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Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020 
Med ”Bolaget” eller ”Curando” avses i denna rapport, såvida inget annat anges, Curando Nordic AB med 

org.nr. 559049–5254 och det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB samt det delägda dotterbolaget 

Carefindy AB (ägs till 65 %). 

 

Värt att notera 

Under december genomförde Curando en företrädesemission. Utfallet i emissionen blev totalt cirka 17,5 

MKR före emissionskostnader om cirka 2,9 MKR. Curando tillfördes alltså totalt cirka 14,6 MKR netto. 

 

KONCERNEN 

12 MÅNADER 

2020-01-01 till 2020-12-31 

Koncernens nettoomsättning uppgick till 631 (4 442) TKR.  

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4 345 (-6 454) TKR.  

Resultatet per aktie* efter utspädning i koncernen uppgick till -0,08 (-0,27) kronor.   

Soliditeten** uppgick per den 31 december till 76,2 (-57,0) %.   

 

FJÄRDE KVARTALET  

2020-10-01 till 2020-12-31 

Koncernens nettoomsättning uppgick till 148 (1 086) TKR. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 538 (-3 869) TKR.  

Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 (-0,14) kronor.   

 

MODERBOLAGET 

12 MÅNADER 

2020-01-01 till 2020-12-31 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 297 (653) TKR. 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -3 205 (-5 275) TKR. 

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,22) kronor. 

Soliditeten** uppgick per den 31 december 2020 till 85,8 (49,2) %. 

 

FJÄRDE KVARTALET  

2020-10-01 till 2020-12-31 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 297 (0) TKR. 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -843 (-1 092) TKR. 

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) kronor. 

 
*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning inkluderar genomsnittligt 

antal utestående teckningsoptioner). Totalt antal aktier i bolaget per 31 december 2020 efter genomförd företrädesemission var 

98 104 080 (42 453 338). Bolaget har utfärdat totalt 1 450 000 teckningsoptioner (2019/2022) som kan konverteras till  

1 595 000 aktier från 12 december till 16 december 2022. 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning för 12 månader 2020 uppgick till 57 349 815 (24 239 567) aktier. Genomsnittligt 

antal aktier efter utspädning avseende kvartal 4 uppgick till 63 689 248 (27 893 921) aktier. 

 

**Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutningen. 
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Väsentliga händelser fjärde kvartalet 

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 totalt cirka 17,5 MKR, motsvarande cirka 80%. Ytterligare information framgår 

i PM från den 15 oktober som är publicerat på bolagets hemsida. 

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

företrädesemission. Kallelse med beslutspunkter publicerades den 15 oktober och finns på bolagets 

hemsida. 

Extra bolagsstämma i Curando 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 bolaget ändras.  

 

Curando offentliggjorde prospekt med anledning av förestående företrädesemission. Ytterligare 

information framgår i PM från den 23 november som tillsammans med prospektet är publicerat på 

bolagets hemsida. 

 

Curando offentliggjorde utfall i företrädesemission. Totalt tecknades 43 650 742 nya aktier och Curando 

tillfördes cirka 17,5 MKR före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 2,9 MKR. 

Ytterligare information framgår i PM från den 14 december som är publicerat på bolagets hemsida. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Curando meddelade att sista dag för handel i BTA var den 15 januari 2021 och att företrädesemissionen 

registrerats hos Bolagsverket . 
  

https://curandonordic.se/investerare/cision-article?id=0DCE7B43F99B5686
https://curandonordic.se/investerare/cision-article?id=26EA0AA46B584302
https://curandonordic.se/investerare/cision-article?id=26EA0AA46B584302
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VD Johan Tinnerholm kommenterar  
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. 

 

Lund 26 februari 2021 

/Johan Tinnerholm, VD Curando 
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Om Curando 
Curando är ett Software as a Service (SaaS) företag baserat i Stockholm och Lund. Curando erbjuder 

som renodlad SaaS-leverantör en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags 

processer kring hälsa, hälsotjänster och -data på ett ställe. Med modern teknik ger vi företag och 

vårdgivare bättre förutsättningar att hantera hälsa och ohälsa på företag. Applikationer och integrationer 

på Curandos plattform erbjuder i urval frånvarohantering, hälso- och arbetsmiljöutbildning, anonyma 

meddelanden, beställning och tidsbokning av hälsotjänst och rehabiliteringsuppföljning. Curandos 

kunder och partners olika behov är alltid i fokus och vi anpassar våra digitala tjänster utifrån detta. 

