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 Kontigo Cares omsättning för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till KSEK 2 370 (443).
Omsättningen för helåret uppgick till KSEK 6 231 (1 082). Tillväxttakten under det fjärde
kvartalet 2017, jämfört med det tredje kvartalet 2017 uppgick till cirka 33 % och för hela 2017,
jämfört med hela 2016, till cirka 476 %. Bolagets omsättningsutveckling under perioden 20152017 avbildas grafiskt på sidan fyra i bokslutskommunikén.
 Bolagets VD anger i VD-ordet till bokslutskommunikén att den månadsomsättning som
uppnåddes i december 2017, med några få arbetsdagars undantag, tangerade omsättningen
för hela 2016, samt att den prisförändring som Bolaget genomförde i samband med att man
ändrade affärsmodellen för sina kommunkunder, under det fjärde kvartalet 2017 ännu inte
hade fått något större genomslag intäktsmässigt.
 Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 var KSEK -3 401 (-4 572) och för helåret KSEK
-14 021 (-19 220). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till KSEK -3 439 (-4 617)
och för helåret till -14 365 (-19 630) eller SEK -0,81 (-2,1) per aktie. I resultatet för det fjärde
kvartalet 2017 ingår planenliga engångskostnader om cirka 510 KSEK, med likviditetseffekt
under 2018, avseende den kliniska studie som Kontigo Care genomför tillsammans med
Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården. Vidare ingår ytterligare cirka 300
KSEK i engångskostnader avseende forskningssamarbetet med Imint Image Intelligence.
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till KSEK
-1 036 (-3 652) och för helåret till KSEK -10 563 (-19 382) eller SEK -0,59 (-2,02) per aktie.
Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till KSEK 7 841 (vid föregående årsskifte
10 241) vilket motsvarar SEK 0,40 (0,65) per aktie.
 Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 15 238 (vid föregående årsskifte 18 218)
eller SEK 0,77 (1,15) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 62 (71) procent.
 Under perioden januari till december 2017 slöt Kontigo Care avtal med 39 svenska kommuner
avseende leverans av Bolagets eHälso-applikation Previct® Alcohol (tidigare TripleA) för vård
av alkoholberoende. Inklusive de två kontrakt som slöts i januari 2018 (se ”händelser efter
periodens slut”) har Bolaget avtal med totalt 60 svenska kommuner som tillsammans omfattar
cirka 1,9 miljoner invånare.
 I december 2017 offentliggjorde Bolaget en förändring av affärsmodellen för Bolagets
kommunala kunder till en licensmodell. Den relaterade prisförändringen innebär att den
tidigare kommunicerade break-even punkten för Bolaget justeras från cirka 700 enheter i
kommersiell drift, till cirka 550 licenser hos kund. I VD-ordet till denna bokslutskommuniké
anger Bolagets VD att Bolaget vid utgången av 2017 hade cirka 300 licenser hos kund.
 Vad gäller Kontigo Cares svenska, icke-kommunala kundsegment, så tecknade Bolaget i januari
2017 ett samarbetsavtal med Stordala Vård & omsorg, och i april 2017 slöt Bolaget avtal om
leverans av Previct® Alcohol till Nämndemansgården i Sverige, vilket är Nordens största
behandlingsföretag inom beroende. Bolaget tecknade under den senare delen av 2017 också
avtal för leverans av Previct® Alcohol med Avonova Hälsa AB, och ingick i november 2017 ett
samarbetsavtal med CareOn som är ett konsultföretag inriktat på socialt arbete.
Kontigo Care AB (publ) - Bokslutskommuniké januari-december 2017

