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Styrelsen och verkställande direktören för Dignitana AB (publ.) avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Belopp i KSEK om inte annat anges. Belopp inom
parentes avser föregående år.
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Dignitana är per 31 december 2020 en koncern bestående av moderbolaget Dignitana AB (publ), med
huvudkontor i Lund samt de helägda dotterbolagen Dignitana Inc. Dallas, Texas, USA samt Dignitana
Srl. Milano, Italien. 
 
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och anlitar Redeye AB som Certified
Advisor.
 
Dignitana är ett medicinteknikbolag som utvecklar, producerar och marknadsför DigniCap® Scalp
Cooling System, ett patenterat, medicinskt skalpkylningssystem som eliminerar eller kraftigt minskar
håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling, för att på detta sätt förbättra deras
välbefinnande och ge ökad livskvalitet.
 
DigniCap® Scalp Cooling System uppfanns 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och systemet finns
idag tillgängligt i ett 40-tal länder. Systemet har sedan 2015 FDA-godkännande och fick 2017 ett utökat
godkännande från FDA som innebär att DigniCap kan användas av patienter som får
cytostatikabehandling för behandling av solida tumörer vid bröstcancer samt i prostata, äggstockar,
livmoder, lungor och andra vävnader. 
 
Den nya enheten DigniCap Delta erhöll 2019 CE-märkning och godkännande för försäljning inom EU
samt FDA-godkännande för användning av vårdgivare i USA. Utanför USA används DigniCap Delta i
Australien, Italien, Spanien, UK. Israel, Bahrain, Peru och Tyskland.
 
Under hösten 2020 offentliggjorde AMA (American Medical Association) införandet av CPT®-koder
(Current Procedural Terminology), vilket innebär att fr.o.m juli 2021 finns förutsättning för
försäkringsersättning för patienter i USA. Detta är en viktigt regulatorisk händelse, i paritet med FDA
godkännandet 2015.
 
Företaget har sitt säte i Lund.
 
Affärsmodell
Dignitana har i huvudsak två affärsmodeller; på den amerikanska marknaden leasas DigniCap Delta
enheterna ut och bolaget har intäkter från leasingavgifter samt erhåller betalning för behandlingar.
Utanför USA är det vanligare med försäljning av DigniCap Delta system i kombination med intäkter från
service- och underhållsavtal. Utöver detta har bolaget även intäkter från försäljning av individuella
mössor samt förbrukningsvaror och tillbehör, vilket är en ny intäktsström som möjliggjorts i och med den
nya enheten DigniCap Delta.
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
- En extra bolagsstämma hölls 10 februari 2020, vilken beslutade om utgivande och överlåtelse av högst
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- En extra bolagsstämma hölls 10 februari 2020, vilken beslutade om utgivande och överlåtelse av högst

2 500 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner enligt styrelsens förslag. Vid fullt utnyttjande av utgivna
optioner samt tidigare utestående optioner av serie 2017/2020 kommer utspädningseffekten att uppgå till
cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. 
 
-Bolaget har erhållit ett lån utan säkerhet till ett belopp av 353 800 USD från Payroll Protection Program,
ett ekonomiskt stimulansinitiativ med anledning av covid-19 i USA. Detta lån kan komma att
efterskänkas, givet ett godkännande från Payroll Protection Program.
 
-Bolaget har erhållit ett nytt lån från Union Business Leasing (UBL) till ett belopp på 1,5 miljoner USD
till marknadsmässiga villkor.
 
-Årsstämman som hölls den 25 juni i Lund beslutade i samtliga ärenden i enlighet med tidigare
offentliggjorda förslag. Ingrid Atteryd Heiman, William Cronin och Pontus Kristiansson omvaldes till
styrelseledamöter och Klas Arildsson, Ljubo Mrnjavac, Christian Lindgren och Richard DiIorio nyvaldes
till styrelseledamöter. Klas Arildsson nyvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes PWC. 
 
-Bolaget beviljades ett lån utan säkerhet från Adma Förvaltning AB om 20 MSEK.
 
-Bolaget utsåg Redeye till Certified Advisor.
 
-Bolaget utnämnde Karin Almqvist Liwendahl till Finanschef från 1 november.
 
-Bolaget tillkännagav att det amerikanska läkarsällskapet (American Medical Association, AMA) ska
utfärda CPT®-kod(er) (Current Procedural Terminology) för skalpkylning som gäller från den 1 juli
2021.
 
-GenesisCare väljer Dignitana som leverantör för sina onkologiska centra i Australien.
 
-Dignitana tillkännagav en riktad nyemission om 75 MSEK före emissionskostnader för att kunna öka
tillväxttakten och den strategiska övergången till DigniCap Delta. Samtidigt meddelades att bolaget gör
en nedskrivning av äldre generations enheter på ca 7,8 MSEK.
 
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
- Dignitana tillkännagav att den extra bolagsstämma som hölls den 11 januari godkände styrelsens beslut
om den riktade nyemissionen som gjordes den 22 december 2020.
 
- Bolaget har återbetalat det lån om 20 MSEK som erhölls under tredje kvartalet 2020 från Adma
Förvaltnings AB.
 
Forskning och utveckling
DigniCap® Scalp Cooling System är kliniskt godkänt för reducering av håravfall hos cancerpatienter
som genomgår cytostatikabehandling för solida cancertumörer. Den äldre DigniCap modellen C3 har
funnits på marknaden sedan 2009. Modellen har successivt utvecklats genom mjukvaruuppdateringar och
även skalphuvan fick under 2018 en ny design vilket avsevärt förbättrat nyttan för patienterna och
därmed även resulterat i ett ökat användande. 
 
