ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

RÄKENSKAPSÅRET 2018

Curando Nordic AB | 559049-5254 | www.curandonordic.se

iNNEHÅLL
KORT OM 2018

2

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

4

VD KOMMENTERAR

6

CURANDO NORDIC

7

AGILIT

9

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARBILD

10

STYRELSE

11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

12

RESULTATRÄKNING KONCERN

16

BALANSRÄKNING KONCERN

17

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN

19

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG

20

BALANSRÄKNING MODERBOLAG

21

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG

23

NOTER

24

1

KORT OM 2018
Med ”bolaget”, ”Curando” eller ”koncernen” avses Curando Nordic AB med org.nr. 559049–5254 samt bolagets
samtliga dotterbolag. Koncernförhållande uppstod i slutet av juli 2016. Räkenskaperna för Niana AB, den verksamhet
som förvärvades den 31 augusti 2017, har endast inkluderats från och med september 2017.

12 månader (2018-01-01 – 2018-12-31)
•
•
•
•

Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 644 KSEK vilket är en ökning på 48% jämfört med samma
period 2017.
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –18 937KSEK. Resultatet belastades främst av
personal- och konsultkostnader samt av kostnader för utveckling av koncernens webbplattform.
Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,80 SEK.
Soliditeten uppgick per den 31 december till cirka -6,3%.

Resultat per aktie:

Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut. Per den 31 december
2018 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 23 021 490 stycken.

Soliditet:

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

(KSEK)

Nettoomsättning
Försäljningstillväxt (%)
Rörelseresultat (EBITA)
Rörelsemarginal EBITA (%)

Q1
jan - mars
2018

Q2
april - juni
2018

Q3
juli - sept
2018

Q4
okt - dec
2018

Q4
okt - dec
2017

Q1 – Q4
jan - dec
2018

Q1 – Q4
jan - dec
2017*

4 811

4 364

2 690

3 779

5 593

15 644

10 459

800

290

-20

-32

508

48

586

-2 792

-2 663

-2 826

-6 436

-3 663

-14 717

-15 240

-58

-61

-105

-170

-65

-94

-146

Goodwillavskrivningar

-226

-147

-146

-147

41

-666

-116

Rörelseresultat (EBIT)

-3 549

-3 390

-3 587

-8 237

-4 477

-18 762

-17 764

Rörelsemarginal (EBIT %)

-74

-78

-133

-218

-80

-120

-170

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

342

-496

-11 046

-2 099

-3 057

-11 664

-15 369

Soliditet (%)

6,3

-2

53

-6,3

28,4

-6,3

33,7

Nettokassa

1 867

2 431

2 009

1 743

2 881

1 743

2 881

Resultat per aktie (kr)

-0,32

-0,26

-0,16

-0,81

-0,43

-0,81

-1,63

Eget kapital per aktie (kr)

0,05

-0,04

0,31

-0,027

0,39

-0,027

0,39

10 994 644

13 395 829**

23 021 490

23 021 490

10 994 644

23 021 490

10 994 644

Antal aktier vid slutet av
perioden

Omsättning och resultat
Nettoomsättning för helåret 2018 uppgick till 15 644 KSEK. För helåret 2018 uppgick kostnaderna till 36 250 KSEK.
Kostnaderna är främst hänförliga till personalkostnader. Resultatet efter skatt under för helåret 2018 uppgick till -18
680 KSEK. Resultatet är fortsatt starkt belastat av att koncernen varit i uppbyggnadsfas samt nedskrivningar av
tidigare balansförda tillgångar. Det är långa säljcykler för de intäktsdrivande segmenten företagshälsa och leveranser
till försäkringsmarknaden. Antalet tecknade avtal ökar men har inte ännu kunnat påverka den finansiella utvecklingen.

Finansiell ställning
Koncernens tillgångar uppgick per den 31 december 2018 till 9 686 KSEK och utgjordes huvudsakligen av likvida
medel samt investeringar i webbplattform. Koncernens kortfristiga skulder uppgick per samma datum till 9 537 KSEK.
Koncernens skulder utgjordes främst av kortfristiga lån för att stärka likviditeten. Balansomslutningen uppgick per
den 31 december 2018 till 9 686 KSEK.
Styrelsen bedömer att Curando Nordic under 2019 behöver ytterligare finansiering för planerad verksamhet och
framtida satsning. Bolagets ledning och styrelse arbetar för att säkra ytterligare finansiering.
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Investeringar
För helåret 2018 uppgick investering i intern och extern webbplattform till 1 505 KSEK och investering i goodwill
uppgick till 1 197 KSEK. Den huvudsakliga utvecklingen i bolaget, Curandos IT-plattform, kostnadsförs genom
nedskrivning av aktiverade utgifter.

Likviditet och finansiering
Likviditet
Koncernens likvida medel uppgick till 1 743 KSEK per den 31 december 2018.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2018 uppgick till -11 664 KSEK.
Soliditet
Per den 31 december 2018 uppgick soliditeten till -6,3% .
Aktien
Curando Nordic Sweden AB:s aktie är sedan den 22 december 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North. Det
totala antalet aktier vid periodens start (2018-01-01) var enligt Euroclear 10 994 644 stycken och antalet aktier vid
periodens slut (2018-12-31) var enligt Euroclear 23 021 490 stycken. Genomsnittligt antal aktier i Curando Nordic
Sweden AB under perioden 2018-01-01 – 2018-12-3 uppgick till 14 427 001 aktier.
Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för helåret 2018 uppgick till 1 017 KSEK. Moderbolagets kostnader för helåret 2018
uppgick till 8 718 KSEK. Kostnaderna är främst hänförliga till personalkostnader och utveckling av webbplattform.
Resultatet efter skatt för helåret 2018 uppgick till -24 206 KSEK. Huvudparten av förlusterna avser nedskrivning av
dotterbolagsandelar. Moderbolagets likvida medel uppgick per 2018-12-31 till 385 KSEK.
Förslag till disposition av Curando Nordic AB:s resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-1231.
Transaktioner med närstående
Bolagets styrelseordförande Lars Lidgren, har under perioden 1 april till 30 juni 2018, genom sitt delägda bolag
Seagles AB, fakturerat bolaget totalt 270 100 SEK för styrelsearvode.
Bolagets styrelseledamot Polo Looser, har under perioden 1 april till 30 juni 2018, genom sitt schweiziska bolag
Asteroidea AG i Uerikon, fakturerat bolaget totalt 51500 SEK för styrelsearvode.
Härutöver har det inte förekommit några transaktioner med närstående.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2018
•

Dotterbolaget Säkravård Norden AB som hanterade skadereglering avyttrades till First Insurance AB.

