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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och Verkställande Direktören för Kontigo Care AB (Publ), 556956-2795, får härmed avge 
årsredovisning för 20150101-20151231, Bolagets andra räkenskapsår. Bolagets säte är i Uppsala. 
 
 

Allmänt om verksamheten 
 
Kontigo Care grundades 2013 och är ett företag som utvecklar m-Healthsystem med inriktning på 

beroendevård. Genom forskning och nära samarbete med vårdgivare kombinerat med kvalitetssäkrad 

utveckling skapas unika produkter som ska hjälpa den privata och offentliga beroendevården att 

förbättra och effektivisera preventionsmetoder, behandlingsmetoder och eftervård.  

Kontigo Cares första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för 

alkoholberoende. Produkten består av en trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal. 

Alkoholmätaren används som en del av produkten TripleA men kan i framtiden även komma att 

användas i andra produkter där mätning av alkohol i utandningsluft ingår. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång 

 
Sammandrag från årsstämman 2015 
 
Den 23 mars 2015 hölls årsstämma i Kontigo Care AB varvid ett flertal stämmobeslut fattades utöver 
vad som ankommer i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 
§     Årsstämman beslutade om fondemission genom att 390 000 kr överfördes från fritt eget kapital 
till aktiekapitalet utan utgivande av nya aktier, innebärande att bolagets aktiekapital ökade från 110 
000 kr till 500 000 kr. 
§     Årsstämman beslutade om byte av bolagskategori från privat till publikt bolag.  
§     Årsstämman beslutade om uppdelning (s k split) av Bolagets aktie 2:1, varvid en aktie kom att 
utgöra två aktier. 
§     Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under 
tiden längst intill nästa årsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.  
På årsstämman beslutades det vidare att styrelsen skulle utgöras av fem ledamöter genom nyval av 
styrelse. 
 
Kontigo Care AB genomförde garanterad företrädesemission och listades på Nasdaq OMX First 
North 
 
Styrelsen för Kontigo Care AB beslutade med stöd av bemyndigade från årsstämman, att genomföra 
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen blev fulltecknad och tillförde 
Bolaget ca 16,5 mkr före emissionskostnader. Erhållna emissionsgarantier från garantigivare behövde 
inte utnyttjas. Bolagets aktie upptogs till handel på Nasdaq OMX First North den 23 juni 2015. 
 
TripleA lanserades i början av oktober 
 
Kontigo Cares m-Health lösning TripleA gick in i kommersiell fas efter cirka 18 månaders utveckling. 
Produkten registrerades den 1 oktober 2015 hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt. 
De första enheterna av TripleA nådde vårdgivare på den svenska marknaden strax efter 
registreringen.  
Under oktober påbörjades kliniska studier i VINNOVA-projektet 
 
Kontigo Care meddelade under november 2014 att bolaget tilldelats 4,7 mkr från VINNOVA för 
ett forskningsprojekt inom ramen för programmet Innovationer för framtidens hälsa. 
 
Forskningsprojektet som genomförs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och 
Nämndemansgården har fortlöpt enligt plan och nådde i början av oktober 2015 fasen där kliniska 
studier med alkoholberoende personer påbörjades.  
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Händelser efter räkenskapsårets utgång: 
 
Förändring skedde i Kontigo Cares styrelse 
 
Peter von Ehrenheim meddelade i januari att han av tidsskäl ej kan fullfölja sitt engagemang som 
styrelseledamot i Kontigo Care. Ehrenheim kommer istället framgent att ingå i Kontigo Cares Advisory 
Board. Bolagets styrelse kommer att bli fulltalig när nästa bolagsstämma har hållits. 
 
Kontigo Care erhöll Almis tillväxtlån för innovativa företag 
 
Kontigo Care beviljades ett tillväxtlån från Almi Företagspartner Uppsala AB om 3,5 MSEK i januari. 
Lånet har en löptid om 72 månader, varav 12 månader amorteringsfritt. Företagsinteckningar om 3,5 
mkr tagits ut för lånet. 
 
Nyemission  
 
Styrelsen föreslår att en nyemission kommer att ske under andra kvartalet 2016.  
Vid fulltecknande tillförs Bolaget 18 795 078 kronor före emissionskostnader (exkl. utnyttjande av 
övertilldelningsoption). Bolaget har säkerställt emissionen genom erhållna tecknings- 
garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp. För ytterligare detaljer se publicerat 
pressmeddelande daterad 20160412. 
 
