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Fastställelseintyg
Undertecknad verkställande direktör i Kontigo Care AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 20150323. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Daniel Benitez
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och Verkställande Direktören för Kontigo Care AB (Bolaget), 556956-2795, får härmed avge
årsredovisning för 2013-12-20 - 2014-12-31, Bolagets första räkenskapsår är förlängt. Bolagets säte är
i Uppsala. Bolagets största ägare är Deputy Holding AB och Juha Thumer.

Allmänt om verksamheten
Kontigo Care AB utvecklar innovativa mobila lösningar för vården. Bolagets unika produktserie TripleA
möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende.
Förenklat är TripleA ett system som består av alkomätare, mobilapp och databas. TripleA kan
slumpmässigt, platsobundet, diskret, frekvent och snabbt mäta om en person är påverkad av alkohol
och till vilken grad. Informationen samlas i en databas och vidarebefordras till avsedd mottagare.
Styrelsen och Verkställande Direktören för Kontigo Care AB är övertygade om att TripleA kommer att
förbättra folkhälsan och därmed möjliggöra betydande besparingar för samhället, vilket kommer att
kunna bevisas genom kliniska prövningar. Med Sverige som första marknad kommer Bolaget att
samla värdefulla erfarenheter och data genom kliniska studier, forskningsprojekt och referenskunder.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet %

Belopp i kr

2014-12-31
5 483 641,0
-1 206 091,6
7 731 633,0
64,8

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång
Bolagets första prototyp av den trådlösa alkomätaren för Bolagets kommande produktserie TripleA
blev färdigställd i maj månad 2014.
Bolaget genomförde två nyemissioner under 2014 som tillförde Bolaget 5 mkr före emissionskostnader
och under vintern 2014/2015 genomfördes ännu en nyemission som vid påtecknade av
årsredovisningen tillfört bolaget ytterligare 9 mkr före emissionskostnader och därefter är Styrelsen
och bolagets Verkställande Direktör övertygad om att kassan kommer räcka i mer än 12 månader.
Bolaget har initierat och påbörjat planeringsfasen av ett för Bolaget större utvecklingsprojekt
tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården.
Bolaget kommer under 2015 genomföra en listningsemission.

Forskning och utveckling
Kontigo Care AB:s initiala mål med utveckling är att utveckla mHealth produkter som ökar andelen
individer som tillfrisknar från sjukdomen alkoholism. Det långsiktiga målet är att kunna förutsäga ett
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återfall i missbruk långt innan det har inträffat. Idag är återfallsfrekvensen ca 80% och Bolagets
förhoppning är att avsevärt förbättra vården, minska antalet återfall och därigenom lidandet för både
missbrukaren och de anhöriga.
Bolagets system, TripleA, ger den beroende frihet och motivation genom dagligt stöd och kontroll
under behandlingen och eftervården. Bolaget samlar samtidigt information för att bygga statistiska
modeller som kan förutsäga återfall i missbruk samt verktyg för att förhindra att återfall inträffar. Via
FoU tar Bolaget fram nya moduler som enkelt kan kopplas ihop med befintliga verktyg för förbättrade
produkter för vård av alkoholberoende. Bolaget kommer snabbt att kunna utöka antalet mHealth
verktyg för att gälla även andra beroendesjukdomar. Kontigo Care AB:s verktygslåda kan också
användas för att snabbt utveckla innovativa produkter för andra affärsområden. Kliniska studier ska
genomföras för att verifiera effektivitet vid vård/eftervård och samla unik data för att förbättra och
skapa nya generationer av produkter. Bolagets mHealth produkter kommer att innehålla unika
patenterade modeller och moduler som effektiviserar och individanpassar vården av missbrukare. Det
är styrelsen för Kontigo Care AB:s bestämda uppfattning att Bolagets produkter kommer att rädda liv.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor
4 927 041, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr
4 927 041
4 927 041

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

Not

2013-12-202014-12-31

7
3

5 483 641
1 590 005
7 073 646

4

5
6

-134 840
-6 492 536
-1 637 201
-1 190 931
374
-15 535
-1 206 092

Resultat före skatt

-1 206 092

Årets resultat

-1 206 092
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

TILLGÅNGAR
291 000

Tecknat ej inbetalt aktiekapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

Summa anläggningstillgångar

7

5 483 641
5 483 641
5 483 641

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

306 276
91 499
397 775

Kassa och bank

1 559 217

Summa omsättningstillgångar

1 956 992

SUMMA TILLGÅNGAR

7 731 633

5(10)

Kontigo Care AB
556956-2795

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

8

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 600 000 aktier)
Nyemission under registrering

