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Cambio Healthcare Systems AB
Org nr 556487- 3585

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen och verkställande direktören avger fö5ande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse

Verksamhetens art och inriktning

Cambios afförsid6 är att utveckla och erbjuda globala vårdinformationssystem som möjliggör för
hälso- och sjukvårdspersonal att förbättra behandlingar och för patienterna att delta i sin egen vård.
Systemet utvecklas ständigt i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor, enhetschefer och patienter
för att möta framtidens laaav på säker vård och patientdemokrati. Företagets produkter säljs framför
allt  under  varumärket  COSMIC.

COSMIC är ett beprövat, heltäckande och integrerat system för e- hälsa. COSMIC omfattar moduler
för bl a vårddokumentation, läkemedelsförskrivning, remiss- och svarshantering, kliniskt beslutsstöd,
vårdadministration, vårdplanering och verksamhetsuppfö5ning. COSMIC har ett modernt
användargränssnitt och kan dessutom användas på interaktiva tavlor och plattor. COSMIC är baserat
på en öppen tjänsteplattform som på ett standardiserat sätt kan integrera och kommunicera med andra
sjukvårdsapplikationer.

Cambios afförsmodell bygger i huvudsak på försä5ning av licenser, underhållsavtal OCI]
produktrelaterade konsulttjänster men omfattar även vissa molntjänster SOITl offereras på
abonnemangsbasis.

Väsentliga Mndelser under räkenskapsåret

I december 2018 utsågs Cambio Healthcare Systems AB som det vinnande anbudet i den S k
Sussa- upphandlingen. Fem regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd och
ytterligare fyra regioner har anslutit som optionspaitners. Affören värderas till 2,7 mi5arder kronor
över en tioårsperiod och om alla nio regioner inför COSMIC omfattas ca en fjärdedel av svenskarna
av vårdinforinationsstödet.

Ägarföföållanden

Sedan 2012 ägs lOO % av aktierna i Cambio Healthcare Systei'ns AB av Cambio Holding AB (org nr
556893- 0308, säte Stockholin). Cambio Holding AB i sin tur ägs till ca 60 % av Valedo Partners Fund
II AB, en svensk investeringsgrupp som investerar i företag med tydlig tillväxt - och
utvecklingspotential. Övriga ca 40 % ägs till största delen av grundare samt vissa anställda.

Framtida utveckling

Tillväxtpotentialen för Cambios produkter och lösningar bedöms fortsatt vara god, både i Sverige och
internationellt.

Verksainhet  i utlandet

Cambiokoncernen består av inoderbolag, två svenska dotterbolag och ett svenskt dotter- dotterbolag
samt av tre helägda dotter- dotterbolag i Dani'nark, Storbritannien och Sri Lanka. Bolaget i
Storbrittanien utgör dotter- dotter- dotterbolag. Bolagen i Danmark och Storbritannien fungerar både
som lokala sä5bo1ag och teknisk supportorganisation för respektive marknad medan bolaget i Sri
Lanka fungerar som koncernens center för utvecklings- och underhållsresurser.
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Flerårsjämförelse

Nettoomsättning
Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Medelantal  anställda

Soliditet

Avkastning på totalt kapital
Avkastnmg pa eget kapital

tkr

tkr

2018
402 248

61 850

61 316

538 045

224

25,0
12,3
42,2

2017

373 678

55 459

57 163

462 658

195

19,8
13,8
54,2

2016

307 977

60 212

56 611

379 423

144

19,1
19,3
71,1

2015

244 191

37 817

35 180

246  525

130

21,1
18,5
71,6
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2014

182  030

- 30 087

- 30 971

162  012

135

15,2
neg

neg

NyckeItalsdefinitioner
Soliditet 3risterat eget kapital i % av balansomslutningen
Avkastning pa totalt kapitat (resultat e finansiella poster + riintekostnader)/genoi'nsnittIig balansoirisluföing
Avkastiung på eget kapital: (nettoresultat före boksIutsdispositioner " 78%)/gei'iomsnittligt 3usterat eget kapital

Förändring av eget kapital

Eget kapital 2018- 01- 01
Årets resultat

Eget kapital  2018-12 - 31

Alctie -

kapital
2 663

Reserv -

fond

23 934

2 663 23 934

Över -

kurs -

fond

69 882

69 882

Aktiekapitalet består av 2 663 213 aktier i'ned kvotvärdet 1 krona.