 

Forskning och utveckling 
 
Kontigo Care AB:s initiala mål med utveckling är att utveckla mHealth-produkter som ökar andelen 
individer som tillfrisknar från missbruk. Det långsiktiga målet är att kunna förutsäga ett återfall i 
missbruk innan det har inträffat. Bolagets förhoppning är att avsevärt förbättra vården, minska antalet 
återfall och därigenom lidandet för både missbrukaren och de anhöriga. 
Bolagets första produkt, TripleA, ger den alkoholberoende 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. Idag är återfallsfrekvensen ca 80%. Via FoU tar Bolaget fram nya moduler som kan kopplas 
ihop med befintliga verktyg för förbättrade produkter för vård av alkoholberoende. Bolaget kommer 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. 
 

Samhällsansvar 
 
Alkoholberoende är ett av vårt lands största samhällsproblem som orsakar personliga lidanden och 

omfattande kostnader för samhället och för enskilda människor. Kontigo Care AB har som en del av 

sin affärsidé att bearbeta detta samhällsproblem och därigenom ta sitt ansvar för utvecklingen. 

Produkten Triple A i sig, och företagets kommande produkter, utför en viktig del av detta 

samhällsansvar. Arbetet sker i nära samarbete med kunder och andra intressenter: kommuner, 

landsting och regioner, statliga myndigheter, privata vårdgivare och intresseorganisationer med 

inriktning på beroendevård. Av samma skäl har bolagets forskning och utveckling stor betydelse inte 

bara för att utveckla bolagets produkter, utan också för att förstärka beroendevården och förnya 

metoder och processer som leder till bättre vård och behandling mot alkoholism. Sist men inte minst 

tar Kontigo Care AB samhällsansvar genom att delta aktivt i debatten om alkoholens skadeverkningar 

och för att öka förståelsen för konsekvenser i samhället av alkohol och andra droger. 
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Bolagsstyrning 
 

Bolagsstämma 

Aktieägarnas inflytande i Kontigo Care utövas på bolagsstämman (årsstämma eller i förekommande 

fall extra bolagsstämma) som är Bolagets högsta beslutande organ. Bland annat utser bolagsstämman 

styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om ändringar i 

bolagsordningen, fastställer resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst eller förlust, 

beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt beslutar om 

arvode för styrelsen och fastställer principerna för ersättning till verkställande direktör och ledning. 

Årsstämman i Kontigo Care hålls vanligtvis i april eller maj månad i Uppsala. Kontigo Care offentliggör 

tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. Uppgifterna om tid och plats går att 

hitta på Bolagets webbplats www.kontigocare.com. 

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets 
webbplats. Vidare kungör Bolaget i Svenska Dagbladet att kallelse utfärdats. Aktieägare som är införd 
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen och som har 
anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. De aktieägare 
som inte själva kan närvara har möjlighet att företrädas genom ombud. All information om Bolagets 
bolagsstämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende infört i kallelsen, protokoll etc. finns att hämta på 
Bolagets webbplats. 
Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge 
vid en bolagsstämma. Inte heller regleras frågan om ändring av bolagsordningen i denna. Det har med 
hänsyn till sammansättningen av Bolagets ägarkrets inte ansetts motiverat, och inte heller försvarbart 
med hänsyn till Bolagets ekonomiska förutsättningar, att erbjuda simultantolkning till annat språk, 
respektive översättning av hela eller delar av stämmomaterialet, inklusive protokollet. 
Årsstämma 2015 hölls den 23 mars 2015. Protokollet från årsstämman finns på Bolagets webbplats.  
Tid för årsstämman 2016 angavs i den pressrelease avseende delårsrapporten januari - december 
2015 som offentliggjordes den 29 februari 2015 till att äga rum den 30 maj 2016. Datum för 
årsstämman ändrades till den 12 maj i en pressrelease den 6 mars. På Kontigo Care webbplats finns 
information om hur och vid vilken tidpunkt en aktieägare måste komma in med begäran för att få 
ärende behandlat på stämman. 

 

Styrelse 
 

Styrelsens storlek och sammansättning 

Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman för tiden fram till slutet av nästkommande 

årsstämma. Styrelsen i Kontigo Care ska, enligt bolagsordningen, bestå av lägst tre och högst åtta 

ledamöter och det är årsstämman som beslutar om det exakta antalet styrelseledamöter. 

Bolagsordningen saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av 

styrelseledamöter.  

