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Styrelsen och verkställande direktören för Dignitana AB (publ.) avger följande årsredovisning och 

koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. 

  

  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

  

Förvaltningsberättelse 

  

  

Information om verksamheten 

Dignitana är ett medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför DigniCap® Scalp 

Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt 

reducera håravfall för cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling, för att förbättra deras 

välbefinnande och öka deras livskvalitet.  

  

DigniCap har sedan 2015 FDA-godkännande för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, 

säkerhet och acceptabel patientkomfort. År 2017 fick Dignitana ett utökat godkännande från FDA som 

innebär att DigniCap har tillåtelse att användas av patienter som får cytostatikabehandling av solida 

tumörer från bröstcancer såväl som de från prostata, äggstockar, livmoder, lungor och andra vävnader. 

Under 2019 erhöll Dignitana CE-märkning och godkännande för försäljning inom EU samt FDA-

godkännande för användning av vårdgivare i USA för bolagets nya enhet DigniCap Delta som är den 

fjärde generationens skalpkylningssystem.  

  

Förutom väsentliga förbättringar för såväl patient som vårdpersonal så innebär Delta-enheten ytterligare 

en ny global intäktsström för bolaget genom försäljning av individuella mössor. Bolagets intäkter 

kommer från betalning för behandling, leasingavgifter, maskinförsäljning (utanför USA), serviceavtal 

samt försäljning av förbrukningsvaror och tillbehör. 

  

Dignitana AB har sitt säte och kontor i Lund, Sverige och verksamhet baserad i Dallas, Texas, USA. 

  

Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Growth, Stockholm och har Erik Penser Bank som 

Certified Adviser. 

  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

  

Under första kvartalet tecknade Dignitana serviceavtal med leverantören oneservice för underhåll och 

service på kliniker som erbjuder DigniCap skalpkylningssystem i Europa.  

  

Det nya skalpkylningssystemet DigniCap Delta fick marknadsgodkännande genom CE-märkning. 

DigniCap Delta är därmed godkänt för försäljning inom EU och i juni genomfördes den första europeiska 

installationen av Delta-enheten på Gemelli-sjukhuset i Rom, Italien. 

  

Bolagsstämma hölls den 15 maj 2019 i Lund. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag på 

samtliga punkter. Thomas Kelly, William Cronin, Ingrid Atteryd Heiman och Mikael Wahlgren omvaldes 

som styrelseledamöter för perioden fram till nästa årsstämma med Thomas Kelly som styrelseordförande. 

Greg Dignizian och Pontus Kristiansson valdes in som nya styrelseledamöter för perioden fram till nästa 

årsstämma. 

  

Dignitana erhöll FDA-godkännande för DigniCap Delta som därmed kan användas av vårdgivare i USA. 

Den första amerikanska ordern för DigniCap Delta tecknades med det stora sjukvårdsföretaget Atrium 

Health för installation på flera av deras kliniker. Den första installationen i USA skedde på University of 
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California i San Fransisco, Kalifornien. 

  

Med bemyndigande från årsstämman genomförde Dignitana en riktad nyemission av units i tredje 

kvartalet. Bolaget tillfördes 42 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionslikviden ska användas för att 

möjliggöra och kraftigt öka tillväxttakten i bolaget och lanseringen av den nya Delta-enheten. 

Investerarna består av institutionella och privata investerare, både svenska samt internationella och leds 

av Nyenburgh Investment Partners. Stockholm Corporate Finance agerade rådgivare och sole bookrunner. 

Fredersen Advokatbyrå var legal rådgivare. 

  

Under fjärde kvartalet erhöll Dignitana marknadsgodkännande för den nya skalpkylningsenheten i 

Australien och Israel följt av försäljning och installationer på dessa marknader.  

  

Bolaget tecknade under samma period ett avtal med en stor amerikansk vårdgivare för placering av Delta-

enheter på upp till elva kliniker i Midwest-regionen.  

  

Vid årets slut uppgick antalet distribuerade nya Delta-enheter till 140. Under 2019 ökade antalet 

behandlingar med 25 procent jämfört med föregående år.  

  

Det totala antalet utestående aktier vid utgången av 2019 var 55 059 155. 

  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
  

Den 10 januari 2020 hölls en extra bolagsstämma i Lund, som i enlighet med Styrelsens förslag beslutade 

om överföring av högst 2 500 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i det amerikanska dotterbolaget, 

Dignitana Inc. Varje option ger innehavaren rätten att under perioden 1 mars 2023 - 31 mars 2023 teckna 

1 aktie till kursen 13 kronor per aktie. Optionerna överförs vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande av 

optionerna i detta beslut och optioner utgivna inom ramen för optionsprogrammet 2017/2020 kommer 

utspädningseffekten att motsvara cirka 4,5 procent av antalet aktier och antalet röster. 

  

Nya installationer av Delta-enheten gjordes i Italien, Spanien, Storbritannien och Israel.  

  

Under det första kvartalet tecknade Dignitana distributionsavtal med MedPhy Technologies i Indien. 

  

Utbrottet av COVID-19-har haft en snabb utveckling 2020 och de åtgärder som vidtagits av olika 

regeringar för att minska spridningen av viruset har påverkat den ekonomiska aktiviteten över hela 

världen. Vi är fortsatt fokuserade på att tillhandahålla DigniCap -produkter och -tjänster till våra kunder 

samtidigt som vi bedriver verksamheten på ett sätt som bevarar hälsa och säkerhet för alla inblandade. 

Efter rekommendationerna om social distansering arbetar våra anställda hemifrån och tillhandahåller 

därför främst kundservice och support virtuellt. Vi har också ändrat instruktionerna för rengöring som 

klinikerna följer specifikt för coronaviruset. 