2

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Januari – december 2017
 I december 2017 kommunicerade Kontigo Care att Bolagets internationaliseringsarbete
fortskrider och att testenheter skickats till potentiella partners i två utomnordiska länder för
utvärdering. Det informerades också om att Previct® översatts till engelska.
 Kontigo Cares tekniska utvecklingsarbete ledde i maj 2017 till att Bolaget kommunicerade
lanseringen av en ny eHälso-applikation TripleG (nu: Previct® Gambling), för vård av
spelberoende. Vidare ledde det tekniska utvecklingsarbetet till att Bolaget i oktober 2017
lanserade Previct®, som är en vidareutveckling av Bolagets tidigare eHälsoplattform för
beroendevård. Previct® består av de två applikationerna Previct® Alcohol (tidigare ”TripleA”)
och Previct® Gambling (tidigare ”TripleG”), för vård inom respektive beroendeområde.
 I november 2017 offentliggjorde Kontigo Care ett forskningssamarbete med Imint Image
Intelligence (”Imint”) avseende hur man via avancerad ögonmonitorering, bildbearbetning och
dataanalys i realtid kan detektera den påverkan som rusgivande stimulantia ger på ögats iris.
Forskningssamarbetet kan därmed ses som ett första steg till ytterligare en potentiell
expansion av Previct®, exempelvis mot droger.
 I slutet av oktober 2017 offentliggjorde Bolaget rapporten från samverkansprojektet Växtzon,
där fyra kommuner testat och utvärderat den eHälso-plattform som senare vidareutvecklades
till Previct®. Förutom frågeställningar rörande upplevda resultat med behandlingen gjordes i
rapporten en hälsoekonomisk beräkning där det fastslogs att en nykter dag i projektet kostat
cirka 140 kronor, vilket kan ställas mot kostnaderna för behandlingshemsvistelser, avgiftningar
och omhändertagande av barn, vilka uppgår till tusentals kronor per dygn.
 Kontigo Care genomförde i slutet av juni 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman i
maj 2017, en riktad nyemission om totalt fyra miljoner aktier till en mindre grupp strategiskt
betydelsefulla investerare. Emissionen genomfördes till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie
och tillförde Bolaget KSEK 12 000 före emissionskostnader.
Händelser efter periodens slut
 Kontigo Care offentliggjorde i slutet av januari 2018 att man slutit avtal med två svenska
kommuner avseende leverans av Previct® Alcohol. Inklusive tidigvarande kontrakt har Bolaget
avtal med totalt 60 svenska kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,9 miljoner invånare.
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Kontigo Care, omsättning (per kvartal) 2015-2017, KSEK

Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses i denna
rapport genomgående, såvida inget annat uttryckligen anges i
rapporten, Kontigo Care-koncernen, d.v.s. Kontigo Care AB (publ)
med org nr 556956-2795, tillsammans med det helägda dotterbolaget
AceTrack AB med org nr 559087-1447. AceTrack AB bildades i
november 2016 i samband med genomförandet av Kontigo Cares
teckningsoptionsprogram.
All verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB (publ), som sedan 2015 är
listat på Nasdaq First North.
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Kontigo Care ökade intäkterna med 476 % under
2017
Under 2017 gav vårt intensiva marknadsarbete resultat och vår eHälsoplattform Previct är
troligen det mest omvälvande som hänt beroendevården på väldigt länge. Sveriges hårt
arbetande behandlare har fått möjlighet att kartlägga sina klienters beteenden, mäta
behandlingarnas utfall och rädda liv genom att förutsäga återfall innan de inträffade. För Kontigo
Care har detta inneburit ett kommersiellt genombrott där vår årsomsättning ökat med 476 %
jämfört med 2016. Under det fjärde kvartalet 2017 ökade försäljningen med 33 % jämfört med
det tredje kvartalet, till en ny rekordnivå. Tack vare att vi nu har ca 300 betalande licenser i drift,
nåddes i december 2017, med några få arbetsdagars undantag, en månadsomsättning som var
nästan lika stor som för hela året 2016. Under 2018 kommer vår omsättning att få ytterligare
draghjälp av den prisförändring som vi genomförde i samband med att vi ändrade vår
affärsmodell för våra kommunkunder, vilket under det fjärde kvartalet ännu inte hade fått något
större genomslag intäktsmässigt.
Även om vår omsättningsökning självklart är glädjande finns det fortfarande mycket kvar att göra
och vi uppskattar att vi hittills endast nått cirka 3 % av den svenska marknadens potential. Vi hade
på grund av sjukskrivning och att en av våra säljare övergått till vår samarbetspartner Stordala
vård och omsorg, en något decimerad säljstyrka under slutet av året. Under det första kvartalet
2018 är vi dock tillbaka i full bemanning och vi håller även på att förstärka vår säljkår med
ytterligare säljresurser i södra och västra Sverige.
På den internationella marknaden har vi påbörjat testning av Previct och vi driver tidiga processer
med möjliga distributörer. Det finns ett tydligt internationellt behov av vår lösning då allt mer
vård av budgetskäl flyttar från den internerade vården som behandlingshem till öppenvården där
klienten bor hemma under behandlingen. Det är just i öppenvården som Previct har störst
möjlighet att förstärka vårdresultaten och hjälpa klienten till ett friskt och fritt liv.
I november 2017 inledde vi ett samarbete med bildbehandlingsbolaget Imint avseende detektion
av ruspåverkan på ögats iris. Detta är ett tidigt forskningsprojekt, men det finns en nästan
obegränsad potential om vi lyckas skapa en mjukvarusensor som kan bredda Previct till att
omfatta droger. Jag hoppas få anledning att återkomma om detta projekt senare under 2018.
Slutligen så är vi oerhört glada över att vi under 2017 visat beroendevården att det finns en
lösning som ger möjlighet för fler än 2 av 10 klienter att bli fria från sitt beroende. Vi har alldeles
för länge accepterat att behandlarna inte får tillgång till samma typ av hjälpmedel som är
självklara i den övriga vården och detta kommer vi att fortsätta att ändra på under 2018.
Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ)
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Previct® ett större antal behandlingsverktyg som dagligen motiverar och
stödjer patienten i sin hemmiljö. Detta
ger vården nya möjligheter till
distansvård
med
långsiktiga
behandlingsresultat, och kunskapen om
varje individ som fångas i realtid
möjliggör också att återfall kan brytas
tidigt, samt att varje vårdmöte blir
högkvalitativt.

