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ÅRET I SIFFROR 
Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 631 (4 442) TKR och för moderbolaget 

var motsvarande siffra 297 (653) TKR. 

 

Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -4 200 (-8 343) TKR och för moderbolaget var 

motsvarande siffra -3 118 (-4 548) TKR.  

 

Resultatet får året uppgick för koncernen till -4 345 (-6 454) TKR och för moderbolaget var motsvarande 

siffra –3 805 (-5 275) TKR.  

 

Likvida medel uppgick för koncernen till 12 730 (79) TKR vid årets utgång och för moderbolaget uppgick 

likvida medel till 12 311 (12) TKR vid motsvarande tidpunkt.  

 

Resultatet per aktie på koncernnivå uppgick till -0,08 (-0,27) kronor innan utspädning och -0,08 (-0,27) 

kronor efter utspädning. Motsvarande siffror för moderbolaget uppgick till -0,07 (-0,22) kronor innan 

utspädning och -0,07 (-0,22) kronor efter utspädning. 

 

  



Årsredovisning och koncernredovisning 2020 

 

2 

VD Johan Tinnerholm kommenterar  

Ett händelserikt och omvälvande år   

 

 

Det har varit ett händelserikt och omvälvande år 

för Curando. En ny ledning och en omställning 

som inneburit mycket nytt. Framförallt har året 

markerat början på en helhjärtad satsning på en 

SaaS-plattform med applikationer och 

integrationslösningar för hälsa på företag.  

 

Det har varit en utmanande tid i samhället i stort. 

I samband med att jag börjande i min roll som 

VD i februari så började de första restriktionerna 

i vår del av världen träda i kraft. Jag tror att de 

flesta av oss har ställts inför utmaningar på det 

personliga planet så väl som i arbetet på grund 

av pandemin. Min förhoppning är att vi med 

hjälp av ansvarstagande och vaccin i ryggen 

snart ska kunna se tillbaka på denna tid som 

historia och gå vidare som samhälle och 

individer. Samtidigt vill jag sända mina tankar till 

de som drabbats särskilt hårt i dessa tider.  

 

Under det fjärde kvartalet nådde vi en viktig 

milstolpe då vi säkrade finansiering för 

Curandos nysatsning i och med genomförd 

emission i december. Tillsammans med att ny 

plattform och tjänst i september var detta vårt 

viktigaste delmål under 2020. 

 

 

Dessa resurser innebär att vi kan följa vår satta 

strategi för 2021 och växla upp i försäljnings- 

och utvecklingsarbetet. I takt med att 

restriktioner lättar och företag och organisationer 

inom hälsosektorn kan börja ta upp eftersatta 

frågor och på allvar börja blicka framåt bör sälj- 

och partnerskapsarbetet underlättas.  

 

Fokus blir på leverantörer av olika typer av 

hälsotjänster mot företag och organisationer. En 

typ av kunder och partners som kan växa in i 

Curandos plattform stegvis och hjälper oss att 

nå ut till nya användare via deras kundbas. 

Detta i takt med att de blir bekväma och 

upplever fördelarna med Curando och vårt 

integrationskoncept.  

 

Just nu arbetar vi bland annat med en 

integrationsmotor för integration mot 

journalsystem samt en ny applikation på 

plattformen för webbokning. Det är delar som 

ger mervärde och nya möjligheter inom ramen 

för plattformen och de organisationer som 

använder den. För att få utväxling av de digitala 

tjänster och verktyg som finns och tas fram för 

hälsa på företag så måste dessa spela med 

varandra, vara användarvänliga och lätta att 

administrera.  

 

Jag ser fram emot 2021 och är övertygad om att 

Curando kommer att visa en tydlig positiv 

utveckling i tillväxt under året. 

 

Stockholm mars 2021 

Johan Tinnerholm 

VD, Curando Nordic AB 
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OM CURANDO NORDIC 
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.  

 

Historia 

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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Kommentar med anledning av COVID-19 pandemi 

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

avtal negativt. 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.  

 

Övergripande målsättning  

▪ 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. 

 

Övergripande målsättning 2021 

Curando Nordic kommer under 2021 att släppa ytterligare moduler som ingår i plattformen Curando 2.0 

med målsättningen att etablera sig som den ledande oberoende SaaS plattformen för hantering av hälsa 

på företag och processer mellan företag och leverantörer av hälsotjänster. 

 

Affärsmodell och marknad 

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. 