Vid årsstämman den 23 mars 2015 nyvaldes Peter Von Ehrenheim samt Erik Weiman och omvaldes 

Rune Löderup, Juha Thumer samt Markku Hämäläinen. Rune Löderup utsågs på det konstituerande 

styrelsemötet efter årsstämman till styrelsens ordförande. Inga suppleanter till bolagsstämmovalda 

styrelseledamöter har utsetts. Juha Thumer är anställd av bolaget samt representerar en av bolagets 

största ägare, Rune Löderup representerar en av bolagets största ägare och de är därmed inte 

oberoende. Markku Hämäläinen är konsult i bolaget och därmed inte oberoende. Övriga ledamöter 

anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare. 

 

Styrelsens närvaro vid styrelsemöten framgår av tabellen nedan. Viktiga frågor har varit strategin kring 

kommersialisering av bolagets produkt, finansiell utveckling, kapitalbehov och kommunikation till 

aktiemarknaden. Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och verkställande direktörens 

arbete regleras i en särskild instruktion.  

 

 
 
 

http://www.kontigocare.com/
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Styrelsens närvaro 

Styrelsemedlem Närvarande vid antal möten Av antal möten 

Juha Thumer 6 6 

Markku Hämäläinen 6 6 

Rune Löderup 6 6 

Erik Weiman 6 6 

Peter Von Ehrenheim 6 6 

 

Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en med hänsyn till Bolagets verksamhet, 

utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet 

och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.   

 

Ersättningar till styrelsen 

Vid årsstämman 2015 fastställdes, ett totalt arvode till styrelsen på 450 000 kronor. Förutom ovan 

nämnda arvoden har löner samt konsultarvoden samt rena kostnadsutlägg utbetalats till vissa 

styrelseledamöter, se not 4, anställda och personalkostnader. 

 

Verkställande direktör 

Verkställande direktör tillsätts och entledigas av styrelsen och dennes arbete utvärderas löpande av 

styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närvaro. Kontigo Cares verkställande direktör leder den 

löpande operativa verksamheten. En skriftlig instruktion definierar ansvarsfördelningen mellan 

styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och 

presenterar en särskild VD-rapport vid varje styrelsemöte som bland annat innehåller information om 

hur verksamheten utvecklas utifrån de beslut som styrelsen fattat.  

 

Företagsledning 

Företagsledningen i Kontigo Care består av 5 medlemmar som har det löpande ansvaret för olika delar 

av verksamheten.  

 
Ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare 

Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen. Ersättningar till övriga ledande 

befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. 

 

Personal 

Antalet anställda uppgick per den 31 december 2015 till 17 personer (6 personer). Medelantalet 

heltidsanställda för perioden uppgick till 15 personer (5 personer). Medelåldern är cirka 42 år och 

könsfördelningen är 12 män och 5 kvinnor 
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Resultat och finansiell ställning 
 

 Kassaflöde och finansiell ställning:  
Det egna kapitalet uppgick till 11,97 MSEK (5,01 MSEK) per den 31 december 2015. Eget 

kapital per aktie vid full utspädning uppgick till 1,90 SEK (3,05 SEK). Soliditeten var på 

rapportdagen 65,1 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 12,9 MSEK 

(0,9 MSEK) under räkenskapsåret. Räkenskapsårets kassaflöde uppgick till – 0,2 MSEK (1,6 

MSEK). Bolagets externa kostnader har uppgått till 14 miljoner kronor varav merparten är 

utvecklingskostnader. 

 Intäkter: Kontigo Care har nått en kommersiell fas avseende den första generationen av 
TripleA. Bolagets styrelse följer noga orderingången i Bolaget och bedöms ha god beredskap 
att lösa framtida finansiering. Bolaget har under 2015 inte påbörjat någon försäljning. 
 

 Kostnader: Bolaget bedömer att nuvarande organisation är tillräcklig för att hantera fortsatt 
utveckling av bolagets teknologibas (inkl TripleA) samt framtida kunduppdrag inom de 
närmaste tolv månaderna. De externa kostnaderna består till största delen av 
egenupparbetade utvecklingskostnader. 

 

 Risker och osäkerhetsfaktorer: Det kan inte uteslutas att det kommer att ta längre tid än 
Bolaget förväntar att nå ett positivt kassaflöde från verksamheten. TripleA har fått ett mycket 
gott mottagande i såväl testutförande som hos kunder men det behöver inte vara synonymt 
med att erhålla betalande kunder i den takt Bolaget förväntar.  
 

