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Kvartalet i sammandrag koncernen 
 
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018 

• Totala intäkter ökade till 5 077 tkr (2 224 tkr) 
• Nettoomsättningen ökade till 4 226 tkr (1 844 tkr) 
• Rörelseresultatet uppgick till -5 901 tkr (-5 710 tkr) 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 282 tkr (-5 744 tkr) 
• Resultat per aktie -0,37 kr (-0,38 kr)	
• Eget kapital i koncernen per 31 december uppgick till 3 386 tkr (2017-12-31; 15,769 tkr) 	
• Aktiekapitalet inklusive ej registrerat aktiekapital per 31 december uppgick till 4 052 tkr (2017-12-31; 

3 113 tkr)  
• Likvida medel per 31 december uppgick till 2 451 tkr (2017-12-31; 5 093 tkr). Likviditeten uppgick till 

94 % (2017-12-31; 99 %) 
• Soliditeten uppgick till 11% (2017-12-31; 61%) 
• Antal aktier vid periodens utgång var 16 674 539 st (2017-12-31; 15 565 451 st) 

Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att bolaget är rätt positionerat för att mångdubbla 
omsättningen under de närmaste åren. 

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018 

• Totala intäkter ökade till 14 422 (7 279)  
• Nettoomsättningen ökade till 11 466 tkr (6 604 tkr) 
• Rörelseresultatet uppgick till -17 691 tkr (-16 802 tkr) 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -19 133 tkr (-16 935 tkr) 
• Resultat per aktie uppgick till -1,14 kr (-1,29 kr) 

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.  
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VD har ordet   
Camanio Care har tagit flera steg för att utveckla och kommersialisera vårt 
erbjudande. Vi har levererat tillsynsroboten Giraff till flera kommuner, integrerat 
den digitala plattformen Vital Smart Care samt tagit fram nya lösningar för 
medicinsk vård i hemmet.  

Totala intäkter ökade med 97 procent till 14,4 (7,3) miljoner kronor för året och 
med 132 procent till 5,1 (2,2) miljoner kronor för kvartalet. Detta drevs av en 
större efterfrågan av våra lösningar och ökad investeringsvilja hos svenska 
kommuner. Dessutom påverkade förvärvet av Vital Integration omsättningen 
positivt under kvartalet. Integrationskostnader efter förvärvet och deltagande på 
flera branschmässor gjorde att rörelseresultatet förändrades något till -5,9 (-5,7) 
miljoner kronor i kvartalet.  

Vårt uppdrag 
Camanio Care erbjuder smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet. Våra lösningar ökar 
tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten vid vård eller omsorg i hemmet. Idag erbjuder vi en attraktiv 
helhetslösning inom välfärdsteknik med produkter och tjänster som Vital Smart Care-plattformen, BikeAround, 
Bestic och Giraff. Vi kompletterar dessa med utvalda produkter från andra leverantörer, nu senast med digitala 
terapidjur.  

Vår vision är att optimera mixen mellan fysisk och digital omsorg. Vi drivs av våra värderingar för att 
säkerhetsställa trygghet, god livskvalitet, värdighet och självständighet för individen samtidigt som vi hjälper 
vårdorganisationer att arbeta effektivt. Vår ambition är att bli världsledande inom välfärdsteknologi genom att i 
nära samarbete med vårdorganisationer bidra till deras digitalisering. 

Utveckling av vårt produkterbjudande 
Under hösten bekräftade vi potentialen i förvärvet av VITAL Integration. Vital Smart Care är en digital 
tjänsteplattform som binder ihop framtida vård- och omsorgstjänster i hemmet och därmed stärker 
förutsättningarna för alla våra produkter. Men det kommer bli ännu bättre. Genom Vital Smart Care kopplar vi 
upp våra tjänster och produkter med varandra och till molnet. Det innebär att vi kan samla in data från ett 
ekosystem av olika sensorer som larm, kameror, lås, spisvakter och kognitiva hjälpmedel. Vi integrerar också 
data genom ICE, en hälsohub, som kopplar ihop medicinsk mätutrustning och sensorer i hemmet för att 
leverera data in mot vården för patienter med kroniska sjukdomar. Vi tror på datainsamling för en effektiv och 
värdig vård och omsorg i hemmet. Det öppnar för nya analyser och affärsmöjligheter.  

