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Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 4 442 (15 644) TKR och för moderbolaget var 

motsvarande siffra 653 (1 017) TKR. 

Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -8 343 (-18 672) TKR och för moderbolaget var motsvarande siffra 

-4 548 (-7 681) TKR.  

Resultatet får året uppgick för koncernen till –6 454 (-18 680) TKR och för moderbolaget var motsvarande siffra            

–5 275 (-24 206) TKR.  

Likvida medel uppgick för koncernen till 79 (1 743) TKR vid årets utgång och för moderbolaget uppgick likvida medel 

till 12 (385) TKR vid motsvarande tidpunkt.  

Resultatet per aktie på koncernnivå uppgick till -0,27 (-1,04) innan utspädning och -0,27 (-1,04) efter utspädning. 

Motsvarande siffror för moderbolaget uppgick till -0,22 (-1,34) innan utspädning och -0,22 (-1,34) efter utspädning. 
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Mina första två månader med Curando har varit 

inspirerande och gett mersmak. De har naturligtvis 

också varit speciella med anledning av den enorma 

utmaning hela samhället befinner sig i med COVID-19. 

Med detta sagt så tycker jag att man ser fantastiska 

sidor av mänsklig värme trots personliga förluster och 

umbärande. Vi hjälps åt, vi bryr oss och vi tar ansvar 

tillsammans.  

För oss på Curando så har det inneburit ökat fokus på 

utvecklingsarbete och produkt. Det har bland annat 

lett till att vi med kort varsel färdigställt en funktion på 

Curandos plattform för att hjälpa våra kunder och 

partners att screena, informera och få bättre data 

kring COVID-19 påverkan inom organisationen. Vi har 

också kunnat påskynda utvecklingen av vår nästa 

version av den ledande plattformen för hälsa inom 

företag: Curando 2.0.  

Curandos omställning mot att bli ett renodlat SaaS-

bolag är nu ett faktum. För att få maximal utväxling av 

Curandos SaaS-tjänster måste de anpassas från att 

vara verktyg exklusivt för Curandos leverans av egna 

tjänster till att nu öppnas upp och erbjudas alla 

företagshälsor, friskvårdsaktörer och större företag.  

Flera av de aktörer som förut var Curandos 

konkurrenter inom företagshälsa och 

friskvårdstjänster blir nu affärsmöjligheter. En 

förutsättning för denna ändring av fokus och profil är 

att vi nu sålt av och/eller avvecklat Curandos 

företagshälsa och fysiska tjänsteerbjudanden. Vi är 

inte längre en konkurrent utan en möjlighet för andra 

hälso- och vårdaktörer.  

En annan viktig pusselbit för omställningsarbetet har 

varit nyemissionen i början av 2020 som ger oss 

stabilitet och uthållighet genom 2020.   

 

Curando 2.0 ska bli ett nav och spindeln i nätet i den 

digitala kontakten mellan tjänsteleverantörer inom 

företagshälsa och friskvård och deras kunder. Detta 

innebär inte bara webinterface, APIer eller app med 

smidiga verktyg för till exempel sjukanmälan, kontakt 

med tjänsteleverantör/företagshälsa eller statistik 

och rapportering. Det innebär lika mycket 

bakomliggande infrastruktur som integration med 

tredje parts HR-system, affärssystem eller 

journalsystem. Ett exempel på detta är det nyligen 

utökade avtalet med MedHelp där Curando står för 

kopplingen och licens mellan MedHelp och 

vårdmottagningar i Region Stockholm. Ett annat är 

avtalet med Unilabs kring programvara för 

webbokning.  

Genom att erbjuda renodlad SaaS kan vi rikta oss mot 

de mindre företagshälsorna i Sverige och Norden som 

idag helt eller delvis saknar digitala verktyg för att 

leverera sina tjänster eller ge mervärde åt sina kunder. 

Vi kan också erbjuda större företagshälsor och 

vårdaktörer en digital helhetslösning för deras 

tjänsteleverans och kontakt med slutkund. Med hela 

eller delar av, vår flexibla och öppna plattform kan 

deras erbjudande stärkas. Dessa hälsoaktörer ska 

kunna spara, effektivisera och öka fokus på sina 

kärnverksamheter genom att minska på 

egenutveckling/konsulter och istället använda sig av 

Curandos verktyg och plattform.  

Curando kan också rikta sig direkt till större och 

medelstora bolag som vill ha ökad kontroll samt 

bättre verktyg och överblick gällande sitt hälsoarbete 

och företagshälsa. Som oberoende och öppen SaaS-

leverantör kan vi anpassa och integrera Curandos 

plattform efter företagets behov. Det blir lättare för 

företagen att jobba med multipla företagshälsor och 

friskvårdsleverantörer, eller att byta företagshälsa, 

inom ramen för samma digitala infrastruktur. Ökad 

tillgänglighet för anställda, bättre kontroll och 

överblick för företagen helt enkelt. 

Idag ligger företag och företagshälsors digitala 

verktyg kring hälsa och vård, i den mån de finns, ofta 

separat och fragmenterat alternativt kontrolleras på 

stängd plattform från större tjänsteleverantör inom 

företagshälsa. Curandos koncept är att genom att 

samla dessa verktyg och relevant data på en öppen 

och oberoende plattform så vinner man synergier och 

effektiviserar verksamheten.  

Genom att erbjuda samma grund och SaaS plattform 

till flera olika kunder och kundgrupper och ta betalt 

främst utifrån användarvolym skapar vi en hävstång i 

affärsmodellen.   
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Curandos satsning på denna typ av SaaS som 

kärnverksamhet går helt i linje med mina egna 

erfarenheter av att leverera attraktiv SaaS till 

marknaden. Men framförallt bygger det på den 

erfarenhet och kompetens som finns i Curandos och 

dotterbolaget Agilits utvecklingsteam.  

Förutsättningarna är goda; teamet har i över 12 år 

jobbat för att leverera innovativa lösningar och 

infrastruktur till den privata och offentliga vården. Att 

vi även kunnat testa dessa lösningar inom ramen för 

Curandos tidigare satsning som helhetsleverantör av 

vård- och hälsotjänster är också en stor fördel. Vi 

bygger där vi står.  