 Styrelsen föreslår att en nyemission kommer att ske under andra kvartalet 2016.  
Vid fulltecknande tillförs Bolaget 18 795 078 kronor före emissionskostnader (exkl. utnyttjande 
av övertilldelningsoption). Bolaget har säkerställt emissionen genom erhållna tecknings- och 
garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp.  

 

 Rättelse av fel: Bolaget har under 2014 felaktigt intäktsfört del av bidrag från Vinnova om 1 
590 tkr. Denna skulle rätteligen ha skuldförts per 2014-12-31 och intäktsförts först under 2015 i 
takt med upparbetade kostnader. Detta har fått till effekt att bolaget har redovisat en intäkt 
avseende bidrag från Vinnova om 1 590 tkr under 2015 och samtidigt har bolaget justerat det 
balanserade resultatet i motsvarande mån. 
 

 Bolaget har 2015 aktiverat 9 511 865 kr i egenupparbetade utvecklingskostnader samt 
tillverkat och aktiverat TripleA till ett värde av 1 054 197 kr. 
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Flerårsöversikt 
   
   
   
  2015 2014 
Nettoomsättning 3 - 
EBITDA -14 239 154 -1 190 930 
EBIT -14 239 154 -1 190 930 
Periodens resultat -14 285 308 -1 206 092 
   
Rörelsemarginal  % 0 0 
Vinstmarginal  % 0 0 
Soliditet vid periodens utgång  % 65,1 64,8 
Räntabilitet på eget kapital  % -119,3 -24,1 
   
Eget kapital per aktie   
före utspädning  1,9 3,13 
efter utspädning  1,9 3,05 
   
Aktiens slutkurs för perioden 7,5 20 
P/E-tal neg neg 
   
Resultat per aktie   
före utspädning  -3,10 -0,95 
efter utspädning  -3,10 -0,95 
   
Antal aktier vid periodens slut   
före utspädning 6 265 026 1 600 000 
efter utspädning  6 305 026 1 645 000 
Utestående optioner * 3 524 200 295 000 
   
Genomsnittligt antal aktier   
före utspädning 4 600 488 1 266 666 
efter utspädning 4 600 488 1 266 666 
   
Antal anställda   
i genomsnitt 15 5 
vid periodens slut 17 6 

* Avser det antal aktier utestående optionsrätter kan påkalla lösen på.  

 
  

      

Bolagets aktie 
 
Kontigo Cares aktie är sedan den 23 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX First North. Per handelsdag 
den 31 december 2015 var sista avslutet på kurs 7,50 SEK per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om 
cirka 46,99 MSEK baserat på 6 265 026 utestående aktier. 
 
Aktieägare, 5 största Antal aktier Andel av kapital & röster (%) 
Deputy Holding AB 760 000 12,1 
Benitez Holding AB 432 500 5,9 
Juha Thümer 338 500 5,4 
Rune F Löderup 
privat och via bolag 

250 000 4 

Famra AB 170 000 2,7 
Övriga aktieägare 4 314 026 69,9 
 
 



Kontigo Care AB   7 
556956-2795 

Bolaget har utestående optionsprogram som berättigar till nyteckning av aktier enligt tabellen nedan. 
Optionsprogrammen har i förekommande fall varit föremål för omräkning i anledning av uppdelning av 
Bolagets aktie beslutad av årsstämma den 23 mars 2015.  
 
Med stöd av optionsrätter i optionsprogrammen har VD, Daniel Benitez, rätt att teckna  
40 000 aktier via bolag. Vissa anställda i Bolaget har tillsammans rätt att teckna 412 118 aktier med 
stöd av innehavda optionsrätter, varav 311 720 aktier kan nytecknas av gruppen ledande 
befattningshavare. 
    

Option Antal aktier Löptid t o m Teckningskurs per 
aktie 

Unity* 2 934 200 31 maj -16 9,50 kr 
Personal 240 000 1 juni-16 6,25 kr 
Personal 150 000 1 sep -16 12,50 kr 
Personal 200 000 09 dec -16 18,75 kr 
    
*Optioner emitterade i samband med företrädesemission 
 

 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
 
Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 
11 259 716, disponeras enligt följande: 
 
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
 
Överkursfond          28 731 116 
Balanserat resultat         -3 186 092 
Årets resultat          -14 285 308 
 
Summa          11 259 716 
 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 
 
Summa          11 259 716 
 
 
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2015. 
 