Övrigt
fritt  eget

kapital
- 9 887

28 932

19  045

Summa

eget
kapital
86 592

28 932

115  524

Förslag till  vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond
Balanserade  vinstmedel

Årets vinst

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs

kronor

kronor

69 881 568

- 9 886 606

28 932 017

88 926 979

88 926 979

88 926 979

Jtv
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Resultaträkning

Nettooi'nsättning
Ovriga rorelseintäkter

Not

3, 4

Rörelsens  kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa  rörelsens  kostnader

Rörelseresultat

3, 5, 6
7

8

Resultat från  finansiella  poster
Resultat från koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Resultat  före  skatt

Skatt på årets resultat

Årets vinst

ll

12

2018

402 248

14 505

416 753

- 169174

- 182 287

- 3 442

- 354 903

61 850

109

- 643

- 534

61 316

- 22 243

39 073

- lO 141

-28932

4(17)

2017

373 678

8 325

382 003

- 155 293

- 168 107

- 3144

- 326 544

55 459

246

2 231

- 773

l 704

57 163

- 38 323

18 840

- 4 598

14242
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Balansräkning

Ti}lgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Upparbetade e) fakturerade intakter
Ovriga kortfristiga fordringar
Aktuell  skattefordran

Fömtbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Not

8

15

16

2018 - 12 - 31
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2017 - 12 - 31

5 663

46 764

46 764

52 427

5 646

43 542

311

43 853

49 499

342 313

38 573

232 871

36 707

2 687

492

17 913

329 243

156  033

485 618

538 045

56 042

175 961

20 847

822

4192

9 804

267 668

145 l78

413 159

462 658
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Balansräkning

Eget kapital  och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad  vinst  eller  förlust

Överkursfond
Årets vinst

Summa eget kapital

Obeskattade  reserver

Avsättningar
Ovriga avsattmngar

Summa avsättningar

Kortfristiga  skulder
Förskott  från  kunder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda infflkter

Summa kortfristiga  skulder

Summa eget kapital  och skulder

Not

17

19

20

2018 - 12 - 31
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2017 - 12 - 31

2 663

23 934

26 597

2 663

23 934

26 597

- 9 887

69 882

28 932

88 927

115 524

- 24 128

69 882

14 242

59 996

86 593

23 634 6 967

9 522

9 522

6 300

6 300

l 073

12 400

31 259

3 026

341 607

389 365

538 045

3 075

4 471

34 972

5 759

314 521

362 798

462 658
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

Justering för poster soin inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Eföållen  tänta  lTl m

Erlagd ränta m m
Betald  skatt

Öwiga ej kassapåverkande poster

Ölai ing/ininskning varulager
Okning/minskning kundfordringar
Olaiing/minsla'iing övriga koitfristiga fordringar
Okning/minskning leverantörsskulder
Okning/minskning övriga koitfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Irivesteringar I materiella anläggningstillgångar
Investeringar s dotterbolag

Kassaflöde från  investeringsverksamlieten

Årets kassaflöde

Likvida  medel vid årets början

Likvida  medel  vid  årets  slut

2018

61 850

3 442

109

- 643

- 5 913

- 372

- 29

17 470

- 82 595

7 929

13 062

14 310

- 3 455

- 3 455

lO 855

145 178

156 033
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2017

55 459

3144

2 231

- 773

- 4 598

255

- 72

- 20 005

- 90 564

- 3 642

55 865

- 2 700

- 3 808

- 35 654

- 39 462

- 42 162

187 340

145 178
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Noter

Not  1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allrnänna råd
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade ijämförelse i'ned föregående år.

I samband med att Cainbio 2012- 07- 12 förvärvades av Cai'nbio Holding AB ändrades
redovisningsprincipen avseende aktivering av utvecklingskosföader. Den nybildade koncernen
aktiverar dessa utvecklingskostnader på koncernnivå istället för, som tidigare, i Cambio Healthcare
Systems AB.

Cambio Healthcare Systeins AB är inoderföretag, men koncernredovisning upprättas inte enligt ÅRL
7 kap 2 fl, då bolaget i sin tur ingar s en koncern och tillsami'nans med samtliga dotterbolag omfattas
av koncernredovisning som upprättas av Cainbio Holding AB (556893- 0308).

