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Förvaltningsberättelse 
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget 
erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom BikeAround™, Bestic® och 
Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors 
grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. 

Camanio Cares tjänster och produkter marknadsförs och säljs globalt till offentlig och privat sektor på 
marknaden för välfärdsteknik. Bolagets kunder utgörs i dagsläget främst av organisationer verksamma inom 
vård- och omsorg, såsom: 

• Äldreboenden 
• Hemtjänstorganisationer 
• Hjälpmedelsverksamheter 
• Rehabiliteringsverksamheter 

Camanio Care påbörjade produktutveckling 2008 genom dotterbolaget Bestic AB och i Sverige har bolaget 14 
medarbetare som arbetar med utveckling, försäljning och marknadsföring. Bolaget finns även representerat via 
11 distributörer i Europa samt ytterligare distributörer i Australien och Kina. 

Bolaget har sitt säte i Eskilstuna, Sverige.  

Camanio Care AB bildar en koncern tillsammans med sina två helägda dotterbolag; Bestic AB och Camanio Care 
Inc., USA. Bestic AB med organisationsnummer 556707-2516, har ett aktiekapital om 248 202 kr, har säte i 
Eskilstuna och förvärvades i oktober 2016. Camanio Care Inc. med kontor i Boston, registrerat i Delaware, 
registrerades i juli 2013 men har aktiverats för omsättning och kostnader under 2017.  

Bolagets aktie är listad på Aktietorget. 

För mer information: www.camanio.com   
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VD har ordet   
Under de kommande åren växer pressen på de svenska kommunerna. Andelen 
äldre ökar snabbt. Antalet äldre (över 75 år) ökar med hela 33% i Sverige fram 
till 2025. Parallellt med denna förändring i demografin kommer samtidigt 
andelen personer i arbetsför ålder att minska. Detta är inte bara ett svenskt 
scenario, hela 20% av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050. 

Förändringen av samhället ställer stora krav på investeringar  i vård och 
äldreomsorg för att möta de äldres behov.  

Det finns uppenbart ett behov av innovation och av smarta, tekniska lösningar 
som kan hjälpa till på ett etiskt och väl fungerande sätt. Den digitala 
transformationen pågår i flera branscher och områden i vårt samhälle. Så även 
inom offentlig sektor som har mycket att vinna på att ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen inom vård och omsorg kan 
effektivisera vårdens resurser så att fler får hjälp och samtidigt  förenkla arbetet. 
Samtidigt är kvalitet och säkerhet avgörande och de äldre förväntar sig att kunna 
leva självständighet.  

Det vi har lärt oss är dock att det tar tid att digitalisera och att det krävs mod. För att kunna skapa en förändring 
behövs visioner, kunskap, incitament, resurser och planering. Det finns många fallgropar på vägen mot 
digitalisering och det är nödvändigt med ett starkt ledarskap. 

Ett spännande exempel på digitaliseringen i Sverige är Hörby Kommun i Skåne. De har haft ett planeringsarbete 
som pågått i 6 år och nu har de börjat investera. Generellt sett ser man sig som mer mottagliga för digitala 
lösningar idag och bl.a. har Hörby Kommun investerat i Digital Tillsyn och Giraff från Camanio Care. Den stora 
fördelen med Giraff är att den ger en annan social interaktion än web-kameror och man kan också involvera 
anhöriga. Målet är att leverera mer omsorg till fler som behöver det. 

Senior Star i USA är ett framgångsrikt exempel på en nytänkande kund inom kategorin ”Retirement 
Communities”. Retirement Communities kommer ofta från initiativtagare från fastighetsbranschen där man 
erbjuder trevliga bostadsrätter för äldre i områden med har ett välutvecklat serviceutbud för målgruppen. 
Förutom boende i en bostadsrätt kan de boende lägga till vårdtjänster utifrån behov samt andra aktiviteter 
som kan förgylla livet. Senior Star är väldigt stolta över sin investering i BikeAround jDome från Camanio Care 
och satsar på en stor PR-kampanj mot sin målgrupp där BikeAround är i centrum för att väcka intresse hos 
äldre och anhöriga.  

Camanio Care har under det gångna året utvecklat en stark plattform att stå på inför framtiden. Vi har anställt 
personal och byggt upp ett team, vi har etablerat partnerskap och samarbeten i många länder med både 
företag, organisationer och universitet. Det är många som har identifierat de kommande årens utmaning och 
vill arbeta för framtidens samhälle. I denna process går Camanio Care som ledare och har en unik kunskap inom 
välfärdsteknologi, implementering och utveckling. Var med på vår resa och förändra vårt samhälle! 

 

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care 

 
 

 

 

 

 



Camanio Care AB (publ), org. nr 556761-0307 
 

6 
 

Allmänt om verksamheten 
 
Vi är ett robotikföretag inom välfärdsteknologi som är fokuserade på att hjälpa människor att öka sin 
livskvalitet. Inom våra fokusområden erbjuder vi smarta och användarvänliga produkter och tjänster. Vi för ut 
ny teknik inom vård och omsorg och gör den kvalitetssäkrad, effektiv, integrerad och användbar.  

Måltiden 
Måltidssituationen kan vara en utmaning inom äldreomsorgen eller för personer med olika 
funktionsnedsättningar. Vi erbjuder ät- och dryckeshjälpmedel som Bestic® och DrincTM, vilket möjliggör 
självständighet på ett helt nytt sätt. Vi har även en unik bordslösning, Butler, för bättre ergonomi och dessutom 
ett index för att kunna mäta kvaliteten inom hela måltidssituationen, MQiTM. 

Alla förtjänar en positiv måltidsupplevelse! 

Äthjälpmedlet Bestic®  
Nu kan du njuta av din måltid i din egen takt och på dina egna villkor.  

Bestic är ett äthjälpmedel som möjliggör för personer som tidigare 
behövt hjälp med ätandet att bli mer självständiga. Personer med 
neurologiska diagnoser såsom exv. stroke, MS, Parkinson, ALS men 
även andra grupper med reumatiker, CP-skador, ryggmärgsskadade 
m.fl. kan bli påverkade så att det blir svårt att använda sin arm eller 
hand eller får ofrivilliga rörelser. Inom vård- och omsorgsarbetet är 
därför matning en vanlig insats. Utmaningar och problem som kan 
uppstå under matning är tidsbrist, brist på̊ inkännande, försvårade 
samtal och kommunikation under måltiden, upplevelse av mindre 
värdighet och jämställdhet eller till och med svårigheter att svälja 
beroende på matningsmetod.  

Det finns både medicinska, sociala och organisatoriska fördelar med att kunna äta själv istället för att bli matad. 
Användare och personal vittnar om att det blir enklare att svälja, mindre hosta och kväljningar, mindre stress, 
förbättrad kommunikation och självkänsla samt inte minst en ökad värdighet. Bestic är unik som äthjälpmedel 
när det gäller design, enkelhet i styrningen och möjligheten att transporteras på enkelt sätt.  

Mealtime Quality Index® (MQi)  
Kostnader är relativt lätt att mäta inom vård- och omsorg men omsorgskvalitet kan däremot vara svårare. 
Måltidssituationen är ett komplext område, det är lätt att vissa delar faller bort när många är inblandade. 
Arbetsterapeuten ska säkerställa att de boende sitter rätt och får tillgång till rätt hjälpmedel, en dietist kan ha 
ordinerat specialkost samtidigt som flera boende kan ha problem med att tugga och svälja. I allt detta så ska 
maten se aptitlig ut och måltidsmiljön ska vara tilltalande. Vilka rutiner finns för att upprätthålla detta och 
efterföljs de av personalen? Vad kan de boende påverka och hur ser de på sin måltidssituation?  