För att denna satsning på SaaS ska nå full potential 

behöver Curando tid att anpassa teknologi och nå ut 

med sin nya profil till marknaden. Vi kommer skynda 

långsamt i den bemärkelsen att långsiktig plan, fokus 

och kvalitet blir högsta prioritet och att en sund 

ekonomi och realistiska antaganden får visa vägen. 

Medan arbetet mot Curando 2.0 och en öppen 

plattform fortskrider kan vi skapa intäkter och intresse 

genom försäljning av redan färdiga delar.  

Från och med nu så kommer vi också, efter att ha 

legat i startgroparna ett tag, börja kommunicera mer 

aktivt kring Curandos vision och arbete. Räkna med 

att höra från mig med jämna mellanrum via våra 

kanaler. Vi arbetar just nu på att få hemsidan att på ett 

bättre sätt återspegla vad Curando är idag. Detta är ett 

viktigt arbete som kommer att ta lite tid.  

Tecken just nu ska tydas försiktigt men det finns en 

hel del positiva. 2019 har varit året för omställning och 

förändring men nu tar vi sats mot marknaden på allvar 

igen. Avtalen med MedHelp och Unilabs är strategiskt 

viktiga och i slutet av 2019 och i början av 2020 har vi 

fått bra kvitton på att vi är på rätt väg. Bättre ordning i 

finanser, inte minst att burn rate kraftigt reducerats, 

ger oss en stabilare grund att stå på. Att strategiskt 

viktiga investerare och styrelsemedlemmar kommit in 

och att andra satsar vidare i samband med emission i 

slutet av 2019 borgar också för uthållighet och 

tillförsikt.  

Stockholm april 2020 

Johan Tinnerholm 
VD, Curando Nordic AB

 

 

 

Samhället och företag står inför en stor utmaning i form av växande ohälsa på arbetsplats. Detta leder till brist på 

personal, minskad produktivitet och ökad belastning på HR och ledning i form av administration samt vård- och 

rehabiliteringsinsatser.  

Curandos affärsidé är att som renodlad SaaS-leverantör erbjuda en öppen, obunden och bred digital plattform för att 

samla ett företags tjänster, processer och data kring hälsa och vård på ett ställe. 

Målet är att med hjälp av den samlade faktabaserade bilden identifiera vilka åtgärder och förändringar på individ-, 

grupp- och organisationsnivå som mest effektivt minskar ohälsa och relaterade kostnader inom ett företag. 

Vägen dit är att Curandos och tredje parts efterfrågande digitala lösningar och infrastruktur för företagshälsovård 

erbjuds direkt till företag samt leverantörer av hälsotjänster inom ramen för Curandos SaaS plattform. Digitala 

lösningar för processer så som sjuk- och friskanmälan, beställarportal för hälsotjänster, rehabiliteringsuppföljning, 

tidsbokning och ärendehantering. Genom dessa verktyg effektiviseras hälsorelaterade processer inom företag och 

mellan företag och leverantörer av hälsotjänster. Verktygen samlar vidare in data kring hälsa och arbetsmiljö naturligt 

och bygger succesivt upp förutsättningarna för bättre mätbarhet och utvärdering av hälsa och hälsofrämjande 

insatser inom organisationen.  

Curando Nordic har kort egen historik, bolaget startades i mars 2016 under namnet Rethinking Care Sweden AB för 

att bli moderbolag i en liten koncern. Dotterbolagen Agilit har en längre historia.  

Agilit (tidigare del av Enalog AB) har under 10 år utvecklat IT-verktyg för vård/omsorg, privata företag och offentlig 

förvaltning. Bolaget har utvecklat funktionalitet inom tre områden. Dels webbokning som ger ökad tillgänglighet och 

bättre resursutnyttjande, dels webbportaler där verksamheter, funktioner och databaser kan samlas på en översiktlig 

webbsida. Agilit har också fokuserat på integrationer och att utveckla säker teknik för att hantera personuppgifter 

och säkerhet när databaser kopplas mot internet. 

Från att tidigare satsat brett på att leverera helhetslösningar och tjänster inom hälsa till företag och privatpersoner 

så har Curando sedan 2019 ställt om till att helhjärtat satsa på att leverera sin SaaS-plattform för hälsa inom företag 

till företagsmarknaden.  
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Den pågående Corona pandemin påverkar i det korta perspektivet bolagets möjlighet till samtal, samarbete och avtal 

negativt. Med fortsatt risk för årliga infektionsutbrott bör bolagets digitala sjukanmälan med rapportering av 

symptom och smittvägar dock öppna upp för nya avtal framöver.  

På sikt förutspås tjänster inom e-hälsa och den nisch som Curando befinner sig inte påverkas lika negativt som 

många andra branscher. Efterfrågan och intresset kring de tjänster Curando erbjuder kommer sannolikt öka i takt 

med att den värsta krisen kring COVID-19 pandemin bedarrar.  

 

• Att bli den ledande leverantören av SaaS-plattform för hantering av hälso- och vårddata och dess processer inom 

företag. 

• Att bli en digital marknadsplats för hälsotjänster riktade mot företag. 

 

Curando Nordic har under 2020 som mål att släppa sin nästa version av plattformen Curando 2.0. och etablera sig 

som den ledande oberoende SaaS plattformen för hantering av hälso- och vårddata samt dess processer i Sverige. 

 

Affärsmodellen är SaaS, software as a service. Curandos kommersiella plan bygger på en kort - medellång strategi 

och en strategi på lång sikt. Första fasen bygger på B2B försäljning av Curandos existerande plattform, tjänster och 

integreringar till och via tjänsteleverantörer inom hälsa mot företag (partnerkund) och hälsa samt försäljning direkt 

mot företagskunder direkt (direktkund).  