Sedan 2017 har bolaget fokuserat på att ta fram nästa generations skalpkylningsenhet, DigniCap Delta.
Den nya modellen ger betydande förbättringar jämfört med andra system för skalpkylning på marknaden.



Dignitana AB (publ.)
Org.nr 556730-5346

3 (33)
 

   
 

Den nya modellen ger betydande förbättringar jämfört med andra system för skalpkylning på marknaden.

Främst erbjuder DigniCap Delta en ökad patientnytta med de nya patientindividuella mössorna, där varje
patient har en flexibel nedkylande linda samt en justerbar huva som utformats för att optimera
skalpkylningsresultatet och minska klinikernas förvarningsbehov. Till detta kommer att den nya Delta
enheten är mobil och hälften så stor som den tidigare generationen C3, vilket har minskat tidsåtgången
för handhavande av sjukvårdspersonal med ca 80% per patient. Den äldre generationen C3 enheter
kommer successivt fasas ut till förmån för DigniCap Delta.
 
Dignitana kommer fortsätta att förbättra DigniCap Delta för att öka effektiviteten. Bolaget kommer också
att inleda kliniska studier för att undersöka möjligheter att bredda användningsområden av skalpkylning.
 
Bolaget har t.o.m räkenskapsåret aktiverat FoU kostnader, som varit direkt hänförliga till utvecklingen av
DigniCap Delta och de uppgick under året till 739 KSEK. Immateriella tillgångar i koncernen var per 31
december 16 233 KSEK (22 595). 

 
Finansiella kommentarer

Försäljning, resultat och skatt
Under verksamhetsåret 2020 uppgick koncernens nettoomsättning till 46 630 KSEK (40 699), en ökning
med 15%. Moderbolagets nettoomsättning var 31 324 KSEK (27 115).
 
USA marknaden fortsätter att vara motor i övergången till DigniCap Delta och en reviderad affärsmodell
där enheterna leasas till kund. Under året installerades 208 nya DigniCap Delta enheter, vilket gav en
installerad bas på 288 vid årets slut. 
 
Intäkter i USA bolaget inkluderar leasingintäkter och intäkter från behandlingar, vilka utgör en ökande
intäktsström. Utanför USA är det vanligare med försäljning av DigniCap Delta system i kombination
med intäkter från service- och underhållsavtal. Utöver detta har bolaget även intäkter från försäljning av
individuella mössor samt förbrukningsvaror och tillbehör. 
 
Såväl intäkter som kostnader består av olika valutor, främst USD, EUR och SEK. Valutakurseffekter
redovisas i resultaträkningen under övriga intäkter, övriga kostnader, övriga finansiella intäkter och
kostnader samt i balansräkningen under omräkningsdifferenser i eget kapital.
 
Rörelsens kostnader har under året ökat med 21 584 KSEK till 100 657 KSEK (79 073). Nedskrivning av
lager om 3 277 KSEK samt avskrivning av C3 enheter om 4 515 KSEK tillsammans med
valutakurseffekter är komponenter som delvis förklarar ökningen. Underliggande har externa kostnader
minskat under året som en effekt utav minskat resande samt lägre marknadskommunikationskostnader.
Personal kostnader är högre, då antalet anställda ökat.
 
Avskrivningar i koncernen uppgick till -20 764 KSEK (-10 267), vilket inkluderar nedskrivning av C3
enheter om -4 515 KSEK. Ökningen därutöver ska ses i perspektivet av tillväxten på USA marknaden
och den affärsmodell som tillämpas där, vilken innebär att kund leasar skalpkylningsenhet från
Dignitana, som därmed behåller ägandet i egen balansräkning.
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar för koncernen uppgick till -50 700 KSEK (-36 528) och exklusive
av- och nedskrivning av lager samt C3 enheter skulle rörelseresultatet för 2020 uppgått till -42 908
KSEK.
 
Finansnettot i koncernen var -2 263 (KSEK) (-1 423) och bestod i huvudsak av räntor på lån.
 
Koncernens nettoresultat efter finansiella poster uppgick till -52 963 KSEK (-37 950) och i moderbolaget
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Koncernens nettoresultat efter finansiella poster uppgick till -52 963 KSEK (-37 950) och i moderbolaget

-30 069 KSEK (-23 562), där resultatet i såväl koncernen som moderbolaget har belastats med av- och
nedskrivning av lager samt C3 enheter på totalt 7 792 MSEK.
 
Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten var under året -21 303 KSEK (-27 334) och
likvida medel uppgick vid årets slut till 78 770 KSEK (19 433). I likvida medel ingår 75 000 KSEK
hänförligt till nyemission. Dessa medel kunde bolaget dock inte förfoga över förrän emissionen var helt
genomförd, vilket skedde under januari 2021.
 
Bolaget har under året genomfört en nyemission om 75 000 KSEK före emissionskostnader som betydligt
stärkt bolagets finansiella ställning.   
 
Styrelsen tillsammans med ledningen har en konservativ syn på risk och bolaget har under 2020 inte
använt sig av några finansiella instrument för att hantera den valutaexponering som finns i bolaget.
 
Bolaget har efter räkenskapsårets utgång till fullo återbetalat det lån om 20 MSEK som erhölls under
tredje kvartalet 2020 från Adma Förvaltnings AB.
 
Styrelse och ledning följer kontinuerligt bolagets  finansiella ställning och verkar aktivt för att säkertsälla
likviditeten.  Den samlade bedömningen är att de kassaflöden som löpande genereras av en växande
verksamhet, tillsammans med den finansiella ställningen i bolaget, kommer vara tillräckliga att
säkerställa likviditetsbehovet minst för den kommande 12 månaders perioden.
 
Investeringar
Koncernens investeringar under året har uppgått till 20 404 KSEK (20 699) och avser främst DigniCap
Delta maskiner som leasats ut på USA marknaden. Investeringar i immateriella tillgångar under året har
uppgått till 739 KSEK (8 495) och utvecklingskostnader av avseende förbättringar på DigniCap Delta.
 