 

Aktivering 
Aktivering är otroligt viktigt och vi ger stöd till fysisk, social och kognitiv aktivering på ett enkelt och 
engagerande sätt. BikeAround erbjuder oanade möjligheter att få cykla runt i exempelvis sin barndomsmiljö. 
Terapikatten JustoCat® både lugnar och stimulerar personer med demens. Inom aktivering erbjuder vi också 
verktyg för kvalitetsmätning inom kort. 

Vi människor mår bäst när vi är aktiva! 
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BikeAround® 
Viljan att röra på sig, att komma ut och se sig omkring, besöka 
platser man längtar tillbaka till eller ställen man alltid velat besöka, är 
mänsklig. Men inte alla har den möjligheten. En av de största 
utmaningarna inom omsorgen är att kunna erbjuda meningsfulla 
aktiviteter och bidra till ökad kommunikation med anhöriga och 
personal. Passivitet och inaktivitet är problematiskt eftersom det i sin 
tur kan få flera negativa konsekvenser. 

BikeAround jDome erbjuder virtuella miljöupplevelser som kan 
stimulera och motivera användare att träna hjärta och hjärna på ett 
tryggt och säkert sätt, utan att ens tänka på att de faktiskt tränar. Målet 
är att bidra till ökad kvalitet i verksamheten både för användaren och 
personalen och underlätta en fysisk, social, mental och framförallt 
glädjande aktivering.  

 
Digital tillsyn 
Syftet med digital tillsyn är att komplettera och förenkla möjligheterna till omsorg, stöd i vardagen och 
underlätta självständighet. Genom att erbjuda digital tillsyn kan vårdgivare möjliggöra 
mer frekvent och effektiv tillsyn av hemtjänsten, kontakt med sköterska och läkare kan 
enklare ske i hemmet samt anhöriga kan enkelt komma på ett virtuellt besök.  

  
Giraff 
Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda 
för att göra virtuella tillsynsbesök hos personer som bor kvar hemma trots regelbundet 
vårdbehov.  

Med Giraff använder du dig av en säker uppkoppling och gör besöken på distans. Du rör 
dig fritt runt i hemmet och kan interagera med Giraffens innehavare med hjälp av ett 
videosystem. Den du besöker kan själv enkelt tacka ja eller nej till besöket och behöver 
inga speciella förkunskaper. 

Besökaren behöver bara en dator med internetanslutning och lite datorvana. Med 
Giraff frigör ni tid från kostsamma tillsynsbesök, minskar hemtjänstpersonalens restid 
och får tryggare vårdtagare och anhöriga. 
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Camanio Cares marknadsmöjligheter 
Stora delar av världen, däribland Sverige och Europa, har en åldrande befolkning. För 100 år sedan 
karakteriserades befolkningen i Sverige av många unga och få äldre. Men i takt med att vi lever längre och 
föder färre barn ser åldersstrukturen idag helt annorlunda ut. Enligt Statistiska centralbyråns 
befolkningsprognos1 kommer Sveriges befolkning att öka med omkring en tredjedel fram till 2060. Detta är 
dock inte enbart en utmaning för Sverige utan en global utmaning. I världen sker den största 
befolkningsökningen i åldersklassen 65 och äldre, vilken väntas öka med 1,3 miljarder fram till år 2060. Den 
åldrande befolkningen är en av de största sociala och ekonomiska utmaningarna i hela västvärlden och 
påverkar hela samhället.  

Förväntat antal personer över 60 år globalt  

 
 

Vårdbehovet, inte minst inom äldreomsorgen, ökar stort i takt med att befolkningen växer och blir äldre2. 
Eftersom äldre har andra vårdbehov, kommer också vård- och omsorgssystemen behöva anpassas så att de 
fortsatt kan erbjuda god vård och vara finansiellt hållbara. En viktig pusselbit i den anpassningen som kommer 
ske av omsorgsorganisationerna är tillämpningen av tekniska lösningar som underlättar ett värdigt och 
självständigt liv. Idag finns tekniken och behovet, utmaningen är implementering av de produkter som finns 
och utveckling av ett fullvärdigt ekosystem av produkter som enkelt kan användas.  

 

1 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/ 

14505/Behallare-for-Press/389899/ 2 Källa: World Population Ageing: 1950-2050, United Nations Population Division.  
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Väsentliga händelser 2017 i korthet 
 
Första kvartalet 

• Första introduktionen av jDome BikeAround på den amerikanska marknaden under fackmässan ATIA i 
Orlando. 

• Kontant nyemission om 500 tkr för omvandling av lån. 
• Camanio Care vinner Sveriges första upphandling av Augmented Reality-cyklar i Ängelholms kommun. 
• Camanio Care noteras på Aktietorget. 

Andra kvartalet 
• Camanio Care förvärvar tillsynsroboten Giraff – möjliggör virtuella besök hos äldre och 

funktionshindrade av sjukvården, hemtjänst eller anhöriga. 
• Camanio Care är ett av två svenska Robotikföretag som är inbjudna att delta i Maritime Silk Road Expo 

i Kina. 
• Camanio Care inleder ett samarbete och undertecknar ett Letter of Intent (LOI) med det kinesiska 

bolaget Zhongrui Funing Robotics gällande försäljning och produktion i Kina. 
• Camanio Care flyttar sitt huvudkontor till nya lokaler i Danvikstull, Stockholm. 
• Camanio Care sluter försäljningsavtal med distributör i Hongkong. 
• Camanio Care anställer en Teknisk utvecklingschef. 
• Camanio Care ökar expansionstakten och genomför nyemission. 
• Camanio Care inleder ett samarbete med den amerikanska rehab-organisationen On With Life 
• Camanio Cares företrädesemission övertecknad med 22 % – tar in 12,7 MSEK och får en ny kinesisk 

storägare med bolagets kinesiska partner Zhongrui Funing Robotics. 

Tredje kvartalet 
• Camanio Care förstärker organisationen och värvar två nya medarbetare till ledningsgruppen.  
• Camanio Care produkt Bestic visas på World Robot Conference i Peking och får stor 

mediauppmärksamhet i tidningar och TV i Kina 
• Camanio Care inleder ett samarbete med Olivia Rehabilitering för att förbättra måltidssituationen 

inom vården.  
• Camanio Cares företrädesemission registreras, omvandling av BTA till aktier 
• Ny film från Google visar värdet av Camano Cares välfärdsteknik genom en varm och personlig 

filmberättelse från Tibro kommun 

Fjärde kvartalet  
• Camanio Care tar emot återstående emissionslikvid från bolagets kinesiska partner Zhongrui Funing 

Robotics.  
• Camanio Cares breddar produktfamiljen med BikeAround Screen 
• Emission stängd och registrerad 
• Camanio Care genomför kvittningsemission för att finansiera internationella försäljningsaktiviteter 
• Nu lanserar vi Giraff – en digital tillsynsrobot 
• Camanio Care gör miljonaffär i Nordamerika  
• Camanio Care säkrar finansiering om upp till 20 MSEK  
• Camanio Care ger ut gratis teckningsoptioner till ALLA befintliga aktieägare 
• Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ) 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Handel med teckningsoptioner serie TO1 2017/2020 inleds den 16 januari 2018 
• Marknadsmeddelande 16/18 - Information om Camanio Care teckningsoption 
• Kommuniké Extra Bolagsstämma 
• Ökning av antalet aktier i Camanio Care 
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• Camanio Care har fått order från Hörby Kommun på omsorgsroboten Giraff 
• Camanio tecknar nytt distrubutionsavtal i Kanada 
• Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ) 

 
 

Utveckling under året 
Koncernen 
Koncernen har under året integrerat två verksamheter och produkter till en gemensam plattform för framtida 
tillväxt och utveckling. Under 2017 uppgick de totala intäkterna för koncernen till 7,3 mkr (3,2 mkr). Merparten 
av försäljningen (4,2 mkr) är hänförlig till försäljning till kunder i Sverige. 2,4 mkr avser försäljning till andra 
länder inom Europa, USA, Australien och Kina. 