På sikt blir det enskilda företaget och slutkunden Curandos viktigaste målgrupp, men på kort sikt så blir leverantörer 

av hälsotjänster mot företag, så som företagshälsor och tjänsteleverantörer inom e-hälsa, viktigast. Detta för att 

skapa synergier mellan tjänster och data samt för att skapa hävstångseffekt genom partnern/kundens säljstyrka, 

affärsnätverk och kundbas. 

Curando riktar sig inledningsvis till företag och leverantörer av hälsotjänster till företag i Sverige för att därefter att 

koncentrera sig på Norden. 

Curando Nordic AB är moderbolag i en koncern som omfattar Agilit Svenska AB (ägs till 100 % av Agilit Holding AB, 

vilket i sin tur ägs till 100 % av Curando Nordic AB) samt Carefindy AB (ägs till 65 % av Curando Nordic AB).  Under 

april 2019 försattes de helägda dotterbolagen Läkartid nu Nordic AB (Curando Privat) och Friskare på jobbet Norden 

AB (Curando Företag) i konkurs efter beslut i Curando Nordics styrelse och den 26 april såldes hela innehavet Curando 

AS (Norge). Utöver ovanstående har Curando Nordic AB inga aktieinnehav i andra bolag. 
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Bakom Curando Nordic AB (”Curando Nordic”) finns en kompetent och erfaren styrelse med ett stort kontaktnät och 

etablerade kundrelationer. Samtliga har varit delaktiga i liknande resa tidigare, vilket enligt styrelsens bedömning är 

den bästa förutsättningen för att Curando Nordic skall lyckas och bli framgångsrikt.  

 Lars Lidgren – Styrelseordförande sedan mars 2016. Lars Lidgren är professor emeritus i ortopedi vid 

Lunds universitet. Lidgren har publicerat cirka 450 vetenskapliga artiklar och ligger bakom ett hundratal 

patent. Vidare är Lidgren entreprenör och har grundat och utvecklat flera noterade internationella bolag. 

Lidgren är oberoende i förhållande till ledningen i Bolaget, dock inte oberoende avseende ägande i 

Bolaget.   

• Leg. läkare. Professor. 

• Ortoped, tidigare klinikchef. 

• Grundare till bolagen Scandimed, Bonesupport, AM e-Consulting och Safeture AB.   

• Styrelseledamot för de listade bolagen Orthocell, Safeture och Bonesupport. 

Polo Looser – Oberoende styrelseledamot sedan september 2016. Polo Looser är managing partner, 

medgrundare och styrelseordförande i Asteroidea AG, ett Zurichbaserat bolag. Looser har en BSc i 

ekonomi och två executive MBA inom ”Business Transformation” från vardera University of St. Gallen 

och Santa Clara (Silicon Valley), samt gedigen erfarenhet inom läkemedels-, medtech-, finans- och IT-

branschen.  

• Kandidatexamen i ekonomi och ledarskap. 

• Executive MBA i Business Transformation. 

• Delägare/medgrundare och styrelseordförande i Asteroidea AG. 

• Adjungerad IESE-professor som undervisar i Executives of Multinationals på IESE Business 

School i Barcelona. 

Semmy Rülf – Oberoende styrelseledamot sedan mars 2020. Semmy Rülf har länge arbetat inom IT-

industrin och medicinsk teknikindustri, bland annat som VD för Axis Communications och som 

ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Har varit VD för ProstaLund, ordförande för Jolife och 

Dignitana, styrelseledamot i Vitrolife och Xvivoperfusion. Semmy Rülf arbetade under 10 år från London 

med uppdrag för bland annat Visit Sweden som regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och 

Syd Europa. Är styrelseledamot i Bibbinstruments, Curando Nordic samt Senior Advisor åt Igelösa Life 

Science. 

• Civilekonom, Lund. 

• Tidigare VD Axis Communications och ProstaLund, regional direktör för Visit Sweden.  

• Styrelseordförande i Safeture, ledamot i Bibbinstruments, Senior Advisor åt Igelösa Life 

Science. 

Fredrik Thafvelin – Styrelseledamot. Fredrik Thafvelin bidrar med erfarenhet inom medicin, 

entreprenörskap och management. Efter 18 år som läkare på sjukhus och inom öppenvården har han 

varit ledare, först i offentlig vård och därefter i den privata vården. Thafvelin var VD och grundare av 

Axess Spesialistklinikker AS, som etablerade flera specialistvårdskoncept i Norge och Sverige. Därefter 

var Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare VD för Capio Nordic AB och vice VD i 

Capio AB. Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i styrelser inom vård och hälsa såsom Feelgood, Norlandia 

Care, Agito, Transmedica och Otiga Group AS. Thafvelin är inte oberoende i förhållande till Bolaget eller 

ägande i Bolaget.  

• Leg. läkare, IMD Business School. 

• Tidigare VD Capio Nordic AB och vice VD Capio AB, VD AxessAkuten och Feelgood. 

• Styrelseordförande i Otiga Group AS.  

Petter Øygarden – Oberoende styrelseledamot sedan september 2016. Petter Øygarden är arbetande 

styrelseledamot i Bratsberg Gruppen och VD för Bratsberg Gruppen AS. Øygarden har 20 års erfarenhet 

som serieentreprenör och har bland annat grundat Conceptor AS, Conceptor Bolig AS, Bratsberg 

Gruppen och tjänsteföretag inom sjukvård såsom privata sjukhus och specialistkliniker. Han har 

internationell erfarenhet från en VD-post i ett amerikanskt teknologiföretag. Øygarden är civilekonom 

och har en amerikansk MBA-examen. 

• Civilekonom och MBA från USA. 

• Styrelseordförande i Bratsberg Gruppen-koncernen och VD i Bratsberg Gruppen AS. 

• 20 års erfarenhet av entreprenörskap inom flera företag. 
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Styrelsen och verkställande direktören i Curando Nordic AB, organisationsnummer 559049-5254, med säte i Lund, 

Sverige, får härmed avge sin årsredovisning med koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.    

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TKR. 

Under 2019 har Curando ställt om till att bli ett renodlat SaaS företag med fokus det digitala och på att leverera en 

öppen SaaS-plattform avsedd för digital hantering av företagshälsa och vård.  