 

Koncernstruktur  

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. Utöver ovanstående har Curando Nordic AB inga aktieinnehav i andra bolag. 
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STYRELSE 
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 2016. Lars Lidgren är professor emeritus i ortopedi vid 

Lunds universitet. Lars Lidgren har publicerat cirka 300 vetenskapliga artiklar och ligger bakom ett 

hundratal patent. Vidare är Lars Lidgren entreprenör och har grundat och utvecklat flera internationella 

bolag, bland annat Scandimed, Bonesupport, AM e-Consulting och Safeture (tidigare GWS Production). 

Lars Lidgren är M.D. och har en Ph.D. från Lunds universitet. 

 

Polo Looser – Oberoende styrelseledamot sedan 2016. Polo Looser är Managing Partner, 

medgrundare och verkställande direktör i Asteroidea, ett Business Transformation-bolag baserat i 

Zürich, Schweiz. Polo Looser har en gedigen erfarenhet inom läkemedels-, medtech-, finans- och IT-

branschen. Polo Looser är för närvarande bland annat ledamot i Advisory Board för CEO-CF 

Collaborative Forum. Polo Looser är därutöver adjungerad IESE-professor och undervisar i Executives 

of Multinationals på IESE Business School i Barcelona, Spanien. Polo Looser har en B.Sc. i ekonomi 

och en executive MBA inom Business Transformation från University of St. Gallen, Schweiz. 

 

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

industrin och medicinsk teknikindustri, bland annat som verkställande direktör i Axis Communications 

och som styrelseordförande i Qlik och Mindroute Incentive. Semmy Rülf har tidigare även varit 

verkställande direktör i ProstaLund, styrelseordförande i Jolife och Dignitana, styrelseledamot i Vitrolife 

och Xvivo Perfusion. Därutöver har Semmy Rülf arbetat under 10 år från London med uppdrag för bland 

annat Visit Sweden som regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och Sydeuropa. Semmy Rülf 

har en civilekonomexamen från Lunds universitet. 

 

Fredrik Thafvelin – Styrelseledamot sedan 2016. Fredrik Thafvelin bidrar med erfarenhet inom 

medicin, entreprenörskap och management. Fredrik Thafvelin var grundare av och verkställande direktör 

i Axess Spesialistklinikker som etablerade flera framgångsrika specialistvårdskoncept i Norge och 

Sverige. Därefter var Fredrik Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare verkställande 

direktör i Capio Nordic samt vice verkställande direktör i Capios europeiska verksamheter. Fredrik 

Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i bolagsstyrelser inom vård och hälsa såsom Feelgood, Norlandia 

Care, Agito, Transmedica och Otiga Group. Fredrik Thafvelin har en läkarexamen från Lunds universitet 

och har bland annat genomfört ledarutbildning vid IMD Business School i Lausanne, Schweiz. 

 

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

styrelseledamot och verkställande direktör i Bratsberg-gruppen. Petter Øygarden har 20 års erfarenhet 

som serieentreprenör och har bland annat grundat Conceptor, Conceptor Bolig, Bratsberg-gruppen och 

ett antal tjänsteföretag inom sjukvård såsom privata sjukhus och specialistkliniker. Petter Øygarden har 

dessutom internationell erfarenhet från en position som verkställande direktör i ett amerikanskt 

teknologiföretag. Petter Øygarden har en civilekonomexamen och en amerikansk MBA-examen från 

American Graduate School of International Management i Glendale, USA.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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 

2020. 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TKR. 

 

Information om verksamhet 

Under 2020 har Curando fortsatt utveckla plattformen Curando 2.0 med fokus 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.  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 

▪ Johan Tinnerholm utsågs till VD.  

▪ Förvärv av LifeComp Sweden AB ställdes in.  

▪ Extra bolagsstämma den 9 december beslutade om riktad nyemission. Utfall: 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.  

▪ Tilläggsfunktion till digital frånvarotjänst släpptes för att underlätta screening och överblick av 

COVID-19 inom företag. 

▪ Årsstämma hölls den 29 maj 2020. 

▪ Kreditram om 5 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner var utbetalda, erhölls från Erik Penser Bank 

AB. 

▪ Curando meddelade att tidigare beslutad minskning av aktiekapitalet var godkänd och registrerad 

på Bolagsverket. Minskningen av aktiekapitalet avsattes till fritt eget kapital. Således skedde 

ingen indragning av aktier och det totala egna kapitalet förändrades inte. 

▪ En ny plattform för företag och leverantörer av hälsotjänster lanserades. 