För att klara den ökade verksamheten har koncernen nyanställt personal och ökat medelantal anställda från 
fjolårets 7 personer till årets 12 personer. Rörelsekostnaderna har tyngts av både ökade personalkostnader, 
kostnader i samband med noteringen av bolagets aktie på Aktietorget, förvärv och produktutveckling av Giraff 
samt av att huvudkontoret i Stockholm bytt till större lokaler. Rörelseresultatet för året uppgår till -16,8 mkr       
(-4,1 mkr). 

Under 2017 har koncernen genomfört ett antal emissioner, både kontanta nyemissioner och 
kvittningsemissioner samt utgivande av konvertibelt lån, som totalt stärkt upp bolagets egna kapital med 15,7 
mkr.  

Moderbolaget 
Moderbolaget har under året förvärvat verksamhet från dotterbolaget Bestic AB via ett inkråmsförvärv. 
Moderbolaget har även förvärvat verksamheten Giraff under året. 

Moderbolagets omsättning uppgick till 6,3 mkr (2,3 mkr) och rörelseresultatet till -15,1 mkr (-2,9 mkr).  De 
emissioner som genomförts har stärkt moderbolagets egna kapital med 15,7 mkr. 

 
Ägarförhållanden 
Aktien 
Camanio Care AB (publ) är listad på Aktietorget under kortnamnet CARE. Per 31 december 2017 var 15 565 451 
aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. 

Aktieägartabell per den 31 december 2017 
Här nedan listas Bolagets 10 största ägare.  

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital 
Brighter AB (publ) 4 126 236 26,5 % 
Eminova Fondkommission AB (för annans räkning) 2 408 603 15,5 % 
Hemmingsson Partners AB 1 303 584 8,4 % 
Kinovo Group AB 705 702 4,5 % 
Försäkringsbolaget Avanza Pension 619 423 4,0 % 
Truls Sjöstedt 403 398 2,6 % 
Escritura AB 370 592 2,4 % 
Export Assist Sweden AB 260 144 1,7 % 
Henrik Norström 241 144 1,5 % 
Sörmlandsfonden 197 730 1,3 % 
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Riskfaktorer 
Allmänt 
Camanio Cares verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav vissa ligger inom bolagets kontroll medan 
andra ligger utanför. Den följande beskrivningen av riskfaktorer gör inte anspråk på fullständighet, inte heller är 
riskerna rangordnade efter grad av betydelse.  

Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för bolaget kan få väsentlig betydelse för bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas 
enskilt utan att en samlad utvärdering av övrig information tillsammans med en allmän omvärldsbedömning 
görs. 

För ett vård- och it-inriktat bolag som Camanio Care påverkas verksamheten av bland annat 
verksamhetsrelaterade risker, marknadsrelaterade risker samt finansiella och politiska risker.  

Verksamhetsrelaterade risker utgörs exempelvis av projektrisker, konkurrens, rekrytering, större kunders 
utveckling samt kundförluster. Marknadsrelaterade risker inkluderar konjunkturförändringar. Finansiella och 
politiska risker inkluderar valuta- och ränteförändringar samt förändringar av lagar och skatter. Det 
förekommer inga legala tvister i bolaget vid tidpunkten för årsredovisningens undertecknande. 

Bolaget 
Operationella risker  
Camanio Care är starkt beroende av välutbildade personer kunniga på olika områden. Bolaget har idag 
personer som fyller bolagets högt ställda krav, men måste rekrytera flertalet personer under de kommande 
åren. Problem med rekryteringsprocessen kan ses som en risk då det kan fördröja bolagets utveckling.  

Finansiella risker  
Bolag som ska växa snabbt likt Camanio Care riskerar alltid att likviditeten begränsar utvecklingshastigheten. 
Bolaget kommer därför med stor sannolikhet vara i behov av kapitalinjektioner de närmaste åren. Eventuella 
problem med sådana riskerar därför att begränsa bolagets möjligheter till en snabb utveckling.    

Marknadsrisker  
Även om det i dagens samhälle och kommande år finns ett enormt behov av den typen av koncept och 
produkter som Camanio Care har, och planerar att ha kommande år, finns alltid en tröghet i marknaden som 
gör att implementering på bred front tar längre tid än förväntat. Krafter vi inte styr över såsom den finansiella 
och politiska situationen i olika delar av världen kan också påverka tempot i utvecklingen av marknaden, och 
därmed vår utveckling, både negativt och positivt. 

Konkurrenter  
Det pågår många satsningar och innovationsprojekt inom området välfärdsteknik. De flesta aktörer är dock i 
dagsläget relativt små. Om en större aktör bestämmer sig för en omfattande satsning och konkurrerande 
produktutveckling kan detta medföra risker i form av försämrad försäljning.  

Utvecklingskostnader  
Camanio Care kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt 
verksamhetsområde. Produktutvecklingsprojekt kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet när det 
gäller tid och kostnad. Detta medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än 
planerat och tar längre tid än beräknat. 

Politisk risk 
Camanio Care är på olika sätt verksamt i många olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, 
skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och 
ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också påverkas negativt av eventuella 
inrikespolitiska beslut. Det finns risk att ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för bolagets 
verksamhet och resultat.  
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Valutarisker 
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och 
högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Det finns risk att 
Camanio Cares framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står 
utom bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna härrör från många olika länder. Valutakurser kan 
väsentligen förändras.  

 

 
Flerårsöversikt 
Koncernen 

        

TSEK 2017 2016 *) 

Nettoomsättning 6 604 3 069 

Totala intäkter 7 279 3 153 

Rörelseresultat (EBIT) -16 802 -4 061 

Resultat efter finansiella poster -16 935  -4 177  

Årets resultat -16 784 -4 131 

Kassalikviditet, % 99% 291% 

Soliditet, % 61% 76% 

Genomsnittligt antal aktier, st 13 005 259 5 755 190 

Resultat per aktie, kronor  -1,29 kr -0,72 kr 
   

 

*) Jämförelsetalen för 2016 avser koncernens resultat under perioden 24/10-31/12 2016, då bolaget var en 
koncern. 

 

Moderbolaget 
           
TSEK 2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 6 321 2 288 2 630 1 024 956 

Totala intäkter 6 996 2 305 2 759 2 304 1 088 

Rörelseresultat (EBIT) -15 155 -2 845 -2 811 -2 020 -878 

Resultat efter finansiella poster -15 241 -2 933  -2 904 -2 095 -971 

Kassalikviditet, % 102% 374% 151% 102% 191% 

Soliditet, % 51% 86% 26% 30% 38% 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor: 

Från föregående år balanserade vinstmedel 15 977 311 

Överkurs från emissioner under året 14 667 766 

Årets förlust -15 274 607 

Vinstmedel till förfogande 15 370 470 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 15 370 470 kr balanseras i ny räkning. 

 

ÅRSSTÄMMA 
Årsstämma för Camanio Care AB (publ) kommer att hållas den 23 april 2018, kl. 10.00 i bolagets lokaler på 
adress Hästholmsvägen 32, 6tr, Nacka. Kallelse till årsstämman finns tillgänglig på Camanio Cares hemsida 
www.camanio.com.  

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret den 1 januari till den 31 december 2017.  

Bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser och tilläggsupplysningar. Om inte annat anges redovisas alla belopp i svenska kronor, Tkr. 

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig den 23 mars 2018 på bolagets hemsida, www.camanio.com 
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Resultaträkningar  

Tkr Not Koncernen   Moderbolaget 
  

2017-01-01 2016-10-24 
 

2017-01-01 2016-01-01 

   --2017-12-31 -2016-12-31   --2017-12-31 --2016-12-31        
       

Rörelsens intäkter m.m. 
      

