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Sammanfattning  
av delårsrapport
Med ”Bolaget” eller ”Aino Health” avses Aino Health AB med organisationsnummer 559063-5073.

• Koncernens samtliga kostnader för produktutveckling och internationalisering har under 
perioden bokförts som kostnader.

• Det finska dotterbolaget svarade för Aino-koncernens hela rapporterade omsättning 
under perioden. 

• Jämförelsetal för motsvarande period år 2016 finns ej tillgängligt p g a att bolaget har 
grundats 19/5/2016.

Perioden 1/1 2017 – 31/3 2017
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 715 TSEK.  

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK.

• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 421 TSEK. Resultatet belastades 
främst av rekrytering av nyckelpersoner samt förberedelser för internationell expansion. 
Dessa kostnader för internationell expansion avser kostnader för affärsutveckling med 
fokus på anskaffning av kunder och leverantörer för Ainos koncept i Tyskland och Sverige. 
Aino använder sig av partners som har goda kontakter och lokalkännedom speciellt på 
den tyska marknaden.

• Resultat per aktie för koncernen uppgick till -1,0 SEK.

Väsentliga händelser under perioden 

• Bolaget tecknade strategiskt viktigt avtal med Kunnan Taitoa Oy i Finland. Som en följd av 
avtalet fick Aino två nya städer, Rovaniemi och Kouvola som kunder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Bolaget utsåg Charlotte Boij som VD för sin svenska verksamhet.

• Bolaget utsåg Peter Seeger som landschef för sin tyska verksamhet.

• Bolaget presenterade sig för första gången på den tyska marknaden, genom medverkan 
vid Corporate Health Convention i Stuttgart, som är den ledande mässan inom Corporate 
Health Management i Tyskland med över 2 400 deltagande beslutsfattare.
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Nytt år med ett fullt fokus 
på att leverera vår strategi

2017 har börjat precis så bra som jag hoppades. Vår strategi och plan för året är tydlig och 
klar. Först skall vi bygga vår organisation i Sverige och Tyskland, lansera företaget på våra nya 
marknader, vinna affärer och sen expandera. Detta samtidigt som vi fortsätter att leverera ett 
positivt resultat i Finland. 

Steg ett i vår strategi har varit att bygga en stark organisation, och för att göra det gäller 
det att hitta bra landschefer. Och det har vi gjort. I Sverige har vi utsett Charlotte Boij som 
VD för Aino Health Sweden AB. Charlotte har lång erfarenhet från ledande positioner inom 
försäkringsbranschen, bland annat som VD för Ikano Försäkring, nordisk återförsäkringsdirektör  
på Trygg Hansa/Codan/RSA samt VD för Länsförsäkringar International. 

I Tyskland har vi anställt Peter Seeger som landschef, hans officiella första dag på Aino Health 
blir den 1 juni men han presenterades redan den 9 maj i Stuttgart i samband med att vi publikt 
lanserade Aino på årets största Corporate Health event. Peter har en 20-årig mycket framgångsrik 
historia ifrån olika IT- och konsultföretag som CSC, Accenture, Capgemini och Hewlett Packard där 
han ansvarat för försäljning och suttit i olika ledningsfunktioner.

Som jag talade om i årsredovisningen så har jag lagt all min tid 2017 på att genomföra säljmöten i 
Tyskland och Sverige och jag känner att vi är nära, på engelska kallar man det tipping point, då vi 
på Aino Health blir så verksamhetskritiska att organisationer börja söka hjälp från oss. Må så vara 
företag eller publika organisationer med över 1000 anställda eller partners.

Fokus, förutom att träffa stora industrikunder i båda marknaderna och utveckla vår partnerstrategi, 
har varit att paketera vår erfarenhet från hur man arbetar med utfallsbaserade avtal för att kunna 
introducera det för Sveriges 290 kommuner och landsting. På Aino Health stöder vi modellen att 
bidra till, och få betalt för, när vi levererar bättre mänskliga utfall och samhällsekonomiska resultat 
och vi hoppas och tror att vår erfarenhet från liknande upphandlingar kommer leda till affärer för 
oss i Sverige.