▪ En patentansökan avseende en metod för automatiserad allokering av vikarier vid sjukfrånvaro 

lämnades in till PRV. 

https://curandonordic.se/investerare/cision-article?id=405E637A357F78BD
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▪ Curando meddelade sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 21,8 MKR. 

Teckningskursen skulle uppgå till 0,40 kronor per aktie. Emissionen omfattades av 

teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 17,5 MKR, motsvarande cirka 80%. 

▪ Curando kallade till extra bolagsstämma den 17 november med anledning av ovan nämnda 

föreslagna företrädesemission. Kallelse med beslutspunkter avseende företrädesemission och 

ändring av tillämpliga punkter i bolagsordningen publicerades den 15 oktober. 

▪ Extra bolagsstämma den 17 november beslutade om företrädesemission av högst 54 453 338 

aktier. Vidare beslutades att ändra bolagsordningens §1 så att ”firma” ersätts med 

”företagsnamn” samt §§4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolafet 

ändrades. 

▪ Med anledning av förestående företrädesemission offentliggjordes prospekt.  

▪ Utfall i företrädesemissionen meddelades. Totalt tecknades 43 650 742 nya aktier och Curando 

tillfördes cirka 17.5 MKR före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 2,9 MKR. 

Framtida utveckling  

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.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer  

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 

Curando Nordic AB:s prospekt publicerat den 23 november 2020 på bolagets hemsida under 

Emissioner.  

 

Forskning och utveckling  

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

bibehålla sitt tekniska försprång.  

 

Organisation/personal 

Medelantalet anställda i Moderbolaget under 12 månader 2020 uppgick till 2 (2). 

I koncernen var medeltalet anställda under 2020 5 (7) personer. Av dessa 5 personer är 3 sysselsatta 

med utveckling av plattformen Curando 2.0. 

 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättning för koncernen för helåret 2020 uppgick till 631 (4 442) TKR. För helåret 2020 uppgick 

kostnaderna till 6 453 (12 790) TKR. Rörelsekostnaderna är främst hänförliga till personalkostnader, 

utvecklings- och IT kostnader samt förvaltningskostnader. Dessutom ingår avskrivningar på immateriella 

tillgångar uppgående till 301 TKR. Resultatet efter skatt för helåret 2020 uppgick till -4 345 (-6 454) TKR.  

På årsbasis ligger nu koncernen på en låg fast kostnadsnivå, vilket innebär att med ökad omsättning 

kommer resultatet snabbt att förbättras. 

 

Finansiell ställning 

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 12 730 (79) TKR medan 

Moderbolagets likvida medel per samma datum uppgick till 12 311 (12) TKR. Koncernens kassaflöde 
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från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2020 till -3 371 (-7 458) TKR medan Moderbolagets 

för helåret 2020 uppgick till -4 722 (-3 275) TKR.  

 

Under januari 2020 genomfördes en riktad nyemission som tillförde bolaget en likviditetsförstärkning på 

3 000 TKR. Vidare genomfördes en företrädesemission under december som tillförde bolaget 17 460 

TKR före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 2 853 TKR. 

 

Investeringar 

Under 2020 investerade koncernen 1 599 (0) TKR i egenutveckling av Curando 2.0. samt 45 (0) TKR i 

patent. 2021 kommer bolaget att intensifiera den fortsatta utvecklingen av plattformen Curando 2.0. 

 

Going koncern 

Styrelsen bedömer att Curando i och med den nu genomförda företrädesemissionen har tillräckligt med 

likvida medel för planerad verksamhet och framtida satsning som SaaS bolag.  

 

Transaktioner med närstående 

Under perioden augusti – december 2020 har Semmy Rülf, styrelseledamot, erhållit 90 TKR för tjänster 

till företagsledningen avseende arbete med finansiering och investerarrelationer. Arvodet är fakturerat 

från eget bolag. Transaktionerna har skett utifrån bedömda marknadsmässiga villkor.  

Inga andra transaktioner med närstående har förekommit under 2020.  

 

Aktien 

Det finns ett aktieslag i Curando Nordic AB. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. 

Efter företrädesemissionen under december 2020 uppgick antalet aktier i bolaget till 98 104 080 (42 453 

338) aktier. Genomsnittligt antal aktier 2020 uppgick till 55 893 371 (24 155 014). Totalt aktiekapital 

uppgick till 981 040 (2 302 149) SEK. Kvotvärdet på bolagets aktie minskades under året från 0,10 till 

0,01 kronor per aktie. Kvotvärdet var således 0,01 kronor per aktie den 31 december 2020. Se tabell  

nedan för utvecklingen av aktiekapitalet. 