Nettoomsättning 3 6 604 3 069 
 

6 321 2 288 
Aktiverat arbete för egen räkning 

 
- 48 

 
- - 

Övriga rörelseintäkter 4 675 36 
 

675 17   

7 279 3 153 

 

6 996 2 305 
Rörelsens kostnader 

      

Handelsvaror 
 

-3 078 -949 
 

-2 989 -453 
Övriga externa kostnader 

 
-10 082 -3 179 

 
-10 165 -2 960 

Personalkostnader 5 -8 237 -2 033 
 

-8 237 -1 513 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 
-2 606 -1 046 

 
-684 -212 

Övriga rörelsekostnader 
 

-78 -7 
 

-76 -12   

-24 081 -7 214 

 

-22 151 -5 150        

Rörelseresultat 
 

-16 802 -4 061 
 

-15 155 -2 845        

Resultat från finansiella poster 
      

Ränteintäkter och liknande 
 

- 12 
 

- - 
Räntekostnader och liknande 6 -133 -128 

 
-86 -88   

-133 -116 
 

-86 -88        

Resultat efter finansiella poster 
 

-16 935 -4 177 
 

-15 241 -2 933        
       

Uppskjuten skatt 7 151 46 
 

-34 -        

Årets resultat 
 

-16 784 -4 131 
 

-15 275 -2 933        

       
Hänförligt till: 

      

Moderföretagets aktieägare 
 

-16 784 -4 131 
   

Årets resultat 
 

-16 784 -4 131 
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Balansräkningar 
 

Tkr Not Koncernen   Moderbolaget 
Tillgångar   2017-12-31 2016-12-31   2017-12-31 2016-12-31 
              
Anläggningstillgångar 

      
       
Immateriella anläggningstillgångar 

      

Balanserade utvecklingsarbeten 8 11 593 2 619 
 

10 783 1 134 
Patent och varumärken 9 3 153 4 013 

 
14 15 

Goodwill 10 1 275 10 374 
 

1 275 -   

16 021 17 006 

 

12 072 1 149 
Materiella anläggningstillgångar 

      

Inventarier, verktyg och installationer 11 438 513 
 

438 -   

438 513 

 

438 - 
Finansiella anläggningstillgångar 

      

Andelar i koncernföretag 12 
   

14 912 14 823   

- - 

 

14 912 14 823 

Summa anläggningstillgångar 

 

16 459 17 519 

 

27 422 15 972        

Omsättningstillgångar 
      

       
Varulager m.m. 

      

Råvaror och förnödenheter 
 

- 139 
 

- - 
Varor under tillverkning 

 
- 11 

 
- 11 

Färdiga varor och handelsvaror 
 

1 162 231 
 

1 111 231 
Förskott till leverantörer 

 
195 475 

 
195 325   

1 357 856 

 

1 306 567 
Kortfristiga fordringar 

      

Kundfordringar 
 

2 278 1 427 
 

1 473 1 065 
Fordringar hos koncernföretag 

 
- - 

 
1 172 288 

Fordringar hos närstående bolag 
 

- 2 499 
 

- 2 499 
Aktuell skattefordran 

 
10 - 

 
- - 

Övriga fordringar 
 

475 316 
 

474 316 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 
301 249 

 
300 193 

  
3 064 4 491 

 
3 419 4 361        

Kassa och bank 
 

5 093 6 701 
 

4 354 6 491 

Summa omsättningstillgångar 

 

9 514 12 048 

 

9 079 11 419 

Summa tillgångar 
 

25 973 29 567 
 

36 501 27 391 
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Tkr Not Koncernen   Moderbolaget 
    2017-12-31 2016-12-31   2017-12-31 2016-12-31        

Eget kapital och skulder                    

Eget kapital 
      

Bundet eget kapital 
      

Aktiekapital 13 3 113 2 063 
 

3 113 2 063      
3 113 2 063 

Fritt eget kapital 
      

Övrigt tillskjutet kapital/Överkursfond 
 

51 134 36 466 
 

30 645 30 911 
Annat eget kapital inklusive årets resultat -38 478 -16 131 

   

Balanserat resultat 
    

- -6 445 
Årets resultat 

    
-15 275 -2 933  

14 
   

15 370 21 533 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 

 
15 769 22 398 

   

Summa eget kapital 
 

15 769 22 398 
 

18 483 23 596 
       

Avsättningar 
      

Uppskjuten skatteskuld 7 697 883 
 

- - 

Summa avsättningar 

 

697 883 

 

- -        

Långfristiga skulder 15 
     

Obligationslån 
 

- 170 
 

- - 
Skulder till kreditinstitut 

 
1 274 1 626 

 
496 890 

Skulder till koncernföretag 
 

- - 
 

9 900 - 
Övriga skulder 

 
- 649 

 
- - 

Summa långfristiga skulder 

 

1 274 2 445 

 

10 396 890        

Kortfristiga skulder 
      

Konvertibelt lån 16 3 296 - 
 

3 296 - 
Skulder till kreditinstitut 15 674 660 

 
397 401 

Leverantörsskulder 
 

1 667 738 
 

1 510 562 
Skulder till närstående bolag 

 
- 1 023 

 
- 908 

Aktuella skatteskulder 
 

- 16 
 

- - 
Övriga skulder 

 
483 308 

 
360 112 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 2 113 1 096 
 

2 059 922 

Summa kortfristiga skulder 

 

8 233 3 841 

 

7 622 2 905 

Summa eget kapital och skulder 

 

25 973 29 567 

 

36 501 27 391 
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Förändringar i eget kapital 
            

Koncernen 

            
 

Tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 

EK hänförligt till 
moderföretagets 

aktieägare 

Summa eget 
kapital 

 

Belopp vid årets ingång 2 063 36 466 -16 131 22 398 22 398 

 

Återbetalda aktieägartillskott 
  

-5 555 -5 555 -5 555 
 

       

Nyemissioner 656 9 409 
 

10 065 10 065 
 

Emissionskostnader, netto e. skatt 
 

-162 
 

-162 -162 
 

Kvittningsemission 367 4 884 
 

5 251 5 251 
 

Konvertibelt lån, optionsdel 
 

296 
 

296 296 
 

Emissionskostnader, netto e. skatt 
 

-10 
 

-10 -10 
 

Konvertering till aktier 27 251 
 

278 278 
 

       

Omräkningsdifferenser 
  

-8 -8 -8 
 

Årets resultat 
  

-16 784 -16 784 -16 784 
 

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

 

            
 

            
 

Moderbolaget 

Tkr   Aktiekapital Överkursfond Fritt eget 
kapital 

Summa eget 
kapital 

 

Belopp vid årets ingång   2 063 30 911 -9 378 23 596 

 

Omföring av vinstdisposition   
 

-14 933 14 933 - 
 

Återbetalda aktieägartillskott   
  

-5 555 -5 555 
 

 
  

     

Nyemissioner   656 9 409 
 

10 065 
 

Emissionskostnader, netto e. skatt   
 

-163 
 

-163 
 

Kvittningsemission   367 4 884 
 

5 251 
 

Konvertibelt lån, optionsdel   
 

296 
 

296 
 

Emissionskostnader, netto e. skatt   
 

-10 
 

-10 
 

Konvertering till aktier   27 251 
 

278 
 

       

Årets resultat   
  

-15 275 -15 275 
 

Belopp vid årets utgång   3 113 30 645 -15 275 18 483 

 

       
       

Antal aktier uppgår per balansdagen till 15 565 451 aktier (föregående år 10 315 592 aktier). 
  