•

Huvudägarna Lars Lidgren och Fredrik Thafvelin säkrade en bryggfinansiering om 4 MSEK i syfte att täcka
det av styrelsen bedömda rörelsekapitalbehovet till slutet av andra kvartalet.

•

Norska dotterbolaget Curando AS ingick samarbetsavtal med Viken BHT AS om försäljning av digital
företagshälsa för Viken:s 9 000 anslutna medarbetare.

•

Dotterbolaget Friskare på jobbet Norden AB inledde ett samarbete med Fora AB kring leverans av
företagshälsa till Foras organisation i Stockholm.

•

Avtal med MediCheck AB om leverans av onlinekonsultationer.

•

Största aktieägaren, Academic Medical Group AB, delade ut sina aktier till sina aktieägare.

•

Extra bolagsstämma beslutade att emittera units med företrädesrätt för aktieägarna. Med stöd av
garantiåtaganden gav företrädesemissionen bolaget full emissionslikvid.

•

Mangold agerade likviditetsgarant i Bolagets aktie.

•

Riktad emission till Arenakoncernen AB genomfördes och bolagens samarbete inom företagshälsa
fördjupades.

•

VD Fredrik Thafvelin köpte 100 000 aktier i bolaget.

•

Årsstämman den 31 maj 2018 beslutade om namnändring, till Curando Nordic AB.

•

Dotterbolaget Niana AB tilldelades avtal om träningsledare av Riksdagsförvaltningen efter en upphandling.

•

Utfall i företrädesemission: Totalt omfattade emissionen högst 10 994 644 aktier och högst 10 994 644
TO1. 2 401 185 units, det vill säga 21,84 procent, tecknades med företräde, vilket motsvarade 2 953 457,55
kronor. 8 593 459 units, det vill säga 78,16 procent, tecknades utan företräde samt av emissionsgaranter
vilket motsvarade 10 569 954,57 kronor. Emissionen blev därmed fulltecknad.

•

Curando AS startade upp kontinuerlig mätning av den psykosociala arbetsmiljön hos företagshälsorna
Synergi Helse AS på fyra orter, Bedriftshelsen AS på tre orter samt Viken BHT SA på en ort genom det
forskningsbaserade programmet HealthWatch. Curando AS lanserade också ett nytt koncept, Curando
Aktiv, med fysiska behandlingar på arbetsplatser, onlineläkare, onlinepsykolog, onlinenäringsfysiolog samt
tecknade abonnemang med företag som önskar bättre kontroll på sjukfrånvaron med hjälp av HealthPlace,
vår digitala medarbetar-/chefsportal.

•

Curando Nordic AB bytte Certified Adviser till Erik Penser Bank AB.

•

Curando Nordic AB tecknade trepartsavtal med Gjensidige Försäkring och Tydliga Försäkringsförmedling
om leverans av rådgivningstjänster från vår hälsoväxel.

•

Inför delårsrapporten för tredje kvartalet lämnades information om ändrad planering avseende etablering
och expansion i andra länder samt avseende finansiell målsättning. Vidare informerades om bolagets
styrelsebeslut att reducera kostnader och avyttra delar av verksamheten. Affärsmodellen kompletterades
med en kostnadsfri instegstjänst.

•

Den 12 december 2018 meddelades att Arenakoncernen AB förvärvat dotterbolaget Niana AB från och med
2019-01-01.

•

Curando AS ingick samarbetsavtal med dinHMS AS avseende e-konsultationer.

•

Under november – december genomfördes ett omfattande besparingsprogram i bolaget med
nedbemanning av personal för försäljning och leverans av företagshälsa.
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Övriga händelser efter periodens utgång
•

Den 11 april 2019 gjordes konkursansökan för dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu
Nordic AB. Bakgrunden för detta styrelsebeslut var utebliven respons på de investeringar och insatser som
gjorts för att öka intäkterna från företagshälsan.

•

Den 26 april tecknades avtal med Otiga Group AS i Oslo om köp av Curando AS.

•

Styrelsen enades om att tillföra Bolaget sammanlagt 2,6 MSEK i form av brygglån för att säkra rörelsekapital
nödvändigt för den strategiska processen att renodla verksamheten.

•

Dotterbolaget Agilit Svenska AB ingick avtal med Svensk Vårdförmedling Försäljning AB om licens-, drift och
support av programvaror i Curandos digitala plattform.