En viktig långsiktig satsning är 5G (femte generationens nätverk) för uppkopplad välfärdsteknik. 5G kommer 
lyfta välfärdsteknik till en ny nivå genom att göra uppkopplade produkter och tjänster snabbare och smartare. 
Därför är vi glada att Vinnova under kvartalet beslutat att bidra till att finansiera vår vidareutveckling för 5G.  

Kommersialisering 
De svenska kommunerna, landstingen och andra organisationer ökar steg för steg acceptansen och 
investeringstakten i välfärdsteknik. Under kvartalet har till exempel kommunerna Kävlinge, Vetlanda, Värnamo, 
Tomelilla och Botkyrka, samt stadsdelsnämnden Hässelby i Stockholms stad, köpt vår upplevelsecykel 
BikeAround Screen. Vi har också levererat Giraff till kommuner som Lidingö, Kalix och Hultsfred, med flera.  

Kommersiellt har vi stärkt oss genom att se till att vi har två ben på vår affärsmodell. Dels vår traditionella 
intäkt genom försäljning av produkter men sedan förvärvet av Vital har vi också fått en större möjlighet till 
återkommande intäkter baserat på antal brukare och tjänster. Vi når också våra kunder på flera sätt. För att 
öka tillgängligheten driver vi egen e-handel, vilket etablerat sig som en framgångsrik försäljningskanal 
framförallt för våra digitala terapidjur och för merförsäljning till befintliga kunder. 

Vi har global räckvidd genom dotterbolag i USA och distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien 
och i ett 10-tal europeiska länder. Under kvartalet fick vi mycket uppmärksamhet internationellt, bland annat 
lyftes vi av Tidningen CIO Applications Europe som ett topp 10 ledande företag inom robotik. Vi har också 
uppmärksammats av Invest Stockholm som satt upp Camanio Care som ett av fem nya företag på sin Life 
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Science Hotlist och under våren tilldelades Camanio Care utmärkelsen Swecare Rising Star Award ur HM 
Drottning Silvias hand. Vår Giraff hälsade Svensk Näringslivs gäster välkomna från scenen på ett evenemang för 
AI och innovation på Microsofts kontor Bryssel. Vi deltog också i AgeingFit mässan i Lilles i Frankrike. I januari 
på MVTe-mässan lanserade vi en visningsmiljö i Virtual Reality för att visa upp Camanio Cares framtidsvisioner 
för smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet. I USA har vi nya kunder och möter stort intresse för våra 
lösningar. Nu förbereder vi oss på att delta på Stanford Assistive Technology i slutet av månaden. 

Mångdubbla omsättningen under de närmaste åren  
Camanio Care har en drivande roll inom digitaliseringen av omsorg och vård i hemmet. Vi har ett ledande 
produktutbud med internationellt konkurrenskraftiga lösningar och genomför nu en kommersialisering. 

Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att bolaget är rätt positionerat för att mångdubbla 
omsättningen under de närmaste åren. Vi står inför en mycket intressant resa. Bedömningen bygger på att 
vårdorganisationer fortsätter att öka satsningarna på välfärdsteknik och naturligtvis att vi fortsätter investera i 
ett konkurrenskraftigt produkt- och tjäsnteutbud. 

Under kvartalet stärktes kassan av en nyemission och vi planerar en nyemission under våren. Vi har ett starkt 
stöd av nuvarande investerare för att fortsätta med våra strategiska tillväxtplaner.  

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care 

 

 

Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det fjärde kvartalet 
Totala intäkter ökade med 97 procent till 14,4 (7,3) miljoner kronor för året och med 132 procent till 5,1 (2,2) 
miljoner kronor för kvartalet. Den starka utvecklingen under året drevs av efterfrågan på bolagets produkter 
samt förvärvet av Vital. Under fjärde kvartalet bidrog e-handel av terapidjur starkt till tillväxten. 

Bolaget är under en uppbyggnadsfas med satsningar på teknikutveckling, räckvidd och personal. 
Rörelseresultatet förändrades något till -5,9 (-5,7) miljoner kronor för kvartalet och uppgick till -17,7 (-16,8) 
miljoner kronor för året. Resultatet efter skatt blev lägre främst på grund av ökade finansiella kostnader. I 
slutet av kvartalet uppgick kassan till 2,5 miljoner kronor. 