OM KONTIGO CARE
Kontigo Care AB (publ) är drivande i det
paradigmskifte som med hjälp av
eHälsa pågår inom hälso- och
sjukvården. Genom forskning och
kvalitetssäkrad utveckling i nära
samarbete med vårdgivare skapar
Bolaget skalbara lösningar för en mer
kostnadseffektiv
och
tillgänglig
beroendevård
oberoende
av
behandlingsform. Kontigo Care bidrar
därmed till en ökad livskvalitet för
slutanvändarna av bolagets lösningar.

DET FJÄRDE KVARTALET 2017
Previct® – försäljning och tjänsteleverans
Det finns cirka 300 000 alkoholister i
Sverige. Utöver dessa bedöms det
finnas ytterligare cirka 1 000 000
personer som är högriskkonsumenter.
Av dessa beräknar man att cirka 500
000 tar skada av sin konsumtion. Detta
innebär att 800 000 personer, eller var
åttonde vuxen i Sverige behöver ändra
sin relation till alkohol eller ta itu med
ett redan utvecklat beroende. Varje år
söker i Sverige 10 000 personer vård för
första gången. Totalt finns det cirka 230
behandlingshem som tillsammans
tillhandahåller cirka 50 000 vårdtillfällen per år. En behandlingsdag med
övernattning kostar cirka 2 000 kronor
vilket innebär att en sex veckor lång
primärbehandling
kostar
cirka
80 000 kronor. Enbart i Sverige satsas
mångmiljardbelopp på behandlingar
varje år. Trots detta har det visat sig
svårt att mäta resultaten, vilket leder
till att samhället i många fall satsar
stora resurser i blindo med bibehållet

Kontigo Cares mål är att med hjälp av
en enhetlig teknologisk plattform
utveckla ett flertal skalbara eHälsolösningar som gör att fler tillfrisknar
från missbruk. Fokus är för närvarande
på B2B Sverige, men det långsiktiga
målet är att på global nivå kunna
leverera lösningar som med hög
precision förutsäger ett återfall i
missbruk innan det har inträffat.
Bolaget har sedan starten 2013
utvecklat och lanserat vad som idag är
en banbrytande eHälso-plattform,
Previct®, som består av ett antal
avancerade
algoritmer,
AI-drivna
prediktionsmotorer
och
kommunikationslösningar, samt av de
två plattformsapplikationerna Previct®
Alcohol (tidigare ”TripleA”) och Previct®
Gambling (tidigare ”TripleG”), för vård
inom respektive beroendeområde.
Previct® baseras på de senaste rönen
inom avancerad algoritmforskning för
att
skapa
nästa
generations
återfallsprevention. Dessutom erbjuder
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Previct® Gambling är liksom Previct®
Alcohol avsedd att användas i
beroendevården
av
kommuner,
landsting, företagshälsan och privata
vårdgivare.
Då
det
finns
en
överrepresentation av alkoholmissbruk
bland personer med spelproblematik,
så kan Previct® Gambling med fördel
även användas i kombination med
Previct® Alcohol.

lidande för den beroende och dess
anhöriga.
Previct® Alcohol är en banbrytande
medtech-klassad eHälso-lösning för
behandling
av
alkoholberoende.
Lösningen består av en egenutvecklad
sensor i form av en trådlöst
kommunicerande alkohol-mätare; en
back-end bestående av ett antal
avancerade
uppföljningsoch
prediktionsalgoritmer,
samt en
mobilanpassad front-end och en
vårdportal
där
beteenden
och
prediktion av framtida beteenden
synliggörs. Sensorn i
systemet,
alkoholmätaren, är en CE-märkt
medicinteknisk produkt som uppfyller
de krav som ställs inom EU. eHälsolösningen har utvecklats i nära
samarbete
med
vården
och
forskningsvärlden
och
betydande
resurser har investerats i användbarhet
för en bred målgrupp genom
användandet av moderna tekniker
inom ”Internet of Things”, ”AI” och ”Big
Data”.

