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Cambio Welfare Systems AB
Org nr 556618- 8230

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen och verkställande direktören avger fö5ande årsredovisning.
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Information  om verksamheten
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Verksamhetens art och inriktning
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom IT, tekniktjänster, process- och projektering samt
applikationsutveckling för administrativa system för vård och omsorg mom offentlig verksamhet och
privat näringsliv. Primära kunder är svenska kominuner.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till lOO % av Cainbio Healtlicare Systems AB (556487- 3585, säte i Linköping) somisin
tur ägs till 100 % av Cambio Holding AB (556893- 0308, säte i Stockholm). Cai'nbio Holding AB ägs
till ca 60 % av Valedo Partners Fund II AB (556839- 1931, säte i Stockholm), en svensk
investeringsgrupp som investerar i företag med tydlig utvecklings- och tillväxtpotential.

Framtida utveckling
Tillväxtpotentialen för bolagets produkter bedöms vara mycket god.

Flerårsjämförelse

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet

tkr
2018

35 746

10lll

17

Soliditet' jtisterat eget kapital i % av balai'isomslutningen

Förändring  av eget Äcapital

Aktie -

kapital

Eget kapital 2018- 01- 01
Åre t s resultat

102  000

Eget kapital 2018-12- 31 102  000

2016

2017 (8mån) 2015/16 2014/15
28542  13667  22096  21801

7135  3577  4182  4209

22  33 47  46

Reserv -

fond

20 000

20 000

Övrigt
fritt  eget

kapital

13 209 033

5 876 010

19  085 043

Summa

eget
kapital

13 331 033

5 876 0lO

19 207 043
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Förslag till  vinstdisposition

Till årsstäminans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade  vinstinedel

Årets vinst

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs

kronor

kronor

13 209 033

5 876 010

19 085 043

19 085 043

19 085 043
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Resultaträkning

Rörelsens  intäkter

Nettoomsättning

Not

Rörelsens  kostnader

Handelsvaror

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa  rörelsens  kostnader

2

Rörelseresultat

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

Summa resultat från  finansiella poster

Resultat efter finansiella  poster

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

Årets vinst

3

2018

35 746

35 746

- 6 798

- 5 079

- 13664

- 181

- 25 722

lO 024

103

- 16

87

10ll1

- 2 551

- 1 684

5 876
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2017

28 542

28 542

- 7 114

- 2 394

- 11 587

- 347

- 21 442

7 100

36

- 1

35

7135

- l 795

- 1 223

4117
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och i'nark
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Upparbetade ej fakturerade infökter
Ovriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna infökter

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeruigar

Kassa  och bank

Kassa  och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Not 2018 - 12 - 31
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2017 - 12 - 31

2 987

735

3 722

3 722

2 789

156

2 945

2 945

23 517

2 061

80

3 452

29 1lO

11151

97

446

1 097

12 791

1 900 1 675

104  401

135 411

139 133

53 099

67 565

70 510
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Balansräkning

Eget kapital  och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad  vinst  eller  förlust

Årets vinst

Summa eget kapital

Obeskattade  reserver

Kortfristiga  skulder
Förskott  från  kunder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag
Aktuella  skatteskulder

Öwiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga  skulder

Summa eget kapital  och skulder

Not 2018 - 12 - 31
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2017 - 12 - 31

102

20

122

102

20

122

13 209

5 876

19 085

19 207

9 092

4117

13 209

13 331

5 307 2 756

] 569

1 037

83 372

646

4 079

23 916

114 619

139 133

229

616

35 853

142

2 577

15 006

54 423

70 510
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Noter

Not  1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Fr o m räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringstämndens allmänna råd BFNAR 2012:1

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen:

Intäktsredovisning
Underhållsintäkter

Inkomster från underhållsavtal redovisas som intäkt linjärt över avtalsperioden.

Intäkter avseende tjänster och övrig konsultverksamhet
Majoriteten av bolagets tjänsteuppdrag utförs på löpande räkning och inkomsterna och de utgifter som
är liänförliga till uppdragen redovisas som infökt respektive kostnad i takt med att tjänsterna utförs. I
de fall tjänsteuppdrag utförs till fast pris och utfallet av tjänsteuppdragen kan beräla'ias på ett
tillförlitligt  sätt, redovisas intäkterna baserat på uppdragens fördigställandegrad (s k successiv
vinstavräkning). En befarad förlust  på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

Redovisning av inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 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 är beslutade  eller  som är aviserade.

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivnmgar ocli eventuella nedskrivningar.