Medarbetare
Antalet anställda har ökat med 4 under året och uppgick 31 december till 27 (23) medarbetare, varav 59%
kvinnor och 41 % män och medelantalet anställda under året var 27.
 
Likabehandling
Dignitana ska vara en arbetsplats där alla medarbetare ska ha samma rättigheter och skyldigheter samt
utifrån sina förutsättningar, lika möjligheter att utvecklas.
 
 
Bemyndiganden
Vid årsstämma den 25 juni beslutades att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, där
antalet emitterade värdepapper ska begränsas till 10 procent av utestående antal aktier och skall ske till
marknadsmässiga villkor.
 
Ersättning till styrelse, revisor, VD och andra ledande befattningshavare
Arvode och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs på årsstämman. Vid
stämma 25 juni 2020 beslutades att styrelsearvodet ska uppgå till 200 KSEK till styrelseordförande samt
100 KSEK vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Dignitana ska erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att kvalificerade ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till VD och ledande befattningshavare får bestå
i fast och rörlig ersättning samt av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension och eventuella
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i fast och rörlig ersättning samt av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension och eventuella

andra förmåner. Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområde och revideras årligen.
Policy för den rörliga ersättningen sätts av styrelsen och ska utvärderas årligen.
 
Ersättning och övriga villkor för VD sätts av styrelsen. Vid uppsägning av VD gäller en ömsesidig
uppsägningsstid om 6 månader. VD har enligt avtal rätt till 12 månader avgångsvederlag.
 
Andra ledande befattningshavare, som per 31 december var förutom VD, 3 personer. För dessa tillämpas
marknadsmässiga ersättningar och övriga anställningsvillkor. 
 
Bolagsstyrning
Bolagsstyrningen inom Dignitana syftar till att säkerställa att bolaget sköts på ett ansvarsfullt och
effektivt sätt. Bolagsstyrningen utgår ifrån en kombination av regelverk, praxis och interna
policydokument. Med hänsyn till bolagets storlek har bolaget en relativt informell kontroll struktur.
 
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Företaget bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
 
Ägarförhållanden
Namn Antal aktier Antal röster (%)  
ADMA FÖRVALTNINGS AB (Greg Dingizian) 15 370 000 25,38  
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 4 490 617 7,41  
CBLDN-UBS FINANCIAL SERVICES INC (William Cronin
& övriga) 4 189 739 6,92  
EUROSUND AB (Johan Stormby) 3 036 036 5,01  
SWEDBANK ROBUR FONDER 2 642 839 4,36  
SKANDIA FÖRSÄKRINGS (Greg Dingizian & övriga) 2 132 684 3,52  
HANDELSBANKEN FONDER 1 706 834 2,82  
POURSAMAD, AMIR 1 520 095 2,51  
RüLF, SEMMY 1 015 058 1,68  
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 002 155 1,65  
Totalt 37 106 057 61,26  
ÖVRIGA AKTIEÄGARE 23 459 013 38,74  
TOTALT 60 565 070 100  

 
Vid årets utgång hade bolaget ca 2 600 aktieägare, varav de 10 största framgår av tabell ovan.

Dignitana AB är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan november 2011 och var
dessförinnan på Spotlight Market i Stockholm sedan juni 2009. Aktien handlas under kortnamnen DIGN.
Vid utgången av 2020 noterades aktien till 8,24 SEK (8,58) och det totala börsvärdet uppgick till 499
MSEK.  Under året omsattes 19 miljoner aktier, med en högsta betalkurs om 9,54 SEK samt en lägsta om
4,46 SEK 

Dignitana har endast ett aktieslag, där varje aktie berättigar till en röst samt ger lika rätt till bolagets
tillgångar och resultat. Per 31 december hade bolaget 60 565 070 aktier utestående. Bolaget har övertid
gjort nyemissioner samt gett ut teckningsoptioner och i februari 2020 hölls en extra stämma där beslut
togs om utgivande av högst 2 500 000 personaloptioner till nyckelpersoner i bolaget. Tiden för att lösa in
personaloptionerna kommer att pågå från 1 mars 2023 till 31 mars 2023. Skulle alla personaloptioner
som är utestående konverteras, skulle den totala utspädningseffekten uppgå till cirka 4,5 procent.
Personaloptionerna tilldelades vederlagsfritt och kostnader om 960 KSEK kostnadsfördes under 2020.

I december beslutade styrelsen om en riktad nyemission på initialt 41 294 KSEK samt ytterligare 33 706
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I december beslutade styrelsen om en riktad nyemission på initialt 41 294 KSEK samt ytterligare 33 706

KSEK efter godkännande av en extrastämma som hölls i januari 2021. Genom emissionen som omfattade
10 000 000 aktier till en teckningskurs på 7,50 SEK tillförs bolaget 75 000 KSEK före
emissionskostnader. Kapitaltillskottet avser att supportera bolagets fortsatta tillväxt och den strategiska
övergången till DigniCap Delta. Med emissionen kommer bolaget under i januari 2021 ha totalt 65 059
155 aktier, vilket ger en utspädningseffekt på aktier och röster med 15%.

 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
En investering i värdepapper är förknippad med risk. Dignitanas verksamhet påverkas och kan komma att
påverkas av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av företaget. Det finns risker både vad gäller
omständigheter som kan hänföras till Dignitana och sådana som inte har någon särskild koppling till
företaget. 
 