Previct® erbjuds för närvarande B2B i
Sverige, i hög grad till samma
upphandlare inom alkohol- respektive
spelberoendesegmenten, bland annat
till den kommunala missbruksvården,
behandlingshem och företagshälsan
och fungerar som ett extra stöd för
patienten
mellan
vårdbesöken.
Plattformen ger vårdgivaren möjlighet
att följa patienten under hela
behandlingsperioden vilket öppnar för
kunskap och kommunikation mellan
patient och vårdgivare. Detta gör att
vårdgivaren på
ett tids- och
kostnadseffektivt sätt kan allokera rätt
resurser till rätt personer, i rätt tid.
Genom att stödja den beroende för att
bibehålla nykterheten och följa terapin
under vård och eftervård bedöms också
möjligheterna till långvarig nykterhet
öka (källor: CAN, WHO, Socialstyrelsen,
Vägverket).

I maj 2017 lanserade Kontigo Care sin
andra plattformsapplikation, Previct®
Gambling, för vård av spelberoende.
Previct® Gambling bygger på samma
tekniska plattform som Previct® Alcohol
och bedöms vara viktig av ett antal skäl,
inte minst p.g.a. Sveriges riksdags
beslut att de svenska kommunerna från
och med den 1 januari 2018 fick ansvar
för att förebygga spelmissbruk på
motsvarande omfattande sätt som de
idag har ett ansvar för att motverka
alkohol- och drogmissbruk, och på att
de svenska kommunerna generellt är
dåligt förberedda för detta utökade
ansvar. Enligt svensk nationell statistik
har cirka två procent av befolkningen
mellan 16 och 84 år ett spelproblem,
vilket motsvarar 134 000 personer.

Kontigo Cares aktiviteter under det
fjärde kvartalet 2017 kännetecknades
av ett fortsatt intensivt försäljningsarbete på den svenska marknaden,
samt av ett planeringsarbete inför en
framtida internationell expansion, bl.a.
genom att testenheter skickats till
potentiella partners i två utomnordiska
länder för utvärdering och att en
översättning till engelska gjorts av
användargränssnitten i Previct®.
De svenska försäljningsaktiviteterna
ledde till att Bolaget under kvartalet
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kunde fortsätta att bygga på de
betydelsefulla kommersiella milstolpar
som uppnåddes under de första tre
kvartalen 2017.

existerande kommunkunder att öka
användningen av Previct®, från de cirka
fem licenser som de i genomsnitt
använder per kommun idag, till den
konservativt
bedömda
långsiktiga
potentialen om cirka 20 licenser per
kommun; alltså totalt cirka 1 200
licenser för Kontigo Cares existerande
kommunkunder. Även om denna
expansion är en process som kommer
att ta tid på grund av de naturliga
trögheterna i kundernas besluts- och
implementeringsprocesser, så är det
Bolagets tydliga uppfattning att det i
nuläget är mer en fråga om när än om
Bolaget kommer att uppnå detta viktiga
mål. Som tidigare har kommunicerats
behöver Bolaget med dagens pris- och
kostnadsstruktur cirka 550 licenser i
kommersiell drift för att uppnå
lönsamhet.

Kontigo Care utökade under det fjärde
kvartalet 2017 storleken på sin svenska
kommunala kontraktsportfölj avseende
Previct® Alcohol till 58 kommuner (60
kommuner inklusive de två kontrakt
som erhölls i januari 2018 – se
”händelser efter periodens slut”) som,
för att ge en bild av Kontigo Cares
potentiella kundunderlag i den
nuvarande
kontraktsportföljen,
tillsammans har en befolkningsmängd
om cirka 1 800 000 invånare, 54 000
alkoholister samt 180 000 högriskkonsumenter av alkohol.
Marknadsframgångarna fortsatte återspeglas i Kontigo Cares resultaträkning,
då Bolaget under kvartalet kunde öka
sin kvartalsomsättning med cirka 33 %,
jämfört med det föregående kvartalet.

Previct® – forskning och utveckling
Previct® förväntas framöver bli en viktig
pusselbit i forskningssammanhang.
Nykterhetsmonitorering via Previct®
Alcohol ger facit över hur väl en
behandling fungerar på längre sikt och
ger därmed unika möjligheter att
bedriva forskning kring alkoholism.
Kliniska studier och systematisk
insamling av bakgrundsdata kan via
dataanalys skapa modeller som hjälper
vårdgivarna att förstå individuella
aspekter av sjukdomen. Detta medför
att vårdgivaren kan individanpassa och
effektivisera vården samtidigt som man
minskar både lidanden och kostnader.

Bolaget är för närvarande i dialog med
ett stort antal potentiella kunder och
antalet försäljningsprocesser bedöms
kunna fortsätta att öka då Kontigo Care
än så länge bara är i början av sin
marknadsbearbetning. Utöver den
svenska marknaden så tillkommer,
beaktande
Previct®-applikationernas
mycket goda tekniska och kommersiella
skalbarhet och en generellt sett svag
svensk
och
internationell
konkurrenssituation, en i dagsläget
snudd på obegränsad potentiell
internationell marknad.