Curandos tidigare erfarenhet av att leverera helhetstjänster kring företagshälsa (tjänster så väl som digital 

infrastruktur) är av stor vikt i bolagets förståelse av marknaden och de utmaningar och kostnader som leverantörer 

och kunder ställs inför när det kommer till digital kontaktyta mot kund och flexibilitet. Curando har sett behovet av en 

bred och öppen digital plattform för att på bättre och delvis nya sätt leverera sina tjänster och skapa mervärde för 

kund. Curando möter också marknadens önskan om att som leverantör av tjänster slippa driva egen 

mjukvaruutveckling och hantera detta vid sidan av sin kärnverksamhet.  

• Konkursansökan lämnades in till Attunda tingsrätt för två dotterbolag, Läkartid nu Nordic AB och Friskare på 

jobbet Norden AB. Försäljning och leverans av företagshälsa avvecklades därigenom. 

• Inför årsredovisningen för 2018 meddelades behov av ytterligare finansiering inom tolv månader från 

räkenskapsårets utgång.  

• Otiga Group AS övertog det norska dotterbolaget Curando AS.  

• Styrelsen gick in med bryggfinansiering om 2,6 MSEK och garantier för att finansiera repositionering. 

• Dotterbolaget Agilit Svenska AB tecknade avtal med Svensk Vårdförmedling Försäljning AB om programvara.  

• Årsstämma hölls den 31 maj.  

• Styrelsen gick in med ytterligare  bryggfinansiering och garantier. 

• Åke Knutsson utsågs till ny CFO.  

• Förvärv av hälsoanalysföretaget LifeComp Sweden AB planerades.  

• Dotterbolaget Agilit Svenska AB ingick avtal med Unilabs AB om försäljning av programvara för den webbokning 

som utvecklats för Unilabs AB. 

• Utfall av den emission som extra bolagsstämma beslutat om den 9 december av teckningsoptioner och aktier 

medelst kvittning:  Totalt omfattades högst 850 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och högst 600 000 

teckningsoptioner av serie 2019/2022 B. Totalt tecknades 850 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 A och 

600 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 B, vilka berättigar till teckning av nya aktier i bolaget under perioden 

12 december 2022 till 16 december 2022.  Den riktade nyemissionen medelst kvittning omfattade nyemission av 

lägst 15 000 000 aktier och högst 25 000 000 aktier. Teckningskursen var 0,25 kronor per aktie. Totalt tecknades 

19 431 848 nya aktier i denna emission.  

Curando är nu ett renodlat SaaS företag och kommer därigenom att kunna sälja och marknadsföra sina produkter till 

en betydligt större målgrupp än tidigare, inte bara till företag/organisationer inom hälsa, vård och omsorg.  

Under det kommande året kommer Curando Nordic att fortsätta satsa på en tydlig varumärkesstrategi med namnet 

Curando, marknadsföring och försäljning samt fortsatt produktutveckling.  

 

https://curandonordic.se/investerare/cision-article?id=956678356B55FF8F
https://curandonordic.se/investerare/cision-article?id=16D4932D478CBD52
https://curandonordic.se/investerare/cision-article?id=16D4932D478CBD52
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Curando Nordic är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. För en 

fullständig redogörelse av identifierade risker hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Rethinking Care Sweden AB:s 

bolagsbeskrivning, publicerad i december 2016.  

Utveckling är ett prioriterat område för Curando Nordic AB. Bolaget investerar löpande i utveckling för att bibehålla 

sitt tekniska försprång.  

Medelantalet anställda i Moderbolaget under 12 månader 2019 uppgick till 2 (2). 

I koncernen var medeltalet anställda under 2019 7 (21) personer. Minskningen beror på att dotterbolaget Curando AS 

avyttrats under året samt att Läkartid nu Nordic AB och Friskare på jobbet Norden AB försattes i konkurs under våren 

2019. 

Nettoomsättning för koncernen för helåret 2019 uppgick till 4 442 (15 644) TKR. För helåret 2019 uppgick 

kostnaderna till 12 790 (36 159) TKR. Rörelsekostnaderna är främst hänförliga till personalkostnader, IT kostnader 

och konsultarvoden. Dessutom ingår extra avskrivning av kundspecifik utveckling uppgående till 974 TKR. Resultatet 

efter skatt för helåret 2019 uppgick till -6 454 (-18 680) TKR.  Både intäkter och kostnader har minskat under dom 

senaste tre kvartalen på grund av att dotterbolagen Läkartid nu Norden AB och Friskare på jobbet Norden AB sattes 

i konkurs den 11 april samt att Curando AS avyttrades den 25 april. Vidare har bolaget bantat och anpassat sina 

kostnader till att spegla dagens aktivitetsnivå i bolaget. 

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2019 till 79 (1 743) TKR medan Moderbolagets likvida medel 

per samma datum uppgick till 12 (385) TKR. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 

helåret 2019 till -7 066 (-11 664) TKR medan Moderbolagets för helåret 2019 uppgick till -5 775 (-9 786) TKR. Dom 

kostnadsreduceringar som genomförts under året har fått fullt genomslag under Q4. 

Styrelsen har under 2019 lånat pengar till Curando för att säkerställa fortsatt drift. Lånen uppgår till totalt 4 858 TKR 

och omvandlades medelst en kvittningsemission den 9 december 2019 till eget kapital.  

Under januari 2020 genomfördes en riktad nyemission som tillförde bolaget en likviditetsförstärkning på 3 000 TKR. 

2019 har få eller inga investeringar gjorts. Fokus har varit att omvandla Curando till ett renodlat SaaS bolag. 

Styrelsen bedömer att Curando Nordic kan komma att behöva ytterligare finansiering för planerad verksamhet och 

framtida satsning under 2020. Bolagets ledning och styrelse arbetar för att säkra ytterligare finansiering.  