  

COVID-19-situationen förändras ständigt för de grupper som vi betjänar, och vi har en löpande och tät 

dialog med våra kunder för att ligga steget före de förändringar som kan påverka vår verksamhet. I 

skrivande stund har några nyinstallationer i USA fördröjts till följd av COVID-19. Vissa kunder, speciellt 

större sjukhus, har begränsat sina skalpkylningstjänster på grund av personalrestriktioner och en ambition 

att begränsa patienters tid på det medicinska centret och på så sätt minimera potentiell exponering för 

coronaviruset, men vi börjar se en viss lättnad på dessa restriktioner vilket medför att vissa kliniker 

återigen erbjuder skalpkylning till sina bröstcancerpatienter. Andra kliniker erbjuder skalpkylning som på 

samma nivå som tidigare och vi fortsätter att skicka leveranser till patienter dagligen. 

  

Vi förväntar oss att COVID-19 kommer att påverka våra intäkter. När det inträffar och hur betydande 

påverkan kommer att vara går ännu inte att fastställa och beror framförallt på hur länge pandemin varar. 
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Ledning och styrelse följer denna utveckling med stor uppmärksamhet. 

  

Regeringar i de länder där vi verkar har meddelat olika åtgärdspaket för att ge ekonomiskt stöd till företag 

och vi undersöker löpande om vi är berättigade att ta del av dessa stöd. 

  

Likviditet och finansiering 

  

Per balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 19 433 KSEK. Styrelse och ledning verkar aktivt 

löpande för att säkerställa likviditeten och fortsatt finansiera verksamheten till så förmånliga villkor som 

möjligt, i syfte att gynna aktieägarnas långsiktiga intressen. 

  

Som ett led i detta har bolaget ansökt om och beviljats ett amerikanskt sysselsättningsstöd uppgående till 

354 KUSD. Den svenska personalen har korttidspermitterats med 40 procent. 

  

Bolaget har efter räkenskapsårets utgång också upptagit nya lån om totalt 1 500 KUSD från den tidigare 

långivaren Union Business Leasing Inc. till marknadsmässiga villkor. 

  

Styrelsens och ledningens samlade bedömning är att de kassaflöden som löpande genereras av en växande 

verksamhet och tack vare övergången till den nya affärsmodellen kommer att vara betydande och 

tillräckliga i att säkerställa likviditetsbehovet för de kommande 12 månaderna och därefter. 

  

För det fall det skulle uppstå tidsförskjutningar mellan intäkter och utgifter så är det ledningens och 

styrelsens bedömning att dessa tidsförskjutningar i kassaflöden kommer överbryggas av en eller flera av 

följande åtgärder eller en kombination därav - Nyupplåning från såväl nuvarande som nya långivare, 

förändrade betalningsvillkor gentemot leverantörer, en lägre tillväxttakt och därigenom reducerade 

maskininköp alternativt etablerandet av en leasingmodell med maskinleverantör. 

  

Forskning och utveckling 

  

DigniCap Scalp Cooling System är kliniskt godkänt för reducering av hårförlust hos cancerpatienter som 

genomgår cytostatikabehandling för solida cancertumörer. DigniCap-modellen C3 har funnits på 

marknaden sedan 2009. Förutom tillfälliga mjukvaruuppgraderingar inkluderar de senaste förbättringarna 

av systemet, DigniTherm Click Cap, en produktutveckling av skalphuvan designad för förbättrad 

användarvänlighet och passform och därmed också ge ett förbättrat resultat med mindre håravfall. 

Lanseringen av Click Cap i USA slutfördes i mars 2018 och återstoden av 2018 visade på en stadig 

ökning av användandet, efter att anläggningar använt den nya huvan och blivit bekant med dess 

förbättringar. 

  

Sedan 2017 har Dignitana fokuserat på att ta fram nästa generations skalpkylningsenhet, DigniCap Delta. 

Den nya enheten innebär väsentliga förbättringar jämfört med andra system för skalpkylning på 

marknaden. De främsta förbättringarna innebär ökad användarvänlighet med patientindividuella mössor, 

en mindre och mer mobil enhet samt mindre behov av handhavande.  

De nya patientindividuella mössorna ger varje patient en flexibel nedkylande linda samt en justerbar 

skalphuva som utformats för att optimera skalpkylningsresultatet och minska klinikernas 

förvaringsbehov. Den anpassade enheten är endast hälften så stor som den tidigare versionen. Dessutom 

innebär det intuitiva gränssnittet en upp till 80-procentig minskning av tidsåtgången för 

sjukvårdspersonalen per patient jämfört med den befintliga enheten. Det nya Delta-systemet fick under 

2019 CE-godkännande för försäljning inom EU samt FDA-godkännande för användning i USA. 

  

Dignitana kommer att inleda flera nya studier för att undersöka möjligheten att bredda användningen av 

skalpkylning till nya användargrupper samt visa på förbättringar hos befintliga behandlingar som tidigare 

uppvisat sämre resultat för skalpkylning. 
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Kommentar från VD:n 

  

Dignitanas verksamhet har under året präglats av lanseringen av DigniCap Delta, den fjärde 

generationens skalpkylningssystem. Under det första halvåret erhöll Dignitana CE-märkning och 

marknadsgodkännande för försäljning av DigniCap Delta i Europa följt av FDA-godkännande för 

användning av vårdgivare i USA. Lanseringen har varit mycket framgångsrik då det nya 

skalpkylningssystemet har mottagits väl av såväl sjukvårdspersonal som patienter.  

  

Under 2019 fick vi ett tydligt besked om att det finns en stor efterfrågan och vi har löpande installerat nya 

system. Fokus ligger fortsatt på USA som är vår största och viktigaste marknad. På denna marknad är vår 

strategi att växa genom uppgraderingar och nya installationer hos befintliga kunder med många kliniker. 