Utan någon särskild ordning och utan fordran på att vara uttömmande följer några av de riskfaktorer och
omständigheter som anses nödvändiga för Dignitanas verksamhet och framtida utveckling. De beskrivna
riskerna är inte en slutgiltig lista över de risker som företaget och dess aktieägare kan utsättas för.
Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för företaget eller som företaget för närvarande inte
anser relevanta kan också ha stor betydelse för Dignitanas verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Sådana risker kan också leda till att företagets aktiekurs faller kraftigt och investerare kan förlora hela
eller en del av sin investering. Utöver detta avsnitt bör investerare också, i sin helhet, överväga övriga
uppgifter i dokumentet samt genomföra en allmän bedömning. 
 
Riskanalys och riskhantering
Dignitana verkar på en konkurrensutsatt marknad med andra globala aktörer som erbjuder skalpkylning i
samband med cytostatikabehandling.  
 
Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av risker och nedan följer några av de
riskfaktorer som Dignitana påverkas eller kan komma att påverkas av. Det finns risker både i fråga om
omständigheter som beror på Dignitana och sådana som inte har någon koppling till bolaget.  Följande är
exempel på risker som berör bolaget (inklusive men utan begränsning): Patent, nyckelpersonal,
tillväxthantering, ledning, omstrukturering, utvecklingskostnader, konkurrenter, beroende av enskilda
kunder, kunder, tillstånd och registreringar, cytostatikabehandling utan biverkningar, alternativa
cancer-behandlingsmetoder, återförsäljare och tillverkare, lönsamhet och framtida kapitalbehov, politiska
risker, pandemirisker, regulatoriska - eller lagändringar, tvister och valutarisker.
 
Risker relaterade till Covid-19
Utbrottet av Covid-19 under våren 2020 har påverkat bolagets möjligheter att nå ut till kunder, men även
kunders möjlighet till att erbjuda skalpkylning som en behandlingsform. Därmed har bolaget också
påverkats finansiellt även om det inte är möjligt att göra en fullständig bedömning.
 
Det finns en osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen av Covid-19 pandemin och bolagets utveckling
samt finansiella ställning kan således komma att påverkas, men i dagsläget går det inte att bedöma
möjliga effekter.
 
Styrelsen är ytterst ansvarig för hantering och uppföljning av dessa risker. Löpande hantering är
delegerad till VD som i sin tur rapporterar till styrelsen.
 
Framtidsutsikter
Styrelsens och ledningens ambition är att utveckla bolaget till att bibehålla positionen som ett ledande
bolag inom skalpkylning genom att fortsätta utveckla och leverera innovativa produkter. Vi kommer
under den kommande perioden utveckla vår marknadsnärvaro med fokus på Europa, Australien samt
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under den kommande perioden utveckla vår marknadsnärvaro med fokus på Europa, Australien samt

valda delar av Asien. Dignitana har en positiv trend och vi räknar med att kunna ge en positiv avkastning
inom en överskådlig tid.
 
Kompetensutveckling samt kundnöjdhet är prioriterade områden för bolaget. Hållbarhet är ett annat
område som ledningen kommer att lyfta fram som ett prioriterat område, där vi fokuserar på hela
produktslivcykeln. Dessa tre huvudområden är basen för bolagets utveckling där vi över tiden planerar
för en stark tillväxt.
      
Flerårsöversikt (Tkr)      
Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 46 630 40 699 33 742 22 941 8 902
Resultat efter finansiella poster -52 963 -37 950 -25 845 -42 415 -32 269
Medelantalet anställda 27 23 20 15 17
Balansomslutning 137 889 81 489 80 374 82 297 63 834
Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg neg neg
Avkastning på totalt kap. (%) neg neg neg neg neg
Soliditet (%) 56 68 68 62 89
      
Moderbolaget 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 31 324 27 115 24 849 18 300 7 767
Resultat efter finansiella poster -30 069 -23 562 -25 796 -42 277 -32 457
Medelantalet anställda 2 2 2 9 8
Balansomslutning 148 499 80 686 73 088 79 343 62 557
Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg neg neg
Avkastning på totalt kap. (%) neg neg neg neg neg
Soliditet (%) 75 87 76 65 91
      

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 118 853 309
årets förlust -30 069 355
 88 783 954
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 88 783 954
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 
 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Nettoomsättning 2 46 630  40 699  
Övriga rörelseintäkter 4 3 327  1 846  
  49 957  42 545  
      
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror  -16 921  -11 559  
Övriga externa kostnader 5, 6, 7, 8 -29 870  -34 985  
Personalkostnader 7, 8, 9 -28 280  -21 367  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 3, 10 -20 764  -10 267  
Övriga rörelsekostnader  -4 822  -895  
  -100 657  -79 073  
Rörelseresultat  -50 700  -36 528  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 1  103  
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -2 264  -1 525  
  -2 263  -1 422  
Resultat efter finansiella poster  -52 963  -37 950  
      
Resultat före skatt  -52 963  -37 950  
      
Skatt på årets resultat 13 0  -85  
Årets resultat  -52 963  -38 035  
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Aktiverade kostnader för utveckling 3 16 233  22 595  
  16 233  22 595  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 10 27 501  22 214  
  27 501  22 214  
      
Summa anläggningstillgångar  43 734  44 809  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Färdiga varor och varor för vidareförsäljning  7 455  9 391  
  7 455  9 391  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  5 435  4 410  
Aktuella skattefordringar  61  269  
Övriga fordringar  1 071  845  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 1 363  2 332  
  7 930  7 856  
      
Kassa och bank 15 78 770  19 433  
Summa omsättningstillgångar  94 155  36 680  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  137 889  81 489  
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 16     
Aktiekapital  6 057  55 059  
Ej registrerat aktiekapital  449  0  
Pågående nyemission  33 256  0  
      
Övrigt tillskjutet kapital  189 436  153 067  
      
Annat eget kapital inklusive årets resultat  -151 562  -153 023  
Summa eget kapital  77 636  55 103  
      