 

Historia 

Curando grundades 2016 som en helhetsleverantör av hälsotjänster mot företag och privatpersoner, 

fysiska så väl som digitala tjänster. I Curando ingår dotterbolaget Agilit som i över tio år har utvecklat 

digitala tjänster och anpassningar till vårdgivare och företag inom den privata och offentliga sektorn. Sen 

slutet på 2019 är Curando ett renodlat SaaS-bolag och fokuserar helt på de digitala tjänster och koncept 

som utvecklats under de åren som Curando och Agilit varit verksamma inom företagshälsa.  

 

Affärsidé, affärsmodell och strategi  

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

plattform för att samla ett företags hälsotjänster och hälsodata på ett ställe. Detta för att effektivisera och 

synliggöra hälsoarbete inom företag samt leverans av tredjepartstjänster rörande hälsa mot företag. 

Målet är att med hjälp av den samlade datan och bilden identifiera vilka åtgärder och förändringar på 

organisations- och gruppnivå som mest effektivt minskar ohälsa och relaterade kostnader inom ett 

företag. Affärsmodellen bygger på B2B försäljning av licenser till Curandos SaaS-plattform för 

företagshälsa direkt mot företagskunder samt försäljning via tjänsteleverantörer (partners) inom hälsa 

mot företag och vårdgivare. 

 

Övergripande mål 

• Att bli den ledande leverantören av SaaS-plattform för hantering av hälso-, vårddata och 

relaterade digitala processer inom företag och mellan företag och vårdgivare.  

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

 

Forskning och utveckling 

Utvecklingsarbete har nu och under det kommande året hög prioritet i Curando i och med omställningen 

till renodlad SaaS-leverantör. Framförallt kommer stor kraft läggas på att utveckla den tekniska 

plattformen Curando 2.0 för att den ska kunna ge Bolaget avancerade och i viss mån unika 

programvaror inom digital hälsa.  

 

Organisation och medarbetare 

I koncernen var medeltalet anställda under fjärde kvartalet 2020 5 (4) personer.  
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen  
Jämförelser mot fjärde kvartalet och helår 2019 är inte relevant att kommentera eftersom koncernen nu 

är en renodlad SaaS leverantör. Siffrorna redovisas dock inom parentes. Jämförelsesiffrorna för 2019 

avser redovisade och reviderade siffror enligt årsredovisningen 2019. 

 

Omsättning 

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 148 (1 086) TKR, medan nettoomsättningen 

för helåret 2020 uppgick till 631 (4 442) TKR. Återkommande intäkter enligt nedan.  

 

SaaS Metrics Okt – dec 

2020 

juli – sept 

2020 

april - juni 

2020 

jan – mars 

2020 

Återkommande kvartalsvisa intäkter (TKR) 148 138 135 185 

Återkommande kvartalsvisa 

intäkter/nettoomsättning (%) 

100 95 100 95 

Churn (%) 0 0 24 0 

 

Kostnader 

Koncernens rörelsekostnader för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 2 143 (1 978) TKR och för helåret 

2020 uppgick de till 6 453 (12 790) TKR. För moderbolaget var motsvarande siffror 1 097 (628) TKR för 

fjärde kvartalet respektive 3 419 (5 201) TKR för helåret 2020.  Koncernen har under senare delen av 

2020 nyrekryterat en programmerare samt lagt resurser på att säkerställa funktionalitet och säkerhet i 

den tekniska plattformen Curando 2.0.  

 

Resultat 

Koncernens resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2020 var -1 538 (-3 869) TKR och för helåret 2020 

uppgick det till -4 345 (-6 454) TKR. För moderbolaget var motsvarande siffror -1 443 (-1 092) TKR 

respektive -3 805 (-5 275) TKR. På årsbasis ligger koncernen på en låg fast kostnadsnivå, vilket innebär 

att med ökad omsättning kommer resultatet snabbt att förbättras. 