Lars Lidgren, styrelseordförande, har under perioden januari till september erhållit 180 TKR i form av bokat lån 

avseende tjänster till företagsledning för arbete med finansiering, avtal och försäljning. Detta lån kvittades mot aktier 

i kvittningsemission beslutad på extra bolagsstämma 9 december 2019. För perioden oktober till december har inga 

transaktioner med närstående förekommit. 
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Det finns ett aktieslag i Curando Nordic AB. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Per 31 

december 2019 uppgick antalet aktier i bolaget till 42 453 338 (23 021 490) aktier efter kvittningsemission. 

Genomsnittligt antal aktier 2019 uppgick till 24 155 014 (18 010 304). Totalt aktiekapital uppgick till 4 245 233,80 

(2 302 149) SEK. Kvotvärdet var 0,10 SEK per aktie. Se tabell nedan för utvecklingen av aktiekapitalet. 

 

Den 9 december 2019 beslutade extra bolagsstämma om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda, 

nyckelpersoner och styrelsemedlemmar. Totalt tecknades 1 450 000 till en kurs av 0,04 SEK per teckningsoption. 

Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 0,37 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 

12 till 16 december 2022. 

De tio (10) största aktieägarna per den 31 december 2019 efter genomförd kvittningsemission beslutad på extra 

bolagsstämma den 9 december 2019. 

Fredrik Thafvelin1 8 780 404 20,68% 

Algora AB2 5 924 184 13,96% 

Seagles AB2 4 274 582 10,07% 

Progressio Brage Finans AS3 3 355 007 7,90% 

Turn Around AB4 2 820 623 6,65% 

Arenakoncernen AB 2 676 265 6,30% 

Fambo Invest AS 1 816 241 4,28% 

Cecilia Thafvelin 1 600 398 3,77% 

Almi Invest Syd AB 1 184 400 2,79% 

De La Salle Holding AB    536 666 1,26% 

Övriga (cirka 560 ägare) 9 484 568 22,34% 

Totalt 42 453 338 100,00% 

   
1 Fredrik Thafvelin har 160 00 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti. 
2 Kontrolleras av styrelseordförande Lars Lidgren.  
3 Kontrolleras av styrelseledamot Petter Øygarden. 
4 Kontrolleras av styrelseledamot Fredrik Thafvelin 

År Händelse Pris per 
aktie  

Kvotvärde  

 

Ökning av 
antalet aktier 

 

Ökning av 
aktiekapital 

Totalt antal 
aktier 

Totalt 
aktiekapital 

2016  Nybildning    0,50 100 000 50 000 100 000 50 000 
2016  Nyemission  0,50 0,50 410 000 205 000 510 000 255 000 
2016  Nyemission  0,50 0,50 440 000 220 000 950 000 475 000 
2016  Nyemission  0,50 0,50 50 000 25 000 1 000 000 500 000 
2016  Nyemission  23,00 0,50 86 956 43 478 1 086 956 543 478 
2016  Riktad nyemission  23,00 0,50 261 000 130 500 1 347 956 673 978 
2016  Aktieuppdelning 5:1  - 0,10 5 391 824 -  6 739 780 673 978 
2016  Nyemission  5,80 0,10 3 718 198 371 820  10 457 978 1 045 798 
2017  Riktad nyemission  3,10 0,10 536 666 53 667 10 994 644 1 099 464 
2018  Riktad nyemission  1,23 0,10 2 401 185 240 118 13 395 829 1 339 583 
2018  
2019 

Nyemission  
Kvittningsemission 

1,23 
0,25 

0,10 
0,10 

9 625 661 
19 431 848 

962 566 
1 943 185 

23 020 490 
42 452 338 

2 302 149 
4 245 234 

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%) 
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Koncernen 

 (TKR) 

  

2019 2018 2017 2016              

(11 mån) 

Nettoomsättning 4 442 15 644 10 592 1 545 

Rörelseresultat -8 343 -18 672 -17 764 -8 802 

Resultat efter finansiella poster -6 454 -18 937 -17 769 -8 834 

Antal anställda 7 21 20 7 

Balansomslutning 3 484 9 686 14 220 26 178 

Avkastning på eget kapital neg neg neg neg 

Rörelsemarginal neg neg neg neg 

Soliditet (%) -57,0 -6,3 33,7 76,4 

 

Moderbolag 

 (TKR) 

  

2019 2018 2017 2016              

(11 mån) 

Nettoomsättning 653 1 017 1 645 732 

Rörelseresultat -4 548 -7 681 -6 019 -3 952 

Resultat efter finansiella poster -5 275 -24 956 -11 049 -3 979 

Antal anställda 2 2 3 1 

Balansomslutning 8 913 11 832 21 456 28 619 

Avkastning på eget kapital neg neg neg neg 

Rörelsemarginal neg neg neg neg 

Soliditet (%) 49,2 40,6 67,2 85,7 

 

    Koncern                     Moderbolag 

 2019   2018 2019 2018 

Antal aktier innan utspädning 42 453 338 23 021 490 42 453 338 23 021 490 

Antal aktier efter utspädning* 43 903 338 23 021 490 43 903 338 23 021 490 

Genomsnittligt antal aktier innan utspädning 24 155 014 18 010 304 24 155 014 18 010 304 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 24 239 597 18 010 304 24 239 597 18 010 304 

Antal aktier vid periodens slut 42 453 338 23 021 490 42 453 338 23 021 490 

Resultat per aktie innan utspädning 

(räknat på genomsnittligt antal aktier) 

-0,27 -1,04 -0,22 -1,34 

Resultat per aktie efter utspädning 

(räknat på genomsnittligt antal aktier) 

  -0,27 -1,04   -0,22 -1,34 

 

*Utspädningen tar hänsyn till det totala antalet utestående teckningsoptioner 
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Koncernen 

 (TKR) 

  

Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Annat eget kapital 
inkl. årets resultat 

Totalt 

Belopp vid årets ingång  2 302 42 857 -45 771 -612 

Nyemission (kvittning) 1 943 2 915  4 858           

Justering innehav utan best. inflytande   222 222 

Omföring överkursfond  -1 125 1 125 0 

Årets resultat   -6 454    -6 454 

Belopp vid årets utgång  4 245 44 647 --50 878 -1 986 

 