 

*Registrerat i januari 2021. 

År Händelse Pris per 
aktie 

Kvot-  
värde 

 

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  
 

Nyemission  
 

1,23 
 

0,10 
 

9 625 661 
 

962 566 
 

23 021 490 
 

2 302 149 
 

2019 Kvittningsemission 0,25 0,10 19 431 848 1 943 185 42 453 338 4 245 234 

2020 Nyemission 0,25 0,10 12 000 000 1 200 000 54 453 338 5 445 334 

2020 Minskning aktiekapital - 0,01 - -4 900 800 54 453 338 544 533 

2020 Företrädesemission* 0,40 0,01 43 650 742 436 507 98 104 080 981 040 
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Teckningsoptioner 

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. Efter omräkning där hänsyn tas till Företrädesemissionen under december 2020 är 

teckningskursen för nyttjande av optionerna 0,34 kronor per aktie. Varje teckningsoption ger rätt att 

teckna 1,1 nya aktier och teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 12 till 16 december 2022. 

 

Ägarförhållande 

Tabellen nedan visar de tio (10) största aktieägarna i Curando Nordic AB efter genomförd 

företrädesemission under december 2020 (enligt lista från Euroclear 29 januari 2021). 

 

Namn 
Antal 
aktier 

Andel av 
röster och 
kapital (%) 

Algora AB1 12 635 744 12,88% 

Fredrik Thafvelin2 10 580 404 10,78% 

Formue Nord Markedsneutral A/S 9 480 740 9,66% 

Progressio Brage Finans AS3 7 343 534 7,49% 

John Fällström 6 636 516 6,76% 

Cecilia Thafvelin 5 600 398 5,71% 

Turn Around AS4  4 820 623 4,91% 

Semmy Rülf 4 379 380 4,46% 

Grand Publishing Invest AB 4 165 470 4,25% 

Johan Tinnerholm   2 450 000 2,50% 

Övriga (cirka 1 600 ägare) 30 011 269 30,60% 

Totalt 98 104 080 100,00% 
 
1 Kontrolleras av styrelsens ordförande, Lars Lidgren. Härutöver äger Lars Lidgren 207 818 aktier privat 

och via annat bolag. 
2 Härutöver kontrollerar styrelseledamot Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via annat bolag samt har 

160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti i aktien.  
3 Kontrolleras av styrelseledamot Petter Øygarden. 
4 Kontrolleras av styrelseledamot Fredrik Thafvelin. 
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Flerårsöversikt 
Koncern 

 

TKR 2020 2019 2018 2017 2016 (11 mån) 

Nettoomsättning 631 4 442 15 644 10 592 1 545 

Rörelseresultat -4 200 -8 343 -18 672 -17 764 -8 802 

Resultat efter finansiella poster -4 345 -6 454 -18 937 -17 769 -8 834 

Antal anställda 5 7 21 20 7 

Balansomslutning 14 867 3 484 9 686 14 220 26 178 

Avkastning på eget kapital neg neg neg neg neg 

Rörelsemarginal neg neg neg neg neg 

Soliditet (%) 76,2 -57,0 -6,3 33,7 76,4 

Moderbolag 

 

TKR 2020 2019 2018 2017 2016 (11 mån) 

Nettoomsättning 297 653 1 017 1 645 732 

Rörelseresultat -3 118 -4 548 -7 681 -6 019 -3 952 

Resultat efter finansiella poster -3 205 -5 275 -24 956 -11 049 -3 979 

Antal anställda 2 2 2 3 1 

Balansomslutning 21 265 8 913 11 832 21 456 28 619 

Avkastning på eget kapital neg neg neg neg neg 

Rörelsemarginal neg neg neg neg neg 

Soliditet (%) 85,8 49,2 40,6 67,2 85,7 

 

Sammanställning resultat per aktie 

                  Koncern Moderbolag 

 2020 2019 2020 2019 

Antal aktier innan utspädning 98 104 080 42 453 338 98 104 080 42 453 338 

Antal aktier efter utspädning* 99 699 080 43 903 338 99 699 080 43 903 338 

Genomsnittligt antal aktier innan 

utspädning 

55 893 371 24 155 014 55 893 371 

 

24 155 014 

 

Genomsnittligt antal aktier efter 

utspädning 

57 349 815 24 239 597 57 349 815 

 