Tillämpade avslaaivningstider:
Byggnader 50 år (33 år)
Markanläggningar 20 år (20 år)
Inventarier  5 år (5 år)
Datorer 3 år (5 år)

Kundfordringar  och övriga fordringar
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalat efter avdrag för individuellt bedöi'nda
osäkra fordringar.

Not  2 Löner, andra ersättningar  och sociala kostnader

2018 2017

Medelantalet  anställda 16 14

MV
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Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner ocli ersättningar till verkställande direJctören
Löner och ersättningar till övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen ocli verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda

Totalt

Not  3 Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfond

Summa

Not  4 Byggnader och mark

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp

Utgående ackuinulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackui'nulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not  5 Inventarier

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

2018

3 324

9 536

12 860

3 164

806

16 830

2018

- 2 551

- 2 551

2018

3 409

264

3 673

- 619

- 67

- 686

2 987

2018

978
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2017

l 248

7 680

8 928

2 636

56

572

12 192

2017

- 1 853

- 1 853

2017

3 409

3 409

- 554

- 66

- 620

2 789

2017

881

)V
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2018 2017

Inköp 694

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 672 978

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivnmgar

- 822

- 115

- 541

- 281

Utgående ackuinulerade avskrivningar - 937 - 822

Utgående restvärde enligt plan 735 156

Not  6 Ställda  säkerheter

2018 - 12 - 31 2017 - 12 - 31

Fastighetsinteckningar 2 950 2 950

Summa  ställda  säkeföeter 2 950 2 950

Not  7 Uppgift  om moderföretag

Moderföretag i den ininsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
Cambio Holding AB med org nr 556893- 0308, säte i Stockholm.
Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
Valedo Partners Fund II med org nr 556839- 1931,säte i Stockholm.

Not  8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga.

ÄV'
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Peter  Gille

Ordf'örande
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Pär Holg
VD

mV,;ull«

IO(lO)

Vå r revisionsberättelse li ar lämnats '2" l" - ob - t'g



pwc

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Cambio Welfare Systems AB, org.nr 556618- 8230

Rapport  om årsredovisningen

UttaLanden

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

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings1agen och ger en i alla
väsentliga avseenden rattvisande bild av Camtno Welfare Systems ABs finansiella ställmng per den 3:i december
2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovismngslagen. Förva1tnmgsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansrälcningen för Cambio Welfare
Systems AB.

Grund för  utta'Landen

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder besfövs narmare s avsnföet Revisorns ansvar. Vi är oberoende s förhånande till
Cambto Welfare Systems AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt
dessa  krav.

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

Sh)relsens och verkstäuande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkstänande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rattvisande bild enligt årsredovismngsIagen. Styrelsen och verkställande direlctören ansvarar aven för  den
interna kontroll som de bedomer ar nödvändig för att uppratta en årsredovisning som inte innehåller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmaga att fortsatta verlcsamheten. De upplyser, nar sa ar 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 lilcvidera bolaget, upphora med
verksamheten euer inte har nagot realistiskt alternativ till  att gora nagot av detta.

Revisorns  ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
vasentliga felalchgheter, vare sxg dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberätfe1se
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 1 Sverige alltid kommer att upptäcka en vasentlig felaktighet
om en sadan finns. Felalfögheter kan uppsta på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de ens161t 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 Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberätte1sen.

Rapport  om andra  krav  enligt  lagar  och andra  författningar

Utta7anden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direlctörens
förvaltning för Cambio Welfare Systems AB för år :oi8  samt av förslaget till dispositioner betraffande bolagets
vinst  eller  förlust.

.V
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Vi tinstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förva1tningsberätte1sen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktoren ansvarsfrihet för räkenskapsaret.

Grund fif »r uttalanderi

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed iSverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende s förhållande till Cambxo Welfare Systems AB enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort  vårt yrlcesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Sf)reIsens och verkstä'17ande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelmng innefattar detta bland annat en bedömmng av om utdelmngen är försvarlig med hänsyn till de 1qav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer pa storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, lilcviditet  och ställnmg i ovrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedoma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets orgamsatxon är utformad
sa att bokförmgen, medelsförvaltmngen och bolagets ekonomiska angelägenheter l ovrigt kontrolleras pa ett
betryggande sätt. Den verkställande direldoren ska skota den löpande förvaltmngen 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 medelsförvaltn'ingen 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 1mnna bedoma om nagon 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 säft handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings1agen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget tin 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 iSverige alltid kommer att upptäcka åtgarder eller försummelser som kan föranleda
ersättningssky1dighet 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.revisorsinspe1ctionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stoclcholm den '1\)/  S 2019

Pri(:ewaterhouseCoopers

Nicklas
Aulctoriserad

.AB
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