 

Moderbolag 

 (TKR) 

  

Aktiekapital Överkurs-

fond 

Balanserat 

resultat 

Årets resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 2 302 41 732 -15 028        --24 206 4 800 

Nyemission 1 943 2 915   4 858 

Disposition enligt beslut av årets 

årsstämma: 
  

-24 206 24 206  0 

Årets resultat    -5 275 -5 275 

Belopp vid årets utgång  4 245 44 647 -39 234 -5 275 4 383 

 

Styrelsen föreslår att till förfogande fritt eget kapital (kronor): 

balanserad medel 5 413 524 
årets förlust - 5 274 956 
 138 568  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 138 568 
  
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 

samt kassaflödesanalyser med noter. 
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(TKR) 

  

  

 Not 1 2019-01-01 

2019-12-31 

 

2018-01-01 

2018-12-31 

 

 
    

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning   4 442 15 644 

Aktiverat arbete för egen räkning    0 1 505 

Övriga rörelseintäkter   5 338 

 
  4 447 17 487 

Rörelsens kostnader     

Material och underleverantörer   -543 - 6 173 

Övriga externa kostnader  2, 3 -4 245 -10 236 

Personalkostnader  4 -6 134 -15 705 

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar 

  -1 868 -4 045 

Summa rörelsekostnader   -12 790 -36 159 

Rörelseresultat   -8 343 -18 672 

     

Resultat från finansiella poster     

Resultat från andelar i dotterbolag  12 2 261 -90 

Ränteintäkter och liknande resultatposter   - 2 

Räntekostnader och liknande resultatposter  13 -372 -177 

Resultat efter finansiella poster   -6 454 -18 937 

     

Resultat före skatt   -6 454 -18 937 

 
    

Uppskjuten skatt   - 257 

Skatt på periodens resultat   - - 

Årets resultat  5 -6 454 -18 680 

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande   0 0 
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(TKR) 
  

Not 1 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

arbeten 

6 346 1 715 

Webbplattform 7 0 502 

Goodwill 8 0 2 148 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 9 0 67 

    

Summa anläggningstillgångar  346 4 432 
    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 522 1 884 

Övriga fordringar  277 686 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  260 941 
  3 059 3 511 

Kassa och bank    

Kassa och bank  79 1 743 
  79 1 743 

    

Summa omsättningstillgångar  3 138 5 254 

    

SUMMA TILLGÅNGAR   3 484 9 686 
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(TKR) 
  

Not 1 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Aktiekapital (42 453 338 aktier)                                                                                                                                                    4 245 2 302 

Övrigt tillskjutet kapital  44 647 42 857 

Annat eget kapital inklusive årets resultat  -50 878 -45 771 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  -2 208 -612 

Innehav utan bestämmande inflytande 5 - - 

Summa eget kapital  -1 986 -612 

    

Avsättningar    

Uppskjuten skatteskuld  0 0 

Summa avsättningar  0 0 

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 10, 11 702 760 

Summa långfristiga skulder  702 760 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 10, 11 258 240 

Leverantörsskulder  2 477 3 480 

Aktuella skatteskulder  29 0 

Övriga skulder  965 3 991 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 039 1 826 

Summa kortfristiga skulder  4 768 9 537 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   3 484 9 686 
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(TKR) Not 1 2019-01-01 2018-01-01 

  
 2019-12-31 

 
2018-12-31 

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                 

Rörelseresultat                                                -8 343 -18 672 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet   1 962 4 045 

Erhållen utdelning  800 - 

Erlagd ränta  -372 -175 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital                         

 -5 953 -14 802 

 
   

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV 

RÖRELSEKAPITAL 

   

Förändring kundfordringar  -2 151 1 422 

Förändring av kortfristiga fordringar  3 922 631 

Förändring leverantörsskulder   514 -118 

Förändring av kortfristiga skulder  -3 790 1 293 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -7 458 -11 574 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Försäljning av immateriella tillgångar                      - -110 

Förvärv av materiella tillgångar   - - 

Förvärv av immateriella tillgångar   -  -700 

Avyttring av finansiella tillgångar  994 -90 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   994 -900 

 
   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Amortering av lån  -58 - 

Omklassificering lån  - -250 

Nyemission  

Emissionskostnader 

 4 858 

- 

14 917 

--1 055 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 800 13 612 

    

PERIODENS KASSAFLÖDE               -1 664 -1 138 

Likvida medel vid periodens början   1 743 2 881 

Likvida medel vid periodens slut   79 1 743 
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(TKR) 

  

  

 
Not 1 2019-01-01 

2019-12-31  

2018-01-01 

2018-12-31 

 

   
 

 

Rörelsens kostnader     

Nettoomsättning    653 1 017 

Övriga rörelseintäkter   - 20 

   653 1 037 

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader  2, 3 -2 906 - 6 630 

Personalkostnader  4 -1 793 -1 934 

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar 

  -502 

 

-154 

Summa rörelsens kostnader   -5 201 -8 718 

     

Rörelseresultat   -4 548  -7 681  

     

Resultat från finansiella poster     

Resultat från andelar i koncernföretag  12 -563 -17 180 

Ränteintäkter och liknande resultatposter   - - 

Räntekostnader och liknande resultatposter  13 -164 -95 

Resultat efter finansiella poster   -5 275 -24 956 

     

Bokslutsdispositioner   - 750 

Resultat före skatt   -5 275  -24 206 

     

Skatt på årets resultat   - - 

Årets resultat  

  

  -5 275 -24 206 
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 (TKR) 
  

Not 1 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Webbplattform 7 - 502 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 14, 15 7 661 9 661 

    

Summa anläggningstillgångar  7 661 10 163  

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  751 - 

Fordringar hos koncernföretag  - 928 

Övriga fordringar  310 141  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  179 215 
  1 240 1 284 

Kassa och bank    

Kassa och bank  12 385 

  12 385  

    

Summa omsättningstillgångar  1 252 1 669  

    

