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

• Koncernens samtliga kostnader för produktutveckling, omstrukturering, 
internationalisering samt vissa kostnader relaterade till noteringen av Aino Health på 
OMX NASDAQ First North har under året bokförts så det belastar Ainos dotterbolags 
verksamhet i Finland.

• Koncernen bildades den 19/9 2016, och då inga intäkter genererades under året i Sverige 
och Tyskland, svarade det finska dotterbolaget för Aino-koncernens hela rapporterade 
omsättning under räkenskapsåret men rapporteras bara med 5 532 TSEK för perioden 
31/10-3/12 2016 enligt koncernredovisningen. Motsvarande resultat efter finansiella poster 
uppgick till -5 981 TSEK. 

• Det finska dotterbolaget hade för helåret 2016 intäkter på 25 460 TSEK med ett resultat 
efter finansiella poster på -3 099 TSEK i enlighet med hur kostnaderna bokförts. Intäkterna 
ökade med tio procent (i lokal valuta) jämfört med 2015. Den finska verksamheten 
förväntas vara lönsam år 2017.

Perioden 19/5 2016  – 31/12 2016
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 532 TSEK.  

Övriga rörelseintäkter uppgick till 789 TSEK.

• Koncernens resultat före skatt uppgick till -5 981 TSEK . Resultatet belastades främst av 
noteringen av bolagets aktier på OMX NASDAQ First North, rekrytering av nyckelpersoner 
samt förberedelser för internationell expansion.

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

Fjärde kvartalet
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 532 TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 

789 TSEK. Det finska dotterbolaget svarade för all omsättning.

• Koncernens resultat före skatt uppgick till -5 248 TSEK.

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

Väsentliga händelser under 2016   19/5 – 31/12
• Aino Health AB grundades.

• Aino Health AB förvärvade via apportemission Aino Health Management Oy.

• Bolaget noterades den 16 december på OMX NASDAQ First North.

• Aino Health fick sin första kund i Sverige.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Leif Fågelstedt rekryterades som CMO.

• Beslöts att bygga bolagets andra europeiska HealthDesk i Kalix, Sverige.

• Rekryteringsprocess påbörjades för att anställa Country Manager och säljchef i Sverige 
och Tyskland.

• Bolagets nya skalbara plattform HealthManager har testats för stora användarvolymer 
och är nu klar för lansering på nya marknader.
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VD har ordet 

2016 var ett spännande år för Aino Health. Den största 
händelsen var att vi blev listade på OMX NASDAQ First 
North den 16 december. IPOn blev övertecknad, ett bevis 
på att marknaden ser vår strategi, vår digitala plattform 
och våra IT-baserade tjänster för att minska sjukfrånvaro 
och sänka relaterade kostnader som relevanta och 
viktiga. Vår affärsidé och lösning för Corporate Health 
Management ligger i tiden.

I Finland lyckades vi, trots landets dåliga ekonomiska 
situation, öka nettoförsäljningen under 2016 med tio 

procent. Kundnöjdheten är fortsatt hög, 4,5 på en femgradig skala. Att vi fick förnyat förtroende 
från finska posten, Posti, att hjälpa dem att hantera processen kring långtidssjukskrivning samt 
positiv feedback på de pilotprojekt vi gjort för två kommuner lovar gott inför framtiden. Efterfrågan 
är god och jag bedömer att vi kommer att fortsätta öka omsättningen i Finland enligt plan.

Våra marknadsstudier och analyser i Finland, Sverige och Tyskland visar entydigt på att behovet att 
adressera sjukfrånvaro och orsakerna bakom ohälsa och säkerhet för personal är en ledningsfråga. 
Sjukfrånvaro gör att företags ekonomiska och strategiska mål blir svåra att uppnå. Vår nya strategi 
hjälper inte bara våra uppdragsgivare att hantera processen, den hjälper dem även att ta reda på 
orsakerna bakom de stigande sjukfrånvarotalen.