                                                                                                                                                                           
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 
Där inte annat framgår är samtliga belopp i de finansiella rapporterna med tillhörande noter angivna i 
heltal kronor (SEK). 
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Resultaträkning 
 
Belopp i kr Not 2015-01-01- 2013-12-20- 
 2015-12-31 2014-12-31 
 
Nettoomsättning 2 600 - 
Aktiverat arbete för egen räkning 9 511 865 5 483 641 
Övriga rörelseintäkter 3 3 668 013 1 590 005 
 13 182 478 7 073 646 
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -763 863 -134 840 
Övriga externa kostnader                               5 -19 233 966 -6 492 536 
Personalkostnader 4 -7 423 804 -1 637 201 
Rörelseresultat -14 239 155 -1 190 931 
 
Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 955 374 

 
 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -47 108 -15 535 
Resultat efter finansiella poster -14 285 308 -1 206 092 
 
Resultat före skatt -14 285 308 -1 206 092 
 
Skatt på årets resultat        8   -  -
  
  
Årets resultat -14 285 308 -1 206 092 

 
 
Resultat per aktie före utspädning     -3,10  -0,95 
Resultat per aktie efter utspädning     -3,10  -0,95 
 
Antal utestående aktier vid periodens utgångaktier      
Före utspädning       6 265 026 1 600 000 
Efter utspädning       6 305 026 1 645 000
            
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning   4 600 488 1 266 666 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 
 

TILLGÅNGAR 
Tecknat ej inbetalt aktiekapital - 291 000 

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 9 14 995 506 5 483 641 
 14 995 506 5 483 641 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 10 1 054 197 - 
 1 054 197 - 
 
Summa anläggningstillgångar 16 049 703 5 483 641 
 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 187 500 - 
Övriga fordringar 694 033 306 276 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 111 174 91 499 
 992 707 397 775 
 
Kassa och bank 1 344 872 1 559 217 
Summa omsättningstillgångar 2 337 579 1 956 992 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 18 387 282 7 731 633 
 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 11 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (6 265 026 aktier) 711 935 80 000 
Nyemission under registrering - 2 938 
 711 935 82 938 
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond 28 731 116 6 133 133 
Balanserad vinst eller förlust -3 186 092 - 
Årets resultat -14 285 308 -1 206 092 
 11 259 716 4 927 041 
 
Summa eget kapital 11 971 651 5 009 979 
 
Långfristiga skulder 12 

Övriga skulder till kreditinstitut 291 665 472 222 
 291 665 472 222 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 2 844 402 1 015 481 
Övriga kortfristiga skulder 540 422 141 347 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 739 142 1 092 604 
 6 123 966 2 249 432 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 387 282 7 731 633 
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Ställda panter och ansvarsförbindelser   
   
 2015-12-31 2014-12-31 
   
   
Ställda säkerheter (Not 13) 500 000 500 000 
Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Förändringar i eget kapital 
   
   

      

      

  Aktiekapital 
Ej reg 

aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Ansamlad 
förlust 

Summa e. 
kapital 

            

            

Ingående balans per 12 sept 2013 50      50 

Nyemission 30 3 6 146   6179 

Fondemission         0 

Balanserat resultat         0 

Emissionsutgift     -13  -13 

Summa resultat för perioden       -1 206 -1206 

Utgående balans 31 Dec 2014 80 3 6 133 -1 206 5 010 

            

            

Ingående balans per 1 Jan 2015 80 3 6133 -1206 5010 

Nyemission 242 -3 25 306   25545 

Fondemission 390       390 

Balanserat resultat       -1980 -1980 

Emissionsutgift     -2 708  -2708 

Summa resultat för perioden       -14 285 -14285 

Utgående balans 31 Dec 2015 712 0 28 731 -17 471 11 972 

      

      

      

      

      

      

Förändringar i eget kapital 

 Antal aktier den 1 januari 2014 1 000 000 

Riktad emission  200 000 

Riktad emission  400 000 

Riktad emission  600 000 

Uppdelning av aktier 2 200 000 

Riktad emission  1 865 026 

Antal aktier den 31 december 2015 6 265 026 
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Kassaflödesanalys 

År 2015 2014 

 
    

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -14 239 154 -1 190 929 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet  

-1 980 000 - 

Erhållen ränta 955 374 

Erlagd ränta -47 108 -15 537 

Betald inkomstskatt             -            - 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