Anledningen till att jag är optimistisk beror på att det digitala affärstöd Aino Healths lösningar 
och IT-system levererar ger kommuner och landsting den helhetsbild som krävs för att lättare 
utveckla strategier kring att åstadkomma en mer hälsofrämjande arbetsplats. Det kan gälla att 
från att snabbare identifiera verksamheter med risk, rekommendera och koordinera stöd från 
interna och externa aktörer. Men framförallt för att sänka sina kostnader relaterade till kortsiktiga 
sjukskrivningar.

Oavsett om vi talar med Sveriges kommuner och landsting, direktkunder eller partners så vet 
vi att med hjälp av Aino Healths produkter och tjänster får organisationen en helhetsbild om 
sjukfrånvarons omfattning och fördelning på olika enheter samt dess orsaker. Vårt analys- och 
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beslutsstödsystem gör att chefer på alla nivåer, framför allt på högsta chefsnivå, kan hantera 
sjukfrånvaron där den ska hanteras – i dess orsaker. 

Ett tydligt exempel på detta är det avtal vi skrivit med Kunnan Taitoa, den ledande leverantören av 
tjänster inom ekonomi, inköp och HR till den offentliga sektorn i Finland med närmare 200 kunder. 
Deras uppdrag är att höja kvaliteten på sina kunders beslutsfattande genom effektiva finansiella 
lösningar och processer för personalavdelningar. Samarbetet har redan resulterat i två viktiga och 
strategiska order med finska kommuner. 

Nu har jag uppnått del ett av vår strategi för året. Jag har en bra ledningsgrupp och tre otroligt 
bra landschefer i Charlotte Boij (Sverige), Peter Seeger (Tyskland) och Markku Pitkänen (Finland). 
Pilotprojektet som vi genomförde med Kunnan Taitoa har resulterat i nya affärer, vårt upplägg för 
svenska kommuner och landsting har fått ett positivt mottagande, likväl våra förslag att skapa 
strategiska samarbeten med framförallt försäkringsbolag så vi håller på att bygga en hälsosam 
pipeline av potentiella affärer med både företag och partners. 

I kvartal 2 kommer vi att göra våra officiella lanseringar Aino Health i Sverige och Tyskland (som jag 
beskrev ovan), fortsätta att bygga en stark organisation och ha fullt fokus på att vinna nya affärer i 
våra marknader. Vår strategi känns fortfarande helt rätt och i tiden. 

Med vänlig hälsning

Jyrki Eklund
VD Aino Health AB
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Individens hälsa i fokus genom 
förebyggande digital hälsovård

En bra arbetsmiljö är idag av högsta prioritet för företagsledningar över hela världen, då det leder 
till att företaget kan bli mer konkurrenskraftigt, nå sina affärsmål och behålla eller attrahera nya 
medarbetare. Utmaningen för många ledningsgrupper är att veta hur man gör detta. Aino Health 
erbjuder framtidssäkrade lösningar och service, som är byggda för att målen ska kunna uppnås, 
med mätbara resultat. Samtidigt förbättrar tjänsterna affärsresultatet genom att skapa en ökad 
produktivitet och ett ökat engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och 
säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar för företagsledningar inom Corporate 
Health Management. Företaget är för privata och offentliga organisationer, vad läkarna är för 
människor. Aino Health har jobbat med 150 organisationers ledningsgrupper för att integrera helt 
digitaliserade tjänster kring förebyggande hälsovård i det dagliga arbetet. Mätbara resultat visar 
att medarbetare har blivit friskare, mer motiverade och resultatdrivna – som i sin tur ger stora 
besparingar för kunderna. 

Corporate Health Management skapar mervärde 
Företagets digitaliserade lösningar är utformade för att förstå de underbyggande orsakerna till 
sjukfrånvaro så att relaterade orsaker tidigt kan identifieras och åtgärdas vilket snabbt resulterar i 
förbättrade resultat i den dagliga verksamheten genom att de anställdas hälsa, välbefinnande och 
säkerhet sätts i fokus. 

Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till respektive kund i enlighet med 
analys, målbild och bedömning av behov. 

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank som 
Certified Adviser. 