•

Verksamheten i dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Nordic AB som gick i konkurs
den 11 april omfattande Företagshälsa samt Hälsoväxeln kommer att drivas vidare och förvärvades av
Svensk Vårdförmedling Försäljning AB den 2 maj 2019.
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VD FREDRIK THAFVELIN KOMMENTERAR
Tillväxt och resultat har under 2018 inte nått de ursprungliga prognoser vi gjort.
Trots intensiva marknads- och säljinsatser och trots kraftig kostnadsreduktion
klarade vi inte att vända det negativa driftsresultatet i ett tillräckligt högt tempo.
Administration, säljorganisation och styrelse var till slut tvungna att acceptera
att detta tog för lång tid och blev för kostsamt. För att ta bolaget vidare blev vi
tvungna att välja bort delar av det kompletta konceptet för modern
företagshälsa. Det var ett tungt beslut för styrelsen. Det var ett svårt besked att
ge till våra kunder och det går också ut över flera av våra duktiga
underleverantörer. Men det var ett nödvändigt beslut. Vi hade inte nog
finansiella resurser för att hantera en etablering av ett koncept som behöver så
många år för att få genomslag. Som investerare menar jag att detta var ett
riktigt beslut. Som ansvarig vd var det ett nederlag!
Även om proaktiva insatser, friska arbetsplatser och god arbetsmiljö får allt mer
fokus både i media, i företagen och i samhället är det inte prioriterat ”på riktigt”.
Det pratas mycket om det men objektivt sett satsas det för lite resurser. Den
gamla traditionella företagshälsan får leva kvar trots att den är både ineffektiv och dyr. På sikt kommer detta att
ändras.
Curando var först i Norden med att etablera digital företagshälsa och det finns andra som börjar följa efter. Vi har
sannolikt också den mest omfattande IT- plattformen för digital företagshälsa av alla aktörerna i Norden. Det är den
vi nu kommer at vårda och utveckla. Vi går från att ha varit en leverantör av både mjukvarutjänster, online tjänster
och fysiska tjänster genom underleverantörer till att ”bara” sälja och leverera mjukvarutjänster. Fram till nu har vi inte
velat släppa in andra aktörer på vår IT-plattform eftersom vi då hade hjälpt konkurrenter. Nu kommer dessa
konkurrenter att kunna bli kunder. På så sett breddar vi vår marknad samtidigt som vi smalnar av vårt tjänsteutbud.
Vi har redan tecknat avtal med Svensk Vårdförmedling Försäljning AB som med ett etablerat callcenterupplägg
kommer att kunna ta över många av våra kunder. Vi räknar också med att flera tidigare samarbetspartner kan komma
att vilja fortsätta med att använda vårt IT-verktyg, till exempel vår ”Trepartsmodul” som håller samman
rehabiliteringsprojekt mellan medarbetaren, arbetsgivaren och de resurser som nyttjas i processen. Detsamma gäller
vår e-learning som både kan säljas till kund som färdiga program eller nyttjas som bas för företag som vill ta fram
egna utbildningsupplägg.
Vår IT-plattform är nu klar att marknadsföras. Den omfattar programvarorna HealthPlace, WorkSpace, Rehab, Elearning, Arbetsmiljöchecklista och C-puls, samtliga avsedda för digital hantering av företagshälsa. Vi är igång med
denna försäljning. Tillsammans med styrelsen tar vi nu fram en reviderad affärs- och finansieringsplan som kommer
att presenteras under tredje kvartalet 2019. Styrelsen stöttar också denna repositionering finansiellt genom att bidra
med en bryggfinansiering.
Vi fokuserar nu till 100 % på kärnan i vårt kunderbjudande, IT- plattformen som hjälper företagen att skapa friskare
arbetsplatser. Vi är nöjda med att ha reducerat våra kostnader kraftigt samtidigt som vi klarat av att behålla den
kärnkompetens som är nödvändig för att behålla vårt försprång i marknaden. I kommande rapporter hoppas vi kunna
visa på att vi nu gjort ett riktigt vägval.

Sollentuna 9 maj 2019
Fredrik Thafvelin
VD, Curando Nordic AB
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CURANDO NORDIC
Hälso- och sjukvårdssystemen står inför stora utmaningar i form av växande vårdköer, brist på personal och ohälsa
på arbetsplatserna. Människor lever längre, är mer aktiva och kräver mer av vården. Nya och bättre – men ofta dyrare
– behandlingar och läkemedel introduceras. Hälso- och sjukvårdens framgångar när det gäller att få människor att
överleva allt fler sjukdomar med hjälp av nya och mer avancerade behandlingsmetoder och mediciner driver upp
vårdkostnaderna ytterligare. Växande vårdköer, brist på sjuksköterskor och en växande andel äldre ställer stora krav
på vården och medför en ökad belastning på hälso- och sjukvårdssystemen. Parallellt med att vi på pappret blivit allt
friskare och lever allt längre fortsätter sjukskrivningarna i dagens samhälle att stiga. Den traditionella företagshälsan
har inte klarat av sin uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utan drunknar i stället i tung rehabilitering.
I vård- och omsorgssektorn, den sektor som har störst andel sjukskrivna, uppgår andelen sjukskrivningar till cirka 10
procent. Vårdens utmaningar kan kort sammanfattas: kraftigt ökande vårdbehov och allt mindre tillgång på
hälsopersonal. Dagens alternativ på lösningar hanterar endast delar av dessa problem. Trots att hälsa, ohälsa och
vård har en klar koppling tvingas kunder söka sig till olika leverantörer och bygga sin egen helhetstjänst. Detta bäddar
för ineffektiv vård.
Curando Nordic erbjuder ett koncept med sammanlänkade IT-tjänster och -verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid
från administration till effektiv leverans av hälsa, vård och omsorg. Grunden är en enkel tanke – mer vård och mindre
resursanvändning med hjälp av IT-verktyg och nytänkande kring leveransprocesserna. Patienterna tar över både en
del av administrationen och en del av kvalitetssäkringen, samtidigt som de upplever att de får en bättre service.
Patienterna administrerar och kvalitetssäkrar delar av sin vårdprocess och blir på så vis en resurs istället för att de
kräver resurser. Detta har potential att bidra till en lösning på ett av samhällets mest aktuella problem – ohälsa och
det stora vårdbehovet.

”Grunden i vårt kunderbjudande bygger på en enkel princip: mer vård och mindre
resursanvändning med hjälp av IT-verktyg och nytänkande av leveransprocesser.”
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Övergripande målsättningar
Curando Nordic har under 2019 som mål att konsolidera sig som en renodlad leverantör av software. Den
övergripande målsättningen är att utveckla ett starkt SAAS (Software as a Service) företag inom vårt
verksamhetsområde vård och hälsa.

Curando Nordics övergripande långsiktiga målsättningar är att:
•
•
•
•

bli en ledande leverantör av hälso- och vårdkoncept i Nordeuropa med hjälp av sin IT-teknologi och
nytänkande av leveransprocesser,
uppnå lönsamhet inom IT-teknologi för hälsa och vård,
kännetecknas som den föredragna leverantören av IT-lösningar för hälsa, vård och omsorg av både kunder,
patienter och anställda, samt
kontinuerligt utveckla digitala hälso- och vårdkoncept i frontlinjen.

Finansiell målsättning
Curando Nordic har för avsikt att skapa ett positivt kassaflöde och ett positiv EBITA för andra halvåret 2019.

Affärsmodell
Curando Nordic är ett e-hälsoföretag byggt på en omfattande IT-plattform och en gedigen kompetensbas inom hälsa
och vård. Bolaget fokuserar på B2B marknaden och företag som levererar förebyggande och rehabiliterande
hälsoinsatser. Styrelsens bedömning är att bolagets kunderbjudande ligger före många av konkurrenternas.
Bolagets affärsmodell baserar sig dels på en möjlighet att på internet kostnadsfritt ansluta sig till en instegstjänst.
Önskar man utvidga omfånget på tjänsten faktureras antigen en löpande månadskostnad som ger tillgång till fler
funktioner, ofta i kombination med en fast kostnad per åtgärd. Månadskostnaden är i utgångspunkten låg och
tilläggstjänsternas pris är volymberoende. Leverantörer av hälsotjänster kan också erbjudas franchiseavtal som ger
dem tillgång till både IT-portalens kundinterface och ett ärendehanteringssystem för den personal som levererar
onlinetjänster eller fysiska tjänster.