SUMMA TILLGÅNGAR  8 913 11 832 
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(TKR) 
  

Not 1 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital   
 

Bundet eget kapital    

Aktiekapital                                                                                                                                                        2 302 2 302 

Aktiekapital från kvittningsemission, ännu ej registrerat på 

bokslutsdag 

 1 943       

 

Summa bundet eget kapital  4 245                2 302 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond  44 647 41 732  

Balanserat resultat   -39 234 -15 028 

Årets resultat  -5 275 -24 206 

Summa fritt eget kapital  138 2 498 

    

Summa eget kapital  4 383 4 800 

     

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  1 861 1 416  

Skulder till koncernföretag  1 512 2 239 

Övriga skulder  575 3 130 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  582 247  

Summa kortfristiga skulder  4 530 7 032 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  8 913 11 832 
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(TKR) Not 1 2019-01-01 

2019-12-31 

 

2018-01-01 

2018-12-31 

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                 

Rörelseresultat                                                -4 548 -7 681 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet   595 154 

Erhållen utdelning  800 - 

Erlagd ränta  -164 -95 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital                         

 -3 317 -7 622 

 
   

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV 

RÖRELSEKAPITAL 

   

Förändring av kundfordringar  -751 - 

Förändring av kortfristiga fordringar  3 295 -268 

Förändring av leverantörsskulder  445 305 

Förändring av kortfristiga skulder   -2 947  -274 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -3 275 -7 859 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Lämnade kapitaltillskott  -2 500 -3 676 

Förvärv av dotterföretag                      - -1 197 

Avyttring av dotterföretag                      544 -1 830 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 956 -6 703 

 
   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyemission (kvittning) 

Emissionskostnader 

 4 858 

- 

14 917 

-1 055 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 858 13 862 

 
   

PERIODENS KASSAFLÖDE               -373 -700 

Likvida medel vid periodens början   385 1 085 

Likvida medel vid periodens slut    12 385 
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Tkr 

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Intäkter uppkommer från licensiering av programvaror och utförandet av tjänster och redovisas i posten Nettoomsättning.  

Årsbaserade licensavgifter periodiseras över perioden som avgiften avser medan rörliga licensavgifter intäktsförs löpande. 

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs. 

Erhållna aktieägartillskott redovisas som en ökning av fritt eget kapital.  

Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar 

och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det 

beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 

Dotterföretag 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 

% av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella 

och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 

Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. 

Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. 

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen. 

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga 

utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens 

beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda. 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och 

eventuella nedskrivningar.  

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent 

tillämpas:  

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   20% 

Webbplattform    20% 

Goodwill    20% 
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Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i 

instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 

instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 

äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 

köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de 

uppkommer. 

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av andelar i dotterbolag eller intressebolag. 

Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.  

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 

för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 

redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad 

över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 

beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal 

kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering 

av skulden avses ske. 

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. 

Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.  

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella 

leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. För närvarande förekommer inga finansiella leasingavtal i 

koncernen. 

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion 

redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 

redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 

balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära 

skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga 

avdrag eller underskott. 

 Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 

Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs 

i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten 

skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det 

är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till 

obeskattade reserver. 
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Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av 

bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga 

ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd 

av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 

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

  
  2019 2018 
   
BDO Mälardalen AB     
Revisionsuppdrag 277 354 
Rådgivning 27 - 

  304 354 

      

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

  
  2019 2018 
      
Revisionsuppdrag 208 182 
Rådgivning 27 - 
  235 182 

      
  

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 547 573 ( 1 582 702) kronor. 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
  

  2019 2018   
        
Inom ett år (avser hyra kontor) 32 1 163   
Senare än ett år men inom fem år 0 1 160   
  32 2 323   

        

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 527 490 (761 813) kronor.  
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
  

  2019 2018   
        
Inom ett år (avser hyra kontor) 32 711   
Senare än ett år men inom fem år 0 835   
  32 1 546   
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  2019 2018   
        
Medelantalet anställda 7 21   

  2019 2018   

        

Medelantalet anställda 2 2   

        
  

Övriga ägares andel av årets resultat uppgår till -44 (-17) tkr. Då övriga ägare inte har skyldighet att tillskjuta motsvarande belopp till 

majoritetsägarna har den uppkomna fordran på övriga ägare skrivits ned till 0. Resultatet av nedskrivningen har belastat årets 

resultat för majoritetsägarna.   

Majoritetsägarna har gjort ett villkorat aktieägartillskott uppgående till 1 MSEK som majoritetsägarna har rätt att återfå innan någon 

utdelning kan ske till övriga ägare. Detta innebär att när utdelningsbara medel uppgår till I MSEK kommer övriga aktieägares andel 

att uppgå till 35% av det belopp som överstiger 1 MSEK. 

 

  2019-12-31 2018-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 6 655 5 150   

Inköp 0 1 505   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 655 6 655   

        

Ingående avskrivningar -1 491 -711   

Årets avskrivningar -157 -780   

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 648 -1 491   

        

Ingående nedskrivningar -3 449 -1 665   

Årets nedskrivningar -1 212 -1 784  

Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 616 -3 449   

        

Utgående redovisat värde 346 1 715   
        

Nedskrivning av bolagets immateriella tillgångar baseras på nu aktuella bedömningar om framtida kassaflöden, vid 
bokslutstillfället bedöms ett värde motsvarande 346 tkr på de immateriella tillgångarna vara motiverat. 
  