       

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 0 tkr (5 555 tkr) 
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Kassaflödesanalyser          

Tkr Not Koncernen   Moderbolaget 
  

2017-01-01 2016-10-24 2017-01-01 2016-01-01 

    --2017-12-31 -2016-12-31 --2017-12-31 --2016-12-31       

Den löpande verksamheten 
     

Rörelseresultat 
 

-16 802 -4 061 -15 155 -2 845 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 18 2 606 1 051 683 212 

Betald ränta 
 

-133 -116 -86 -88 
Betald inkomstskatt 

 
-27 17 - - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 

-14 356 -3 109 -14 558 -2 721 

      

Förändringar av rörelsekapital 
     

Förändring av varulager 
 

-501 -314 -739 -411 
Förändring av kundfordringar 

 
-851 -1 037 -408 -895 

Förändring av övriga kortfristiga fordringar 2 254 1 544 1 314 -1 316 
Förändring av leverantörsskulder 

 
929 383 948 204 

Förändring av övriga kortfristiga skulder 
 

1 076 191 1 385 481 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 449 -2 342 -12 058 -4 658       

Investeringsverksamheten 
     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 499 -58 -11 484 -3 
Erhållna bidrag 

 
- 150 - - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -47 -34 -560 - 
Förvärv av koncernföretag 

 
- 522 - -13 561 

Årets lämnade aktieägartillskott 
 

- - -89 -1 262 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 546 580 -12 133 -14 826       

Finansieringsverksamheten 
     

Nyemissioner under året 
 

10 189 9 424 10 239 9 395 
Erhållna aktieägartillskott 

 
- - - 2 565 

Upptagna lån 
 

8 868 - 18 766 14 508 
Amortering lån 

 
-2 107 -1 012 -1 397 -544 

Återbetalt aktieägartillskott 
 

-5 555 - -5 555 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 395 8 412 22 053 25 924       

Årets kassaflöde -1 600 6 650 -2 138 6 440 
Likvida medel vid årets början 

 
6 701 51 6 491 51 

Kursdifferens i likvida medel 
 

-7 - - - 
Likvida medel vid årets slut 19 5 094 6 701 4 353 6 491 
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Redovisningsprinciper och noter         

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 

        

 
Koncernens och moderföretagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.  

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av de finansiella 
rapporterna sammanfattas nedan. I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under 
Moderföretaget nedan.  

Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK som också är moderföretagets redovisningsvaluta.         

 
Byte av redovisningsprincip, ändrad bedömning och rättelse av fel 

 

 
Ändrad uppskattning och bedömning  
Styrelsen har gjort en ändrad bedömning av den goodwillpost som tidigare redovisats avseende Bestic AB 
och kommit fram till att övervärdet är hänförlig till de balanserade utvecklingsutgifter som fanns i 
dotterföretaget vid förvärvstidpunkten. Goodwillposten har därför omrubricerats till balanserade utgifter 
under 2017. I samband med detta har styrelsen även gjort en ny bedömning av nyttjandeperioden som har 
bedömts till 10 år med hänsyn till att det tar lång tid att kommersialisera produkterna. Detta har medfört att 
koncernen har 1 120 tkr lägre avskrivningskostnader i år då balanserade utvecklingsutgifter skrivs av på 10 
år jämfört med om beloppet fortfarande skulle rubricerats som goodwill med en oförändrad 
avskrivningsplan på fem år. Avskrivningsplanen för de balanserade utgifterna har dessutom ändrats från 7 
till 10 år.  

        
 

Principer för Koncernen 
      

 
Koncernredovisningens grunder 

      

 
I koncernredovisningen konsolideras moderföretaget och samtliga dotterföretags verksamheter fram till 
och med moderföretagets bokslutsdatum. Dotterföretag är alla företag i vilka koncernen har rätten att 
utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen 
uppnår och utövar bestämmande inflytande genom att inneha över hälften av rösterna. Alla dotterföretag 
har samma balansdag och belopp som redovisas i de finansiella rapporterna för dotterföretag har justerats 
där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.  

Alla dotterföretag är helägda varför koncernen inte har några innehav utan bestämmande inflytande. 
Koncernens resultat är därmed i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.  
Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering.         

 
Förvärvsmetoden 

      

 
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv innebärande att det redovisade 
värdet av moderföretagets andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot dotterföretagets 
egna kapital vid förvärvet.  

Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera koncernens 
anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder. 
Rörelseförvärvet redovisas i koncernen från och med förvärvstidpunkten.  

Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs:  
* verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna 
skulder samt emitterade egetkapitalinstrument  
* utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet 

 

 
* tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 
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Koncernen redovisar identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i rörelseförvärv oavsett om 
de har redovisats tidigare i det förvärvade företagets finansiella rapporter före förvärvet. Förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder värderas vanligen till det verkliga värdet per förvärvstidpunkten.   

 
Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. Den beräknas som det 
överskjutande beloppet av summan av a) verkligt värde för köpeskilling, b) redovisat belopp för eventuellt 
innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget och c) verkligt värde per 
förvärvstidpunkten för eventuell befintlig ägarandel i det förvärvade företaget, och de verkliga värden per 
förvärvstidpunkten för identifierbara nettotillgångar. 

   
Utländska dotterföretag har omräknats med tillämpning av dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär 
att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i 
resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.         

 
Kassaflödesanalys 

      

 
Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3) kap. 7 enligt indirekt metod. 
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av likvida medel under räkenskapsåret och omfattar 
endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.         

 
Principer resultaträkningen         

 
Intäkter 

      

 
Koncernens intäkter består av olika intäktsflöden; service och support, försäljning av varor och hyresavtal. 
Intäkterna redovisas i posten Nettoomsättning och värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas för varor som levererats och tjänster som utförts, dvs till försäljningspris exklusive 
rabatter och liknande prisavdrag samt mervärdesskatt.         

 
Service och support 

      

 
Koncernen erhåller tjänsteintäkter genom service- och support avtal. Dessa avser ett obestämt antal 
aktiviteter under en bestämd tidsperiod och ersättningen redovisas därför linjärt över avtalens löptid.         

 
Försäljning av varor 

      

 
Intäkter från försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är 
förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, vilket normalt infaller när varan anländer 
köparen. Intäkter värderas med hänsyn tagen till rabatter och efter avdrag för moms.         

 
Hyresavtal 

      

 
Hyresintäkterna redovisas i den period som hyran avser.         

 
Övriga rörelseintäkter 

      

 
Övriga rörelseintäkter avser intäkter från aktiviteter utanför koncernens huvudsakliga verksamhet. Erhållna 
bidrag som inte hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt när 
prestationen utförs.         

 
Låneutgifter 

      

 
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader 
och liknande.         
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Principer balansräkningen         

 
Immateriella anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningar framgår av 
not för respektive balanspost. Inga låneutgifter inkluderas i anskaffningsvärdet.         

 
Balanserade utvecklingsutgifter 

      

 
I de fall immateriella anläggningstillgångar förvärvas genom intern upparbetning delas de upp i en 
forskningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör från koncernens forskningsfas redovisas 
som kostnad i den period då de uppkommer. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade 
immateriella tillgångar vilket innebär att samtliga utgifter för utvecklingen redovisas som en tillgång om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:  
1) Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas 
eller säljas,  
2) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja 
den,  
3) Det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången,  
4) Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska 
fördelar,  
5) Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 
och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången, och  
6) De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling kan 
beräknas tillförlitligt.         

 
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av aktiverade utvecklingsutgifter innefattar externa 
utgifter för konsulter, utgifter för anställda och en skälig andel av indirekta kostnader. Övriga 
utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier kostnadsförs när de uppstår.  
Avskrivningar påbörjas när tillgången är klar att användas. Avskrivningen görs linjärt över den bedömda 
nyttjandeperioden med hänsyn till eventuellt väsentligt restvärde. Den beräknade nyttjandeperioden 
uppgår till 10 år och motiveras med att det tar lång tid att kommersialisera produkterna.         

 
Goodwill samt Patent och varumärken 

 
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv och det verkliga värdet 
av förvärvade tillgångar och skulder. Avskrivning sker linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. 
Beräknad nyttjandeperiod för goodwill uppgår till 5 år och patent och varumärken till 10 år.         