Fö5ande värderings- OCl] omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen:

Intäktsredovisning

Licensintäkter

Vid försäljning av standardlicenser i'ned en för kunden i tiden obegränsad nyttjanderätt. redovisar
Cambio licensintäkten när skriftligt avtal undertecknats med licenstagaren och när leverans liar skett.

Underhållsintäkter

Inkomster från underhållsavtal redovisas som intäkt linjäit över avtalsperioden.

Intäkter avseende tjänster och övrig konsultverksamhet
Majoriteten av Cambios tjänsteuppdrag utförs på löpande räkning och inkomsterna och de utgifter
som är hänförliga till uppdragen redovisas soi'n intäkt respektive kostnad i takt med att tjänsterna
utf'örs. I de fall tjänsteuppdrag utförs till fast pris eller med takpris och utfallet av tjänsteuppdragen
kan berälcnas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkterna baserat på uppdragens färdigställandegrad (s
k successiv vii'istavräkning). En befarad förlust på ett uppdrag redovisas oi'ngående som kostnad.

Avgifter för utveckling av en kundanpassad prograinvara
Cambio liar tecknat avtal med sina kunder avseende ännu ej färdigutvecklade systemmoduler som
utvecklas i samarbete med kunden. Intäkter för utveckling av en sådan kundanpassad prograi'nvara
redovisas som intäkt i relation till hur stor del av utvecklingen på basis av nedlagda kostnader soi'n har
slutföits, inklusive fullgörandet av tjänster som innebär support efter leverans. Utgifterna hänförliga
till dessa utvecklingsarbeten redovisas soi'n kostnad löpande i verksamheten, såvida de inte uppfyller
kraven för aktivering (se nedan).

Redovisning av inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt soi'n skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de
skatteregler och skattesatser som ur beslutade före balansdagen.

Ä/
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För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget
kapital.

Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjutna skattefordringar
redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnytt)as mot framtida
skattepliktiga resultat. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till skatt
som debiteras av samma skattemyndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett
nettobelopp.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna ur redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för plantnässiga
avslcrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anIäggningstillgångar
De planmässiga avskrivningarna avseende Cambios materiella anläggningstillgångar tillämpas linjärt
över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Fö5ande avskrivningstider tillämpas:
Datorer  3 år

Övriga Inventarier 5 år

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar  och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta är oi'nräknade till svenska kronor efter balansdagens kurs.
Skillnaden mellan anskaffningsvärde ocli balansdagens värde är resultatförd.

Leasing
Saintliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasiiig (hyresavtal),
oavsett oi'n avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjäit
över leasingperioden.

Not  2 Uppskattningar  och bedömningar

Upprättande av årsredovisi'iing enligt K3 kräver att företagsledning ocli styrelse gör antaganden oi'n
framtiden och andra viktiga källor till osäkeföet i uppskattningar på balansdagen som innebär en
betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i
fraintiden. Det görs OCkSå bedömningar soi'n liar en betydande effekt på de redovisade beloppen i
denna årsredovisning.

Uppskattningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden
anses vara rii'nliga. Resultatet av dessa uppskattningar ocli bedömningar används sedan för att
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder soi'n inte frai'ngår tydligt från andra källor.

Uppskattningar ses över årligen.

,}V
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Not 3 Uppgift  om inköp inom samma koncern

Inköp mellan koncernföretag
Inköp (%)
Försä5ning (%)

Not  4 Nettoomsättning per rörelsegren

Rörelsegrenar
Licensförsäljning
Underhållsavgifter
Konsultintäkter

Summa

Not  5 Ersättning  till  revisorerna

PwC

Revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Ovriga uppdrag

Summa

Not  6 Operationella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare äl] ett men inom 5 år

Leasingkostnader uppgår under året till fö5ande:
Leasingkostnader (mii'iu'nileaseavgifter)

2018

26 7

2018

53 796

310997

37 455

402 248

2018

266

360

60

686

2018

1 383

I 284

2 667

1518
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2017

28 9

2017

34 049

287 426

52 203

373 678

2017

159

67

226

2017

546

452

998

1 285

,lÅt,-
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Not 7 Löner, andra ersättningar  och sociala kostnader

Medelantalet  anställda

Kvinnor

Män

Totalt

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner ocli ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören

Löner och ersättningar till övriga anställda

Sociala avgi'Jier ei'iligt lag och avtal
Pensionskostnader för övriga anställda

Totalt

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor

Män

Totalt

Antal  verkställande  direktörer  och  axidra ledande

befattningshavare

Kvinnor

Män

Totalt

2018

103

121

224

4 684

116 786

121 470

39 476

15 328

176274

4

9

13
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2017

92

103

195

6 752

108 728

115 480

35 766

13 900

165 146

3

9
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Not  8 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp
- Försäl)mngar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
- Försäl)ningar och utrangeringar
- Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not  9 Resultat från koncernföretag

Utdelningar

Summa

NOt lO Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Räntekostnader

Kursdifferenser

Övriga finansiella kostnader

Summa

Not  1l Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfond

Summa

12(17)

2018 - 12 - 31

15 722

3 455

- 894

18 283

- 10076

898

- 3 442

- 12 620

5 663

2017 - 12 - 31

12 233

3 808

- 319

15 722

- 7 242

310

- 3144

- 10076

5 646

2018

o

2017

246

246

2018

- 31

- 586

- 26

- 643

2017

- 169

- 604

- 773

2018

- 5 576

- 16 667

- 22 243

2017

- 31 356

- 6 967

- 38 323

J,/
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Not  12 Skatt på årets resultat

Aktuell  skatt

Uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat

13(17)

2018 2017

- 9 774

- 367

- 4 598

- lO 141 - 4 598

Redovisat  resultat  före  skatt

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatt hanförlig till tidigare års redovisade resultat
Skatteeffekt av scliab]onränta på periodiseringsfond

Redovisad  skattekostnad

39 073 18 840

- 8 595

- l 173

- 367

- 6

- 4145

- 453

- 10 141 - 4 598

Not  13 Andelar  i koncernföretag

Ingående ackui'nulerat anskaffningsvärde
Årets Brvärv

Tilläggsköpeskilling

2018 - 12 - 31 2017 - 12 - 31

43 542 1 588

41 954

3 222

46 764 43 542

Cambio Healthcare Systems Ltd
Cambio Software Engineering Pte Ltd
Cainbio Healthcare Systems A/S
Cambio Welfare Systems AB

Summa

Kapital -

andel  %

100%

100%

IOO%

100%

Rösträtts -

andel  %

100%

100%

100%

lOO%

Bokfört

värde

1004

584

45 176

Antal

andelar

2

67 347

500 000

1 020

46 764

Företagsnamn

Cambio Healthcare Systei'ns Ltd
Cambio Software Engineering Pte Ltd
Cambio Healthcare Systen'is A/S
Cai'nbio Welfare Systems AB

Org nr

04550362

PV - 71340

34613125

556618 - 8230

Säte

Reading
Colombo

' Århus
Motala

Jlv
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Not 14 Uppskjutna  skattefordringar

Uppskjuten skatt liänförlig till skatternässigt underskott

Summa

2018 - 12 - 31

o
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2017 - 12 - 31

311

311

Not  15 Upparbetade ej fakturerade  intäkter

Upparbetade konsultintäkter

Summa

2018 - 12 - 31

36 707

36 707

2017 - 12 - 31

20 847

20 847

Not  16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter
Ovriga poster

Summa

2018 - 12 - 31

2 423

1l 062

4 428

17 913

2017 - 12 - 31

2 237

I 651

5 916

9 804

NOt 17 Obeskattade  reserver

Periodiseringsfond

Summa

2018 - 12 - 31

- 23 634

- 23 634

2017 - 12 - 31

- 6 967

- 6 967

JIV
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Not 18 Förslag till  vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står fö5ande vinstinedel:

Överkursfond
Balanserade  vinstmedel

Årets vinst

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

lcronor

kronor

69 881 568

- 9 886 606

28 932 017

88 926 979

88 926 979

88 926 979
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Not 19 Övriga avsättningar

Avsättning avseende tilföggsköpeskilling dotterbolag

Summa

2018 - 12 - 31

9 522

9 522

2017 - 12 - 31

6 300

6 300

Not  20 Upplupna kostnader och förutbetalda  intäkter

Upplupna löner
Förutbetalda  intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Owiga poster

Summa

2018 - 12 - 31

4 229

305 920

18 071

10 085

3 301

341 606

2017 - 12 - 31

2 979

284 121

16 326

8 890

2 205

314 521

Not  21 Ställda  säkerheter

Avseende  Skulder  till  kreditinstitut

Företagsinteckningar

Summa  ställda  säkerheter

2018 - 12 - 31

16 500

16 500

2017 - 12 - 31

16 500

16 500

Jli
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NOt 22 Eventualförpliktelser