Under årets första två kvartal uppgick övriga externa kostnader och finansiella poster till cirka 2,5 miljoner 
kronor per kvartal. Under tredje kvartalet ökade dessa till cirka 3,5 miljoner kronor och under fjärde kvartalet 
ökade de till 4,1 miljoner kronor. Under kvartalet uppkom kostnader för integration av VITAL och nyemissionen 
samt för deltagande i ett stort antal mässor och andra marknadsinitiativ. 

Bolaget har för närvarande två lån från närstående, 12,5 miljoner kronor inklusive ränta till Brighter (ränta 10%) 
och 1,0 miljoner kronor till Avacado (ränta 5%). 

Camanio Care slutförde framgångsrikt en företrädesemission och en överteckningsemission som tillförde 5,1 
respektive 1,0 miljoner kronor under kvartalet. Genom emissionerna tillfördes bolaget 4,9 miljoner kronor 
kontant, och resterande 1,2 miljoner kronor avser kvittning av lån. Kvittningen avser återbetalning av 
aktieägartillskott (741 751 kronor) samt en del av köpeskilling för förvärvet av Vital Integration AB (500 000 
kronor). Emissionskostnaderna uppskattas till 0,3 miljoner kronor.  

Totalt emitterades 3 596 840 nya aktier och 899 210 nya teckningsoptioner genom emissionerna. Efter 
registrering av emissionerna 2019-01-28 har bolaget totalt 20 261 683 aktier, 2 429 557 teckningsoptioner och 
1,350,000 personaloptioner. Samtliga aktier är stamaktier. Bolaget har inga utestående konvertibla skuldebrev.  

Camanio Care har tidigare kommunicerat avsikten att inte utnyttja bolagets möjlighet att ställa ut nya 
konvertibla skuldebrev till European Select Growth Opportunities Fund. 

Som tidigare meddelats har bolaget inlett en process för att utvärdera en listning hos Nasdaq First North i syfte 
att öka synligheten för bolaget och underlätta för våra internationella aktieägare.  
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet  

• 18 oktober | Camanio Care genomför företrädesemission  
• 25 oktober | Kävlinge kommun köper Camanios välfärdsteknik 
• 6 november | Camanio Care utses till en av topp 10 robotikleverantörer 
• 8 november | Camanio Cares tillsynsrobot Giraff medverkar på evenemang för AI och innovation  
• 15  november | Camanio Cares publicerar delårsrapport januari – september 2018 
• 21 november |Camanio Care lanserar nya digitala terapidjur  
• 23 november | Camanio Cares emissioner framgångsrikt slutförda 
• 13 december | Camanio Care levererar BikeAround till Vetlanda, Värnamo och Botkyrka  
• 20 december | Digitala terapidjur en succé  

Väsentliga händelser efter periodens utgång: 

• 17 januari | Camanio Care använder Virtual Reality för att visa visioner för digital vård och omsorg i 
hemmet 

• 18 januari | Vinnova tilldelar Camanio Care forskningsmedel för 5G-utveckling 
• 28 januari | Camanio Cares företrädesemission registreras 
• 6 februari | Camanio care AB kallar till extra bolagsstämma 
• 8  februari | Camanio Vare löser två kommuners utmaningar med avstånd i omsorgen 

 
Tilläggningsupplysningar 
Föreliggande bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Finansiella nyckeltal      
Kvartalsöversikt - 
Koncernen   

     
  

TSEK      

  
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Ack. 2018 

1 jan-31 mars 1 april-30 juni 1 juli-30 sept 1 okt-31 dec 1 jan-31 dec 
Totala intäkter 2 477 2 739 4 129 5 077 14 422 
Handelsvaror -616 -1 186 -1 324 -2 592 -5 898 
        
EBITDA -3 079 -3 894 -2 744 -  5 031 -14 748 
EBIT -3 746 - 4 562 -3 482  -5 901 -17 691 
Periodens resultat -3 787 -4 716 -4 212 -6 282 -18 972 
Resultat per aktie, 
SEK -0,24 -0,28 -0,25 -0,37 -1,14 

        
Likviditet % 66% 32% 44% 94% 94% 
Soliditet % 56% 40% 15% 11% 11% 
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Redovisningsprinciper 
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd ”K3” 
(BFNAR 2012:1). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna årsredovisningen. För 
närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Camanio Care AB (publ)s årsredovisning för 2017, sid 20-25. 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor: 

Från föregående år balanserade vinstmedel 15 370 470 

Överkurs från emissioner under året 6 423 198 

Årets förlust -18 255 320 

Vinstmedel till förfogande 3 538 348 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 3 538 348 kr balanseras i ny räkning. 