 

  2019-12-31 2018-12-31   

    

Ingående anskaffningsvärden 1 514 1 514   

Inköp 0 0    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 514 1 514    

        

Ingående avskrivningar -500 -197    

Årets avskrivningar -303 -303  

Utgående ackumulerade avskrivningar -803 -500    

    

Ingående nedskrivningar -512 0  

Årets nedskrivningar -199 -512  

Utgående ackumulerade nedskrivningar -711 -512   

        

Utgående redovisat värde 0 502    
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  2019-12-31 2018-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 771 771   

Inköp 0 0    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 771 771   

        

Ingående avskrivningar -269 -115   

Årets avskrivningar -502 -154  

Utgående ackumulerade avskrivningar -771 -269    

        

Utgående redovisat värde 0 502   

  2019-12-31 2018-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 2 930 1 733   

Inköp 0 1 197  

Försäljning/utrangering -2 930 0  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 2 930   

    

Ingående avskrivningar -782 -116   

Årets avskrivningar 0 -666  

Försäljning/utrangering 782 0  

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -782   

    

Utgående redovisat värde 0 2 148   

        
  

  2019-12-31 2018-12-31 
      
Ingående anskaffningsvärden 67 67  
Inköp 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 67  
   
Ingående avskrivningar  0 0 
Utrangering (avser konst)  -67 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -67 0 
      
Utgående redovisat värde 0 67  
      

 
  

 

  2019-12-31 2018-12-31   

        

Skulder som förfaller senare ett år från balansdagen men inom fem år 702 760   

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 0 0   

  702 760   
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Koncernens investeringslån från Almi om 1 000 000 (1 000 000) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen. 

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Långfristiga skulder       
Övriga skulder till kreditinstitut 702 760   
  702 760   
Kortfristiga skulder     
Övriga skulder till kreditinstitut 258 240 
  258 240 

 
 

 2019-12-31 2018-12-31 
      
Resultat vid avyttringar           2 261 90 
  2 261 90 
      

 

 2019-12-31 2018-12-31 
      
Utdelning 800 0 
Resultat vid avyttringar -1363 87 
Nedskrivningar 0 -17 267 
  -563 -17 180 
      

 2019-12-31 2018-12-31 
      
Räntekostnader till kreditinstitut -100 -76 
Övriga räntekostnader -272 -101 
 -372 -177 

                                                       
                                                   

 2019-12-31 2018-12-31 
      
Räntekostnader till koncernföretag - -83 
Övriga räntekostnader -164 -12 
  -164 -95 

  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

Agilit Holding AB 100% 100% 500 7 561   
Carefindy AB 65% 65% 650  100   
        7 661   
            
  Org.nr Säte Eget kapital Resultat   
Agilit Holding AB 559058-5807 Sollentuna 7 430 0   
Carefindy AB 559053-8806 Lund 509 -124   
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 2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 4 621 3 524   
Inköp 0 1 197   
Försäljning/utrangeringar -4 401 -100  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 220 4 621    
        
Ingående tillskott 20 334 20 763   
Lämnade aktieägartillskott 2 500 4 604   
Försäljning/utrangeringar -14 394 -5 030  
Utgående ackumulerade tillskott 8 341 20 334   
        
Ingående nedskrivningar -15 294 -5 030   
Årets nedskrivningar 0 -15 294  
Försäljning/utrangeringar 14 394 5 030  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -900 -15 294   
        
Utgående redovisat värde 7 661 9 661   
        

Aktieägartillskott har lämnats till Agilit Holding AB om 2 500 000 (4 840 943) kr. 
 

Koncernen har, likt föregående år, inga eventualförpliktelser. 

 2019-12-31 2018-12-31 
      
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 100 100 
  100 100 

      

  2019-12-31 2018-12-31   
        
Företagsinteckning 1 500 1 500   
  1 500 1 500   
        

Bolaget har, likt föregående år, inga ställda säkerheter. 
  

 

• Johan Tinnerholm utsågs till VD.  

• Förvärv av LifeComp Sweden AB ställdes in.  

• Utfall av riktad nyemission som extra bolagsstämma beslutat om den 9 december: Lägst 4 000 0000 aktier 

och högst 24 000 000 aktier. Teckningskurs 0,25 kronor per aktie. Totalt tecknades 12 000 000 nya aktier i 

den riktade emissionen (kontanttillskott). 

• Tillträdande VD Johan Tinnerholm köpte  2 400 000 aktier i bolaget. 

• Dotterbolaget Agilit Svenska AB och MedHelp AB förnyade och utökade sitt avtal om digital anslutning för 

vårdmottagningar i Region Stockholm.  

• Extra bolagsstämma den 18 mars beslutade om ändring av bolagsordning, minskning av kvotvärdet på 

aktien från 10 öre till 1 öre samt ny styrelseledamot; Semmy Rülf.  

https://curandonordic.se/investerare/cision-article?id=7A672CE7AC5BC4B1
https://curandonordic.se/investerare/cision-article?id=405E637A357F78BD
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• Tilläggsfunktion till digital frånvarotjänst släpptes för att underlätta screening och överblick av COVID-19 

inom företag. 

• Den pågående Corona pandemin påverkar i det korta perspektivet bolagets möjlighet till samtal, samarbete 

och avtal negativt. Med fortsatt risk för årliga infektionsutbrott bör bolagets digitala sjukanmälan med 

rapportering av symptom och smittvägar dock öppna upp för nya avtal framöver. På sikt förutspås tjänster 

inom e-hälsa och den nisch som Curando befinner sig inte påverkas lika negativt som många andra 

branscher. Efterfrågan och intresset kring de tjänster Curando erbjuder kommer sannolikt öka i takt med att 

den värsta krisen kring COVID-19 pandemin bedarrar.   
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Curando Nordic AB 

Org.nr. 559049-5254 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen för Curando Nordic AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 

ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella 

resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 

koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och 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. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 

uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen under rubriken Going 

Koncern där styrelsen gör bedömningen att Curando Nordic under 

2020 behöver ytterligare finansiering för sin planerade och framtida 

satsning samt att styrelsen arbetar för att säkra ytterligare 

finansiering. Detta förhållande tillsammans med behovet av 

omställning av verksamheten tyder på att det finns väsentliga 

osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets 

förmåga att fortsätta verksamheten.  

Annan information än årsredovisningen och 

koncernredovisningen 

På sidorna 3-7 återfinns annan information än årsredovisningen och 

koncernredovisningen. 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 vi i 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. 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. 

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 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 
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tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste vi i 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 i 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 Curando Nordic AB för år 2019 samt av 

förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 

bolagets 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. 

Stockholm den 24 april 2020 
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