Vår mission är att hjälpa företag att bygga en friskare arbetsmiljö med individen i centrum. Ingen 
människa ska behöva bli sjuk för att man jobbar och inget företag ska behöva drabbas av ökade 
kostnader på grund av sjukfrånvaro. Att bygga en bra arbetsplats är nyckeln till att behålla och 
locka nya skickliga medarbetare. Jakten på nya talanger och att behålla de man har kräver en god 
arbetsmiljö och att företaget hanterar alla anställda rättvist.

Jag är stolt över vad vi har lyckats åstadkomma under 2016. Vår expansionsplan och strategi för 
Sverige och Tyskland är nu godkänd av styrelsen. Vi har strukturerat om vår organisation i Finland 
för att bättre motsvara de kundbehov och möjligheter vi identifierat under arbetet med vår nya 
strategi i höstas. När vi nu inleder nästa kapitel i vår historia är det viktigt att vi har en skalbar 
digital plattform, vår HealthDesk och HealthManager samt erfarenheter från över en miljon 
hälsofrämjande åtgärder från våra hittills 150 kunder i ryggen.

Precis innan jul fick vi vår första kund i Sverige, vilket stärker min övertygelse om att vi är på rätt 
väg. När vi nu går in i 2017 ligger fokus på att bygga den svenska och tyska organisationen för att 
kraftfullt kunna öka försäljningen. De initiala säljmötena med potentiella kunder har varit positiva. 
Det finns en stor potential att växa i Sverige och Tyskland, och jag känner att vi ligger före vår plan 
och att arbetet går fortare än planerat.

Jag vill tacka alla aktieägare för förtroendet i samband med vår IPO i höstas. Som jag utlovat 
tidigare är min förhoppning att våra etableringar i Sverige och Tyskland ska bidra med positivt 
kassaflöde inom två år från start och att vår befintliga verksamhet i Finland ska fortsätta att växa 
med god lönsamhet. Inget som skett fram tills idag har fått mig att ändra på det. 

Jyrki Eklund
VD Aino Health AB
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Om Aino Health-koncernen
Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management. Vi 
är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta 
system av IT-baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar 
affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda när hälsa, 
välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

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

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. 

Vision
När medarbetarna håller sig friska på jobbet får företagen konkurrensfördelar tack vare goda 
företagshälsoprocesser.

Målsättning
Vi strävar efter att skapa en värld där organisationer och människor är friskare. Friska 
medarbetare skapar en frisk organisation, som i sin tur levererar bättre resultat.
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Att skapa en bra arbetsmiljö är idag av högsta prioritet för företagsledningar i hela världen då det 
leder till att företaget kan förbli konkurrenskraftigt, nå sina affärsmål, behålla medarbetare och 
locka nya. Våra lösningar och vår service är byggda för att detta ska kunna uppnås och resultaten 
vara mätbara. De verktyg vi tillhandahåller leder till att faktabaserade beslut kan tas för att 
minska sjukfrånvaro, sänka kostnader och öka produktivitet. 

Vårt första delmål är att under 2017 bygga en stark organisation, etablera vårt varumärke och 
skriva kontrakt med uppdragsgivare så att vi har 10 000 anställda kopplade till vår service i 
Sverige och Tyskland. Med det som bas har vi en plattform för expansion under 2018 och för att nå 
våra finansiella affärsmål.

Affärsmodell
För att förbättra kontrollen och insynen vad gäller hälsofrämjande åtgärder och processer har 
våra konsulter erfarenhet från att ha arbetet med över 150 organisationer där vi varit en del av att 
förbättra arbetsmiljön genom att både ha den anställdes och organisationens bästa i centrum.

För den anställde
För att hantera och minska hälsorelaterade kostnader har vi byggt modeller kring vår HealthDesk 
för att hantera frågor kopplade till sjukdom, välbefinnande och säkerhet som är baserade på över 
en miljon hälsorelaterade åtgärder. 