Förutom USA ligger vårt fokus framöver på regioner med störst tillväxtpotential som Europa, Australien 

och Japan och här har vi redan många upparbetade relationer. Under 2019 fick vi dessutom 

marknadsgodkännande i Israel som fortsättningsvis är en marknad med betydande potential. Vid årsskiftet 

hade vi skeppat 140 nya DigniCap Delta-system globalt. Vi fortsätter att utvärdera nya möjligheter och 

specifika regionala behov för en fortsatt global utrullning. Dignitanas vision är att etablera kliniskt 

överlägsen skalpkylning som standardbehandling i modern cancervård. 

  

I syfte att säkra finansiering för den globala expansionen utnyttjande Dignitana de mandat som beviljades 

av årsstämman 2019. Genom en riktad nyemission tillfördes bolaget 42 MSEK som möjliggör att vi kan 

uppnå våra långsiktiga finansiella mål. Styrelsen och ledningen verkar aktivt för att säkerställa 

likviditeten och fortsatt finansiera verksamheten till så förmånliga villkor som möjligt, i syfte att gynna 

aktieägarnas långsiktiga intressen.  

  

Intäkterna för 2019 ökade med 25 procent jämfört med 2018 som ett resultat av tillväxt inom 

intäktsströmmarna betalningar per behandling och försäljning av förbrukningsvaror som introducerades i 

och med lanseringen av DigniCap Delta. 

  

Hela 2019 har kännetecknats av ett mycket högt tempo. Med DigniCap Delta har vi tagit ett enormt steg 

framåt vad gäller skalpkylningstekniken. Vi har även introducerat en långsiktigt hållbar affärsmodell med 

ömsesidiga fördelar för våra samarbetspartners och oss och kan på så sätt säkerställa att så många 

patienter som möjligt kan erbjudas detta viktiga behandlingsalternativ.  

  

Sammantaget har det positiva mottagande av DigniCap Delta och den växande efterfrågan givit oss 

tillförsikt inför framtiden vilket även bekräftats inledningsvis under 2020. I takt med den globala 

spridningen av COVID-19 följer Dignitana noga utvecklingen globalt och på enskilda marknader. Våra 

patienters, kunders/vårdgivares och anställdas hälsa och säkerhet är vår första prioritet. Även i rådande 

extraordinära situation är vi fortsatt fokuserade på att erbjuda DigniCap-produkter och -tjänster till våra 

kunder samtidigt som vi genomfört en rad omfattande förändringar för att fortsatt driva verksamheten på 

ett ansvarsfullt sätt för alla parter. 

  

Finansiella kommentarer 

 

Intäkter Dignitana-koncernen 

Koncernens intäkter genereras av direktförsäljning av system, betalning per behandling, försäljning av 

huvor och kit till patienterna, leasade maskiner, serviceavtal och andra intäkter. Dignitana-koncernens 

totala intäkter för helåret 2019 uppgick till 42 545 KSEK (34 075) vilket är en ökning med 25 procent 

jämfört med 2018. Intäktsökningen för perioden januari-december är resultatet av tillväxt för 

patientbehandlingar i USA och intäkter från uthyrning av enheter.  

  

Valutakursvinster från leverantörsfordringar och -skulder, samt intäkterna från första kvartalets 
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patentförsäljning under 2019 samt intäkterna från uthyrningen av en del av kontorsytan i Lund redovisas 

under Övriga intäkter. 

  

Dignitanas intäkter och kostnader består av olika valutor såsom USD, EUR, SEK och andra valutor. 

Valutakursdifferenser återfinns i resultaträkningen under Övriga intäkter, övriga rörelsekostnader, övriga 

finansiella intäkter och kostnader samt omräkningsdifferenser i eget kapital. 

  

På USA-marknaden säljer inte Dignitana enheterna direkt till slutkunden, utan tillämpar olika 

leasingmodeller. 

  

Koncernens kostnad för sålda varor ökade till 11 559 KSEK för 2019. Bruttomarginalen för helåret, 

minskade jämfört med tidigare år på grund av högre kostnader för underhåll och reparationer hänförliga 

till C3-enheten samt högre installationskostnader hänförliga till introduktionen av det nya Deltasystemet 

på vissa internationella marknader. Förutom detta inkluderas fraktkostnader i kostnad för sålda varor från 

och med fjärde kvartalet 2019. Fraktkostnader har tidigare inkluderats i rörelsekostnader. 

  

Resultat Dignitana-koncernen 

Koncernens rörelseresultat för 2019 uppgick till -36 528 KSEK jämfört med -24 020 KSEK under 2018. 

Nettoresultatet efter finansiella poster uppgick till -37 950 KSEK jämfört med -25 845 KSEK. Nedgången 

i både rörelseresultat och nettoresultat för året berodde främst på ökade avskrivningar och engångsposter 

hänförliga till avskrivningen av utvecklingskostnaderna för Delta-enheten, nedskrivningar av 

kundfordringar från tidigare år samt ytterligare personal- och rörelsekostnader hänförliga till övergången 

till det nya Delta-systemet. 

  

Resultat per aktie för helåret 2019 uppgick till -0,76 SEK, vilket är en minskning jämfört med föregående 

år. Vi är mitt uppe i att omvandla verksamheten från en gammal till en ny affärsmodell och vi förväntar 

oss att den nya affärsmodellen kommer att vara helt implementerad inom de närmaste 18 månaderna. 

  

Kassaflöde och likviditet Dignitana-koncernen 

Årets kassaflöde uppgick till -2 868 KSEK (21 207). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen 

till 19 433 KSEK (22 161). 

  

Intäkter Dignitana, Moderbolaget 

Dignitana Moderbolagets totala intäkter för helåret 2019 uppgick till 28 962 KSEK (25 392), vilket är en 

ökning med 14,1 procent jämfört med samma period 2018. 

  

Intäktsökningen är resultatet av tillväxt i patientbehandlingar i USA och intäkter från uthyrning av 

enheter som allokeras till moderbolaget, försäljningen av ett patent under första kvartalet 2019 samt 

valutakursvinster. 