    

före förändringar i rörelsekapitalet -16 265 307 -1 206 092 

      

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

    

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -303 931 -688 776 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 3 693 975 2 721 656 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-12 875 263 826 788 

      

Investeringsverksamheten     

Investeringar materiella 
anläggningstillgångar 

-1 054 197 - 

Investeringar immateriella 
anläggningstillgångar 

-9 511 865 -5 483 640 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-10 566 062 -5 483 640 

      

Finansieringsverksamheten     

Aktiekapital 631 935 80 000 

Nyemission 25 302 871 6 148 899 

Emissionsutgifter -2 707 826 -12 830 

      

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

23 226 980 6 216 069 

      

Periodens kassaflöde -214 345 1 559 217 

Likvida medel vid periodens början 1 559 217 0 

Likvida medel vid periodens slut 1 344 872 1 559 217 

Summa disponibla likvida medel 1 344 872 1 559 217 
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Noter 
 
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper 
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). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Intäkter 
Nettoomsättningen utgörs av försäljningen av TripleA system. TripleA systemen hyrs ut per månad för 
en fast månatlig summa. Försäljningsintäkter redovisas över den period instrumentet nyttjas av 
kunden.  

 
Leasingavtal 
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt 
kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första 
förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 
 

Ersättningar till anställda 
 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, 
sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 
 
Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida 
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse att antingen       
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande, eller      
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. 
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen 
och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen. 
 
Aktierelaterade ersättningar 
Kontigo Care AB har under 2015 enligt beslut från Styrelsen inför ett personaloptionsprogram.  
 
Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i 
dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring 
sker inom överskådlig framtid. 
Offentliga bidrag 
Kontigo Care AB erhåller offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation. Dessa 

erhålls i förskott och redovisas då som skuld. I takt med att villkoren uppfylls reduceras skulden och en 

Övrig intäkt redovisas. 

Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation redovisas som Övrig intäkt när 

villkoren för att få bidraget uppfyllts. 

Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång, redovisas i koncernen som en 

förutbetald intäkt. Denna post löses upp linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas då som 

en intäkt i posten Övriga intäkter. 
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Rättelse av fel: Bolaget har under 2014 felaktigt intäktsfört del av bidrag från Vinnova om 1 590 tkr. 
Denna skulle rätteligen ha skuldförts per 2014-12-31 och intäktsförts först under 2015 i takt med 
upparbetade kostnader. Detta har fått till effekt att bolaget har redovisat en intäkt avseende bidrag från 
Vinnova om 1 590 tkr under 2015 och samtidigt har bolaget justerat det balanserade resultatet i 
motsvarande mån. 
 

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).                                              
 
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.  
 
 
Immateriella anläggningstillgångar År 
  
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 10 
  
Styrelsen för Kontigo Care AB bedömer att nyttjandeperioden för det aktiverade utvecklingsarbetet i 
anslutning till TripleA kommer att motsvara 10 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 till fullo färdigställt 20151231 har inga avskrivningar 
belastat resultatet för 2015. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 
tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.  
 
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 
Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. 
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Materiella anläggningstillgångar År 
  
Övriga materiella anläggningstillgångar (TripleA enheter) 2 
  
Styrelsen för Kontigo Care AB bedömer att nyttjandeperioden för TripleA kommer att motsvara 2 år då 
enheten är ett medical device. 
Då TripleA ej tagits i bruk 2015-12-31 har inga avskrivningar belastat resultatet för perioden. 
 
 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering 
sker utifrån anskaffningsvärde. 
 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när Kontigo Care AB 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 koncernen 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. 
 
Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid 
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas 
som ränteintäkt i resultaträkningen. 
 
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet 
anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas.  
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde. 
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp 
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. 
 
 
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. 
 
 

Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar 
Kontigo Care gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i 
huvuddrag nedan. 
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Aktivering av utvecklingskostnader 

Styrelsen har under året löpande utvärderat det upparbetade utvecklingsarbetet och bedömt 

aktiverbarheten i projektet. Styrelsen har även under året löpande bedömt värdet av den upparbetade 

tillgången. 