Vår personal av utbildade sjuksköterskor kan med hjälp av sin kunskap, erfarenhet och vår digitala 
plattform ge en snabb transparent reaktion för att möjliggöra systematisk vägledning och 
faktabaserad hantering av korta och långa sjukskrivningar för anställda. 

För ledningsgrupper, HR chefer och linjechefer
Baserat på nulägesanalyser som omfattar organisationers befintliga processer, rutiner 
och instruktioner relaterade till Corporate Health Management tar vi fram strategier och 
beslutsunderlag för att förbättra tillgänglighet av personal, säkra arbetskraftens effektivitet, 
förbättra kapacitet och kostnadskontroll. 

Relevant information är alltid tillgänglig för de parter som behöver det medan dataskydd hanteras 
professionellt i linje med gängse normer och lagstiftning kring personlig integritet.

Med hjälp av vår HealthManager ger vi linjechefer, HR och ledningen relevant information samt 
funktionella och lättanvända verktyg för att effektivisera sin organisation, utveckla ledarskapet, 
engagera medarbetarna och skapa en positiv arbetsmiljö. Vi erbjuder professionell expertis för 
utbildning, kommunikation och förändringsarbete för att bygga bra arbetsmiljöer och leverera 
mätbara resultat kopplade till att hantera sjukfrånvaro och sänka relaterade kostnader.

Våra kontrakt med uppdragsgivare generar olika intäktsströmmar beroende på uppdragets 
karaktär och typ. Av sekretess- och konkurrensskäl har vi beslutat att inte rapportera nyckeltal som 
intäkt per anställd då det kan försämra vår konkurrenssituation.
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Koncernens utveckling  
i siffror under 2016

Om rapporten
Denna bokslutskommuniké avser perioden 19/5 - 31/12 2016.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) 
vid upprättandet av sina finansiella rapporter.  
Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Principer för rapportens upprättande
Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisorer.

Omsättning
Nettoomsättningen för koncernen under 2016 uppgick till 5 532 TSEK. 
Nettoomsättningen för koncernen under fjärde kvartalet uppgick till 5 532 TSEK. All omsättning 
kom från Finland. 

Resultat
Koncernens resultat för 2016 uppgick till -5 991 TSEK. Resultatet belastades av 
produktutvecklingskostnader, rekrytering av nyckelpersoner, förberedelser för internationell 
expansion samt av omstrukturering av bolagen och notering av bolagets aktier på OMX NASDAQ 
First North. 

Soliditet
Koncernens soliditet beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen uppgick till 
84,2 procent per den 31 december 2016.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet uppgick till 38 887 TSEK för hela räkenskapsperioden. Detta förklaras av nyemissionen 
i december om 46 800 TSEK. Löpande verksamheten och investeringsverksamheten belastade 
kassaflödet med -3 637 TSEK.  

Aktien
Aino Healths aktie är listad på OMX NASDAQ First North under ticker ”AINO”. Det totala antalet 
aktier vid periodens start, den 19 maj 2016, var 500 och antalet aktier vid årets slut,  
den 31 december 2016, var 5 422 770.

Förslag till disposition av Aino Healths resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. 

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 december 2016

Eklund Jyrki 1 306 660 24,1 %
The Orange Company Oy 496 920 9,2 %
Saxelin Jochen 319 550 5,9 %
Rahikainen Hannu 240 000 4,4 %
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 %
Mc Paul AB 53 316 1,0 %
HCN GROUP AB 50 590 0,9 %
Övriga 2 577 344 47,5 %

Summa 5 422 770 100,0 %

(Källa:  Euroclear 31.12.2016)

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB

Kommande rapporter 2017
7 april  Årsredovisning
12 maj  Delårsrapport Q1/2017

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Lund den 16 maj 2017. Årsredovisningen kommer att finnas 
tillgänglig för nedladdning på Aino Healths hemsida (www.ainohealth.com/investerare) 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 bokslutskommuniké ger en rättvisande 
översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Lund, 17 februari 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 
2016 2016