Marknad
Curando Nordics övergripande marknadsstrategi är att i första hand fokusera på den privata B2B marknaden i
Norden, företrädesvis företag inom hälsa och vård. Curando Nordic kommer att fortsätta att bygga upp sin
verksamhet i Sverige och Norge. En vidare expansion till de övriga nordiska länderna samt till i övriga Europa är
därefter aktuellt.

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). I december
2019 avyttrades samtliga aktier i Niana AB (100 %) till Arenakoncernen AB.
Efter periodens utgång, 15 april, har Läkartid nu Nordic AB (Curando Privat) och Friskare på jobbet Norden AB
(Curando Företag) försatts i konkurs efter beslut i Curando Nordics styrelse och den 26 april såldes hela innehavet
Curando AS (Norge). Utöver ovanstående har Curando Nordic Sweden AB inga aktieinnehav i andra bolag.
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AGILIT
Hjärtat för Curando är den omfattande digitala IT-plattform som Agilit bygg upp steg för steg tillsammans med sina
kunder i vården. Agilit är ett produkt- och tjänsteföretag som erbjuder IT-baserade lösningar för hälsa, vård och
omsorg. Kunder är både offentlig- och privatdriven verksamhet. All utveckling är kunddriven. Agilits filosofi är att ett
bra IT-system är anpassat till den verksamhet som systemet ska avlasta och inte tvärtom. Agilit bygger därför sin
teknik så att den kan förändras och justeras efter behoven.
Ett väl fungerade IT-verktyg medverkar till att ge mer och bättre vård med mindre insats. Ofta handlar det om att
”flytta tid” från administration och väntan till effektiv vård, skapa översikt, ta bort ”dubbelarbete” och eliminera risken
för misstag. Effektiv logistik skapas genom intelligenta boknings- och ärendehanteringssystem som säkrar att både
personal och utrustning bokas upp på ett smart sätt. På köpet ger detta också nöjda medarbetare som upplever ”flyt”.
Alla de systemlösningar, kopplingar och integrationer från Agilit som utnyttjas i Curandos plattform har utvecklats
över lång tid och har krävt mycket utveckling. Detta tillsammans med den unika kompetens som bolaget därigenom
skaffat sig skapar en naturlig inträdesbarriär för konkurrenterna.

Agilits mest värdeskapande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT-baserad tillgänglighet till allt och alla i hälsa, vård och omsorg
Elektronisk insamling av viktiga nyckeldata innan ett besök i vården
Triage som styr kunden till rätt vårdnivå eller ett riktigt ”nästa steg”
Sekventiell bokning av undersökningar i riktig turordning
Ärendehantering som säkrar att patienter följs upp och får gjort det som skall
göras
Möjlighet att läsa egna ”vård-händelser” såsom provsvar och egen journal online
IT-säkerhet enligt GDPR, vårddialog med säker mail, videokonsultation och mobil
E-triage, dvs sortering av patienter så de kommer till rätt resurs i rätt turordning
Terminaler som tar hand om ankomstanmälan, betalning och frågeformulär
Automatik för påminnelser med SMS, statistikkörningar och personalinkallning
Bokning, av- eller ombokning på internet

Kort om Agilits teknikplattform:
•
•
•
•

Komplett tjänsteplattform i version 5.0 med API:er till många vård- och journalsystem
Unika säkerhetslösningar som möjliggör integration utan att öppna brandväggar
Kodbibliotek och moduluppbyggnad möjliggör återanvändning för nya applikationer
API-generalisering möjliggör utveckling av nya API:er på kort tid

Agilit’s arkitektur

Modulär & komponentbaserad • Flexibel & adaptiv
Bred integration av API:er • Säker

9

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARBILD
Ägarförteckning
Största aktieägarna per den 28 december 2018 enligt Euroclear.
Namn

Antal aktier

Andel av röster och kapital (%)

Fredrik Thafvelin1

3 080 623

13,38%

Algora AB2

3 041 684

13,21%

Arenakoncernen AB

2 676 265

11,63%

Fambo Invest AS

1 816 241

7,89%

Cecilia Thafvelin

1 441 178

6,26%

1 184 400

5,14%

1 140 549

4,95%

Progressio Brage Finans AS

895 575

3,89%

Swedish Growth Fund AB

562 217

2,44%

De La Salle Holding AB

536 666

2,33%

Övriga (cirka 370 ägare)

6 646 092

28,87%

Totalt

23 021 490

100,00%

Almi Invest Syd AB
Försäkringsaktiebolaget, Avanza

Pension3

4

1Privat

och genom bolagen Agilit AB samt Turn Around AS. 160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för likviditetsgaranti.

Ägs till 55% av styrelseordförande Lars Lidgren. Härutöver äger Lars Lidgren via Seagles AB 63 082 aktier i Curando Nordic Sweden
AB, motsvarande cirka 0,27%. Via Academic Medical Group AB, som ägs till 58,5% av Lars Lidgren, 369 739 aktier i Curando Nordic
Sweden AB, motsvarande cirka 1,61%. Bolagsstämma i Academic Medical Group AB har beslutat dela ut samtliga aktier i Curando
Nordic AB till sina aktieägare. Av administrativa skäl har ett mindre antal aktier dock ännu ej överförts till respektive ägare. Via
närstående äger Lars Lidgren 1 740 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 0,01 %.

2

3Notera
4Ägs

att denna ägare har flera underliggande ägare.

till 100% av ledamot Petter Øygarden.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2018
2018

Nybildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Riktad nyemission
Aktieuppdelning 5:1
Nyemission
Riktad nyemission
Riktad nyemission
Nyemission

Pris per
aktie
0,50
0,50
0,50
23,00
23,00
5,80
3,10
1,23
1,23

Kvotvärde
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
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Ökning av
antalet
100 000
410 000
440 000
50 000
86 956
261 000
5 391 824
3 718 198
536 666
2 401 185
9 625 661

Ökning av
aktiekapital
50 000,00
205 000,00
220 000,00
25 000,00
43 478,00
130 500,00
371 820
53 667
240 118
962 566

Totalt antal
aktier
100 000
510 000
950 000
1 000 000
1 086 956
1 347 956
6 739 780
10 457 978
10 994 644
13 395 829
23 020 490

Totalt
aktiekapital
50 000
255 000
475 000
500 000
543 478
673 978
673 978
1 045 798
1 099 464
1 339 583
2 302 149

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 mars 2016. Lars Lidgren är professor emeritus i ortopedi
vid Lunds universitet. Lidgren har publicerat cirka 300 vetenskapliga artiklar och ligger bakom ett
hundratal patent. Vidare är Lidgren entreprenör och har grundat och utvecklat flera internationella
bolag. Lidgren är oberoende i förhållande till ledningen i Bolaget, dock inte oberoende avseende
ägande i Bolaget.
•
•
•
•

Leg. läkare. Professor.
Ortoped, tidigare klinikchef.
Grundare till bolagen Scandimed, Bonesupport, AM e-Consulting och GWS Production.
Styrelseledamot för listade bolagen Orthocell, GWS Production och Bonesupport
Holding.