Generellt så har det under de senaste
åren skett en väsentlig ökning av olika
sensorer inom hälsa och de flesta har
en adekvat förmåga att samla in och
visa olika typer av data. Kontigo Cares
forsknings- och utvecklingsfilosofi drivs
dock av en önskan om att inte enbart
veta vad som har hänt utan också att

Av betydelse för Kontigo Cares
kommersiella utveckling i det kortare
perspektivet är, utöver en fortsatt
expansion av Bolagets kontraktsportfölj, också att Bolaget i så snabb
takt som möjligt får sina redan

Kontigo Care AB (publ) - Bokslutskommuniké januari-december 2017

8

med god precision kunna förutsäga vad
som kommer att hända. För att uppnå
detta så har Bolaget byggt upp en stor
kompetens inom att på ett avancerat
sätt kunna hantera och analysera stora
datamängder, för att på så sätt kunna
identifiera och förutspå generella
trender och beteenden, såväl som hur
dessa samband är applicerbara på
individnivå.

data än den som inhämtas via Bolagets
egenutvecklade
alkoholmätare.
®
Previcts öppna mjukvaruarkitektur gör
att Kontigo Care redan idag har kommit
en bra bit i utvecklingen av en framtida
breddning av Bolagets erbjudanden.
Affärsutveckling – övrig
utvecklingspotential
Utifrån det som nämnts under avsnittet
”Previct® – forskning och utveckling”,
så bedömer Kontigo Care att Bolaget
framöver kommer att kunna utöka
antalet eHälso-applikationer för att
utifrån en gemensam teknisk plattform
täcka ett flertal beroendesjukdomar
eller beteenden utöver alkoholism och
spelberoende. Ett exempel är det i
november
2017
offentliggjorda
forskningssamarbetet med Imint Image
Intelligence
(”Imint”)
avseende
utveckling, integration och anpassning
av Imints befintliga mjukvara för
bildbaserad
mätteknik,
gentemot
Previct®.
Samarbetet
syftar
till
konceptverifiering och inledande tester
av
hur
man
via
avancerad
ögonmonitorering, bildbearbetning och
dataanalys i realtid kan detektera den
påverkan som rusgivande stimulantia
ger på ögats iris och kan därmed ses
som ett första steg till ytterligare en
potentiell expansion av Previct®,
exempelvis mot droganvändande.

Ett betydande steg i denna riktning togs
i slutet av 2016 då en ny version av
TripleA
(nu:
Previct®
Alcohol)
lanserades, innehållandes ett gränssnitt
mot vårdgivaren som innehöll det
första steget mot att kunna förutsäga
återfall innan de inträffar.
Av likvärdig betydelse var lanseringen i
oktober 2017 av Kontigo Cares
eHälsoplattform Previct®, vars namn är
ett sammandrag av två viktiga faktorer
för
framgångsrik
beroendevård;
Prevention (Prevention) och Prediktion
(Prediction). Previct® är en betydande
vidareutveckling av bolagets tidigare
eHälsoplattform för beroendevård och
består av ett antal avancerade
egenutvecklade algoritmer, AI-drivna
prediktionsmotorer
och
kommunikationslösningar, samt av de
två plattforms-applikationerna Previct®
Alcohol (tidigare ”TripleA”) och Previct®
Gambling (tidigare ”TripleG”), för vård
inom respektive beroendeområde.
Med Previct® förstärkte Kontigo Care
ytterligare
sin
förmåga
till
återfallsprevention;
vilket
på
individnivå är en förmåga som
förbättras i takt med att den insamlade
datamängden ökar.

Nettoomsättning och resultat
Kontigo Cares omsättning för det fjärde
kvartalet uppgick till KSEK 2 370 (443),
härrörande från i huvudsak försäljning
av Previct® Alcohol i Sverige.
Tillväxttakten under det fjärde kvartalet
2017, jämfört med det tredje kvartalet
2017 uppgick till cirka 33 %.

Previct® kommer framöver även att
kunna appliceras på andra typer av
beroenden, potentiellt via samarbeten,
genom användandet av andra typer av

Rörelseresultatet för det fjärde
kvartalet var KSEK -3 401 (-4 572), innebärande
en
negativ
(neg)
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rörelsemarginal. Nettoresultatet för det
fjärde kvartalet uppgick till KSEK -3 439
(-4 617) eller SEK -0,17 (-0,33) per aktie.
Kassaflödet
från
den
löpande
verksamheten uppgick för det fjärde
kvartalet till KSEK -1 036 (-3 652) eller
SEK -0,05 (-0,26) per aktie.
Under det fjärde kvartalet belastades
Bolaget med planenliga engångskostnader om cirka 510 KSEK, för
betalning under 2018, avseende den
kliniska studie av Previct® Alcohol som
Kontigo Care genomför tillsammans
med Akademiska sjukhuset i Uppsala
och Nämndemansgården, samt cirka
300 KSEK avseende det pågående
forskningssamarbetet med Imint Image
Intelligence, d.v.s. totalt cirka 800 KSEK
i engångskostnader.