 
Borttagande från balansräkningen  
Immateriella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när 
inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.  
När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna 
Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.         

 
Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.         

 
Avskrivningar görs linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod med hänsyn till eventuellt väsentligt 
restvärde. Den beräknade nyttjandeperioden uppgår till 3-10 år. 
 
Avskrivningar framgår av not för respektive balanspost. Inga låneutgifter inkluderas i anskaffningsvärdet.         
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Borttagande från balansräkningen 

 
Materiella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången. När 
materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna 
Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.         

 
Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anläggningstillgångar  
Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde är 
lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation görs en nedskrivningsprövning genom att 
beräkna tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en 
nedskrivning som kostnadsförs.         

 
Leasing  

      

 
Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående antingen som finansiell eller operationell leasing. 
Företaget har klassificerat alla nuvarande leasingavtal som operationella.         

 
Företaget är leasetagare och kostnadsför leasingavgifter avseende operationella leasingavtal linjärt över 
leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de uppkommer.         

 
Varulager 

      

 
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in-, först ut-principen.   

 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i 
verksamheten minskat med eventuella tillämpliga försäljningskostnader som direkt kan hänföras till 
försäljningstransaktionen.         

 
Fordringar och skulder i utländsk valuta  
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser på 
rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet medan differenser på finansiella fordringar 
och skulder redovisas bland finansiella poster.         

 
Finansiella instrument 

      

 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när Koncernen blir part i det finansiella instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Samtliga finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.         

 
Kundfordringar och övriga fordringar  
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Fordringar 
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.  

 

   

 
Låneskulder och leverantörsskulder  
Finansiella långfristiga skulder och leverantörsskulder redovisas såväl vid första redovisningstillfället som i 
efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde 
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter.  
Emissionsutgifter och andra låneutgifter än ränta redovisas som en korrigering av lånets anskaffningsvärde 
och periodiseras som en del av lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden.         
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Sammansatta finansiella instrument 

 
Koncernens innehav i sammansatta finansiella instrument utgörs framför allt av utgivna konvertibla 
skuldebrev. Dessa utgörs av en skulddel och en optionsdel (derivat) som värderas och redovisas separat. 
Värdet på skulden värderas initialt till det verkliga värdet av en liknande skuld utan derivatkomponent. 
Mellanskillnaden utgör optionen som redovisas direkt mot eget kapital. Den konvertibla skulden redovisas 
därefter till upplupet anskaffningsvärde.         

 
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar  
Vid varje balansdag bedömer koncernen om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av de finansiella 
anläggningstillgångarna.         

 
Inkomstskatter 

      

 
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 
då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i 
eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och 
skatteskulder kvittas i de fall det finns en legal kvittningsrätt.         

 
Aktuell skatt   

      

 
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det 
sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och 
nuvärdesberäknas inte.         

 
Uppskjuten skatt   

      

 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på 
samtliga temporära skillnader, dvs. skillnader mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och 
deras skattemässiga värden. Ingen avsättning görs för uppskjuten skatt på temporära skillnader som hänför 
sig till innehav i dotterföretag eftersom Koncernen kan styra tidpunkt för återföring av de temporära 
skillnader och en sådan återföring inte kommer ske inom en överskådlig framtid.  
Ingen avsättning görs dock för uppskjuten skatt vid den första redovisningen av goodwill. 

  

 
Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen.         

 
Likvida medel 

      

 
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut. 
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Ersättningar till anställda 

      

 
Kortfristiga ersättningar 

      

 
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är ersättningar till 
anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. 
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som företaget förväntas betala till följd av 
den outnyttjade rättigheten.         

 
Ersättningar efter avslutad anställning 

 
Företaget tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning i form av pensioner genom olika 
avgiftsbestämda planer.         

 
Avgiftsbestämda pensionsplaner 

      

 
Företaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och 
försäkringar för enskilda anställda. Företaget har inga legala eller informella förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den 
period där den relevanta tjänsten utförs.         

 
Eventualförpliktelser 

      

 
Som eventualförpliktelser redovisas:  
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av 
att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller  
* en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.         

        
 

Moderföretagets redovisnings och värderingsprinciper  
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall 
som anges nedan.         

 
Andelar i dotterföretag 

      

 
Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar 
från dotterföretag redovisas som intäkt.         

 
Aktieägartillskott 

      

 
Moderföretaget redovisar lämnade aktieägartillskott som en ökning av värdet på andelarna i 
dotterföretaget.  
Återbetalningar av aktieägartillskott minskar det redovisade värdet på andelarna i dotterföretaget.         

 
Leasing 

      

 
Samtliga leasingavgifter avseende finansiella och operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.         
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar         

 
När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade 
redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar 
redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer definitionsmässigt sällan att motsvara det verkliga 
resultatet.         

 
De områden där sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för koncernen, och som därmed 
kan påverka resultat- och balansräkningarna i framtiden, beskrivs nedan.         

 
Betydande bedömningar och osäkerhet i uppskattningar  
Följande är betydande bedömningar som har gjorts vid tillämpning av de av företagets redovisningsprinciper  
som har den mest betydande effekten på de finansiella rapporterna.         

 
Immateriella tillgångar 

      

 
Styrelsen bedömer löpande värdet på koncernens immateriella tillgångar. Viktiga antaganden för att bedöma 
huruvida ett eventuellt nedskrivningsbehov uppstått utgörs primärt av en bedömning av framtida 
omsättningstillväxt och rörelsemarginal. Ifall indikation på nedskrivningsbehov uppstår genomförs ett 
nedskrivningstest.         

 
Bedömning av uppskjutna skattefordringar  
Koncernen och moderbolaget har underskottsavdrag som inte redovisas som uppskjuten skattefordran. 
Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna skattefordringar kan redovisas baseras på en bedömning av 
sannolikheten av framtida skattepliktiga intäkter mot vilka uppskjutna skattefordringar kan utnyttjas. Dessa 
underskottsavdrag redovisas därför som tillgång först när koncernen och moderbolaget etablerat en resultatnivå 
som styrelsen med säkerhet bedömer leda till skattemässiga överskott.         

 
Värdering av aktier i dotterföretag  
Moderbolaget gör varje år per bokslutsdatum en bedömning av huruvida bokfört värde på aktier i dotterföretag 
över- eller understiger återvinningsvärdet på respektive dotterföretag. Om det visar sig att återvinningsvärdet 
understiger det bokförda värdet i något fall så skrivs detta bokförda värde ned till återvinningsvärdet.         

        

Not 3 Nettoomsättning 
     

          
Koncernen 

2017 
 Moderbolaget 

2017 

  

    
 

   
 

Nettoomsättningen per marknad: 
 

 
   

 
Sverige 

 
4 153  4 153 

  
 

Europa 
 

1 004  1 004 
  

 
USA 

 
849  566 

  
 

Övriga länder 
 

598  598 
  

   
6 604  6 321 
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Not 4 Övriga rörelseintäkter 
  

  
 

   Koncernen  Moderbolaget    
2017 2016   2017 2016         

 
Erhållna bidrag för personal 

 
637 17 

 
637 17  

Valutakursvinster 
 

33 19 
 

33 -  
Övriga rörelseintäkter 

 
5 - 

 
5 -    

675 36 
 

675 17         
        

Not 5 Personal och ersättningar till anställda   

    Koncernen  Moderbolaget    
2017 2016   2017 2016         

 
Medelantalet anställda 

 
12 7 

 
12 3         

 
All personal i koncernen och moderbolaget är anställda i Sverige. Av koncernens och moderbolagets medelantal 
anställda är 8 kvinnor och 4 män.         