Fredrik Thafvelin – Styrelseledamot. Fredrik Thafvelin bidrar med erfarenhet inom medicin,
entreprenörskap och management. Efter tid som läkare på sjukhus och i öppenvården har han varit
ledare, först i offentlig vård och därefter i den privata vården. Thafvelin var VD och grundare av
Axess Spesialistklinikker AS, som etablerade flera specialistvårdskoncept i Norge och Sverige.
Därefter var Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare VD för Capio Nordic AB
och vice VD i Capio AB. Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i styrelser inom vård och hälsa såsom
Feelgood, Norlandia Care, Agito, Transmedica och Personalhuset Staffing Group AS. Thafvelin är
inte oberoende i förhållande till Bolaget eller ägande i Bolaget.
•
•
•

Leg. läkare, IMD Business School.
Tidigare VD Capio Nordic AB och vice VD Capio, VD AxessAkuten och Feelgood.
Styrelseordförande i Otiga Group AS.

Polo Looser – Oberoende styrelseledamot sedan september 2016. Polo Looser är managing
partner, medgrundare och styrelseordförande i Asteroidea AG, ett Zurichbaserat bolag. Looser har
en BSc i ekonomi och två executive MBA inom ”Business Transformation” från vardera University
of St. Gallen och Santa Clara (Silicon Valley), samt gedigen erfarenhet inom läkemedels-, medtech, finans- och IT-branschen. Looser är oberoende styrelseledamot i Curando Nordic AB.
•
•
•
•

Kandidatexamen i ekonomi och ledarskap.
Executive MBA i Business Transformation.
Delägare/medgrundare och styrelseordförande i Asteroidea AG.
Adjungerad IESE-professor som undervisar i Executives of Multinationals på IESE
Business School i Barcelona.

Petter Øygarden – Oberoende styrelseledamot sedan september 2016. Petter Øygarden är
arbetande styrelseledamot i Bratsberg Gruppen och VD för Bratsberg Gruppen AS. Øygarden har
20 års erfarenhet som serieentreprenör och har bland annat grundat Conceptor AS, Conceptor
Bolig AS, Bratsberg Gruppen och tjänsteföretag inom sjukvård såsom privata sjukhus och
specialistkliniker. Han har internationell erfarenhet från en VD-post i ett amerikanskt
teknologiföretag. Øygarden är civilekonom och har en amerikansk MBA-examen. Øygarden är
oberoende styrelseledamot i Curando Nordic.
•
•
•

Civilekonom och MBA från USA.
Styrelseordförande i Bratsberg Gruppen-koncernen och VD i Bratsberg Gruppen AS.
20 års erfarenhet av entreprenörskap inom flera företag.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören i Curando Nordic AB, organisationsnummer 559049-5254, med säte i Lund,
Sverige, får härmed avge sin årsredovisning koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TKR.

Information om verksamhet
Curando Nordic har under 2018 sålt och levererat ett helhetskoncept för modern företagshälsa till sina kunder.
Konceptet vilar på en egenutvecklad dataplattform med sammanlänkade IT-tjänster och -verktyg som säkrar kvalitet
och flyttar tid från administration till effektiv leverans av hälsa och vård. Curando företagshälsa har varit organiserad
i en säljorganisation med en vd, säljare och nischkomptens och i en leveransorganisation med sjuksköterskor och
personal för rehabiliteringsuppdrag. Kunderna har haft tillgång på en ”one point of contact” kallad ”Hälsoväxeln” där
alla typer av företagshälsouppdrag hanterats, allt från hälsofrämjande till efterhjälpande insatser hanterats.
Försäljningen av företagshälsa har sedan starten 2016 utvecklats med allt mer digital marknadsföring (content
marketing) parallellt med direkt kontakt med kunder, oftast representerade av HR avdelning och företagsledning.
Sedan starten har det konstaterats att säljcyklerna varit långa, ofta 12 månader eller längre. Under 2018 har en stor
investering gjorts i digital marknadsföring. Detta har ökat trafiken på hemsidorna, tillflödet av leads samt också något
ökat tempot på antalet tecknade avtal. Trots den intensifierade digitala marknadsföringen och kundbearbetningen
som gjorts har inte säljorganisationen lyckats skaffa det kundunderlag och den kritiska volym som legat till grund för
de ursprungligen prognoserna eller kommunicerats i reviderade prognoser.
Leverans av tjänster har baserats på ett nätverk av underleverantörer som kontrakteras för varje uppdrag. De flesta
kontakterna med medarbetare har kunnat hanteras på sjuksköterskenivå. Leverans av övriga tjänster har i mer än
50% av fallen kunnat hanteras ”online”. Resultaten av de insatser som gjorts har varit lovande, kostanden har varit låg
och väsentliga besparingar har kunnat påvisas hos kunderna. Kunderna har varit nöjda med våra tjänster.
Agilit Svenska AB, vårt IT-bolag, har haft två fokusområden under 2018. Huvudfokus har legat på utveckling ITplattformen för företagshälsan. Denna utvecklas och anpassas fortlöpande till både kunderna och användarna på
leveranssidan. Under 2018 har en välfungerande rehabiliteringsmodul tillkommit. Den bygger på ärendehantering och
kopplar samman medarbetare, chefer med rehabiliteringsresurser. Utöver detta har en ”motor” för enkäter utvecklats,
en funktion för anonyma meddelanden/ dialog tagits fram, programvaran för e-learningen har utvecklats och det har
tagits fram en mer avancerad statistikfunktion. Tillsammans med den plattform som ligger som bas för dessa
applikationer har Curando idag en omfattande programvara för sitt verksamhetsområde. Genom att programvaran
till stor del är generaliserad kan den dessutom avvändas för liknande funktioner inom andra områden. Denna ITplattform har ett stort egenvärde och utgör nu basen för den vidare utvecklingen av bolaget.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
•

Dotterbolaget Säkravård Norden AB som hanterade skadereglering avyttrades till First Insurance AB.