 

Likviditet 

Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2020 till 12 730 (79) TKR. Motsvarande siffra för 

moderbolaget var 12 311 (12) TKR. Under fjärde kvartalet genomfördes en företrädesemission som efter 

emissionskostnader tillförde bolaget 14 608 TKR. I samband med emissionen återbetalades avtalsenligt 

lånet från Erik Penser Bank AB uppgående till 2 500 TKR.  

Kassaflödet från koncernens löpande verksamhet uppgick under fjärde kvartalet 2020 till -252 (-597) 

TKR och för helåret 2020 till -3 371 (-7 458) TKR.   

 

Investeringar  

Koncernen har under året aktiverat kostnader för egen utveckling och patent uppgående till 1 644 (0) 

TKR. Arbete med den nya förbättrade tekniska plattformen Curando 2.0 uppgår till 1 599 TKR och patent 

uppgår till 45 TKR. 

 

Soliditet 

Soliditeten för koncernen uppgick per 31 december 2020 till 76,2 (-57,0) % och för moderbolaget var 

motsvarande siffra 85,8 (49,2) %. 
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Going Concern 

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

likvida medel för planerad verksamhet och framtida satsning.  

 

Aktien 

Curando Nordic AB:s aktie är sedan den 22 december 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North. 

Det totala antalet aktier vid periodens start (2020-01-01) uppgick efter genomförd kvittningsemission till 

42 453 338 stycken och antalet aktier vid periodens slut (2020-12-31) uppgick efter genomförd 

företrädesemission till 98 104 080 stycken. Genomsnittligt antal aktier i Curando Nordic AB under 

perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 uppgick till 55 893 371 aktier, motsvarande för fjärde kvartalet 

uppgick till 62 213 470 aktier. 

 

Det finns ett aktieslag i Curando Nordic AB. Bolagets aktie har kortnamn CUR och är listad på Nasdaq  

First North Growth Market i Stockholm. Per 31 december 2020 uppgick antalet aktier i Bolaget till 98 104 

080 (42 453 338). Se tabell nedan för utvecklingen av aktiekapitalet. 

 

 

*Registrerat i januari 2021. 
 

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 kronor 

per teckningsoption. Efter omräkning där hänsyn tas till Företrädesemissionen i 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. 

 

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. Inga andra transaktioner med närstående finns under 2020. 

 

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 4 245 334 

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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Största aktieägarna 

Tabellen nedan visar de tio största aktieägarna i Curando Nordic AB efter genomförd företrädesemission 

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

 

Aktieägare Antal aktier Procent 

Algora AB*                                                                                                                                                      12 635 744  12,88 

Fredrik Thafvelin** 10 580 404 10,78 

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

Progressio Brage Finans AS*** 7 343 534   7,49 

John Fällström 6 636 518 6,76 

Cecilia Thafvelin 5 600 398 5,71 

Turn Around AS**** 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 stycken aktieägare) 30 011 269 30,60 

TOTAL 98 104 080 100,00 
 

* Kontrolleras av styrelsens ordförande, Lars Lidgren. Härutöver kontrollerar Lars Lidgren 207 818 aktier privat och via annat 

bolag. 

** Härutöver kontrollerar styrelseledamot Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via annat bolag samt har 160 000 aktier utlånade till 

Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti i aktien.  

*** Kontrolleras av styrelseledamot Petter Øygarden. 

**** Kontrolleras av styrelseledamot Fredrik Thafvelin. 

 

Redovisningsprinciper 

Denna rapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1(K3). 

 

Revisorns granskning 

Bokslutskommunikén har ej granskats av Bolagets revisor.  

 

Certified Adviser 

Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser. 
 

Kommande finansiella rapporter 

Årsredovisning 2020: 30 mars 2021 

Årsstämma: 6 maj 2021 

Delårsrapport första kvartalet: 26 maj 2021 

Delårsrapport andra kvartalet 2021: 27 augusti 2021 

Delårsrapport tredje kvartalet 2021: 26 november 2021 

Bokslutskommuniké 2021: 25 februari 2022 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

COVID-19  

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. 