24 239 597 

 

Antal aktier vid periodens slut 98 104 080 42 453 338 98 104 080 42 453 338 

Resultat per aktie innan 

utspädning 

-0,08 -0,27 -0,07 

 

-0,22 

 

Resultat per aktie efter utspädning   -0,08 -0,27 -0,07 -0,22 

(räknat på genomsnittligt antal 

aktier) 

  

  

 

*Utspädningen tar hänsyn till det totala antalet utestående teckningsoptioner. 
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Förändring av eget kapital 
Koncern 

 

 

TKR 

 

Aktie- 

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat 

 

 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 4 245 44 647 -50 878 -1 986 

Nyemission  1 200 1 800 - 3 000 

Företrädesemission, ej registrerad 31/12 436 14 172  - 14 608 

Teckningsoptioner - 58 - 58 

Förändring aktiekapital -4 900 4 900 - - 

Årets resultat -  -4 345    -4 345 

Belopp vid årets utgång 2020-12-31 981 65 577 -55 223 11 335 

 

 

 

 

TKR 

 

Aktie- 

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat 

 

 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 2019-01-01  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 - 

Årets resultat - - -6 454 -6 454 

Belopp vid årets utgång 2019-12-31  4 245 44 647 -50 878 -1 986 

 

Moderbolag 

 

TKR 

Aktie-

kapital 

Överkurs

-fond 

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 4 245 44 647 -39 234     -5 275 4 383 

Nyemission  1 200 1 800 - - 3 000 

Företrädesemission, ej registrerad 31/12 436 14 172 - - 14 608 

Teckningsoptioner - 58 - - 58 

Förändring aktiekapital -4 900 4 900 - - - 

Disposition enligt beslut av årets 

årsstämma 
- - 

-5 275 5 275  - 

Årets resultat - - - -3 805 -3 805 

Belopp vid årets utgång 2020-12-31 981 65 577 -44 509 -3 805 18 244 

 

 

TKR 

Aktie-

kapital 

Överkurs

-fond 

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 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 - 

Årets resultat - - - -5 275 -5 275 

Belopp vid årets utgång 2019-12-31 4 245 44 647 -39 234 -5 275 4 383 
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Förslag till vinstdisposition 

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

 

balanserade medel 21 068 438 

årets förlust - 3 804 947 

 

Årets resultat 

 

17 263 491 

disponeras så att  

i ny räkning överföres 17 263 491 

 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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RESULTATRÄKNING – KONCERN 
 

TKR 
Not 1 2020-01-01 

2020-12-31 

2019-01-01 

2019-12-31 

    

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning  631 4 442 

Aktiverat arbete för egen räkning   1 599 - 

Övriga rörelseintäkter  23 5 

  2 253 4 447 

Rörelsens kostnader    

Material och underleverantörer  0 -543 

Övriga externa kostnader 2,3 -2 722 -4 245 

Personalkostnader 4 -3 430 -6 134 

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar 

 -301 -1 868 

Summa rörelsekostnader  -6 453 -12 790 

Rörelseresultat  -4 200 -8 343 

    

Resultat från finansiella poster    

Resultat från andelar i dotterbolag 10 - 2 261 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  10 - 

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -155 -372 

Resultat efter finansiella poster  -4 345 -6 454 
    

Resultat före skatt  -4 345 -6 454 

 
   

Skatt på årets resultat 15 - - 

Årets resultat 5 -4 345 -6 454 

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande  0 0 
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BALANSRÄKNING – KONCERN 
 

TKR Not 1 2020-12-31 2019-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 

6 1 647 346 

Patent 7 42 - 

    

Summa anläggningstillgångar  1 689 346 
    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  64 2 522 

Övriga fordringar  217 277 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  167 260 
  448 3 059 

Kassa och bank    

Kassa och bank  12 730 79 
  12 730 79 

    

Summa omsättningstillgångar  13 178 3 138 

    

SUMMA TILLGÅNGAR   14 867 3 484 
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BALANSRÄKNING – KONCERN 
 

TKR Not 1 2020-12-31 2019-12-31 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  
 

Eget kapital    

Aktiekapital (98 104 080 aktier)                                                                                                                                                        544 2 302 

Aktiekapital från kvittningsemission, ej registrerat  - 1 943 

Aktiekapital från företrädesemission, ej registrerat  437  

Övrigt tillskjutet kapital  65 577 44 647 

Annat eget kapital inklusive årets resultat  -55 223 -50 878 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 

aktieägare 

 11 335 
-1 986 

Minoritetsintresse 5 - - 

Summa eget kapital  11 335 -1 986 
    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 8, 9 662 702 