•

Huvudägarna Lars Lidgren och Fredrik Thafvelin säkrade en bryggfinansiering om 4 MSEK i syfte att täcka
det av styrelsen bedömda rörelsekapitalbehovet till slutet av andra kvartalet.

•

Norska dotterbolaget Curando AS ingick samarbetsavtal med Viken BHT AS om försäljning av digital
företagshälsa för Viken:s 9 000 anslutna medarbetare.

•

Dotterbolaget Friskare på jobbet Norden AB inledde ett samarbete med Fora AB kring leverans av
företagshälsa till Foras organisation i Stockholm.

•

Avtal med MediCheck AB om leverans av onlinekonsultationer.

•

Största aktieägaren, Academic Medical Group AB, delade ut sina aktier till sina aktieägare.

•

Extra bolagsstämma beslutade att emittera units med företrädesrätt för aktieägarna. Med stöd av
garantiåtaganden gav företrädesemissionen bolaget full emissionslikvid.

•

Mangold agerade likviditetsgarant i Bolagets aktie.

•

Riktad emission till Arenakoncernen AB genomfördes och bolagens samarbete inom företagshälsa
fördjupades.
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•

VD Fredrik Thafvelin köpte 100 000 aktier i bolaget.

•

Årsstämman den 31 maj 2018 beslutade om namnändring, till Curando Nordic AB.

•

Dotterbolaget Niana AB tilldelades avtal om träningsledare av Riksdagsförvaltningen efter en upphandling.

•

Utfall i företrädesemission: Totalt omfattade emissionen högst 10 994 644 aktier och högst 10 994 644
TO1. 2 401 185 units, det vill säga 21,84 procent, tecknades med företräde, vilket motsvarade 2 953 457,55
kronor. 8 593 459 units, det vill säga 78,16 procent, tecknades utan företräde samt av emissionsgaranter
vilket motsvarade 10 569 954,57 kronor. Emissionen blev därmed fulltecknad.

•

Curando AS startade upp kontinuerlig mätning av den psykosociala arbetsmiljön hos företagshälsorna
Synergi Helse AS på fyra orter, Bedriftshelsen AS på tre orter samt Viken BHT SA på en ort genom det
forskningsbaserade programmet HealthWatch. Curando AS lanserade också ett nytt koncept, Curando
Aktiv, med fysiska behandlingar på arbetsplatser, onlineläkare, onlinepsykolog, onlinenäringsfysiolog samt
tecknade abonnemang med företag som önskar bättre kontroll på sjukfrånvaron med hjälp av HealthPlace,
vår digitala medarbetar-/chefsportal.

•

Curando Nordic AB bytte Certified Adviser till Erik Penser Bank AB.

•

Curando Nordic AB tecknade trepartsavtal med Gjensidige Försäkring och Tydliga Försäkringsförmedling
om leverans av rådgivningstjänster från vår hälsoväxel.

•

Inför delårsrapporten för tredje kvartalet lämnades information om ändrad planering avseende etablering
och expansion i andra länder samt avseende finansiell målsättning. Vidare informerades om bolagets
styrelsebeslut att reducera kostnader och avyttra delar av verksamheten. Affärsmodellen kompletterades
med en kostnadsfri instegstjänst.

•

Den 12 december 2018 meddelades att Arenakoncernen AB förvärvat dotterbolaget Niana AB från och med
2019-01-01.

•

Curando AS ingick samarbetsavtal med dinHMS AS avseende e-konsultationer.

•

Under november – december genomfördes ett omfattande besparingsprogram i bolaget med
nedbemanning av personal för försäljning och leverans av företagshälsa.

Framtida utveckling
Curando Nordic hade en ambitiös tillväxtagenda. Bolaget har i alla väsentliga delar försökt genomföra sin
ursprungliga plan. Trots intensifierade marknads- och säljsinsatser har inte prognoserna kunnat uppnås. En fortsatt
oförändrad verksamhetsdrift var därför inte möjlig. Samtidigt har företaget mötts med positivt intresse i
marknaden, och därtill skaffat sig nöjda kunder och användare av de digitala tjänsterna.
Curando Nordic har idag avvecklat de delar av verksamheten som inom rimlig tid inte visat sig ha förutsättningar för
att skapa lönsamhet för att kunna slå vakt om och kommersialisera den omfattande IT-plattform som bolaget har.
Genom att avveckla den egna företagshälsan öppnas för en mångdubbelt större marknad samtidigt som vi kan
fokusera maximalt på produkten. Vi blir ett renodlat SAAS företag. Den kvarvarande verksamheten kommer att ha
en betydligt lägre omsättning samtidigt som kapitalbehovet är kraftigt reducerat och möjligheterna för att skapa
goda marginaler sannolikt är större. Bolaget har behov för ytterligare finansiering. Den slutliga affärs- och
finansieringsplanen kommer att föreligga klar i Q3 2019.
Under det kommande året kommer Curando Nordic att fortsätta satsa på en tydlig varumärkesstrategi med namnet
Curando, marknadsföring och försäljning samt fortsatt produktutveckling i syfte att skapa en ledande position inom
segmentet för digitala tjänster för hälsa, vård och omsorg.

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 Rethinking Care Sweden AB:s
bolagsbeskrivning, publicerad i december 2016. Bolagets fortlevnad förutsätter att ytterligare finansiering säkerställs
under 2019.
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Forskning och utveckling
Utveckling är ett prioriterat område för Curando Nordic AB. Bolaget investerar löpande i utveckling för att bibehålla
sitt tekniska försprång. Bolaget har under året vidareutvecklat sina tekniska plattformar baserat på den återkoppling
som mottagits från kunder och medarbetare och kommer under 2019 att fortsätta denna utveckling av ITplattformen.

Ägarförhållande
Ägarförteckning med ägare över 10 procent av röster och kapital per den 31 december 2018.
Namn

Antal aktier

Andel av röster och kapital (%)

Fredrik Thafvelin1

3 080 623

13,38%

AB2

3 041 684

13,21%

Arenakoncernen AB

2 676 265

11,63%

Övriga (cirka 375 ägare)

14 222 918

61,78%

Totalt

23 021 490

100,00%

Algora

1Privat och genom bolagen Agilit AB samt Turn Around AS. 160 000 aktier utlånade till Mangold Fondkommission för
likviditetsgaranti.