 
 

Not 3  Övriga rörelseintäkter   
   
  2015-01-01- 2013-12-20- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Bidrag Vinnova 3 668 013 1 590 005 
   
Summa 3 668 013 1 590 005 
   
 
 
 

Not 4   Personal mm 
   
Medelantalet anställda   
    2015-01-01- 2013-12-20- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Män 12 4 
Kvinnor 3 1 
   
Totalt 
 
 

15 5 

   
   

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
  2015-01-01- 2013-12-20- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Löner och andra ersättningar: 4 655 804  1 242 247 
Sociala kostnader  2 095 661 368 328 
Pensionskostnader          91 992               - 
   
Summa: 7 260 951 1 610 575 
   
 
 

Ledande befattningshavare      2015-01-01- 2013-12-20
         2015-12-31 2014-12-31 
Styrelseledamöter  
Kvinnor          0  0 
Män          5  5 
VD 
Kvinnor          0  0 
Män          1  1 
Andra ledande befattningshavare 
Kvinnor          1  0 
Män          1  0 
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Ledande befattningshavares ersättningar 
       
         
  2015 2015 

 
2014 

 
2014  

          
  Grundlön, Övrig Grundlön, Övrig 
  styrelsearvoden ersättning styrelsearvoden ersättning 
Rune Löderup, 
styrelseordförande 

150 000 140 076 - - 

Juha Thumer, styrelseledamot    - - 
Markku Hämäläinen, 
styrelseledamot 

 1 056 782  206 000 

Erik Weiman, styrelseledamot 75 000 - - - 
Peter Von Ehrenheim, 
styrelseledamot 

75 000 - - - 

Daniel Benitez. VD 509 486 - 140 000 - 
     
Summa 809 486 1 196 858 140 000 206 000 
 
 
Juha Thumers ersättning ingår i tabellen avseende anställda.  
Peter Von Ehrenheim har avgått efter årsskiftet. 
 
Inga avtal avseende avgångsvederlag till företagsledningen finns 
 
 
 

Not 5  Operationella leasingavtal 
 
         2015-12-31 2014-12-31 
Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende 
Icke uppsägningsbara leasingavtal: 

Förfaller till betalning inom ett år      195 996 - 
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år   236 792 - 
Förfaller till betalning senare än fem år     -  - 
   
 
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter    604 650  
 

 
 
 
 
Not 6  Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

  

  2015-01-01- 2013-12-20- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Ränteintäkter, övriga 955 374 
   
Summa 955 374 
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Not 7  Räntekostnader och liknande resultatposter 
  2015-01-01- 2013-12-20- 
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Räntekostnader, övriga 47 108 15 535 
   
Summa 47 108 15 535 
   
     

Not 8  Skatt på årets resultat 
         2015-12-31 2014-12-31 
 
Redovisat resultat före skatt      -14 285 307 -1 206 091
         

 
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)    3 142 767 265 340 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader     -22 027  -1 970 
Skatteeffekt av ej redovisade underskottsavdrag    -3 470 541 -263 370 
Skatt av ej sakttepliktiga intäkter      349 801  
Redovisad skattekostnad      0  0 
 
 
 

Not 9  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   
  2015-12-31 2014-12-31 
   
-Ingående anskaffningsvärde 5 483 641 - 
-Internt utvecklade tillgångar under räkenskapsåret 9 511 865 5 483 641 
   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 995 506 5 483 641 
Ackumulerade avskrivningar   - 
   
Utgående ackumulerade avskrivningar - - 
   
Utgående redovisat värde 14 995 506 5 483 641 
   
 
 

Not 10  Inventarier, verktyg och installationer   
  2015-12-31 2014-12-31 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden     
-Inköp 1 054 197 - 
   
Ackumulerade avskrivningar - -  
   
Utgående redovisat värde 1 054 197 - 

 
 
 
Not 11   Eget kapital 
 
Kontigo Cares aktie är sedan den 23 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX First North. Per handelsdag 
den 31 december 2015 var sista avslutet på kurs 7,50 SEK per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om 
cirka 46,99 MSEK baserat på 6 265 026 utestående aktier. 
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Bolaget har ställt ut följande teckningsoptionsprogram: 
- Optionsprogram 1: 120 000 teckningsoptioner, löptid t.o.m 20160601, lösenpris 6,25 kr/aktie. 
Samtliga har tecknats. 
- Optionsprogram 2: 75 000 teckningsoptioner, löptid t.o.m 20160901, lösenpris 12,50 kr/aktie. 
Samtliga har tecknats. 
- Optionsprogram 3: 100 000 teckningsoptioner, löptid tom 20161209, lösenpris 18,75 kr/aktie. 
Samtliga har tecknats. 
- Optionsprogram 4: 600 000 teckningsoptioner, 2 aktier per option, löptid tom 20160531, lösenpris 
9,50 kr/aktie. Samtliga har tecknats. 
- Optionsprogram 5: 1 734 200 teckningsoptioner, löptid tom 20160531, lösenpris 9,50 kr/aktie. 
Samtliga har tecknats. 
 