        
 

Löner och ersättningar 
      

 
Styrelse och verkställande 
direktör 

 
1 375 134 

 
1 375 134 

 
Övriga anställda 

 
4 096 1 513 

 
4 096 1 513    

5 471 1 647 
 

5 471 1 647         
 

Sociala kostnader 
      

 
Pensionskostnader för styrelse 
och verkställande direktör 

 
99 - 

 
99 - 

 
Pensionskostnader övriga 
anställda 

 
331 53 

 
331 53 

 
Övriga sociala kostnader 

 
1 871 577 

 
1 871 577    

2 301 630 
 

2 301 630  
Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 

 
7 772 

 
2 277 

 
 

7 772 
 

2 277 
         

Avtal om avgångsvederlag 
      

 
Verkställande direktören i Camanio Care AB (publ) äger rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner 
vid uppsägning från bolagets sida. Bolaget har även en skyldighet att erlägga pensionspremier under motsvarande 
period.         

 
Optionsprogram till styrelse, ledning och anställda  
Koncernen har två utestående optionsprogram som riktat sig till styrelseledamöter samt anställda och 
nyckelpersoner i Camanio Care AB (publ) (Serie I 2016/2019 och Serie II 2016/2019). Optionsprogrammen syftar 
till att dels fungera som en ersättningsmekanism för styrelseledamöter samt som ett effektivt verktyg för att 
knyta duktiga medarbetare närmare bolaget.         
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Serie I 2016/2019 

      
 

Optionsprogrammet omfattar 125 000 teckningsoptioner som erbjudits och tecknats av styrelseledamöterna i 
Camanio Care AB (publ) under 2016. Teckningsoptionerna innehas av Pia Engholm, Johan Lidén samt Pehr-
Johan Fager. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie mot kontant betalning 
till en teckningskurs av 10,50 kronor. Samtliga optionsinnehavarare har ingått ett optionsavtal med Bolaget 
som under vissa förutsättningar ger Bolaget rätt att återköpa teckningsoptionerna. Teckning av aktier med 
stöd av teckningsoptionerna kan äga rum dels (i) under en period om en månad efter att bolagets 
halvårsrapport 2019 har offentliggjorts, och dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets 
kvartalsrapport för Q3 2019 har offentliggjorts tom 31 december 2019.   

 
Serie II 2016/2019 

      
 

Optionsprogrammet omfattar 230 000 teckningsoptioner som erbjudits och tecknats av anställda och 
nyckelpersoner inom bolaget (inkl. VD Catharina Borgenstierna). För varje teckningsoption har innehavaren 
rätt att teckna en (1) ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs av 10,50 kronor. Samtliga 
optionsinnehavarare har ingått ett optionsavtal med bolaget som under vissa förutsättningar ger Bolaget rätt 
att återköpa teckningsoptionerna. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum dels (i) 
under en period om en månad efter att bolagets halvårsrapport 2019 har offentliggjorts, och dels (ii) under en 
period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q3 2019 har offentliggjorts tom 31 december 
2019.    

       Koncernen 
 

     Moderbolaget    
2017 2016 

 
2017 2016  

Könsfördelning i 
företagsledning och styrelse 

      

 
Styrelsen 

      
 

Kvinnor 
 

40% 40% 
 

40% 40%  
Män 

 
60% 60% 

 
60% 60%         

 
Koncernens företagsledning består av 3 personer (inkl. VD). Av dessa är 2 personer män och 1 kvinna. 

 
        
        

Not 6 Räntekostnader och liknande 
  

   Koncernen  Moderbolaget    
2017 2016 

 
2017 2016         

 
Räntekostnader från koncernföretag - - 

 
28 0  

Räntekostnader från övriga 
företag 

 
133 128 

 
58 88 

   
133 128 

 
86 88         

        

Not 7 Uppskjuten skatt 
     

   Koncernen       
2017-12-31 2016-12-31 

   
        
 

Uppskjutna skatteskulder som uppstår till följd av temporära skillnader är enligt följande: 
 

         
Uppskjuten skatteskuld 

      
 

Immateriella anläggningstillgångar 697 883 
   

   
697 883 

   
        
 

I koncernen finns ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag på 34 427 tkr (28 231 tkr) och i 
moderbolaget på 30 907 tkr (15 511 tkr). Dessa underskottsavdrag redovisas som uppskjuten skattefordran 
först när bolaget etablerat en resultatnivå som företagsledningen med säkerhet bedömer kommer att leda till 
skattemässiga överskott. 
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Not 8 Balanserade utvecklingsarbeten 
  

   Koncernen  Moderbolaget    
2017-12-31 2016-12-31 

 
2017-12-31 2016-12-31         

 
Ingående anskaffningsvärde 

 
3 754 2 211 

 
2 211 2 211 

 Omklassificering  10 913 -  - -  
Förvärv genom 
inkråmsöverlåtelse 

 
- - 

 
9 985 - 

 
Årets aktiverade utgifter 

 
- 48 

 
- -  

Erhållna bidrag 
 

- -150 
 

- -  
Anskaffning genom förvärv av 
dotterbolag 

 
- 1 645 

 
- - 

 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

14 667 3 754 
 

12 196 2 211 

        
 

Ingående avskrivningar 
 

-1 135 -865 
 

-1 077 -865 
 Omklassificering  -539 -  - -  

Årets avskrivningar 
 

-1 400 -270 
 

-336 -212  
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
-3 074 -1 135 

 
-1 413 -1 077 

        
 

Redovisat värde 
 

11 593 2 619 
 

10 783 1 134         
        

Not 9 Patent och varumärken 
    

   Koncernen  Moderbolaget    
2017-12-31 2016-12-31 

 
2017-12-31 2016-12-31         

 
Ingående anskaffningsvärde 

 
4 388 161 

 
164 161  

Årets aktivering 
 

- 3 
 

- 3  
Anskaffning genom förvärv av 
dotterföretag 

- 4 224 
 

- - 

 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

4 388 4 388 
 

164 164 

        
 

Ingående avskrivningar 
 

-375 -149 
 

-149 -149  
Årets avskrivningar 

 
-860 -226 

 
-1 -  

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
-1 235 -375 

 
-150 -149 

        
 

Redovisat värde 
 

3 153 4 013 
 

14 15         
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Not 10 Goodwill 
    

   Koncernen  Moderbolaget    
2017-12-31 2016-12-31 

 
2017-12-31 2016-12-31         

 
Ingående anskaffningsvärde 

 
10 913 - 

 
- -  

Förvärv av inkråmsgoodwill/förvärv av 
dotterföretag 

1 500 10 913 
 

1 500 - 

 Omklassificeringar  -10 913 -  - -  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

1 500 10 913 
 

1 500 - 

        
 

Ingående avskrivningar 
 

-539 - 
 

- - 
 Omklassificeringar  539 -  - -  

Årets avskrivningar 
 

-225 -539 
 

-225 -  
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
-225 -539 

 
-225 - 

        
 

Redovisat värde 
 

1 275 10 374 
 

1 275 -         
        

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 
  

   Koncernen  Moderbolaget    
2017-12-31 2016-12-31 

 
2017-12-31 2016-12-31         

 
Ingående anskaffningsvärde 

 
1 426 886 

 
886 886  

Årets inköp 
 

47 - 
 

- -  
Förvärv av dotterföretag 
    /inkråmsöverlåtelse 

- 540 
 

560 - 

 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

1 473 1 426 
 

1 446 886 

        
 

Ingående avskrivningar 
 

-913 -886 
 

-886 -886  
Årets avskrivningar 

 
-122 -27 

 
-122 -  

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

 
-1 035 -913 

 
-1 008 -886 

        
 

Redovisat värde 
 

438 513 
 

438 -         

Not 12 Andelar i koncernföretag 
   

      Moderbolaget       
2017-12-31 2016-12-31  

Ingående anskaffningsvärde 
    

14 823 -  
Förvärv av Bestic AB 

    
- 13 561  

Aktieägartillskott 
    

89 1 262  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

   
14 912 14 823 

        
 

Namn Organisations-
nummer 

Företagets 
säte 

Antal  
andelar 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Bokfört 
värde         

 
Direkt ägda: 

      
 

Bestic AB 556707-2516 Eskilstuna 248 202 100% 100% 14 823  
Camanio Care Inc. 