Ägs till 55% av styrelseordförande Lars Lidgren. Härutöver äger Lars Lidgren via Seagles AB 63 082 aktier i Curando Nordic
Sweden AB, motsvarande cirka 0,27%. Via Academic Medical Group AB, som ägs till 58,5% av Lars Lidgren, 369 739 aktier i
Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 1,61%. Bolagsstämma i Academic Medical Group AB har beslutat dela ut samtliga
aktier i Curando Nordic AB till sina aktieägare. Av administrativa skäl har ett mindre antal aktier dock ännu ej överförts till
respektive ägare. Via närstående äger Lars Lidgren 1 740 aktier i Curando Nordic Sweden AB, motsvarande cirka 0,01 %.

2

Flerårsöversikt
Koncernen
(TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2018

2017

2016
(11 mån)

15 644
-18 937
-6,3

10 592
-17 769
33,7

1 545
-8 834
76,4

2018

2017

2016
(11 mån)

1 017
-24 956
40,6

1 645
-11 049
67,2

732
-3 979
85,7

Moderbolag
(TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

Förändring av eget kapital
Koncernen
(TKR)
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Förvärvat eget kapital
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

1 099
1 203

2 302
14

Övrigt
tillskjutet
kapital
30 256
12 659
-58

42 857

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Totalt

-26 894
-197

4 461
13 862
-255

-18 680
-45 771

-18 680
-612

Moderbolag
(TKR)
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
1 099
1 203

2 302

Överkurs- Balanserat
fond
resultat
29 073
-3 979
12 659
-11 049

41 732

Årets resultat

Totalt

-11 049
11 049

15 144
13 862
0

-24 206
-24 206

-24 206
4 800

-15 028

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

balanserad medel
årets förlust

26 704 327
- 24 205 580
2 498 747

disponeras så att
i ny räkning överföres

2 498 747

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

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

15 644
1 505
338
17 487

10 459
3 409
13 868

-6 173
-10 236
-15 705
-4 045

- 2 039
-13 147
-13 922
-2 524

-90
-18 762

-17 764

Resultat efter finansiella poster

2
-177
-18 937

1
-6
-17 769

Resultat före skatt

-18 937

-17 769

257

19

-18 680

-198
-17 948

0

0

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Material och underleverantörer
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Resultat vid försäljning av Säkravård

2,3
4

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Uppskjuten skatt
Skatt på periodens resultat
Årets resultat

5

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
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BALANSRÄKNING – KONCERN
(TKR)

Not 1

2018-12-31

2017-12-31

6

1 715

2 774

7
8

502
2 148

1 317
1 617

9

67

67

4 432

5 775

1 884
686
941
3 511

3 306
707
1 551
5 564

Kassa och bank
Klientmedel

1 743
0
1 743

2 681
200
2 881

Summa omsättningstillgångar

5 254

8 445

SUMMA TILLGÅNGAR

9 686

14 220

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
Webbplattform
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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BALANSRÄKNING – KONCERN
(TKR)

Not 1

2018-12-31

2017-12-31

2 302
42 857
-45 771
-612
-612

1 099
30 256
-26 894
4 461
4 461

0
0

417
417

10,11

760
760

980
980

10,11

240
3 480
0
0
3 991
1 826
9 537

20
3 598
168
200
2 224
2 152
8 362

9 686

14 220

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital (23 021 490 aktier)
Överkursfond
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse
Summa eget kapital

5

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Klientmedel
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN
(TKR)

Not 1

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-18 937
4 045
-14 892

-17 769
2 524
-15 245

1 422
631
-118
1 293
-11 664

-1 996
-983
219
2 636
-15 369

-110
- 700
- 810

6
-4 844
-4 838

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Omklassificering lån
Nyemission
Emissionskostnader
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-250
14 917
-1 055
13 612

1 000
1 000

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-1 138
2 881
1 743

-19 207
22 088
2 881

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före skatt
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV
RÖRELSEKAPITAL
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Förvärv av immateriella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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RESULTATRÄKNING – MODERBOLAG
(TKR)

Not 1

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

1 017
20
1 037

1 645
4
1 649

-6 630
-1 934
-154

- 4 727
-2 826
-115

-7 681

-6 019

-17 180
-95
-24 956

-5 030
-11 049

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

750
-24 206

-11 049

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-24 206

-11 049

Rörelsens kostnader

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2,3
4

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

12
13
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BALANSRÄKNING – MODERBOLAG
(TKR)

Not 1 2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Webbplattform

7

502

656

14,15

9 661

19 257

10 163

19 913

928
141
215
1 284

1 093
135
323
1 552

385
385

1 085
1 085

1 669

2 637

11 832

22 550

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING – MODERBOLAG
(TKR)

Not 1 2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

2 302

1 099

41 732
-15 028
-24 206
4 800

29 073
-3 979
-11 049
15 144

1 416
2 239
3 130
247
7 032

1 111
4 990
1 098
206
7 406

11 832

22 550

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAG
(TKR)

Not 1

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-24 076
14 527
-9 549

-11 049
5 145
-5 904

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV
RÖRELSEKAPITAL
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-268
305
-274
-9 786

1 480
-728
2 697
-2 455

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av dotterföretag
Försäljning av dotterföretag
Kontant reglerade aktietillskott
Förvärv av materiella tillgångar
Förvärv av immateriella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 197
97
-3 676
-4 776

-1 196
-15 111
-771
-17 078

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Emissionskostnader
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 917
-1 055
13 862

-

-700
1 085
385

-19 533
20 618
1 085

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före skatt
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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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 uppkommer från försäljningen av onlineprodukter och utförandet av tjänster och redovisas i posten Nettoomsättning.
Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för onlineprodukter som levererats och tjänster
som utförts, dvs. till försäljningspris exklusive mängdrabatter och liknande prisavdrag samt mervärdesskatt. Belopp som erhålls för
annans räkning ingår inte i Företagets intäkter.
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas
innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas det belopp
som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade
beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad
intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej
fakturerad intäkt.

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%

Webbplattform

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
När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterbolag eller intresseföretag minskat i värde görs en beräkning av
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i Finansiella poster i
resultaträkningen.

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.

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, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

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.
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Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära
skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga
avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs
i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten
skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det
är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till
obeskattade reserver.

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.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)

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

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.