  

Övriga intäkter omfattar valutakursvinster från leverantörsfordringar och -skulder, samt intäkterna från 

första kvartalets patentförsäljning och intäkterna från uthyrningen av en del av kontorsytan i Lund. 

  

Resultat Dignitana, Moderbolaget 

Moderbolagets kostnad för sålda varor ökade till 6 002 KSEK för helåret 2019, främst beroende på att 

vissa C3-enheter togs bort från lagret tidigare under tredje kvartalet samt på grund av att kostnader för 

frakt, underhåll och reparationer ökade under företagets övergang till DigniCap Delta-systemet. 

  

Moderbolagets rörelseresultat för 2019 uppgick till - 22 827 KSEK jämfört med (- 25 096). 

  

Nettoresultatet efter finansiella poster för 2019 uppgick till - 23 562 KSEK (- 25 796).  
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Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 

  

Företaget bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 

  

Ägarförhållanden 

        

Namn Antal aktier Antal röster (%)   

ADMA FÖRVALTNINGS AB (Greg Dingizian) 12 835 173 23,31   

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 4 783 284 8,69   

CBLDN-UBS FINANCIAL SERVICES INC (William 

Cronin & övriga) 4 245 739 7,71   

EUROSUND AB (Johan Stormby) 3 098 036 5,63   

IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY 1 778 185 3,23   

SKANDIA FÖRSÄKRINGS (Greg Dingizian & övriga) 1 633 992 2,97   

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 542 940 2,8   

POURSAMAD, AMIR 1 246 428 2,26   

RüLF, SEMMY 1 064 129 1,93   

PERSSON, RUTGER 985 319 1,79   

TOTALT 33 213 225 60,32   

ÖVRIGA AKTIEÄGARE 21 845 930 39,68   

TOTALT 55 059 155 100   

  

Ägarförhållanden per 31 december 2019. 

  

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

  

En investering i värdepapper är förknippad med risk. Dignitanas verksamhet påverkas och kan komma att 

påverkas av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av företaget. Det finns risker både vad gäller 

omständigheter som kan hänföras till Dignitana och sådana som inte har någon särskild koppling till 

företaget.  

  

Utan någon särskild ordning och utan fordran på att vara uttömmande följer några av de riskfaktorer och 

omständigheter som anses nödvändiga för Dignitanas verksamhet och framtida utveckling. De beskrivna 

riskerna är inte en slutgiltig lista över de risker som företaget och dess aktieägare kan utsättas för. 

Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för företaget eller som företaget för närvarande inte 

anser relevanta kan också ha stor betydelse för Dignitanas verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Sådana risker kan också leda till att företagets aktiekurs faller kraftigt och investerare kan förlora hela 

eller en del av sin investering. Utöver detta avsnitt bör investerare också, i sin helhet, överväga övriga 

uppgifter i dokumentet samt genomföra en allmän bedömning.  

  

Globala effekter på världsekonomin orsakade av pandemin COVID-19 

Hur virussjukdomen Covid-19 kommer att påverka bolagets verksamhet och den globala marknad bolaget 

verkar på är i dagsläget mycket svårt att förutse och kan komma att utgöra en riskfaktor för bolagets 

framtida utveckling och resultat. 

  

Den icke-slutgiltiga listan över företagets risker avser (men är inte begränsad till): 

  

Patent, nyckelpersonal, tillväxthantering, omstrukturering, utvecklingskostnader, konkurrenter, 

kapitalobligationer, beroende av enskilda kunder, kunder, tillstånd och registrering, kemoterapi utan 

biverkningar, distributörer och tillverkare, lönsamhet och framtida kapitalbehov, politisk risk, regelverk 

eller förändring av lagar, tvister och valutarisker.  
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För en mer detaljerad förklaring av dessa riskfaktorer, se Företagsdokumentet från december 2018 som 

publicerades på https://investor.dignitana.com/new-issues/ 

  

Flerårsöversikt (Tkr)           

Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning 40 699 33 742 22 941 8 902 4 749 

Resultat efter finansiella poster -37 950 -25 845 -42 415 -32 269 -16 569 

Medelantalet anställda 23 20 15 17 12 

Balansomslutning 81 489 80 374 82 297 63 834 47 640 

Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg neg neg 

Avkastning på totalt kap. (%) neg neg neg neg neg 

Soliditet (%) 68 68 62 89 86 

            

Moderbolaget 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsättning 27 115 24 849 18 300 7 767 4 749 

Resultat efter finansiella poster -23 562 -25 796 -42 277 -32 457 -16 570 

Medelantalet anställda 2 2 9 8 7 

Balansomslutning 80 686 73 088 79 343 62 557 48 001 

Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg neg neg 

Avkastning på totalt kap. (%) neg neg neg neg neg 

Soliditet (%) 87 76 65 91 85 

            

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

  

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

  

balanserad vinst 19 649 813 

årets förlust -23 561 877 

 -3 912 064 

  

behandlas så att 

i ny räkning överföres -3 912 064 

  

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Koncernens 

Resultaträkning 

Tkr 

Not 2019-01-01 

-2019-12-31 

2018-01-01 

-2018-12-31 

  

  

 

 

Nettoomsättning 2 40 699   33 742   

Övriga rörelseintäkter 4 1 846   333   

    42 545   34 075   

            

Rörelsens kostnader           

Handelsvaror   -11 559   -4 085   

Övriga externa kostnader 5, 6, 7, 8 -34 985   -26 358   

Personalkostnader 7, 8 -21 367   -19 556   

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 3, 9 -10 267   -8 067   

Övriga rörelsekostnader   -895   -29   

    -79 073   -58 095   

Rörelseresultat   -36 528   -24 020   

            

Resultat från finansiella poster           

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 103   599   

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -1 525   -2 424   

    -1 422   -1 825   

Resultat efter finansiella poster   -37 950   -25 845   

            

Resultat före skatt   -37 950   -25 845   

            