Belopp i KSEK okt - dec maj - dec
Nettoomsättning 5 532 5 532
Övriga rörelseintäkter 789 789
Rörelsens kostnader
Inköpta konsulttjänster -1 156 -1 156
Övriga externa kostnader -4 459 -5 192
Personalkostnader -5 444 -5 444
Övriga rörelsekostnader -12 -12
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-478 -478

 
Rörelseresultat -5 228 -5 961
Finansiellt netto -20 -20
Resultat efter finansiella poster -5 248 -5 981
Bokslutsdispositioner 0 0
Skatter -10 -10
 
Periodens resultat -5 258 -5 991

Balansräkning för koncernen i sammandrag
2016

Belopp i KSEK 31 dec

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 16 544
Materiella anläggningstillgångar 495
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 17 039
 
Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 344
Kortfristiga fordringar 7 078
Kassa och bank 38 887
Summa omsättningstillgångar 46 309
 
SUMMA TILLGÅNGAR 63 348
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 13 557
Övrigt tillskjutet kapital -18
Annat eget kapital inklusive årets resultat 39 791
Summa eget kapital 53 330
 
Skulder
Långfristiga skulder 1 223
Kortfristiga skulder 8 795
Summa skulder 10 018
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 63 348
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag
 2016 2016
Belopp i KSEK okt - dec maj - dec
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-4 502 -4 140

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten

-35 -814

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

41 716 43 840

Periodens kassaflöde 37 179 38 886
Likvida medel vid periodens början 1 708 0
Likvida medel vid periodens slut 38 887 38 887

Förändring av koncernens eget kapital i sammandrag
 2016 2016
 okt - dec maj - dec
Belopp vid periodens ingång 9057 0
Aktiekapital 50
Apportemission 9 057
Inlösen -50
Nyemission 4 500 4 500
Fria reserver 45 031 45 764
Periodens resultat -5 258 -5 991
Belopp vid periodens utgång 53 330 53 330

Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 
Belopp i KSEK 2016 2016

okt - dec maj - dec
Nettoomsättning 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 3
Rörelsens kostnader
Inköpta konsulttjänster -2 020 -2 242
Övriga externa kostnader 0 -505
Personalkostnader -30 -30
Övriga rörelsekostnader -12 -12
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

0 0

 
Rörelseresultat -2 060 -2 786
Finansiellt netto 0 0
Resultat efter finansiella poster -2 060 -2 786
Bokslutsdispositioner -109 -109
Skatter 0 0
 
Periodens resultat -2 168 -2 895
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag
 2016
Belopp i KSEK 31 dec

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 18 164
Summa anläggningstillgångar 18 164
Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 0
Kortfristiga fordringar 1 475
Kassa och bank 37 891
Summa omsättningstillgångar 39 366
 
SUMMA TILLGÅNGAR 57 530
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 13 557
Fritt eget kapital
Överkursfond 45 810
Balanserad vinst inklusive årets resultat -2 895
Summa eget kapital 56 472
Obeskattade reserver 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 058
Summa skulder 1 058
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 530

Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag
 2016 2016
Belopp i KSEK okt - dec maj - dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 405 -3 203
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42 296 41 094
Periodens kassaflöde 37 891 37 891
Likvida medel vid periodens början 0 0
Likvida medel vid periodens slut 37 891 37 891
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Förändring av moderbolagets eget kapital  
i sammandrag
 2016 2016
 okt - dec maj - dec
Belopp vid periodens ingång 9057 0
Aktiekapital 50
Apportemission 9 057
Inlösen -50
Nyemission 4 500 4 500
Fria reserver 45 083 45 810
Periodens resultat -2 168 -2 895
Belopp vid periodens utgång 56 472 56 472

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