80 000
2 938
82 938

Fritt eget kapital
Överkursfond
Årets resultat

6 133 133
-1 206 092
4 927 041
5 009 979

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

9,10

472 222
472 222

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 015 481
141 347
1 092 604
2 249 432
7 731 633

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter (Not 10)
Ansvarsförbindelser

500 000
Inga

Kontigo Care AB
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som upparbetats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Kontigo Care AB
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Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten

År
5

Styrelsen för Kontigo Care AB bedömer att nyttjandeperioden för det aktiverade utvecklingsarbetet i
anslutning till TripleA kommer att motsvara 5 år. Utvecklingsarbetet är grunden för Bolagets framtida
verksamhet och innefattar såväl hårdvara som mjukvara med system, processer och
databaskopplingar.
Då det aktiverade utvecklingsarbetet ej var färdigt 20141231 har inga avskrivningar belastat resultatet
för perioden.

Aktierelaterade ersättningar
Kontigo Care AB har under 2014 enligt beslut från Styrelsen efter bemyndigande från Bolagsstämma
infört följande optionsprogram:
Optionsprogram ett innefattar emission av 120 000 teckningsoptioner till en premie om 2 öre per
option. Optionerna har tecknats till marknadspris enligt Black & Scholes värderingsformel. Varje
teckningsoption medför rätt att under tiden till och med den 1 juni 2016 teckna en aktie i Bolaget till
teckningskursen 12,50 kronor per aktie.
Optionsprogram två innefattar emission av 75 000 teckningsoptioner tlll en premie av 2 öre per option.
Optionerna har tecknats till marknadspris enligt Black & Scholes värderingsformel. Varje
teckningsoption medför rätt att under tiden till och med den 1 september 2016 teckna en aktie i
Bolaget till teckningskursen 25 kronor per aktie.
Optionsprogram tre har beslutats under december månad. Per 31 december 2014 har inga optioner
tilldelats.
Av de utestående optionerna är 195 000 st tecknade per 20141231 .

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Offentliga bidrag
Bolaget redovisar under övriga intäkter offentliga bidrag om 1 590 tkr.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Företaget har gjort bedömingen att inget väsentligt finns att redovisa som har betydande effekt på
resultatet.

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Vinnova, offentligt bidrag
Summa

2013-12-202014-12-31
1 590 005
1 590 005

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

2013-12-202014-12-31
4
1
5

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader (varav pensionskostnader 0 kr)
Summa:

2013-12-202014-12-31
1 242 247
368 328
1 610 575

Not 5 Ränteintäkter och liknande intäkter
Ränteintäkter, övriga
Summa

2013-12-202014-12-31
374
374

Not 6 Räntekostnader och liknande kostnader
Räntekostnader, övriga
Summa

2013-12-202014-12-31
15 535
15 535

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
-Vid årets början
-Internt utvecklade tillgångar under räkenskapsåret
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2014-12-31
5 483 641
5 483 641
5 483 641
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Not 8 Eget kapital
Aktiekapital
Vid årets början
50 000
Nyemission
30 000
Pågående nyemission 2 938
Optionspremier
Emissionskostnader
Årets resultat
Vid årets slut
82 938

Överkursfond
4 970 000
1 172 062
3 900
-12 829
6 133 133

Fritt eget
kapital
-

-

Årets
resultat

-1 206 092
-1 206 092

Summa
Eget kapital
50 000
5 000 000
1 175 000
3 900
-12 829
-1 206 092
5 009 979

Bolaget har ställt ut följande teckningsoptionsprogram:
- Optionsprogram 1: 120 000 teckningsoptioner, löptid t.o.m 20160601, lösenpris 12,50 kr/aktie.
Samtliga har tecknats.
- Optionsprogram 2: 75 000 teckningsoptioner, löptid t.o.m 20160901, lösenpris 25 kr/aktie. Samtliga
har tecknats.
- Optionsprogram 3: 100 000 teckningsoptioner, löptid tom 20161209, lösenpris 37,50 kr/aktie. Inga
har tecknats.

Not 9 Långfristiga skulder
2014-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Almi
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

472 222
-

Not 10 Ställda säkerheter för övriga skulder
Almi

Not 11 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

2014-12-31
500 000
500 000
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Underskrifter
Uppsala 20150309

Rune Löderup
Styrelseordförande

Daniel Benitez
Verkställande direktör

Markku Hämäläinen
Styrelseledamot

Per Olof Söderberg
Styrelseledamot

Juha Thumer
Styrelseledamot
Min revisionsberättelse har lämnats den

Tobias Albing
Auktoriserad revisor