 

Andra risker och osäkerhetsfaktorer 

Andra utmaningar handlar att möta efterfrågan och hålla utvecklingstakten uppe. Särskilt i de 

efterdyningar som uppstår när väl restriktioner och läge i samband med COVID-19 pandemin förbättras. 

Curando antar att efterfrågan och leveranser kommer att öka ytterligare i och med detta. Curando har 

också en kommunikativ utmaning när det kommer till att förmedla sin nya profil och erbjudande på kort 

sikt. Marknaden har initialt visat goda tecken och har reagerat positivt när det kommer till detta men 

utmaningen kring att profilera Curando som en renodlad SaaS leverantör kvarstår. Detta är viktigt inte 

minst för att tidigare konkurrenter inom företagshälsa ska bli varse att Curando numera inte är en 

konkurrent utan en möjlighet. För vidare information om risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till 

Bolagets hemsida.  

 

Framläggande av bokslutskommuniké för fjärde kvartalet samt helåret 2020 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande 
översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.  
 
Lund, februari 2021 
Curando Nordic AB (publ) 
 
Lars Lidgren, styrelseordförande 
Polo Looser, styrelseledamot 
Semmy Rülf, styrelseledamot 
Fredrik Thafvelin, styrelseledamot 
Petter Øygarden, styrelseledamot 
Johan Tinnerholm, verkställande direktör 
 

För ytterligare information 

Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 – 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se. 
 

  

mailto:johan.tinnerholm@curando.se
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Koncernens resultaträkning 
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). Jämförelsesiffrorna för 2019 avser redovisade och reviderade siffror enligt 

årsredovisningen 2019. 

  
TKR okt - dec  

2020 
okt - dec 

2019 
jan - dec  

2020 
jan - dec  

2019 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 148 1 086 631 4 442 

Aktiverat arbete för egen räkning 518 -474 1 599 - 

Övriga rörelseintäkter -2 - 23 5 

Summa rörelseintäkter 664 612 2 253 4 447 

     

Rörelsens kostnader     

Material och underleverantörer - - - -543 

Övriga externa kostnader -896 -734 -2 722 -4 245 

Personalkostnader -1 131 -1 142 -3 430 -6 134 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

-116 
 

-102 
 

-301 -1 868 

Summa rörelsekostnader -2 143 -1 978 -6 453         -12 790 

     

Rörelseresultat -1 479 -1 366 -4 200 -8 343 

     

Resultat från finansiella poster     

Resultat från andelar i dotterbolag - 5 345 - 2 261 

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 10 - 

Räntekostnader och liknande resultatposter -59 -110 -155 -372 

     

Resultat efter finansiella poster -1 538 -3 869 -4 345 -6 454 

     

Resultat före skatt -1 538 -3 869 -4 345 -6 454 

     

Skatt  - - - - 

Periodens resultat -1 538 -3 869 -4 345 -6 454 

 

 

Koncernens resultat per aktie okt - dec  
2020 

okt - dec  
2019 

jan - dec  
2020 

jan - dec  
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 62 213 470 27 555 588  55 893 371 24 155 014 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 63 689 248 27 893 921  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 (räknat på 
genomsnittligt antal aktier) 

-0,02 -0,14 -0,08 -0,27 

Resultat per aktie efter utspädning (räknat på 
genomsnittligt antal aktier) 

-0,02 -0,14 -0,08 -0,27 

 
*Utspädningen tar hänsyn till totala antalet utestående teckningsoptioner.  