Summa långfristiga skulder  662 702 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 8, 9 257 258 

Leverantörsskulder  529 2 477 

Aktuella skatteskulder  14 29 

Övriga skulder  1 149 965 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  921 1 039 

Summa kortfristiga skulder  2 870 4 768 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   14 867 3 484 
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN 
 

TKR Not 1 2020-01-01 2019-01-01 

  2020-12-31 2019-12-31 

 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

                

Rörelseresultat                                                -4 200 -8 343 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet   301 1 962 

Erhållen utdelning  - 800 

Erlagd ränta  -145 -372 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital                         

 -4 044 -5 953 

    

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV 

RÖRELSEKAPITAL 

   

Förändring kundfordringar  2 458 -2 151 

Förändring av kortfristiga fordringar  112 3 922 

Förändring leverantörsskulder   -1 948 514 

Förändring av kortfristiga skulder  51 -3 790 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -3 371 -7 458 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella tillgångar                      -1 644 - 

Avyttring av finansiella tillgångar  - 994 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 644 -994 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Upptagna lån  2 500 - 

Amortering av lån  -2 500 -58 

Nyemission  

Emissionskostnader 

 20 519 

-2 853 

4 858 

- 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   17 666 4 800 

    

PERIODENS KASSAFLÖDE               12 651 -1 664 

Likvida medel vid periodens början   79 1 743 

Likvida medel vid periodens slut   12 730 79 
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RESULTATRÄKNING – MODERBOLAG 
 

TKR 

  

Not 1 2020-01-01 

2020-12-31  

2019-01-01 

2019-12-31 

  
 

 

Rörelsens kostnader    

Nettoomsättning   297 653 

Övriga rörelseintäkter  4 - 

  301 653 

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 2, 3 -2 378 - 2 906 

Personalkostnader 4 -1 038 -1 793 

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och 

materiella anläggningstillgångar 

 -3 

 

-502 

Summa rörelsens kostnader  -3 419 -5 201 

    

Rörelseresultat  -3 118  -4 548  

    

Resultat från finansiella poster    

Resultat från andelar i koncernföretag 10 - -563 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  10 - 

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -97 -164 

Resultat efter finansiella poster  -3 205 -5 275 

    

Avgivet koncernbidrag 14 -600 - 

Resultat före skatt  -3 805  -5 275 

    

Skatt på årets resultat 15 - - 

Årets resultat    -3 805 -5 275 
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BALANSRÄKNING – MODERBOLAG 
 

 TKR Not 1 2020-12-31 2019-12-31 

 

TILLGÅNGAR 

   

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Patent 7 42 - 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 12, 13 7 661 7 661 

    

Summa anläggningstillgångar  7 703 7 661  

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  1 751 

Fordringar hos koncernföretag  966 - 

Övriga fordringar  168 310  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  116 179 
  1 251 1 240 

Kassa och bank    

Kassa och bank  12 311 12 

  12 311 12  

    

Summa omsättningstillgångar  13 562 1 252  

    

SUMMA TILLGÅNGAR  21 265 8 913 
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BALANSRÄKNING – MODERBOLAG 
TKR  Not 1 2020-12-31 2019-12-31 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital   
 

Bundet eget kapital    

Aktiekapital                                                                                                                                                        544 2 302 

Aktiekapital från kvittningsemission,  

ännu ej registrerat på bokslutsdag 

 -       

               1 943 

Aktiekapital från företrädesemission,  

ännu ej registrerat på bokslutsdag 

 437 

                       - 

Summa bundet eget kapital  981                4 245 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond  65 577 44 647  

Balanserat resultat   -44 509 -39 234 

Årets resultat  -3 805 -5 275 

Summa fritt eget kapital  17 263 138 

    

Summa eget kapital  18 244 4 383 

     

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  525 1 861  

Skulder till koncernföretag  1 237 1 512 

Övriga skulder  863 575 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  396 582  

Summa kortfristiga skulder  3 021 4 530 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  21 265 8 913 
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAG 
TKR Not 1 2020-01-01 

2020-12-31 

2019-01-01 

2019-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN                 

Rörelseresultat                                                -3 118 -4 548 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet   - 595 

Erhållen utdelning  - 800 

Erlagd ränta  -87 -164 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital                         

 -3 205 -3 317 

    