Avsättningar      
Övriga avsättningar  18  0  
  18  0  
      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 17 1 661  1 917  
  1 661  1 917  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 17 7 968  5 506  
Leverantörsskulder  13 327  8 888  
Övriga skulder  23 737  3 401  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 13 542  6 674  
  58 574  24 469  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  137 889  81 489  
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital   
Tkr   

 

 
Aktie-

kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserad
vinst, mm

 
Summa

eget kapital
     
Ingående eget kapital 2019-01-01 48 599 120 918 -114 552 54 965
     
Nyemission 6 460 35 530  41 990
Emissionskostnad  -3 381  -3 381
Årets resultat   -38 035 -38 035
Förändring av omräknings-
differens avseende dotterbolag   -436 -436
     
Utgående eget kapital 2019-12-31 55 059 153 067 -153 023 55 103
     
     
Nyemission 551 40 744  41 294
Pågående nyemission 449 33 256  33 706
Minskning av aktiekapital -49 553  49 553 0
Emissionskostnad  -4 564  -4 564
Emission av teckningsoptioner  189  189
Optionsprogram 2020   960 960
Årets resultat   -52 963 -52 963
Förändring av omräknings-
differens avseende dotterbolag   3 912 3 912
     
Utgående eget kapital 2020-12-31 6 506 222 692 -151 562 77 636
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Koncernens
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -52 963  -37 950  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 19 26 789  9 667  
Betald/Erhållen skatt  253  -425  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital  -25 921  -28 708  
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Förändring av varulager  -1 509  -3 082  
Förändring av kortfristiga fordringar  -1 214  468  
Förändring av kortfristiga skulder  7 341  3 988  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -21 303  -27 334  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 3 -739  -8 495  
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  0  819  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 -19 665  -13 023  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -20 404  -20 699  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  75 000  51 836  
Emissionskostnad  -170  -3 906  
Utställda optioner  189  0  
Upptagna lån  20 000  0  
Förändring långfristiga skulder  3 487  -2 765  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  98 506  45 165  
      
Årets kassaflöde  56 799  -2 868  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  19 433  22 161  
Kursdifferens i likvida medel      
Kursdifferens i likvida medel  2 538  140  
Likvida medel vid årets slut  78 770  19 433  
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 
 

Nettoomsättning 2 31 324  27 115  
Övriga rörelseintäkter 4 3 448  1 847  
  34 772  28 962  
      
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror  -10 257  -6 002  
Övriga externa kostnader 5, 6, 7, 8 -26 372  -33 683  
Personalkostnader 7, 8 -2 301  -1 574  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 3, 10 -20 483  -9 950  
Övriga rörelsekostnader  -4 510  -580  
  -63 923  -51 789  
Rörelseresultat  -29 151  -22 827  
      
Resultat från finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -918  -735  
  -918  -735  
Resultat efter finansiella poster  -30 069  -23 562  
      
Resultat före skatt  -30 069  -23 562  
      
Skatt på årets resultat 13 0  0  
Årets resultat  -30 069  -23 562  
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Aktiverade kostnader för utveckling 3 16 207  22 562  
  16 207  22 562  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 10 27 223  21 719  
  27 223  21 719  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 20, 21 522  522  
Fordringar hos koncernföretag 22 409  0  
  931  522  
Summa anläggningstillgångar  44 361  44 803  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Färdiga varor och varor för vidareförsäljning  6 143  8 474  
  6 143  8 474  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  1 775  1 278  
Fordringar hos koncernföretag  18 207  7 367  
Aktuella skattefordringar  61  314  
Övriga fordringar  911  832  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 536  501  
  21 490  10 292  
      
Kassa och bank  76 505  17 117  
Summa omsättningstillgångar  104 138  35 883  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  148 499  80 686  
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 16, 23     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  6 057  55 059  
Ej registrerat aktiekapital  449  0  
Fond för utvecklingsutgifter  15 631  19 218  
  22 137  74 277  
      
Fritt eget kapital      
Överkursfond  222 692  83 595  
Övrigt fritt eget kapital  -103 839  -63 945  
Årets resultat  -30 069  -23 562  
  88 784  -3 912  
Summa eget kapital  110 921  70 365  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  8 620  4 924  
Övriga skulder  20 120  206  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 8 838  5 191  
Summa kortfristiga skulder  37 578  10 321  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  148 499  80 686  
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital   
Tkr   

 

 
Aktie-

kapital

Fond för
utvecklings-

utgifter
Balanserat

resultat
Summa

eget kapital
     
Ingående eget kapital 2019-01-01 48 599 12 900 -6 181 55 318
     
Nyemission 6 460  35 530 41 990
Emissionskostnad   -3 381 -3 381
Utvecklingsutgifter  6 318 -6 318 0
Årets resultat   -23 562 -23 562
     
Utgående eget kapital 2019-12-31 55 059 19 218 -3 912 70 365
     
Nyemission 551  40 744 41 294
Pågående nyemission 449  33 256 33 706
Minsking av aktiekapital -49 553  49 553 0
Emissionskostnad   -4 564 -4 564
Emission av teckningsoptioner   189 189
Utvecklingsutgifter  -3 588 3 588 0
Årets resultat   -30 069 -30 069
     
Utgående eget kapital 2020-12-31 6 506 15 631 88 784 110 921
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 
 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -30 069  -23 562  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19 24 647  9 350  
Betald/Erhållen skatt  253  -245  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  -5 169  -14 457  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager  -941  -2 165  
Förändring av kundfordringar  -344  0  
Förändring av kortfristiga fordringar  -11 418  -5 871  
Förändring av leverantörsskulder  3 696  0  
Förändring av kortfristiga skulder  -1 152  -6 421  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -15 328  -28 914  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 3 -739  -8 479  
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  0  600  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 -19 564  -12 735  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0  224  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -20 303  -20 390  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  75 000  51 836  
Upptagna lån  20 000  0  
Amortering av lån  0  -1 028  
Emissionskostnad  -170  -3 906  
Utställda optioner  189  0  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  95 019  46 902  
      
Årets kassaflöde  59 388  -2 402  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  17 117  19 519  
Likvida medel vid årets slut  76 505  17 117  



Dignitana AB (publ.)
Org.nr 556730-5346

18 (33)
 

   
 

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.
 