**Antalet aktier avseende 2019 anger antalet aktier efter genomförd kvittningsemission. 
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Koncernens balansräkning 
TKR 31 december 

2020 
31 december 

2019 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 

1 647 346 

Patent 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 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Aktiekapital *544 2 302 

Aktikapital från kvittningsemission, ej reg. - 1 943 

Aktiekapital från företrädesemission, ej reg. 437 - 

Överkursfond  65 577 44 647 

Balanserat resultat inklusive årets resultat -55 223 -50 878 

   

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

11 335 -1 986 

Summa eget kapital 11 335 -1 986 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 662 702 

Summa långfristiga skulder 662 702 

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 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 

 
*Minskning av kvotvärdet på bolagets aktier från 10 öre till 1 öre är genomförd under 2020. Minskningen avsattes till fritt eget 

kapital utan indragning av aktier. Det totala egna kapitalet efter minskningen är således oförändrat. 
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Koncernens förändring av eget kapital 
 
 

TKR 

 
 

Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 

 
 

Totalt 

Ingående eget kapital 2020-01-01  4 245 44 647 -50 878 -1 986 
Nyemission  1 200 1 800 - 3 000 
Företrädesemission, ej registrerat 31/12 436 14 172 - 14 608 
Teckningsoptioner -      58 - 58 
Förändring aktiekapital -4 900 4 900 - - 
Årets resultat - - -4 345 -4 345 

Utgående eget kapital 2020-12-31  981 65 577 -55 223 11 335 

 
     
 
 

TKR 

 
 

Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 

 
 

Totalt 

Ingående eget kapital 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 

Utgående eget kapital 2019-12-31  4 245 44 647 -50 878 -1 986 
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Koncernens kassaflödesanalys 
TKR okt – dec  

2020 
okt – dec  

2019 
jan – dec  

2020 
jan – dec  

2019 

Löpande verksamhet     

Rörelseresultat -1 479 -1 366 -4 200 -8 343 

Justering av poster som inte ingår i 
kassaflödet  

116 -2 685  301 1 962 

Erhållen utdelning - - - 800 

Erlagd / erhållen ränta -59 -110 -145 -372 

Kassaflöde från löpande verksamhet före 
förändringar av rörelsekapital  

-1 422 -4 161 -4 044 -5 953 

     

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital 

    

Förändring kundfordringar 396 -3 704 2 458  -2 151 

Förändring av kortfristiga fordringar 165 4 241 112 3 922 

Förändring av leverantörsskulder 77 1 683 -1 948 514 

Förändring av kortfristiga skulder 532 1 344 51 -3 790 

     

Kassaflöde från löpande verksamhet -252 -597 -3 371 -7 458 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i immateriella tillgångar                     -518 - -1 644 - 

Försäljning av finansiella tillgångar  - 450 - 994 

     

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-518 450 -1 644 994 

     

Finansieringsverksamheten     

Upptagna lån - - 2 500 - 

Amortering av lån -2 500 -58 -2 500 -58 

Omklassificering lån - -4 653  - - 

Nyemission  14 666 4 858 17 666 4 858 

     

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

12 166 147 17 666  4 800 

     

Periodens kassaflöde              11 396 0 12 651 -1 664 

Likvida medel vid periodens början  1 334 79 79 1 743 

     

Likvida medel vid periodens slut 12 730 79 12 730 79 
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Moderbolagets resultaträkning 
TKR okt – dec  

2020 
okt – dec  

2019 
jan - dec  

2020 
jan - dec  

2019 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 297 - 297 653 

Övriga rörelseintäkter -3 - 4 - 

Summa rörelseintäkter 294 - 301 653 

     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -761 -115 -2 378 -2 906 

Personalkostnader -333 -127 -1 038 -1 793 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

-3 
 

-386 -3 
 

-502 

Summa rörelsekostnader -1 097 -628 -3 419 -5 201 

     

Rörelseresultat -803 -628 -3 118 -4 548 

     

Resultat från finansiella poster     

Resultat från andelar i koncernföretag - -427 - -563 

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 10 - 

Räntekostnader och liknande resultatposter -40 -37 -97 -164 

Resultat efter finansiella poster -843 -1 092 -3 205 -5 275 

     
Bokslutsdispositioner -600 - -600 - 

     

Resultat före skatt -1 443 -1 092 -3 805 -5 275 

     

Skatt på periodens resultat - - - - 

Periodens resultat -1 443 -1 092 -3 805 -5 275 

 
Moderbolagets resultat per aktie okt – dec  

2020 
okt – dec  

2019 
jan - dec  

2020 
jan - dec  

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 62 213 470 27 555 588  55 893 371 24 155 014 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 63 689 248 27 893 921  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 (räknat på 
genomsnittligt antal aktier) 

-0,02 -0,04 -0,07 -0,22 

Resultat per aktie efter utspädning (räknat på 
genomsnittligt antal aktier) 

-0,02 -0,04 -0,07 -0,22 

 
*utspädningen tar hänsyn till totala antalet utestående teckningsoptioner. 