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV 

RÖRELSEKAPITAL 

   

Förändring av kundfordringar  750 -751 

Förändring av kortfristiga fordringar  -855 3 295 

Förändring av leverantörsskulder  -1 336 445 

Förändring av kortfristiga skulder   -76  -2 947 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4 722 -3 275 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -45 - 

Lämnade kapitaltillskott                      - -2 500 

Avyttring av dotterföretag                      - 544 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -45 -1 956 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Upptagna lån  2 500 - 

Amortering av lån  -2 500 - 

Nyemission  

Emissionskostnader 

 20 519 

-2 853 

4 858 

- 

Lämnade koncernbidrag  -600 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   17 066 4 858 

    

PERIODENS KASSAFLÖDE               12 299 -373 

Likvida medel vid periodens början   12 385 

Likvida medel vid periodens slut   12 311 12 
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NOTER 
TKR 

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

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

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

 

Intäktsredovisning 

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

omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Intäkter uppkommer från 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. 

 

Aktieägartillskott 

Erhållna aktieägartillskott redovisas som en ökning av fritt eget kapital.  

 

Koncernredovisning 

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. 

 

Immateriella tillgångar 

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. 
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Anläggningstillgångar 

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% 

Patent 20% 

Goodwill  20% 

 

 

Finansiella tillgångar och skulder 

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 

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. 

 

Nedskrivning andelar i dotterföretag 

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/kortfristiga fordringar 

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

inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

 

Låneskulder och leverantörsskulder 

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. 
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Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 

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.  

Leasingavtal 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal för moderbolaget, såväl finansiella som operationella, som operationella 

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. För närvarande 

förekommer inga finansiella leasingavtal i koncernen. 

Inkomstskatter  

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. 

Ersättningar till anställda  

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. 

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som 

avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3). 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys har upprättats enligt indirekt metod och enbart poster som motsvaras av in -respektive 

utbetalningar redovisas i kassaflödet.  

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 
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Soliditet (%) 

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

balansomslutning. 

Not 2 Arvode till revisorer 

Koncernen 

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. 

  

  2020 2019 

PwC AB   
Revisionsuppdrag 165 - 
Rådgivning -                               
 165  

BDO Mälardalen AB     
Revisionsuppdrag - 277 
Rådgivning - 27 
   304 

 

Moderbolaget 

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. 

 

 2020 2019 

PwC AB   
Revisionsuppdrag 75 - 
Rådgivning - - 
 75 - 

BDO Mälardalen AB   
Revisionsuppdrag - 208 
Rådgivning - 27 
  - 235 

 

   

Not 3 Leasingavtal 

Koncernen 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 290 186 (547 573) kronor. 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

 

 2020 2019 
Inom ett år (avser hyra kontor) 132 32 
Senare än ett år men inom 5 år 0 0 
 132  32 
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Moderbolaget 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 290 186 (527 490) kronor.  

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

 

 2020 2019 
Inom ett år (avser hyra kontor) 132 32 
Senare än ett år men inom 5 år 0 0 
 132  32 

 

  

Not 4 Medelantalet anställda 

Koncernen 

 2020 2019 
Medeltalet anställda 5 7 

 

Moderbolaget 

 2020 2019 
Medeltalet anställda 2 2 

 
 

Not 5 Minoritetens resultat 

Koncernen 

Minoritetens andel av årets resultat uppgår till -46 (-44) tkr. Då minoritetsägarna inte har skyldighet att tillskjuta 
motsvarande belopp till majoritetsägarna har den uppkomna fordran på minoriteten 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 1 
MSEK kommer övriga aktieägares andel att uppgå till 35% av det belopp som överstiger 1 MSEK. 
 

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

Koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 6 655 6 655 
Inköp 1 599 0 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 8 254 6 655 
Ingående avskrivningar -1 648 -1 491 
Årets avskrivningar -298 -157 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 946 -1 648 
   
Ingående nedskrivningar -4 661 -3 449 
Årets nedskrivningar 0 -1 212 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -4 661 -4 661 
Utgående redovisat värde 1 647 346 

 

Nedskrivning av bolagets immateriella tillgångar baseras på nu aktuella bedömningar om framtida kassaflöden, vid 
bokslutstillfället bedöms ett värde motsvarande 1 647 tkr på de immateriella tillgångarna ovan vara motiverat. 
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Not 7 Patent 

Koncern 

 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 0 0 
Inköp 45 0  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 45 0  
Ingående avskrivningar 0 0  
Årets avskrivningar -3 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 0 
Utgående redovisat värde 42 0  