Aino Healths tjänster bidrar till att förbättra kundernas hälsa och 
arbetsförmåga genom att: 

• Minska kort- och långtidssjukfrånvaro samt sänka kostnader  

• Ge företagsledningar effektiva verktyg för att förebygga ohälsa  

• Öka trygghet på arbetsplatsen  

• Preventiva processer för ingripande som förbättrar de anställdas arbetsförhållande  

Mätbara resultat baserat på företagets referenser: 
• De korta sjukfrånvarotalen har minskat med upp till 50 procent 

• Besök till företagshälsovården har minskat med 19 procent 

• Medarbetarenkäter gav Aino HealthDesk betyget 4,5 (skala 0-5) 

Koncernstruktur
Aino Health AB är moderbolag i en koncern som även omfattar det helägda svenska dotterbolaget 
Aino Health Sweden AB samt det finländska helägda dotterbolaget Aino Health Management 
Oy. Aino Health Management Oy äger i sin tur det helägda finska dotterbolaget Aino Active Oy. 
Därmed uppstår en underkoncern i Finland med Aino Health Management som moderbolag. 
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Koncernens utveckling   
i siffror under Q1 2017

Om rapporten
Denna delårsrapport avser perioden 1/1 - 31/3 2017.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 

Principer för rapportens upprättande
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Jämförelsetal för motsvarande period år 
2016 finns ej tillgängligt p g a att bolaget har grundats 19/5/2016.

Omsättning
Nettoomsättningen för koncernen under perioden uppgick till 4 715 TSEK. All omsättning kom från 
Finland. Omsättningen i Finland är på samma nivå som året innan.  Aktiv försäljningsverksamhet 
har nu startats i både Sverige och Tyskland. Bolagets förväntar sig teckna avtal redan under andra 
kvartalet i år och registrera omsättning senast under fjärde kvartalet i både Sverige och Tyskland. 

Resultat
Koncernens resultat uppgick till -5 421 TSEK. Resultatet belastades främst av kostnader som 
uppstod p g a ökade satsningar i försäljningsaktiviteter både i Tyskland och i Sverige. Vidare har 
bolaget ökat satsningar på produktutveckling för att hålla sin konkurrens fördel och för att bättre 
kunna leverera tjänsten internationellt. Verksamheten i Finland är klart lönsamt. 

Soliditet
Koncernens soliditet beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen uppgick till
86,5 procent per den 31 mars 2017.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet uppgick till -5 656 TSEK för perioden. Kassaflödet belastades till största delen av den 
löpande verksamheten p g a satsningar på internationalisering som förväntas tillbringa positiv 
kassaflöde inom 24 månader från start. Bolaget har ej aktiverat kostnader under perioden och har 
därför ej registrerat kassaflöde för investeringsverksamhet. 

Aktien
Aino Healths aktie är listad på Nasdaq First North under ticker ”AINO”. Det totala antalet aktier vid 
periodens start, den 1 januari 2017, var 5 422 770 och antalet aktier vid periodens slut, den 31 mars 
2017, var 5 422 770.

Optioner
Aino Health AB samt dess direkta och indirekta dotterbolag har inte utfärdat optioner.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.
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De tio största aktieägarna per 31 mars 2017

Eklund Jyrki 1 306 660 24,1 %

The Orange Company Oy  496 920  9,2 %

Saxelin Jochen 319 550 5,9 %

Rahikainen Hannu 220 000 4,1 %

Danica Pension Försäkrings AB 185 110 3,4 %

4P Holdings Limited 182 440 3,4 %

Wexito 4 182 440 3,4 %

MyVision Oy 78 950 1,5 %

Berger Gunvald 77 000 1,4 %

Frame Invest AB  66 985 1,2%

Övriga 2 306 715 42,5 %

Summa 5 422 770 100,0 %

(Källa: Euroclear 31.3.2017)

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB

Kommande rapporter 2017
25 augusti   delårsrapport Q2/2017
10 november  delårsrapport Q3/2017

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Lund den 16 maj 2017. Årsredovisningen har varit tillgänglig för 
nedladdning på Aino Healths hemsida (http://ainohealth.com/sv/investerar-information/) från och 
med 7 april 2017.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Styrelsen i Aino Health anser att de mest väsentliga riskerna är förknippade med bolagets relativt 
nya tjänster. Det innebär att det kan ta tid att få kundernas acceptans och att få ett genomslag på 
marknaden. Aino Health kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital framöver. Det finns risk 
att bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital, uppnå partnerskap eller annan medfinansiering.
Förlust av nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser. Därutöver finns det en mängd olika 
risker som inte är beroende av Aino Heath.

Styrelseförsäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande 
översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Lund, 12 maj 2017

Aino Health AB

Styrelsen
Cecilia Hollerup, ordförande
Ingrid Atteryd Heiman, styrelseledamot Peter Berntsson, styrelseledamot
Jyrki Eklund, VD och styrelseledamot Jochen Saxelin, styrelseledamot
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Resultaträkning för koncernen i sammandrag 
2017

Belopp i KSEK 1 jan - 31 mar
Nettoomsättning 4 715
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnader
Inköpta konsulttjänster -901
Övriga externa kostnader -3 007
Personalkostnader -5 697
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-488

Övriga rörelsekostnader -22
 
Rörelseresultat -5 400
Finansiellt netto -21
Resultat efter finansiella poster -5 421
Bokslutsdispositioner 0
Skatter 0
 
Periodens resultat -5 421

Balansräkning för koncernen i sammandrag
2017

Belopp i KSEK 31 mar

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 16 381
Materiella anläggningstillgångar 463
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 16 844
 
Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 344
Kortfristiga fordringar 5 352
Kassa och bank 33 225
Summa omsättningstillgångar 38 921
 
SUMMA TILLGÅNGAR 55 765
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 13 557
Övrigt tillskjutet kapital 45 810
Annat eget kapital inklusive årets resultat -11 153
Summa eget kapital 48 214
 
Skulder
Långfristiga skulder 1 007
Kortfristiga skulder 6 544
Summa skulder 7 551
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 765
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag
 2017
Belopp i KSEK 1 jan - 31 mar
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-6 081

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten

0

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

424

Periodens kassaflöde -5 656
Likvida medel vid periodens början 38 887
Valutakursdifferens i likvida medel -6
Likvida medel vid periodens slut 33 225

Förändring av koncernens eget kapital i sammandrag
 2017
 1 jan - 31 mar
Belopp vid periodens ingång 53 330
Aktiekapital 0
Apportemission 0
Inlösen 0
Nyemission 0
Justering av förvärvsanalys 305
Periodens resultat -5 421
Belopp vid periodens utgång 48 214

Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 
Belopp i KSEK 2017

1 jan - 31 mar
Nettoomsättning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Rörelsens kostnader
Inköpta konsulttjänster -3 364
Övriga externa kostnader -972
Personalkostnader -1 065
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

0

Övriga rörelsekostnader -17
 
Rörelseresultat -5 418
Finansiellt netto 0
Resultat efter finansiella poster -5 418
Bokslutsdispositioner 0
Skatter 0
 
Periodens resultat -5 418
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag
 2017
Belopp i KSEK 31 mar

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 18 164
Summa anläggningstillgångar 18 164
Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 0
Kortfristiga fordringar 2 047
Kassa och bank 33 212
Summa omsättningstillgångar 35 259
 
SUMMA TILLGÅNGAR 53 423
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 13 557
Fritt eget kapital
Överkursfond 45 810
Balanserad vinst inklusive årets resultat -8 313
Summa eget kapital 51 054
Obeskattade reserver 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 369
Summa skulder 2 369
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 423

Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag
 2017
Belopp i KSEK 1 jan - 31 mar
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 679
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0
Periodens kassaflöde -4 679
Likvida medel vid periodens början 37 891
Likvida medel vid periodens slut 33 212

AINO HEALTH AB  |   Q1 KVARTALSRAPPORT 2017  |    1 1



Förändring av moderbolagets eget kapital  
i sammandrag
 2017
 1 jan - 31 mar
Belopp vid periodens ingång 56 472
Aktiekapital 0
Apportemission 0
Inlösen 0
Nyemission 0
Fria reserver 0
Periodens resultat -5 418
Belopp vid periodens utgång 51 054

Aktiekapitalets utveckling
 antal aktier  aktiekapital

år händelse förändring totalt förändring totalt kvotvärde
2016 Bildande 500 500 50 000 50 000 100
2016 Aktiesplit 4:1 1 500 2 000 - 50 000 25
2016 Apportemission 362 277 364 277 9 056 925 9 106 925 25
2016 Inlösen -2 000 362 277 -50 000 9 056 925 25
2016 Aktiesplit 10:1 3 260 493 3 622 770 - 9 056 925 2,5
2016 Nyemission 1 800 000 5 422 770 4 500 000 13 556 925 2,5
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Aino Health AB (publ)
Klostergatan 3E

222 22 Lund
Phone: +46 20 482 482

ainohealth.com
Email: info@ainohealth.com


