ändringar av synfel eller ögonsjukdomar.
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