 

Moderbolag 
 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 0 0 
Inköp 45 0  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 45 0  
Ingående avskrivningar 0 0  
Årets avskrivningar -3 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 0 
Utgående redovisat värde 42 0  

 

Not 8 Långfristiga skulder 
Koncernen 
 2020-12-31 2019-12-31 
Skulder som förfaller senare ett år från 

balansdagen men inom fem år 662 702 

Skulder som förfaller senare än fem år från 

balansdagen 0 0 

 662 702 

Not 9 Skulder som avser flera poster 
Koncernen 
Koncernens investeringslån från Almi om 919 000 (1 000 000) kronor redovisas under följande poster i 

balansräkningen. 

 2020-12-31 2019-12-31 
Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 662 702 

 662 702 

Kortfristiga skulder   

Övriga skulder till kreditinstitut 257 258 

 257 258 

 

Not 10 Resultat från andelar i dotterbolag/koncernföretag   

Koncernen 
 2020-12-31 2019-12-31 
Resultat vid avyttringar 0 2 261 

 0 2 261 

 

 
 
 



Årsredovisning och koncernredovisning 2020 

 

27 

Moderbolaget 
 2020-12-31 2019-12-31 
Utdelning 0 800 
Resultat vid avyttringar      0 -1 363 

Nedskrivningar 0 0 

  0 -563 

 

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter 
Koncernen 
 

 2020-12-31 2019-12-31 

Räntekostnader till kreditinstitut -169 -100 

Övriga räntekostnader 14                                               -272                                                

  -155 -372 

 

Moderbolaget 
 

 2020-12-31 2019-12-31 

Räntekostnader till kreditinstitut -82 0 

Övriga räntekostnader -15 -164 

  -97 -164 

 

Not 12 Specifikation andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
 

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 

  

Not 13 Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 
 

 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 220 4 621 
Inköp 0 0 

Försäljning/utrangeringar 0 -4 401 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 220 220  

   

Ingående tillskott 8 341 20 334 

Lämnade aktieägartillskott 0 2 500 

Försäljning/utrangeringar 0 -14 394 

Utgående ackumulerade tillskott 8 341 8 341 

   

Ingående nedskrivningar -900 -15 294 

Årets nedskrivningar 0 0 

Försäljning/utrangeringar 0 14 394 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -900 -900 

Utgående redovisat värde 7 661 7 661 

 
Aktieägartillskott har lämnats till Agilit Holding AB om 0 (2 500 000) kr. 
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Not 14 Koncernbidrag 

Moderbolag 

Koncernbidrag uppgående till 600 TKR har lämnats till det helägda dotterbolaget Agilit Holding AB. 

 
Not 15 Skatt på årets resultat 
Koncernen 

Bolaget befinner sig inte i någon skattesituation. Då bolaget befinner sig i en utvecklingsfas har man valt att inte 

aktivera några uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskott. Totalt skattemässigt underskott 

per 31 december 2020 uppgår till 34 510 930 kronor. 

 

Moderbolaget 

Bolaget befinner sig inte i någon skattesituation. Då bolaget befinner sig i en utvecklingsfas har man valt att inte 

aktivera några uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskott. Totalt skattemässigt underskott 

per 31 december 2020 uppgår till 28 676 782 kronor. 

 

Not 16 Eventualförpliktelser 
Koncernen 

Koncernen har, likt föregående år, inga eventualförpliktelser. 

 

Moderbolaget 
 2020-12-31 2019-12-31 
Borgensförbindelser till förmån för 
koncernföretag 100 100 
 100 100 

 

Not 17 Ställda säkerheter 
Koncernen 
 

 2020-12-31 2019-12-31 
Företagsinteckning 1 000 1 500 
 1 000 1 500 

 

Moderbolaget 
Bolaget har, likt föregående år, inga ställda säkerheter.   

 

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Curando meddelade att sista dag för handel i BTA var den 15 januari 2021 och att företrädesemissionen 

registrerats hos Bolagsverket.  

 

Curando förvärvar 100% av FHVCare i Sverige AB. Förvärvspriset uppgår till 2,4 MKR, varav 200 TKR betalas 

kontant och 2,2 MKR med nyemitterade aktier i Curando. 
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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 2020. 

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 2020 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 
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. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 24 april 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 1-5. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

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. 
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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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

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 2020 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. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Lund den 30 mars 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lisa Albertsson 
Auktoriserad revisor 