Per 2018- 12- 31 har Cainbio Healthcare Systems AB gentemot dotterbolaget Cambio Healthcare
Systems Ltd ställt ut en kapitaltäckningsgaranti inotsvarande GBP 309 000 (3 510 Tkr enligt
balansdagens kurs). Cambio Healthcare Systems har vidare tecknat en moderbolagsgaranti gentemot
Princess Alexandra Hospital NHS Trust avseende fullgörandet av Cambio Healthcare Systems Ltd's
förpliktelser mot kunden. Bolaget liar även påtecknat en hyresgaranti avseende dotterbolagets
kontorslokaler  i UK.

Not  23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga

JiV!
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Lars  Andåker

Peter  Gille

VD

Per Forsberg

Vå r revi sionsberättel se li ar lämnats "%'["7 - (i ' ) - "7E.

PricewaterhoriseCoopers AB

Nicklas Ku berg
Auktorisera  revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Cambio Healthcare Systems AB, org.nr 556487- 3585

Rapport  om årsredovisningen

Utta1anden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Cambio Healthcare Systems AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en ialla
väsenthga avseenden rasande  bild av Cambio Healthcare Systems ABs finansxella ställmng per den 3i
december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för aret enligt årsredovismngs1agen.
Förva1tningsberätteIsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Cambio Healthcare
Systems AB.

Grund för  uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare s avsmttet Revisorns ansvar. Vi är oberoende l förhållande  till
Cambio Healthcare Systems AB 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 tinräckliga och ändamålsenliga som grund för  våra uttalanden.

Sh)re1sens och verkstäuande direktörens ansuar

Det är styrelsen och verkstänande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rattvisande bild enligt årsredovismngs1agen. Styrelsen och verkställande direktoren ansvarar även för den
mterna kontron som de bedomer ar nödvändig för att uppratta en årsredovisning som xnte innehåller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direldören för bedömningen av
bolagets förmaga att fortsätta verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt  drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser aft lilcvidera bolaget, upphora med
verksamheten eller inte har nagot realistislct alternativ till  att gora nagot av detta.

Rewisorns  ansvar

Våra mål är att rippnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
vasenthga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter euer rmsstag, 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 vasentlig felalctighet
om en sadan finns. Felafögheter kan uppsta på grund av oegentligheter eller nusstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvantas påverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med
grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspelctionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberätte1sen.

Rapport  om andra  krav  enligt  lagar  och andra  författningar

Utta1anden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört  en revision av styrelsens och verkstänande direktörens
förvaltning för Cambio Healthcare Systems AB för år 2018 samt av förslaget till disposxtioner betraffande bolagets
vinst  euer  förlust.
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Vi tinstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förva1tningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkstänande direlctören ansvarsfrihet för rälcenskapsaret.

Grund för  uttaianden

Vi har utfört revisionen enligt god re'visionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende 1 förhållande  till  Cambio Healthcare Systems AB 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.

Styredsens och verkstä17ande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
tin utdelmng imiefattar  detta bland annat en bedömmng av om utdelmngen är försvarlig  med hänsyn till  de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer pa storleken av bolagets egna kapital,
konsolidermgsbehov, likvidxtet  och ställmng i ovrigt.

Styrelsen ansvarar för  bolagets organisation och förvaltningen  av bolagets angelägenheter. Detta innefattar  bland
annat att fortlöpande  bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets orgamsation är utformad
sa att boldöringen, medelsförvaltmngen och bolagets ekonormska angelägenheter 1 ovrxgt kontrolleras pa ett
betryggande satt. Den verkställande direktören ska skota den löpande förvaltnmgen enligt styrelsens rikthnjer och
anvismngar och bland annat vidta de åtgärder som ar nödvändiga för att bolagets boldöring ska fullgöras s
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltmngen ska skötas pa ett betryggande satt.

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 bedoma om nagon styrelseledamot eller verkställande
direktören inågotväsentligt  avseende:

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

på något annat sätt handlat i strid med alctiebolagslagen, årsredovisnings1agen 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 upptacka atgärder eller försummelser  som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till  dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte ar
förenligt  med aföebolagslagen.

En ytterligare beslaaivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspe1dionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den lg/3 2019

ace,w,aterho/useCoopers AB
Nicklas
Auktorisera
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