Kontigo Care genomför tillsammans
med Akademiska sjukhuset i Uppsala
och Nämndemansgården, samt cirka
300 KSEK avseende det pågående
forskningssamarbetet med Imint Image
Intelligence, d.v.s. totalt cirka 800 KSEK
i engångskostnader.
Investeringar
Under helåret har investeringar i
hårdvara relaterat till Previct® Alcohol
gjorts om KSEK 568 (433). Utgifter för
patent om KSEK 89 (130) har aktiverats
och vidare har utvecklingsarbeten om
KSEK 2 273 (-) aktiverats.
Personal
Medelantalet anställda under perioden
uppgick till 14 (15) personer. Vid
periodens slut uppgick antalet anställda
till 14 (14).

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2017
Utöver den anställda personalen så
anlitade Bolaget under perioden också
ett antal konsulter för kommersiellt och
tekniskt utvecklings- och kvalitetsarbete samt för hantering av Bolagets
ekonomi- och finansfunktion.

Kontigo Cares omsättning för helåret
2017 uppgick till KSEK 6 231 (1 082),
härrörande från försäljning av Previct®
Alcohol i Sverige.
Avskrivningarna uppgick till KSEK
-2 480 (-1 943) varav KSEK -1 743
(-1 508) avsåg avskrivningar på
aktiverade
utgifter
för
utvecklingsarbeten, m.m.
Rörelseresultatet var KSEK -14 021
(-19 220).
Finansnettot uppgick till KSEK -344
(-410).
Årets nettoresultat uppgick till KSEK
-14 365 (-19 630) eller SEK -0,81 (-2,1)
per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var KSEK -10 563 (-19 382)
eller SEK -0,59 (-2,02) per aktie.
Under det fjärde kvartalet belastades
Bolaget med planenliga engångskostnader om cirka 510 KSEK, för
betalning under 2018, avseende den
kliniska studie av Previct® Alcohol som

FINANSIELL STÄLLNING
Likvida medel
Koncernens likvida medel uppgick vid
periodens slut till KSEK 7 841 (vid
föregående årsskifte 10 241) vilket
motsvarar SEK 0,40 (0,65) per aktie.
Bolaget genomförde i juni 2017, med
stöd
av
bemyndigande
från
årsstämman i maj 2017, en riktad
nyemission av totalt fyra miljoner aktier
till en mindre grupp strategiskt
betydelsefulla investerare. Emissionen
genomfördes till en teckningskurs om
3,00 kr per aktie och tillförde i juli 2017
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har utvecklingsarbeten om KSEK 2 273
(-) aktiverats.

Bolaget KSEK 12 000 före emissionskostnader.
Prognos
Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) har
p.g.a. försiktighetsskäl valt att ännu
inte kommunicera någon prognos för
när lönsamhet förväntas uppnås.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Kontigo Care offentliggjorde i slutet av
januari 2018 att man slutit avtal med
två svenska kommuner avseende
leverans av Previct® Alcohol. Inklusive
tidigvarande kontrakt hade Bolaget
avtal med totalt 60 svenska kommuner
som tillsammans omfattar cirka 1,9
miljoner invånare.

Eget kapital och soliditet
Eget kapital uppgick vid årets utgång till
KSEK 15 238 (vid föregående årsskifte
18 218) eller SEK 0,77 (1,15) per aktie.
Koncernens soliditet var vid årets
utgång 62 procent (vid föregående
årsskifte 71 procent).

VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Koncernen och moderbolaget är genom
sin verksamhet utsatt för risker av både
rörelsekaraktär och finansiell karaktär,
vilka Bolaget delvis självt kan påverka.
Inom Bolaget pågår en kontinuerlig
process för att identifiera förekommande risker samt för att bedöma
hur dessa skall hanteras.

I maj 2017 erhöll Bolagets f.d.
styrelseordförande Rune Löderup, via
sitt bolag Raging Bull Invest AB, en
förmedlingsprovision om KSEK 300
avseende den kortfristiga lånefinansiering om KSEK 6 000 som bolaget
erhöll i april 2017.
Utöver detta förekom det under året
inga närståendetransaktioner.