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.
 
Intäktsredovisning
Intäkter från bolagets försäljning, redovisas när följande villkor är uppfyllda:
- då väsentliga förmåner och risker som är förknippade med varornas ägande har överförts till
köparen.
- det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla
bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Koncerns intäkter genereras av direktförsäljning av system, leasingintäkter, betalningar för
behandlingar, intäkter från service- och underhållsavtal, försäljning av individuella mössor samt
förbrukningsvaror och tillbehör. 
 
 
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.
 
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i
balansräkningen har omräknats till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till
genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.
 
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt
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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.
 
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Under materiella
anläggningstillgångar redovisas även de enheter som leasas ut till kund. Samma avskrivningstider, 5
år, tillämpas för dessa tillgångar.
 
Nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar
De bokförda värdena för bolagets tillgångar hänförliga till DigniCap Delta, där bolaget har kvar
tillgången i egen balansräkning, prövas årligen för att bedöma om det finns indikation på behov av
nedskrivning. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde och en nedskrivning görs med
det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet.

En nedskrivning reverseras om det dels finns indikation att nedskrivningsbehov inte längre föreligger
och det har skett förändring i de antaganden som låg till grund för tidigare beräkning av
återvinningsvärde.
 
Nedskrivning av goodwill återförs aldrig.
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år  
   

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
   

Finansiella instrument
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.
 
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
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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.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Leasingintäkter redovisas linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell 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.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda,
bland annat av löner, optionsprogram och betald semester. 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.
 
Ersättningar vid uppsägning
Ersättning vid uppsägning utgår endast när en anställning sagts upp före pensionstidpunkt eller då en
anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot ersättning.
 
Bolaget redovisar avgångsvederlag när uppsägning sker enligt formell plan utan möjlighet att
återkallas, eller som resultat ett erbjudande. Åtaganden som förfaller mer än 12 mån efter balansdagen
diskonteras till nuvärde.
 
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras
planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver
dessa avgifter.
 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
 
Offentliga bidrag
Bolaget har tillämpat BFNAR 2021:1 och redovisar intäkten i det räkenskapsår som stödet hänför sig
till.
 
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda
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erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda

att täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
 
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då
villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas.
 
Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestationen som krävs för att erhålla bidraget
utförts. I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i
balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer
att erhållas.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i
spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 
 
I kassaflödesrapporten har omklassificeringar gjorts relativt bokslutskommuniké 2020 som påverkat
kassaflöde från löpande verksamhet samt kassaflöde från investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med uppdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen
 
Avkastning på total kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen
 
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt).
 
Uppskattningar och bedömningar
 
Dignitana har valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, då företaget
inte bedöms kunna utnyttja underskotten inom en överskådlig framtid.
 
Moderbolaget har skattemässiga underskott uppgående till 262 861 tkr (232 755). 
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Moderbolaget har skattemässiga underskott uppgående till 262 861 tkr (232 755). 

 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
 2020 2019  
    
Nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader    
Utanför EU exkl. USA 1 072 1 565  
USA 38 667 35 333  
Inom EU exkl. Sverige 6 789 3 608  
Sverige 102 193  
 46 630 40 699  
    

Moderbolaget
 2020 2019  
    
Nettoomsättningen fördelning på geografiska marknader    
Utanför EU exkl. USA 1 072 1 565  
USA 25 018 21 749  
Inom EU exkl. Sverige 5 132 3 608  
Sverige 102 193  
 31 324 27 115  
    

Av moderbolagets intäkter avser 25 696 tkr koncerninterna intäkter, varav 25 018 tkr leasingintäkter
från Inc och 678 tkr sålda maskiner/reservdelar till S.R.L. Under året har moderbolagets
koncerninterna inköp från Inc uppgått till 17 057 tkr. Inga koncerninterna inköp har gjorts från S.R.L.
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Not 3 Aktiverade kostnader för utveckling
Koncernen
 2020 2019  
    
Ingående anskaffningsvärden 52 558 44 735  
Årets aktiverade utgifter, inköp 739 8 495  
Försäljningar/utrangeringar 0 -672  
Omräkningsdifferens 2 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 299 52 558  
    
Ingående avskrivningar -29 863 -25 606  
Försäljningar/utrangeringar 0 672  
Årets avskrivningar -7 097 -4 929  
Omräkningsdifferens -6 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar -36 966 -29 863  
    
Ingående nedskrivningar -100 -100  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -100 -100  
    
Utgående redovisat värde 16 233 22 595  
    

Moderbolaget
 2020 2019  
    
Ingående anskaffningsvärden 52 524 44 717  
Årets aktiverade utgifter, inköp 739 8 479  
Försäljningar/utrangeringar 0 -672  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 53 263 52 524  
    
Ingående avskrivningar -29 863 -25 606  
Försäljningar/utrangeringar 0 672  
Årets avskrivningar -7 093 -4 929  
Utgående ackumulerade avskrivningar -36 956 -29 863  
    
Ingående nedskrivningar -100 -100  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -100 -100  
    
Utgående redovisat värde 16 207 22 561  
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Not 4 Övriga intäkter
Koncernen
 2020 2019  
    