 

ÅRSSTÄMMA 

Årsstämma för Camanio Care AB (publ) kommer att hållas den 7 maj 2019, kl. 10.00 i bolagets lokaler på adress 
Hästholmsvägen 32, 6tr, Nacka. Sista datum för aktieägare att begära att få ärende behandlat på årsstämman 
är den 1 april 2019. 

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret den 1 januari till den 31 december 2018. 

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i samband med kallelsen till årsstämman på bolagets hemsida, 
www.camanio.com 

 

Kommande finansiella rapporter 

Datum Rapport 

2019-03-27 Årsredovisning 2018  

2019-05-07 Årsstämma  

2019-05-22 Delårsrapport januari-mars 2019 

2019-08-28 Delårsrapport april-juni 2019 

2019-11-20  Delårsrapport juli-september 2019 

 

 

Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida, www.camanio.com. Rapporterna kan även nås via Spotlight 
Stockmarkets hemsida, https://spotlightstockmarket.com .  
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Resultaträkning  

Koncernen 
TSEK 

     

 1 okt -31 dec 
2018 

1 okt -31 dec 2017 
 

1 jan-31 dec 
 2018 

1 jan-31 dec 
2017 

 
Nettoomsättning 4 227 1 844 11 466 6 604 
Övriga rörelseintäkter 850 380 2 956 675 
Summa intäkter 
 

5 077 2 224 14 422 7 279 

Rörelsens kostnader     
     Handelsvaror -2 772 -1 409 -5 898 -3 078 
     Övriga externa kostnader -4 135 -4 172 -11 780 -10 160 

     Personalkostnader -3 201 -2 589 -11 430 -8 237 
     
Rörelseresultat före 
avskrivningar och finansiella 
poster (EBITDA) 

-5 031 -5 946 -14 748 -14 196 
 

     
Avskrivningar -870 236 - 2 943 -2 606 
Rörelseresultat (EBIT) -5 901 -5 710 -17 691 -16 802 

     
Finansiella poster -381 -34 -1 443 -133 
Resultat före skatt -6 282 -5 744 - 19 133 -16 935 
     
Uppskjuten skatt 47 11 162 151 
Periodens resultat -6 235 -5 733 -18 972 -16 784 

 

Årets resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare. 

Moderbolaget  
TSEK 

    

 1 okt-31 dec 2018 1 okt-31 dec 2017 1 jan-31 dec 2018 1 jan-31 dec 2017 

Nettoomsättning 6 434 1 673 10 856 6 321 
Övriga rörelseintäkter 832 381 2 938 675 
Summa intäkter 
 

7 266 2 054 13 794 6 996 

Rörelsens kostnader     
     Handelsvaror -3 165 -1 427 -5 983 -2 989 
     Övriga externa kostnader -4 726 -4 018 -11 153 -10 240 
     Personalkostnader -3 401 -2 589 -11 579 -8 237 
     
Rörelseresultat före 
avskrivningar och finansiella 
poster (EBITDA) 

-4 027 
 

-5 908 -14 984 
 

-14 470 
 

     
Avskrivningar -409 -124 -1 636 -684 
Rörelseresultat (EBIT) -4 436 -6 104 -16 620 -15 154 
Finansiella poster -457 -15 -1 636 -86 
Periodens resultat -4 892 -6 119 -18 255 -15 240 
Uppskjuten skatt  -35  -35 
Periodens resultat -4 892 -6 154 -18 255 -15 275 
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Balansräkning 

TSEK     
 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
 (Koncernen) (Koncernen) (Moderbolag) (Moderbolag) 
Anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter 10 169 11 593 9 573 10 783 
Patent, varumärken 2 291 3 153 11 14 
Goodwill 2 989 1 275 975 1 275 
Inventarier 674 438 630 438 
Andelar i koncernföretag - - 16 695 14 912 
S:a anläggningstillgångar 16 124 16 459 27 885 27 422 
     
Omsättningstillgångar     
Varulager 2 410 1 357 2 143 1 306 
Kortfristiga fordringar 10 241 3 064 12 450 3 419 
Kassa och bank 2 451 5 093 985 4 354 
     