 
Delaware, USA        1 100% 100% 89 
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Not 13 Aktiekapital 
      

        
 

Aktiekapitalet i moderföretaget består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 20 öre per 
aktie.  
Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på 
moderföretagets bolagsstämma.         

      
Moderbolaget       

2017-12-31 2016-12-31         
 

Antal aktier vid årets ingång 
    

10 315 590 968 622  
Emissioner under året 

    
5 249 861 5 472 480  

Split 5:1 
    

- 3 874 488  
Antal aktier vid årets utgång 

    
15 565 451 10 315 590         

        
 

Vid bokslutstidpunkten finns följande utestående optioner och konvertibla 
lån som ger rätt till teckning av nya aktier i bolaget: 

 
Antal 

optioner 
Rätt att teckna 

antal aktier         
 

Serie I 2016/2017, teckningsoptioner 
   

1 121 871 1 121 871         
 

Serie I 2016/2019 (Optionsprogram till styrelse, nyckelpersoner och 
övriga anställda. Se not 5 Personal och Ersättningar till anställda) 

 
125 000 125 000 

      
 

Serie II 2016/2019 (Optionsprogram till styrelse, nyckelpersoner och övriga 
anställda. Se not 5 Personal och Ersättningar till anställda) 

 
230 000 230 000 

        
 

TO 2017/2020, Teckningsoptioner till samtliga aktieägare 
 

1 532 771 1 532 771         
 

Konvertibelt lån (Se not 16 Konvertibelt lån) 
   

      
3 009 642 3 009 642         

 
Teckningsoptionerna i Serie I 2016/2017 har löpt ut under februari 2018 utan att några aktier tecknats.         

        

Not 14 Styrelsens förslag till resultatdisposition 
  

         
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor: 

 
 

Från föregående år balanserad vinst 

 

15 977 311 

 

 Överkurs från emissioner under året   14 667 766   
Årets förlust 

    
-15 274 607 

 
 

Vinstmedel till förfogande 
    

15 370 470 
 

        
 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 15 370 470 kr balanseras i ny räkning.          
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Not 15 Långfristiga skulder 
    

   Koncernen  Moderbolaget    
2017-12-31 2016-12-31 

 
2017-12-31 2016-12-31         

 
Skulder till kreditinstitut 

      
 

Mellan 1 till 5 år 
 

1 274 1 626 
 

496 890  
Efter 5 år 

 
- - 

 
- -    

1 274 1 626 
 

496 890         
 

Del av skuld till kreditinstitut: 
     

 
Skulder till kreditinstitut som redovisas 
under Kortfristiga skulder (förfallodagar 
inom 1 år) 

674 660 
 

397 401 

        
 

Summa skulder till kreditinstitut 1 948 2 286 
 

893 1 291         
 

Skulder till koncernföretag 
      

 
Mellan 1 till 5 år 

 
- - 

 
9 900 -  

Efter 5 år 
 

- - 
 

- -    
- - 

 
9 900 -         

 
Obligationslån och övriga långfristiga 
skulder 

     

 
Inom 2 till 5 år 

 
- 819 

 
- -  

Efter 5 år 
 

- - 
 

- -    
- 819 

 
- -         

 
Summa långfristiga skulder 

 
1 274 2 445 

 
10 396 890         

        

Not 16 Konvertibelt lån 
      

        
 

Per den 31 december har koncernen och moderbolaget ett kortfristigt konvertibelt lån. Lånet förfaller till 
betalning i december 2018 och löper utan ränta. Den utestående skulden ger innehavaren rätt att genom 
konvertering teckna aktier i bolaget till en konverteringskurs som motsvarar 90% av den lägsta aktiekursen vid 
marknadsplatsens stängning under de 15 på varandra följande handelsdagarna omedelbart före 
konverteringsdagen. 

                

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  

      
   Koncernen  Moderbolaget    

2017-12-31 2016-12-31 
 

2017-12-31 2016-12-31  
Upplupna personalkostnader 

 
626 231 

 
601 73  

Övriga upplupna kostnader 
 

1 353 776 
 

1 324 760  
Förutbetalda intäkter 

 
134 89 

 
134 89    

2 113 1 096 
 

2 059 922         
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Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
      
   Koncernen  Moderbolaget    

2017-12-31 2016-12-31 
 

2017-12-31 2016-12-31         
 

Avskrivningar 
 

2 606 1 046 
 

683 212 
 Övrigt  - 5  - -    

2 606 1 051 
 

683 212 
                

Not 19 Likvida medel 
   

 

   Koncernen  Moderbolaget    
2017-12-31 2016-12-31 

 
2017-12-31 2016-12-31         

 
Kassa och bank 

 
5 094 6 701 

 
4 354 6 491  

Belopp vid årets slut 
 

5 094 6 701 
 

4 354 6 491         

                

Not 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
   Koncernen  Moderbolaget    

2017-12-31 2016-12-31 
 

2017-12-31 2016-12-31         
 

Ställda säkerheter 
      

 
För egna avsättningar och skulder: 

     
 

Företagsinteckningar 
 

2 200 1 200 
 

1 200 1 200  
Spärrade bankmedel avseende  
bankgaranti Euroclear 

 
50 50 

 
50 50 

        
        
 

Eventualförpliktelser 
      

 
Borgen till förmån för 
koncernföretag 

 
- - 

 
Generell 

borgen  
för 

dotterföretag 

- 

        

        

Not 21 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
      Moderbolaget       

2017 2016         
 

Andel av nettoomsättningen som avser försäljning till koncernföretag 
 

13% 5%  

Andel av kostnader för Handelsvaror och Övriga externa kostnader som 
avser inköp från koncernföretag 

 

6% - % 
 

     
     

        
        

  



Camanio Care AB (publ), org. nr 556761-0307 
 

34 
 

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
  

        
 

Den 16 januari 2018 inleddes handel med teckningsoptioner serie TO1 2017/2020. 
 

        
 

Bolaget höll en extra bolagsstämma den 22 januari 2018 där det togs beslut om ändringar i styrelsen och i 
bolagsordningen och emission av teckningsoptioner. I och med beslut på bolagsstämman tillträdde Sten 
Hemmingsson som styrelseledamot och Pehr-Johan Fager utträdde ur styrelsen. Emissionen av 
teckningsoptioner, TO Serie I 2018/2021 och TO Serie II 2018/2021, kommer att erbjudas Bestic AB som 
överlåter dessa till marknadsmässigt belopp till styrelseledamöterna, personal och nyckelpersoner i Camanio 
Care.     

 
Till följd av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 145 tkr vid fullt 
utnyttjande.         

 
Under januari och februari har långivaren påkallat konvertering av totalt 600 tkr av den nominella 
skulden till aktier i bolaget. I och med konverteringen som skedde till kurs 1,70 kr per aktie har 
långivaren tecknat 352 940 nya aktier i bolaget. Antal utestående aktier uppgår totalt till 15 918 391 
aktier efter konverteringen. 

 

        
 

Koncernen har fått en order från Hörby Kommun som innefattar två omsorgsrobotar för digital tillsyn, Giraff, 
och tecknat ett nytt distributionsavtal med det kanadensiska bolaget Fermanis Group Inc. för distribution av 
koncernens produkter i Ontarioregionen, Kanada.         

        

 

Not 23 Definitioner av nyckeltal 
      

        
 

Kassalikviditet 
      

 
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. 

 
        
 

Soliditet 
      

 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 

  
        
 

Resultat per aktie 
      

 
Årets resultat / Genomsnittligt antal aktier 

 
        
        

 

 

 