Skatt på årets resultat 12 -85   -176   

Årets resultat   -38 035   -26 021   
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Koncernens 

Balansräkning 

Tkr 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Immateriella anläggningstillgångar           

Aktiverade kostnader för utveckling 3 22 595   19 029   

    22 595   19 029   

            

Materiella anläggningstillgångar           

Inventarier, verktyg och installationer 9 22 214   14 747   

    22 214   14 747   

            

Summa anläggningstillgångar   44 809   33 776   

            

Omsättningstillgångar           

            

Varulager m m           

Färdiga varor och varor för vidareförsäljning   9 391   6 309   

    9 391   6 309   

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   4 410   7 318   

Aktuella skattefordringar   269   89   

Övriga fordringar   845   9 846   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 332   875   

    7 856   18 128   

            

Kassa och bank 14 19 433   22 161   

Summa omsättningstillgångar   36 680   46 598   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   81 489   80 374   
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Koncernens 

Balansräkning 

Tkr 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 15         

Aktiekapital   55 059   40 548   

Ej registrerat aktiekapital   0   8 051   

Fond för utvecklingsutgifter   19 218   12 900   

            

Balanserade vinstmedel   18 861   -101 431   

Övrigt inbetalt kapital   0   120 918   

Årets resultat   -38 035   -26 021   

Summa eget kapital   55 103   54 965   

            

Långfristiga skulder           

Skulder till kreditinstitut 16 1 917   2 929   

    1 917   2 929   

            

Kortfristiga skulder           

Skulder till kreditinstitut 16 5 506   7 259   

Leverantörsskulder   8 888   8 090   

Övriga skulder   3 401   2 327   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 6 674   4 804   

    24 469   22 480   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   81 489   80 374   
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital   
  

Tkr     

  

 

 

  
Aktie- 

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Balanserad 

vinst inkl. 
årets resultat 

  
Summa 

Fond för 

utvecklings 
utgifter 

Totalt eget 
kapital 

              

Ingående eget kapital 2018-

01-01 40 548 99 128 -91 166 48 510 2 636 51 146 

              

Nyemission 8 051 25 762   33 813   33 813 

Emissionskostnad   -3 972   -3 972   -3 972 

Utvecklingsutgifter     -10 264 -10 264 10 264 0 

Årets resultat     -26 021 -26 021   -26 021 

Förändring av 

omräkningsdifferens avseende 

dotterbolag     -1 -1   -1 

              

Utgående eget kapital 2018-

12-31 48 599 120 918 -127 452 42 065 12 900 54 965 

              

Nyemission 6 460   35 530 41 990   41 990 

Emissionskostnad     -3 381 -3 381   -3 381 

Utvecklingsutgifter     -6 318 -6 318 6 318 0 

Årets resultat     -38 035 -38 035   -38 035 

Förändring av omräknings- 

differens avseende dotterbolag     -436 -436   -436 

              

Utgående eget kapital 2019-

12-31 55 059 120 918 -140 092 35 885 19 218 55 103 
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Koncernens 

Kassaflödesanalys 

Tkr 

Not 2019-01-01 

-2019-12-31 

2018-01-01 

-2018-12-31 

  

  

 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster   -37 950   -25 845   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 18 9 667   8 067   

Betald skatt   -425   -52   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital   -28 708   -17 830   

            

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           

Förändring av varulager   -3 082   -3 465   

Förändring av kortfristiga fordringar   468   -3 310   

Förändring av kortfristiga skulder   3 988   3 973   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -27 334   -20 632   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 3 -8 495   -10 397   

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   819   0   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 9 -13 023   -691   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -20 699   -11 088   

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission   51 836   66 544   

Emissionskostnad   -3 906   -7 928   

Förändring långfristiga skulder   -2 765   -5 689   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    45 165   52 927   

            

Årets kassaflöde   -2 868   21 207   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   22 161   1 018   

Kursdifferens i likvida medel           

Kursdifferens i likvida medel   140   -64   

Likvida medel vid årets slut   19 433   22 161   
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Moderbolagets 

Resultaträkning 

Tkr 

Not 2019-01-01 

-2019-12-31 

2018-01-01 

-2018-12-31 

  

  

 

 

Nettoomsättning 2 27 115   24 849   

Övriga rörelseintäkter 4 1 847   544   

    28 962   25 393   

            

Rörelsens kostnader           

Handelsvaror   -6 002   -4 086   

Övriga externa kostnader 5, 6, 7, 8 -33 683   -34 973   

Personalkostnader 7, 8 -1 574   -3 672   

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 3, 9 -9 950   -7 884   

Övriga rörelsekostnader   -580   126   

    -51 789   -50 489   

Rörelseresultat   -22 827   -25 096   

            

Resultat från finansiella poster           

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -735   -700   

    -735   -700   

Resultat efter finansiella poster   -23 562   -25 796   

            

Resultat före skatt   -23 562   -25 796   

            

Skatt på årets resultat 12 0   0   

Årets resultat   -23 562   -25 796   

 



Dignitana AB (publ.) 