**antalet aktier avseende 2019 anger antalet aktier efter genomförd kvittningsemission  
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Moderbolagets balansräkning 
TKR 31 dec  

2020 
31 dec  

2019 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Patent 42 - 

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 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 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital *544 2 302 

Aktiekapital från kvittningsemission, ej reg. - 1 943 

Aktiekapital från företrädesemission, ej reg. 437 - 

Summa bundet eget kapital 981 4 245 

   

Fritt eget kapital   

Överkursfond  65 577 44 647 

Balanserat resultat -44 509 -39 234 

Periodens resultat -3 805 -5 275 

Summa fritt eget kapital 17 263  138 

Summa eget kapital 18 244 4 383 

   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut - - 

Summa långfristiga skulder - - 

   

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 

 
*Minskning av kvotvärdet på bolagets aktier från 10 öre till 1 öre är nu genomförd. Minskningen av aktiekapitalet avsattes till fritt 

eget kapital utan indragning av aktier. Det totala egna kapitalet efter minskningen är således oförändrat. 
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Moderbolagets förändring av eget kapital 
 
TKR 

Aktie-
kapital 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

 
Totalt 

Ingående eget kapital 2020-01-01  4 245 44 647 -39 234 -5 275 4 383 
Nyemission 1 200 1 800 - - 3 000 
Företrädesemission, ej registrerat 31/12 436 14 172 - - 14 608 
Teckningsoptioner - 58 - - 58 
Förändring av aktiekapital -4 900 4 900 - - - 
Disposition enligt beslut av årets årsstämma - - -5 275 5 275 - 
Årets resultat - - - -3 805 -3 805 

Utgående eget kapital 2020-12-31  981 65 577 44 509 -3 805 18 244 

 

 

 
 
TKR 

Aktie-
kapital 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

 
Totalt 

Ingående eget kapital 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 

Utgående eget kapital 2019-12-31  4 245 44 647 -39 234 -5 275 4 383 
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Kassaflödesanalys moderbolag 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Curando Nordic AB (publ) 

Kung Oskars väg 11 c 
222 35 Lund 

TKR okt – dec  
2020 

okt – dec  
2019 

jan – dec 
2020 

jan – dec  
2019 

Löpande verksamhet     

Rörelseresultat -803 -628 -3 118 -4 548 

Justering av poster som inte ingår i 
kassaflödet  

- -841 - 595 

Erhållen utdelning - - - 800 

Erhållen/Erlagd ränta -40 -37 -87 -164 

Kassaflöde från löpande verksamhet före 
förändringar av rörelsekapital                         

-843 -1 506 -3 205 -3 317 

     

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital 

    

Förändring av kundfordringar - -751 750 -751 

Förändring av kortfristiga fordringar -259 4 575 -855 3 295 

Förändring av leverantörsskulder 76 114 -1 336 445 

Förändring av kortfristiga skulder 546 -127 -76 -2 947 

     

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-480 2 304 -4 722 -3 275 

     

Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella anl.tillgångar - - -45 - 

Lämnade kapitaltillskott - -2 500 - -2 500 

Försäljning av dotterföretag  - - - 544 

     

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

- -2 500 -45 -1 956 

     

Finansieringsverksamheten      

Upptagna lån - - 2 500 - 

Amortering lån -2 500 - -2 500 - 

Omklassificering lån - -4 653 - - 

Nyemission  14 666 4 858 17 666 4 858 

Lämnat koncernbidrag -600 - -600 - 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

11 566 205 17 066 4 858 

 
    

Periodens kassaflöde              11 086 9 12 299 -373 

Likvida medel vid periodens början  1 225 3 12 385 

     

Likvida medel vid periodens slut 12 311 12 12 311 12 