Valutakursvinster 2 849 858  
Hyresintäkter 292 446  
Övrigt 186 543  
 3 327 1 847  
    

Moderbolaget
 2020 2019  
    
Valutakursvinster 2 849 858  
Hyresintäkter 292 446  
Övrigt 307 543  
 3 448 1 847  
    

 
Not 5 Leasingavtal
Koncernen
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till  3 560 tkr (2 847).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2020 2019  
    
Inom ett år 3 547 2 326  
Senare än ett år men inom fem år 864 612  
Senare än fem år 0 0  
 4 411 2 938  
    

Moderbolaget
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 770 tkr (2 274).
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 
 2020 2019  
    
Inom ett år 2 126 2 235  
Senare än ett år men inom fem år 864 612  
Senare än fem år 0 0  
 2 990 2 847  
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Not 6 Arvode till revisorer
Koncernen
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 
 2020 2019  
    
PwC    
Revisionsuppdrag 300 275  
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 29 56  
Skatterådgivning 165 275  
Övriga tjänster 432 317  
 926 923  
    

Moderbolaget
 2020 2019  
    
PwC    
Revisionsuppdrag 300 275  
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 29 56  
Skatterådgivning 165 275  
Övriga tjänster 432 317  
 926 923  

 
Not 7 Anställda och personalkostnader
Koncernen
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 16 12  
Män 11 11  
 27 23  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 3 299 3 422  
Övriga anställda 22 048 15 348  
 25 347 18 770  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 0  
Pensionskostnader för övriga anställda 341 147  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 3 057 2 979  
 3 398 3 126  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 28 745 21 896  
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 14 % 17 %  
Andel män i styrelsen 86 % 83 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33,3 % 0 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67,7 % 100 %  
    

Moderbolaget
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 0,5 0,0  
Män 2,0 2,5  
 2,5 2,5  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 699 727  
Övriga anställda 1 399 1 030  
 2 098 1 757  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 0  
Pensionskostnader för övriga anställda 265 179  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 449 345  
 714 524  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 2 812 2 281  
    
    
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 14 % 17 %  
Andel män i styrelsen 86 % 83 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33,3 % 0 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67,7 % 100 %  
    

Uppsägningstiden för VD är sex månader vid såväl uppsägning från befattningshavarens sida som från
Dignitanas sida.
 
Avtal om avgångsvederlag
Avtal med verkställande direktören tecknades i början 2019. VD har enligt avtal rätt till 12 månader
avgångsvederlag.
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Not 8 Ersättning till ledande befattningshavare
Koncernen

 
 

Styrelse-
arvode och

löner
Övrig

ersättning
 

Summa
William Cronin (verkställande direktör) 1 866 685 2 551
Klas Arildsson (styrelseordförande) 100 242 342
Anette Croenstroem (styrelseledamot) 49 0 49
Pontus Kristiansson (styrelseledamot) 50 0 50
Ingrid Atteryd-Heiman (styrelseledamot) 50 107 157
Christian Lindgren (styrelseledamot) 50 0 50
Ljubo Mrnjavac (styrelseledamot) 50 0 50
Richard Di Iorio (styrelseledamot) 50 0 50
Summa 2 265 1 034 3 299
    

Moderbolaget

 
 

Styrelse-
arvode

 
Övrig

ersättning
 

Summa
Klas Arildsson (styrelseordförande) 100 242 342
Pontus Kristiansson (styrelseledamot) 50 0 50
Ingrid Atteryd-Heiman (styrelseledamot) 50 107 157
Christian Lindgren (styrelseledamot) 50 0 50
Ljubo Mrnjavac (styrelseledamot) 50 0 50
Richard Di Iorio (styrelseledamot) 50 0 50
Summa 350 349 699
    

Övriga ersättningar avser marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete utöver styrelseuppdraget i
samband med Investor Relations, finansierings- och andra frågor av strategisk betydelse för företaget.
Arvodet har beslutats av styrelsen gemensamt. Övrig ersättning till VD avser bonus samt del i
personaloptioner som beslutades under 2020.
 
 
Not 9 Optionsprogram
Koncernen
 
Vid en extrastämma februari 2020 beslutades om utgivande och tilldelning av högst 2 500 000
teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget. Ca 2 000 000 av dessa har tilldelats nyckelpersoner i
Dignitana Inc. Teckningsoptionerna har tilldelats vederlagsfritt och har ett värde per option på 1,44
SEK. Programmet löper fram till 2023 och tiden för att lösa in teckningsoptionerna kommer att pågå
från 1 mars 2023 till 31 mars 2023. I bokslutet 2020 har 960 KSEK kostnadsförts, vilket motsvara 1/3
av värdet på de tilldelade optionerna.

I januari 2019 beslutades om syntetiska optioner som tilldelats nyckelpersoner i Dignitana Inc. Total
har 477 500 optioner delats ut och programmet som har en löptid om 3 år kommer vara avslutat den
31 januari 2022. Värde per option är satt till 4 SEK och innehavare av optionerna har rätt till en
kontant ersättning baserat på aktiekurs vid lösentidpunkt med avdrag för värdet på optionen. Under
2020 har ingen innehavare valt att lösa några optioner och i balansräkning finns 1 MSEK upptaget
som upplupen kostnad motsvarade de åtagande som bolaget räknade med per sista december.
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
 2020 2019  
    
Ingående anskaffningsvärden 42 892 30 340  
Inköp 19 653 13 023  
Försäljningar/utrangeringar -23 567 -471  
Omräkningsdifferens -139 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 839 42 892  
    
Ingående avskrivningar -20 678 -15 593  
Försäljningar/utrangeringar 22 895 253  
Årets avskrivningar/nedskrivningar -13 634 -5 338  
Omräkningsdifferens 79 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 338 -20 678  
    
Utgående redovisat värde 27 501 22 214  
    

Av totala utgående ackumulerade anskaffningsvärden avser 31 983 tkr (35 986) system för uthyrning.