Org.nr 556730-5346     

15 (35) 

  

          

Moderbolagets 

Balansräkning 

Tkr 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Immateriella anläggningstillgångar           

Aktiverade kostnader för utveckling 3 22 562   19 011   

    22 562   19 011   

            

Materiella anläggningstillgångar           

Inventarier, verktyg och installationer 9 21 719   14 230   

    21 719   14 230   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andelar i koncernföretag 19, 20 522   522   

    522   522   

Summa anläggningstillgångar   44 803   33 763   

            

Omsättningstillgångar           

            

Varulager m m           

Färdiga varor och varor för vidareförsäljning   8 474   6 309   

    8 474   6 309   

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   1 278   2 164   

Fordringar hos koncernföretag   7 367   906   

Aktuella skattefordringar   314   69   

Övriga fordringar   832   10 028   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 501   330   

    10 292   13 497   

            

Kassa och bank   17 117   19 519   

Summa omsättningstillgångar   35 883   39 325   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   80 686   73 088   
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Moderbolagets 

Balansräkning 

Tkr 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 15, 21         

Bundet eget kapital           

Aktiekapital   55 059   40 548   

Ej registrerat aktiekapital   0   8 051   

Fond för utvecklingsutgifter   19 218   12 900   

    74 277   61 499   

            

Fritt eget kapital           

Överkursfond   83 595   48 065   

Övrigt fritt eget kapital   -63 945   -28 450   

Årets resultat   -23 562   -25 796   

    -3 912   -6 181   

Summa eget kapital   70 365   55 318   

            

Kortfristiga skulder           

Skulder till kreditinstitut   0   1 028   

Leverantörsskulder   4 924   5 678   

Skulder till koncernföretag   0   6 933   

Övriga skulder   206   76   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 5 191   4 055   

Summa kortfristiga skulder   10 321   17 770   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   80 686   73 088   
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital   
  

Tkr     

  

 

 

  

Aktie- 

kapital 

Fond för 

utvecklings- 

utgifter 

Fritt eget 

kapital 

Summa 

eget kapital 

          

Ingående eget kapital 2018-01-01 40 548 2 636 8 088 51 272 

          

Nyemission 8 051   25 763 33 814 

Emissionskostnad     -3 972 -3 972 

Utvecklingsutgifter   10 264 -10 264 0 

Årets resultat     -25 796 -25 796 

          

Utgående eget kapital 2018-12-31 48 599 12 900 -6 181 55 318 

          

Nyemission 6 460   35 530 41 990 

Emissionskostnad     -3 381 -3 381 

Utvecklingsutgifter   6 318 -6 318 0 

Årets resultat     -23 562 -23 562 

          

Utgående eget kapital 2019-12-31 55 059 19 218 -3 912 70 365 
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Moderbolagets 

Kassaflödesanalys 

Tkr 

Not 2019-01-01 

-2019-12-31 

2018-01-01 

-2018-12-31 

  

  

 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster   -23 562   -25 796   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 9 350   7 884   

Betald skatt   -245   131   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital   -14 457   -17 781   

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           

Förändring av varulager   -2 165   -3 465   

Förändring av kortfristiga fordringar   -5 871   -1 803   

Förändring av kortfristiga skulder   -6 421   -2 008   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -28 914   -25 057   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 3 -8 479   -10 379   

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   600   0   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 9 -12 735   -193   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   224   0   

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   0   -102   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -20 390   -10 674   

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission   51 836   66 544   

Amortering av lån   -1 028   0   

Emissionskostnad   -3 906   -7 928   

Förändring långfristiga skulder   0   -3 972   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   46 902   54 644   

            

Årets kassaflöde   -2 402   18 913   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   19 519   606   

Likvida medel vid årets slut   17 117   19 519   
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Noter 

Tkr 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

  

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan. 

  

Intäktsredovisning 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker 

som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

  

Koncernens intäkter genereras av direktförsäljning av system, betalning per behandling, försäljning av 

huvor och kit till patienter, leasade maskiner, serviceavtal och andra intäkter. 

  

Koncernredovisning 

  

Konsolideringsmetod 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade 

verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad 

förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de 

förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 

  

Dotterföretag 

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget 

direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande 

inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att 

erhålla ekonomiska fördelar. 

  

Transaktioner mellan koncernföretag 

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 

vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen 

motsvarar ett nedskrivningsbehov. 

  

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen. 

  

Omräkning av utländska dotterföretag 

Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i 

balansräkningen har omräknats till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till 

genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital. 

  

Immateriella tillgångar 

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. 

Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell 

anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under 

förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda. 
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Anläggningstillgångar 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

  

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

  

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5 år   

      

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år   

      

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen 

när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från 

balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 

bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 

upphört. 

  

Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

  

Kundfordringar/kortfristiga fordringar 

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

  

Låneskulder och leverantörsskulder 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 

transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 

beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

  

Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Leasingintäkter redovisas linjärt över leasingperioden. 

  

Varulager 

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 

balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 

försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 

  

Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande 

transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. 
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Aktuell skatt 

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 

balansdagen. 

  

Ersättningar till anställda 

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus, optioner 

och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och 

en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en 

tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

  

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras 

planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver 

dessa avgifter. 

  

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de 

tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.  

  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

  

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 

banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 

marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i 

spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.  

  

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med uppdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 

balansomslutningen 

  

Avkastning på total kapital 

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen 

  

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 

uppskjuten skatt). 

  

Uppskattningar och bedömningar 

  

Dignitana har valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, då företaget 

inte bedöms kunna utnyttja underskotten inom en överskådlig framtid. 

  

Dignitana AB har skattemässiga underskott uppgående till 247 639 tkr (209 689).  
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Koncernen 

  2019 2018   

        

Nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader       

Utanför EU exkl. USA 1 565 1 935   

USA 35 333 25 718   

Inom EU exkl. Sverige 3 608 5 885   

Sverige 193 204   

  40 699 33 742   

        

Moderbolaget 
  2019 2018   

        

Nettoomsättningen fördelning på geografiska marknader       

Utanför EU exkl. USA 1 565 1 935   

USA 21 748 16 825   

Inom EU exkl. Sverige 3 608 5 885   

Sverige 193 204   

  27 114 24 849   

        

  

Not 3 Aktiverade kostnader för utveckling 

Koncernen 

  2019 2018   

        

Ingående anskaffningsvärden 44 735 34 338   

Årets aktiverade utgifter, inköp 8 495 10 397   

Försäljningar/utrangeringar -672 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 558 44 735   

        

Ingående avskrivningar -25 606 -22 838   

Försäljningar/utrangeringar 672 0   

Årets avskrivningar -4 929 -2 768   

Utgående ackumulerade avskrivningar -29 863 -25 606   

        