 
Not 12  Långfristiga skulder 

  

  2015-12-31 2014-12-31 
   
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen     
Almi 291 665 472 222 
      
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen - - 
   

 
Not 13  Ställda säkerheter för övriga skulder 

  

  2015-12-31 2014-12-31 
   
Företagsinteckningar 500 000 500 000 
   
  500 000 500 000 
   

 
Not 14  Transaktioner med närstående 

 
Kontigo Care saknar närståendetransaktioner och har inga dotterbolag. Se vidare not 4. 

 
 
Not 15  Händelser efter balansdagen 
 
Ny VD 
Kontigo Cares styrelse har beslutat att utse Henrik Nordlindh till ny VD för Kontigo Care AB. Henrik 
Nordlindh tillträder sin anställning den 16 maj 2016 och efterträder Kontigo Cares grundare Daniel 
Benitez som har lett företaget sedan starten 2013. Daniel Benitez kommer fortsätta att ha en aktiv roll i 
Kontigo Care och kommer huvudsakligen att arbeta med affärsutveckling, media och ägarfrågor. 
 
Förändring i Kontigo Cares styrelse 
Peter von Ehrenheim har meddelat att han av tidsskäl ej kan fullfölja sitt engagemang som 
styrelseledamot i bolaget. Peter von Ehrenheim kommer istället framgent att ingå i Kontigo Cares 
Advisory Board. Enligt Kontigo Cares bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta 
ledamöter med högst tre suppleanter. Efter Peter von Ehrenheims avgång består styrelsen av 4 
styrelseledamöter. 
 
 
Tillväxtlån 
Kontigo Care AB har beviljats ett tillväxtlån från Almi Företagspartner Uppsala AB om 3,5 MSEK. Lånet 
har en löptid om 72 månader, varav 12 månader amorteringsfritt.  
Tillväxtlånet syftar till att förstärka bolagets finansiella ställning och likviditet för att fortsätta bygga upp 
bolaget under dess kommersialiseringsfas. Lånet omfattas av en garanti inom ramen för det 
europeiska instrumentet InnovFin: EU för innovation. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen 
genom Horizon2020, och hanteras via Almi i Sverige. 



Kontigo Care AB   20 
556956-2795 

 
Nyemission 
Bolagets aktiekapital skall ökas med högst ca 711 934,77 kronor genom en kontant nyemission av 
högst 6 265 026 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktierna ska emitteras till en 
teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Vid fulltecknande tillförs Bolaget 18 795 078 kronor före 
emissionskostnader (exkl. utnyttjande av övertilldelningsoption). Bolaget har säkerställt emissionen 
genom erhållna tecknings- garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp. Styrelsen finner det 
osannolikt vid tidpunkten för kallelsens publicering att utestående optionsrätter kommer att lösas in. 
Bolaget har två optionsprogram som förfaller den 31 maj 2016 med teckningskurs (i förekommande fall 
omräknad teckningskurs som motsvarar), om 6,25 kronor respektive 9,50 kronor per aktie. I det fall det 
ändå sker föreslås att styrelsen bemyndigas att fram till avstämningsdagen för deltagande i emission 
justera antalet aktier som emissionen kan komma att utgöra i anledning av tillkommande aktier från 
optionsinlösen. Därtill föreslås att styrelsen skall bemyndigas att kunna fatta beslut om att utöka 
emissionen som anges ovan med upp till 1 400 000 ytterligare aktier som en övertilldelningsoption 
utan stöd av aktieägarnas företrädesrätt och i övrigt med samma villkor där tillämpligt. Det primära 
syftet med att utnyttja övertilldelningsoptionen är att kunna skapa mer likviditet i Bolagets aktie genom 
att erhålla en större bas av aktieägare. 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Kontigo Care AB, org.nr 556956-2795 
 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kontigo Care 
AB för år 2015.  

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Kontigo Care AB:s finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Kontigo Care AB för år 2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Uppsala den 20 april 2016 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Tobias Albing  
Auktoriserad revisor  

 

Leonard Daun 
Auktoriserad revisor 