Marknaden för Kontigo Cares lösningar
kännetecknas av långa införsäljningstider. Koncernen verkar på en tidig
marknad med stor potential men med
ojämn försäljningsutveckling, vilket gör
att den löpande resultat- och
likviditetsutvecklingen är ett viktigt
fokusområde för styrelsen i Kontigo
Care. Styrelsen i Kontigo Care har god
beredskap i det fall framtida åtgärder
skulle behöva vidtas, exempelvis vad
gäller likviditetsanskaffning.

MODERBOLAGET
Kontigo Care AB (publ) redovisade ett
rörelseresultat för helåret om KSEK
-14 021 (-19 220).
Moderbolagets egna kapital uppgick vid
årets slut till KSEK 15 238 (vid
föregående årsskifte 18 218). Likvida
medel uppgick till KSEK 7 791 (vid
föregående årsskifte 10 191). Under
helåret har investeringar i hårdvara
relaterat till Previct® Alcohol gjorts om
KSEK 568 (433). Utgifter för patent om
KSEK 89 (130) har aktiverats och vidare

Moderbolaget
bedriver
operativ
verksamhet. För en redogörelse av
identifierade risker samt företagets
arbete med att hantera dessa hänvisas
till sid 5-7 i Kontigo Cares Informationsmemorandum daterat maj 2016.
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Informationsmemorandumet
finns
tillgängligt på Kontigo Cares hemsida
www.kontigocare.com.

Styrelsen och den Verkställande
Direktören föreslår att det balanserade
resultatet överförs i ny räkning, d.v.s.
att ingen utdelning lämnas.

FRAMTIDSUTSIKTER

Styrelsen och Verkställande Direktören
försäkrar att bokslutskommunikén ger
en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och
koncernen står inför.

Styrelsen har en positiv syn på
verksamhetsområdenas potential och
bedömer att koncernen på sikt kommer
att kunna redovisa en mycket god
lönsamhet.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Uppsala, den 5 februari 2018

Delårsrapport januari-mars 2018 180507
Årsstämma 2018
180528
Delårsrapport januari-juni 2018
180827
Delårsrapport januari-september
181029
2018
Bokslutskommuniké januari190204
december 2018

ÅRSSTÄMMA 2018 OCH
ÅRSREDOVISNING

Kontigo Care AB (publ)
Michael Camitz
Styrelsens ordförande

Erik Weiman
Styrelsemedlem

Alexander Benitez
Styrelsemedlem

Juha Thümer
Styrelsemedlem

Agneta Bergvall
Styrelsemedlem

Anders Wallin
Styrelsemedlem

Henrik Nordlindh
Verkställande Direktör

Årsstämma planeras hållas måndagen
den 28 maj 2018. Separat kallelse
kommer att skickas.

Denna rapport har inte granskats av
Bolagets revisorer.

Årsredovisning för 2017 kommer att
finnas tillgänglig senast den 7 maj 2018
på
företagets
hemsida,
www.kontigocare.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Nordlindh, Verkställande Direktör, +46 (0) 18 – 410 88 80
Jonas Saric, Finanschef och IR-ansvarig, +46 (0) 18 – 410 88 80
, eller besök Kontigo Cares hemsida www.kontigocare.com
Kontigo Care AB (publ), organisationsnummer 556956-2795, har sitt säte i Uppsala kommun.
Postadress: Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 UPPSALA, Sverige.
Bolagets aktie (kortnamn KONT, ISIN-kod SE0007075247) handlas sedan juni 2015 på Nasdaq First North. Certified
Adviser är Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se), tel: 08-684 211 00.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
2017
Okt-dec
2 370
666
0
3 036

2016
Okt-dec
443
100
543

2017
Helår
6 231
2 362
0
8 593

2016
Helår
1 082
1 075
2 157

Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader för perioden
Rörelseresultat för perioden

-2 739
-2 971
-652
-75
-6 437
-3 401

-1 895
-2 608
-415
-197
-5 115
-4 572

-8 309
-11 750
-2 480
-75
-22 614
-14 021

-8 399
-10 838
-1 943
-197
-21 377
-19 220

Finansnetto
Resultat före skatt för perioden
Skatt
PERIODENS RESULTAT

-38
-3 439
-3 439

-45
-4 617
-4 617

-344
-14 365
-14 365

-410
-19 630
-19 630

2017
Okt-dec

2016
Okt-dec

2017
Helår

2016
Helår

-2 786
1 750
-1 036
-902
-175
-2 113

-4 004
352
-3 652
-433
7 542
3 457

-11 884
1 321
-10 563
-2 930
11 093
-2 400

-17 490
-1 892
-19 382
-563
28 841
8 896

2017
Okt-dec

2016
Okt-dec

2017
Helår

2016
Helår

169
19 812

30
14 035

445
17 812

72
9 578

20 497
0,12
-0,17
-0,17
-0,05

14 149
0,03
-0,33
-0,33
-0,26

18 497
0,35
-0,81
-0,81
-0,59

9 750
0,11
-2,05
-2,01
-2,02

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

KSEK
Nettoomsättning
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten, m.m.
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter för perioden