Ingående nedskrivningar -100 -100   

Utgående ackumulerade nedskrivningar -100 -100   

        

Utgående redovisat värde 22 595 19 029   
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Moderbolaget 
  2019 2018   

        

Ingående anskaffningsvärden 44 717 34 338   

Årets aktiverade utgifter, inköp 8 479 10 379   

Försäljningar/utrangeringar -672 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 524 44 717   

        

Ingående avskrivningar -25 606 -22 838   

Försäljningar/utrangeringar 672 0   

Årets avskrivningar -4 929 -2 768   

Utgående ackumulerade avskrivningar -29 863 -25 606   

        

Ingående nedskrivningar -100 -100   

Utgående ackumulerade nedskrivningar -100 -100   

        

Utgående redovisat värde 22 561 19 011   

        

  

Not 4 Övriga intäkter 

Koncernen 

  2019 2018   

        

Valutakursvinster 858 106   

Hyresintäkter 446 0   

Övrigt 543 227   

  1 847 333   

        

Moderbolaget 
  2019 2018   

        

Valutakursvinster 858 317   

Hyresintäkter 446 0   

Övrigt 543 227   

  1 847 544   
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Not 5 Arvode till revisorer 

Koncernen 

  

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

  

  2019 2018   

        

PwC       

Revisionsuppdrag 275 275   

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 56 78   

Skatterådgivning 275 77   

Övriga tjänster 317 225   

  923 655   

        

Moderbolaget 
  2019 2018   

        

PwC       

Revisionsuppdrag 275 275   

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 56 78   

Skatterådgivning 275 77   

Övriga tjänster 317 225   

  923 655   

  

Not 6 Leasingavtal 

Koncernen 

  

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 847 tkr (1 184). 

  

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

  

  2019 2018   

        

Inom ett år 2 326 1 184   

Senare än ett år men inom fem år 612 573   

Senare än fem år 0 0   

  2 938 1 757   
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Moderbolaget 
  

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 274 tkr (733). 

  

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

  

  2019 2018   

        

Inom ett år 2 235 733   

Senare än ett år men inom fem år 612 550   

Senare än fem år 0 0   

  2 847 1 283   

        

  

Not 7 Anställda och personalkostnader 

Koncernen 

  2019 2018   

        

Medelantalet anställda       

Kvinnor 12 11   

Män 11 9   

  23 20   

        

Löner och andra ersättningar       

Styrelse och verkställande direktör 3 422 3 203   

Övriga anställda 15 348 15 144   

  18 770 18 347   

        

Sociala kostnader       

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 0   

Pensionskostnader för övriga anställda 147 127   

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 2 979 2 053   

  3 126 2 180   

        

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 21 896 20 527   

        

I övriga ersättningar till styrelse och verkställande direktör ingår marknadsmässigt konsultarvode 

utöver styrelsearvode, för mer information se not 8. 

  

        

        

Könsfördelning bland ledande befattningshavare       

Andel kvinnor i styrelsen 17 % 25 %   

Andel män i styrelsen 83 % 75 %   

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %   

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %   
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Moderbolaget 
2019 2018 

Medelantalet anställda 

Kvinnor 0,0 0,0 

Män 2,5 2,0 

2,5 2,0 

Löner och andra ersättningar 

Styrelse och verkställande direktör 727 1 174 

Övriga anställda 1 030 1 878 

1 757 3 052 

Sociala kostnader 

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 0 

Pensionskostnader för övriga anställda 179 127 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 345 989 

524 1 116 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 2 281 4 168 

I övriga ersättningar till styrelse och verkställande direktör ingår marknadsmässigt konsultarvode 

utöver styrelsearvode, för mer information se not 8. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Andel kvinnor i styrelsen 17 % 25 % 

Andel män i styrelsen 83 % 75 % 

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 % 

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 % 

Uppsägningstiden för VD är sex månader vid såväl uppsägning från befattningshavarens sida som från 

Dignitanas sida. 

Avtal om avgångsvederlag 

Avtal med verkställande direktören tecknades i början 2019. 
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Not 8 Ersättning till ledande befattningshavare 

Koncernen 

  

  

Styrelse- 

arvode och 

löner 

 

Övrig 

ersättning 

  

Summa 

William Cronin (verkställande direktör) 2 247 0 2 247 

Thomas Kelly (styrelseordförande) 112 0 112 

Ingrid Atteryd-Heiman (styrelseledamot) 100 145 245 

Mikael Wahlgren (Vice VD Dignitana AB 

och styrelseledamot) 100 382 482 

Anette Cronstroem 112 0 112 

Thomas Joyce 112 0 112 

Glenn Callen 112 0 112 

Summa 2 895 527 3 422 

        

Moderbolaget 

  

  

Styrelse- 

arvode 

  

Övrig 

ersättning 

  

Summa 

Ingrid Atteryd-Heiman (styrelseledamot) 100 145 245 

Mikael Wahlgren  (Vice VD Dignitana AB 

och styrelseledamot) 100 382 482 

Summa 200 527 727 

        

Övriga ersättningar avser marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete utöver styrelseuppdraget i 

samband med Investor Relations och finansieringsfrågor. Arvodet har beslutats av styrelsen 

gemensamt. 

  

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 

Koncernen 

  2019 2018   

        

Ingående anskaffningsvärden 30 340 29 692   

Inköp 13 023 893   

Försäljningar/utrangeringar -471 -245   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 892 30 340   

        

Ingående avskrivningar -15 593 -10 336   

Försäljningar/utrangeringar 253 42   

Årets avskrivningar -5 338 -5 299   

Utgående ackumulerade avskrivningar -20 678 -15 593   

        

Utgående redovisat värde 22 214 14 747   

        

Av totala utgående ackumulerade anskaffningsvärden avser 35 986 tkr system för uthyrning. 