S:a omsättningstillgångar 15 102 9 514 15 578 9 079 
     
S:A TILLGÅNGAR 31 225 25 973 43 463 36 501 
     
     
Eget kapital 3 386 15 769 7 591 18 483 
     
Avsättningar 1 761 697 1 250 - 
     
Skulder     
Långfristiga skulder 12 636 1 274 22 063 10 396 
Kortfristiga skulder 13 442 8 233 12 559 7 622 
     
S:a skulder 26 078 9 507 34 622 18 018 
     
S:A SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 

31 225 25 973 43 463 36 501 
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Förändring i eget kapital, koncernen 

 Koncernen 

Tkr   Aktiekapital 
Ej 
registrerat 
aktiekapital 

Övrigt tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 
årets resultat 

Summa eget 
kapital 

Belopp vid årets ingång  3 113    51 134 -38 478 15 769 
 

      
 

Tecknade aktier, utnyttjande 
av konvertibel 

 222   1 372  1 594 

 
   

     

Nyemission    717 5 381  6 098 
Emissionskostnader, netto e. 
skatt 

   
 -329  -329 

  
   

     

Återbetalning av 
aktieägartillskott 

   
  -742 -742 

 
   

     

Omräkningsdifferenser 
     

-32 -32 
Årets resultat           -18 972 -18 972 

Belopp vid årets utgång   3 335   717 57 558 -58 224 3 386 

           
       
 Moderbolaget 
   Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Tkr  Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital 

Överkursfond 
Fritt eget Summa eget 

kapital kapital 

Belopp vid årets ingång  3 113   30 645 -15 275 18 483 
Omföring av vinstdisposition  

 
 -15 275 15 275 0 

  
 

 
   

Tecknade aktier, utnyttjande 
av konvertibel 

 
 

 
   

  
 222  1 372 

 

1 594 

       

Nyemission 
 

 717 5 381 
 

6 098 
Emissionskostnader, netto e. 
skatt 

 
 

 -329 

 

-329 

       

Årets resultat         -18 255 -18 255 

Belopp vid årets utgång   3 335 717 21 794 -18 255 7 591 
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Kassaflödesanalys 

TSEK     
 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
 (Koncernen) (Koncernen) (Moderbolag) (Moderbolag) 
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat -17 691 -16 802 -16 620 -15 155 
Justering för poster som inte 
ingår i kassaflödet 

2 959 2 606 2 681 683 

Betald/erhållen ränta -1 007 -133 -1 224 -86 
Betald inkomstskatt -30 -27 -13 0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

-15 769 -14 356 -15 160 -14 558 

     
Förändring av rörelsekapital     
Förändring av varulager -1 053 -501 -837 -739 
Förändring av kortfristiga 
fordringar 

-6 051 1 403 -10 054 906 

Förändring av kortfristiga 
skulder 

4 116 2 005 5 596 2 333 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-18 757 -11 449 -20 455 -12 058 

     
Investeringsverksamheten     
Förvärv av immateriella 
tillgångar 

0 -1 499 - -11 484 

Förvärv/investeringar i 
koncernföretag 

-425 - -533 
 

- 

Övrig investeringsverksamhet -370 -47 -315 -649 
 -795 -1 546 -848 -12 133 
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemissioner 4 527 10 189 4 529 10 239 
Upptagna lån 16 042 8 868 16 042 18 766 
Amortering av lån -2 886 -2 107 -2 637 -1 397 
Återbetalda/erhållna 
aktieägartillskott 

-742 -5 555 - -5 555 

 16 941 11 395 17 934 22 053 
     
Årets kassaflöde -2 611 -1 600 -3 369 -2 138 
Likvida medel vid årets början 5 093 6 701 4 354 6 491 
Kursdifferens i likvida medel -31 -7 - - 
Likvida medel vid årets slut 2 451 5 094 985 4 353 
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Kontakt 
Camanio Care AB, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka  

08-12 44 88 55 | info@camanio.com | Org.nummer: 556761-0307 

 

Om Camanio Care 
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i 
hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster 
såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och 
digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka 
friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i 
Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, 
Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. www.camanio.com  

Följ oss gärna på: 

         

 

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 19 februari 2019. 

 

Denna delårsrapport har godkänts för utfärdande av styrelsen 2019-02-19. 

 