Av totala utgående ackumulerade avskrivningar avser  4 894 tkr (14 444) system för uthyrning.
 
Moderbolaget
 2020 2019  
    
Ingående anskaffningsvärden 41 746 29 482  
Inköp 19 565 12 735  
Försäljningar/utrangeringar -23 567 -471  
Omklassificeringar 0 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 37 744 41 746  
    
Ingående avskrivningar -20 027 -15 252  
Försäljningar/utrangeringar 22 895 246  
Årets avskrivningar/nedskrivningar -13 389 -5 021  
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 521 -20 027  
    
Utgående redovisat värde 27 223 21 719  
    

Av totala utgående ackumulerade anskaffningsvärden avser 31 983 tkr (35 986) system för uthyrning.

Av totala utgående ackumulerade avskrivningar avser  4 894 tkr (14 444) system för uthyrning.
 
 
Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
 2020 2019  
Övriga ränteintäkter 1 103  
Kursdifferenser 0 0  
 1 103  
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Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
 2020 2019  
Övriga räntekostnader -1 965 -1 031  
Kursdifferenser -299 -494  
 -2 264 -1 525  
    

Moderbolaget
 2020 2019  
Övriga räntekostnader -619 -12  
Kursdifferenser -299 -723  
 -918 -735  
    

Not 13 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
 2020 2019  
    
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt 0 -85
Totalt redovisad skatt 0 -85
   

Avstämning av effektiv skatt
  2020  2019
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  -52 963  -37 950
     
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 11 334 21,40 8 121
Ej avdragsgilla kostnader -0,01 -8 -0,89 -337
Skatteeffekt på årets ej aktiverade
underskott -21,39 -11 326 -20,74 -7 869
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 -0,22 -85
     
     

Moderbolaget
 2020 2019  
    
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt 0 0
Totalt redovisad skatt 0 0
   

Avstämning av effektiv skatt
  2020  2019
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  -30 069  -23 562
     
Skatt enligt gällande skattesats 21,40 6 435 21,40 5 042
Ej avdragsgilla kostnader -0,03 -8 -0,45 -106
Skatteeffekt på årets ej aktiverade
underskott -21,37 -6 427 -20,95 -4 936
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0
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Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0

     
     

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Förutbetalda hyror 141 237  
Förutbetalda försäkringar 256 231  
Förutbetalda skatter 0 59  
Övriga poster 966 1 805  
 1 363 2 332  
    

Moderbolaget
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Förutbetalda hyror 141 191  
Förutbetalda försäkringar 26 5  
Övriga poster 369 305  
 536 501  
    

 
Not 15 Checkräkningskredit
Koncernen
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 0 417  
Utnyttjad kredit uppgår till 0 329  
    

Not 16 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde  

Antal aktier 60 565 070 0,1  
 60 565 070  
    

 
Not 17 Skulder som avser flera poster
Koncernen
 
Som säkerhet för det lån som finns hos Union Business Leasing har ställts intäkter i Dignitana Inc.
 
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Långfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut, förfaller inom 1-5 år 1 661 1 917  
 1 661 1 917  
    
Kortfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 7 968 5 506  
 7 968 5 506  
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Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Upplupna löner 526 0  
Upplupna arvode 1 218 190  
Upplupna semesterlöner 216 80  
Upplupna sociala avgifter 52 159  
Upplupna emissionskostnader 4 712 0  
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 6 678 3 076  
Övriga poster 140 3 169  
 13 542 6 674  
    

Moderbolaget
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Upplupna arvode 0 190  
Upplupna semesterlöner 216 80  
Upplupna sociala avgifter 52 153  
Upplupna emissionskostnader 4 712 0  
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 3 840 2 739  
Övriga poster 18 2 029  
 8 838 5 191  
    

Not 19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Avskrivningar/Utrangeringar/Nedskrivningar 24 036 10 267  
Kursförluster 57 0  
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 672 0  
Vinst vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 -600  
Kundförluster -153 0  
Optionsprogram 1 840 0  
Övrigt 337 0  
 26 789 9 667  
    

Moderbolaget
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Avskrivningar/Utrangeringar/Nedskrivningar 23 754 9 950  
Kursförluster 56 0  
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 672 0  
Vinst vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 -600  
Kundförluster -153 0  
Övrigt 318 0  
 24 647 9 350  
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Not 20 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 522 522  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 522 522  
    
Utgående redovisat värde 522 522  
    

 
Not 21 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

 
Namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

20-12-31

Bokfört
värde

19-12-31  
Dignitana Inc 100 100 1 000 420 420  
Dignitana Srl 100 100 10 000 102 102  
    522 522  
       
 Org.nr Säte  
Dignitana Inc 47-4817382 Delaware, USA  
Dignitana Srl IT1041963096 Italien  
    

 
Not 22 Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 0 0  
Omklassificeringar 409   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 409 0  
    
Utgående redovisat värde 409 0  
    

Not 23 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget
 2020-12-31   
    
Förslag till vinstdisposition    
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
(kronor):    
    
balanserad vinst 118 853 309   
årets förlust -30 069 355   
 88 783 954   
    
disponeras så att    
i ny räkning överföres 88 783 954   
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Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen
 
För mer information se Förvaltningsberättelsen under avsnitt - Förväntad framtida utveckling samt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
 
 
Lund 2021-04-07
 
 
 
 
Klas Arildsson Ingrid Atteryd Heiman
Ordförande  
  
  
  
Pontus Kristiansson Richard Armand  Di Iorio
  
  
  
  
Christian Lindgren Ljubo Mrnjavac
  
  
  
  
William Cronin  
Verkställande direktör  
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