 

Av totala utgående ackumulerade avskrivningar avser 14 444 tkr system för uthyrning. 
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Moderbolaget 
  2019 2018   

        

Ingående anskaffningsvärden 29 482 29 331   

Inköp 12 735 396   

Försäljningar/utrangeringar -471 -245   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 746 29 482   

        

Ingående avskrivningar -15 252 -10 178   

Försäljningar/utrangeringar 246 42   

Årets avskrivningar -5 021 -5 116   

Utgående ackumulerade avskrivningar -20 027 -15 252   

        

Utgående redovisat värde 21 719 14 230   

        

Av totala utgående ackumulerade anskaffningsvärden avser 35 986 tkr system för uthyrning. 

 

Av totala utgående ackumulerade avskrivningar avser 14 444 tkr system för uthyrning. 

  

  

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 

  2019 2018   

        

Övriga ränteintäkter 103 1   

Kursdifferenser 0 598   

  103 599   

        

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 

  2019 2018   

        

        

Övriga räntekostnader -1 031 -1 223   

Kursdifferenser -494 -1 201   

  -1 525 -2 424   

        

Moderbolaget 
  2019 2018   

        

        

Övriga räntekostnader -12 -8   

Kursdifferenser -723 -692   

  -735 -700   
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Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt 

Koncernen 

  2019 2018   

        

Skatt på årets resultat     

Aktuell skatt -85 -176 

Totalt redovisad skatt -85 -176 

      

Avstämning av effektiv skatt 

    2019   2018 

          

  Procent Belopp Procent Belopp 

Redovisat resultat före skatt   -37 950   -25 845 

          

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 8 121 22,00 5 686 

Ej avdragsgilla kostnader -0,89 -337 -0,74 -190 

Skatteeffekt på årets ej aktiverade 

underskott -20,74 -7 869 -21,95 -5 672 

Effekt av utländska skattesatser     0,00 0 

Redovisad effektiv skatt -0,22 -85 -0,68 -176 

          

          

Moderbolaget 
  2019 2018   

        

Skatt på årets resultat     

Aktuell skatt 0 0 

Totalt redovisad skatt 0 0 

      

Avstämning av effektiv skatt 

    2019   2018 

          

  Procent Belopp Procent Belopp 

Redovisat resultat före skatt   -23 562   -25 796 

          

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 5 042 22,00 5 675 

Ej avdragsgilla kostnader -0,45 -106 -0,01 -3 

Skatteeffekt på årets ej aktiverade 

underskott -20,95 -4 936 -21,99 -5 672 

Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0 
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31   

        

Förutbetalda hyror 237 187   

Förutbetalda försäkringar 231 295   

Förutbetalda skatter 59 0   

Övriga poster 1 805 393   

  2 332 875   

        

Moderbolaget 
  2019-12-31 2018-12-31   

        

Förutbetalda hyror 191 187   

Förutbetalda försäkringar 5 0   

Övriga poster 305 143   

  501 330   

        

  

Not 14 Checkräkningskredit 

Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31   

        

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 417 222   

Utnyttjad kredit uppgår till 329 0   

        

Not 15 Antal aktier och kvotvärde 

Moderbolaget 

Namn 

Antal 

aktier 

Kvot- 

värde   

Antal aktier 55 059 155 1   

  55 059 155    

        

  

Not 16 Skulder som avser flera poster 

Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31   

        

Långfristiga skulder       

Övriga skulder till kreditinstitut, förfaller inom 1-5 år 1 917 2 929   

  1 917 2 929   

        

Kortfristiga skulder       

Övriga skulder till kreditinstitut 5 506 7 259   

  5 506 7 259   
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Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31   

        

Upplupna löner 0 1 022   

Upplupna arvode 190 225   

Upplupna semesterlöner 80 34   

Upplupna sociala avgifter 159 510   

Förskott leverantör/Förutbetalda intäkter 3 076 0   

Övriga poster 3 169 3 013   

  6 674 4 804   

        

Moderbolaget 
  2019-12-31 2018-12-31   

        

Upplupna arvode 190 225   

Upplupna semesterlöner 80 34   

Upplupna sociala avgifter 153 510   

Upplupna kostnader/Förskott leverantör 2 738 2 640   

Övriga poster 2 029 645   

  5 190 4 054   

        

Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Koncernen 

  2019-12-31 2018-12-31   

        

Avskrivningar 10 267 8 067   

Vinst vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar -600 0   

  9 667 8 067   

        

Moderbolaget 
  2019-12-31 2018-12-31   

        

Avskrivningar 9 950 7 884   

Vinst vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar -600 0   

  9 350 7 884   

        

Not 19 Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 
  2019-12-31 2018-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 522 420   

Inköp 0 102   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 522 522   

        

Utgående redovisat värde 522 522   
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Not 20 Specifikation andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 

Namn 

Kapital- 

andel 

Rösträtts- 

andel 

Antal 

andelar 

Bokfört 

värde 19-12-

31 

Bokfört 

värde 18-12-

31 

Dignitana Inc 100 100 1 000 420 420 

Dignitana Srl 100 100 10 000 102 102 

522 522 

Org.nr Säte 

Dignitana Inc 47-4817382 Delaware, USA 

Dignitana Srl IT1041963096 Italien 

Not 21 Disposition av vinst eller förlust 

Moderbolaget 
2019-12-31 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

balanserad vinst 19 649 813 

årets förlust -23 561 877

-3 912 064

behandlas så att 

i ny räkning överföres -3 912 064

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Koncernen 

För mer information se Förvaltningsberättelsen under avsnitt - Förväntad framtida utveckling samt 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. 
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Thomas Kelly Mikael Wahlgren 

Ordförande 
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-05-13 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Dignitana AB (publ.), org.nr 556730-5346 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Dignitana AB (publ.) för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Dignitana AB (publ.) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Malmö den 13 maj 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Cecilia Andrén Dorselius 
Auktoriserad revisor 
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