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
KSEK
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från löpande verksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten (not 8)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL

NYCKELTAL
Omsättning per anställd, KSEK
Genomsnittligt antal aktier, tusental
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter
utspädning (not 1)
Omsättning per aktie, SEK
Nettoresultat per aktie, SEK före utspädning
Nettoresultat per aktie, SEK efter utspädning
Kassaflöde (fr. löp. verksamh.) per aktie,
SEK
Rörelsemarginal
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KONCERNENS
BALANSRÄKNING
KSEK
TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, m.m.
Övriga anläggningstillgångar (not 2)
Summa anläggningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2017
31 dec

2016
31 dec

14 237
685
14 922
1 964
7 841
9 805
24 727

13 618
855
14 473
1 114
10 241
11 355
25 828

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder (not 3)
Kortfristiga skulder (not 4)
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 238
2 508
6 981
24 727

18 218
2 858
4 752
25 828

4 000

4 000

2017
31 dec

2016
31 dec

18 218
11 385
-14 365
15 238

11 972
25 876
-19 630
18 218

2017
31 dec

2016
31 dec

62%
19 812

71%
15 812

20 497
0,40
0,77
3,40
4,42
67 359

16 497
0,65
1,15
3,85
3,34
60 874

Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser (not 5)

FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL
KSEK
Eget kapital vid periodens början
Nyemissioner
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens slut

NYCKELTAL
Soliditet/egenkapitalandel
Antal aktier vid periodens slut, tusental (not 6)
Antal aktier vid periodens slut, tusental, efter
utspädning (not 1)
Likvida medel per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Börskurs vid periodens slut, SEK (not 7)
Kurs / eget kapital (not 7)
Börsvärde vid periodens slut, KSEK (not 7)
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KVARTALSDATA
Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Helår

193
881

215
1 200

230
1 781

443
2 370

1 082
6 231

Rörelseresultat
2016
2017

-4 933
-4 059

-5 987
-4 406

-3 728
-2 155

-4 572
-3 401

-19 220
-14 021

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
2016
2017

-5 187
-4 097

1 178
-3 732

-12 167
-1 698

-3 652
-1 036

-19 382
-10 563

KSEK
Omsättning
2016
2017

Omsättning (kvartal), KSEK

Redovisningsprinciper och noter
Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inte annat anges.
Redovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3).
Not 1) Kontigo Care AB (publ) hade vid periodens slut ett optionsprogram avseende 685 000 teckningsoptioner med
rätt till teckning av 1 ny aktie per option till en kurs om 9,00 kronor per aktie, med lösen i december 2018. I januari
2017 informerade Bolaget att 550 000 optioner tilldelats de anställda i Bolaget.
Not 2) Avser i huvudsak färdigställd Previct® Alcohol-hårdvara (alkoholmätare samt i förekommande fall inköpta
telefoner) för kommande uthyrning eller under uthyrning till kund, samt Previct® Alcohol-hårdvara under
produktion.
Not 3) Består av långfristig del av Kontigo Cares skuld till Almi (d.v.s. med återbetalning >12 mån).
Not 4) Under kortfristiga skulder ingår bl.a. kortfristig del av Kontigo Cares skuld till Almi, leverantörsskulder,
interimsskulder avseende pågående aktiviteter, övriga upplupna kostnader, samt övriga kortfristiga skulder.
Not 5) Avser företagsinteckningar lämnade som säkerhet avseende företagets lån från Almi.
Not 6) Nyckeltalet visar det faktiska antalet utestående aktier i Kontigo Care AB (publ) vid respektive tidpunkt.
Not 7) Avser kursen på respektive balansdag för Kontigo Care AB (publ)’s aktie.
Not 8) Bolaget ändrade under Q2 2017 princip för hur aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten klassificeras. Detta
innebär att aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten fr.o.m. den 1/1 2017 klassificeras som investeringar.
Förändringen hade en positiv engångspåverkan på kassaflödet från den löpande verksamheten för Q2 2017 om 624
KSEK, dock inte på bolagets kassaflöde som helhet.
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AKTIEÄGARNA I KONTIGO CARE AB (PUBL)
Per den 31 december 2017

Per bokslutsdagen hade Kontigo Care AB (publ) cirka 1 500 aktieägare.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa
eHälso-lösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska
lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets avancerade eHälsoplattform Previct®
består av ett antal egenutvecklade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och
kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct®
Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq
First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Vi är stolta över den uppmärksamhet vi erhåller!
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