KPMG AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

BDO Mälardalen AB
Revisionsuppdrag
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2018

2017

0
0
0
0

54
0
0
54

354
354

357
357

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.

KPMG AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

BDO Mälardalen AB
Revisionsuppdrag

2018

2017

0
0
0
0

54
0
0
54

182
182

0
0

2018

2017

1 163
1 160
2 323

1 210
1 271
2 481

2018

2017

711
835
1 546

748
495
1 243

2018

2017

21

20

2018

2017

2

3

Not 3 Leasingavtal
Koncernen
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 582 702 (995 139) kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

Moderbolaget
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 761 813 (720 799) kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

Not 4 Medelantalet anställda
Koncernen

Medelantalet anställda

Moderbolaget

Medelantalet anställda
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Not 5 Minoritetens resultat
Koncernen
Minoritetens andel av årets resultat uppgår till -17 (-112) 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. När framtida vinster hänförliga till minoriteten överstiger ansamlade värdet om 129 tkr kommer
minoritetens andel uppgå till skillnaden mellan 129 tkr och dessa vinster.

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 150
1 505
6 655

1 672
3 478
5 150

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-711
-780
-1 491

-167
-544
-711

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 665
-1 784
-3 449

0
-1 665
-1 665

1 715

2 774

Utgående redovisat värde

Nedskrivning av bolagets immateriella tillgångar baseras på nu aktuella bedömningar om framtida kassaflöden, vid
bokslutstillfället bedöms ett värde motsvarande 1 715 tkr på de immateriella tillgångarna vara motiverat.

Not 7 Webbplattform
Koncernen
2018-12-31

2017-12-31

1 514
0
1 514

0
1 514
1 514

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-197
-303
-500

0
-197
-197

Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-512
-512

0
0

502

1 317

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
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Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

771
0
771

771
0
771

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-115
-154
-269

0
-115
-115

502

656

2018-12-31

2017-12-31

1 733
1 197
2 930

0
1 733
1 733

-116
-666
-782

0
-116
-116

2 148

1 617

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

67
0
67

0
67
67

Utgående redovisat värde

67

67

2018-12-31

2017-12-31

760
0
760

720
260
980

Utgående redovisat värde

Not 8 Goodwill
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Avser konst, skrivs ej av.

Not 10 Långfristiga skulder
Koncernen

Skulder som förfaller senare ett år från balansdagen men inom fem år
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
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Not 11 Skulder som avser flera poster
Koncernen
Koncernens investeringslån från Almi om 1 000 000 (1 000 000) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

2018-12-31

2017-12-31

760
760

980
980

240
240

20
20

Not 12 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31

87
-17 267
-17 180

0
-5 030
-5 030

2018-12-31

2017-12-31

-83
-12
-95

0
0
0

Resultat vid avyttringar
Nedskrivningar

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter
Moderbolaget

Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader

Not 14 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Läkartid nu Nordic AB
Agilit Holding AB
Friskare på jobbet Norden AB
Carefindy AB
Niana AB
Curando AS

Kapitalandel
100%
100%
100%
65%
100%
100%

Läkartid nu Nordic AB
Agilit Holding AB
Friskare på jobbet Norden AB
Carefindy AB
Niana AB
Curando AS

Org.nr
559039-2352
559058-5807
559063-3490
559053-8806
556358-4308
919228792

Rösträttsandel
100%
100%
100%
65%
100%
100%
Säte
Lund
Sollentuna
Sollentuna
Lund
Vaxholm
Norge
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Antal
andelar
1 000
500
500
650
1 000
100

Bokfört
värde
0
5 061
0
100
4 000
500
9 661
Eget kapital
321
4 931
57
633
817
-203

Resultat
-843
-1
-4 584
-48
-148
-307

Not 15 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31

3 524
1 197
-100
4 621

500
3 024
0
3 524

Ingående tillskott
Lämnade aktieägartillskott
Försäljning
Utgående ackumulerade tillskott

20 763
4 601
-5 030
20 334

5 563
15 200
0
20 763

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Försäljning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-5 030
-15 294
5 030
-15 294

0
-5030
0
-5 030

9 661

19 257

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
Aktieägartillskott har lämnats till Agilit Holding AB om 4 840 943 (4 840 943) kr.
Aktieägartillskott har lämnats till Friskare på jobbet Norden AB om 10 517 000 (7 387 000) kr.
Aktieägartillskott har lämnats till Säkravård Norden AB om 5 105 327 (5 105 327) kr.
Aktieägartillskott har lämnats till Läkartid nu Nordic AB om 2 430 000 (2 430 000) kr.
Aktieägartillskott har lämnats till Carefindy AB om 1 000 000 (1 000 000) kr.
Aktieägartillskott har lämnats till Curando AS om 1 470 329 (0) kr.

Not 16 Eventualförpliktelser
Koncernen
Koncernen har, likt föregående år, inga eventualförpliktelser.

Moderbolaget
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag

Not 17 Ställda säkerheter
Koncernen

Företagsinteckning

2018-12-31

2017-12-31

100
100

100
100

2018-12-31

2017-12-31

1 500
1 500

1 500
1 500

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

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
•

Den 11 april 2019 gjordes konkursansökan för dotterbolagen Friskare på jobbet Norden AB och Läkartid nu Nordic AB.
Bakgrunden för detta styrelsebeslut var utebliven respons på de investeringar och insatser som gjorts för att öka
intäkterna från företagshälsan.

•

Den 26 april tecknades avtal med Otiga Group AS i Oslo om köp av Curando AS.
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Lars Lidgren

Petter Øygarden

Ordförande

Paul Looser

Fredrik Thafvelin
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 10 maj
BDO Mälardalen AB

Mats Jakobsson
Auktoriserad revisor

32

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 2018.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 12-32 i detta dokument.

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.

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 2018 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.

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.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om
fortsatt drift
Som framgår av förvaltningsberättelsen under rubriken
Risker och osäkerhetsfaktorer är bolaget och koncernen i
behov av ytterligare finansiering inom tolv månader från
räkenskapsårets utgång för att kunna fortsätta med sin
planerade verksamhet. Detta tyder på att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta sin
verksamhet om ytterligare finansiering inte kan säkerställas.

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.

Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
På sidorna 1-11 i detta dokument återfinns annan
information än årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information och
vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

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 2018 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamot 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.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre
kan fortsätta verksamheten.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och
koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

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:

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen i enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 10 maj 2019
BDO Mälardalen AB

Mats Jakobsson
Auktoriserad revisor
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