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VD-ORD
Som VD för det här fantastiska bolaget är
jag otroligt förväntansfull inför noteringen
på Spotlight Stock Market

Under året har vi fortsatt vårt regulatoriska arbete och arbetat med dokumentation av bolagets
processer i syftet att följa ISO 13485. Det är ett
nödvändigt och viktigt steg mot en kommande
marknadslansering av vår produkt. Vi har arbetat tillsammans med en konsult för att finna vår
regulatoriska väg fram och arbetat vidare med
att sätta upp vårt kvalitetsledningssystem. Den
fortsatta Covid-19 pandemin gav bolaget utmaningar, främst då pandemin försvårade kontakten
med kliniker och möjliga användare. Därför var
det mycket glädjande när vi, strax innan årsskiftet,
kunde genomföra vårt första besök på en klinik
sen pandemin bröt ut. Såväl teamet som produkten välkomnades och utgången var mycket positiv.
Utöver det regulatoriska arbetet så har även optimeringen av vår kommande produkt, Tendo
OneGrip, fortlöpt med goda resultat och det är
ett arbete som kommer att fortgå under det kommande året. För att accelerera utvecklingen och
möjliggöra lanseringen av Tendo OneGrip under
våren 2023, har vi beslutat att ta in nytt kapital i
samband med bolagets kommande mycket spännande steg - nämligen börsintroduktion på Spotlight Stock Market.

“

Genom att sätta användaren först
ser vi till att vår kommande produkt
inte endast är användarvänlig utan
också användarvärd.
Noteringen kommer att ske under våren 2022.
Som VD för det här fantastiska bolaget är jag
otroligt förväntansfull inför noteringen på Spotlight Stock Market och de möjligheter som detta
kommer att innebära för oss, och vi har förberett
bolaget väl för denna resa.
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Att börja året med att tillsätta en ny styrelse gav
oss minst sagt en bra start och efter noggrann avvägning och rekrytering känner jag en stark tilltro
till den grupp människor som nu ska vara en del
av bolagets väg framåt. Ungefär samtidigt rekryterades bolagets CFO, Gunnar Telhammar, som
är senior i sitt arbete och har tidigare arbetat i ett
flertal noterade bolag.
Vi planerar att växa internt och rekryteringen är
i dagsläget i full gång samtidigt som vi diskuterar
med möjliga konsultbolag för att utöka våra resurser ytterligare. Förutom optimering av den befintliga tekniken så avser vi att återuppta våra samarbeten med en handfull klinker i Skandinavien
– samarbeten som fick pausas under pandemin då
våra möjligheter att träffa de tänka användarna
var högst begränsade.
Att involvera användarna i processen har varit en
naturlig och mycket viktig del i vårt utvecklingsarbete och vi är därmed förväntansfulla inför möjligheten att återuppta det arbetet. Genom att sätta
användaren först ser vi till att vår kommande produkt inte endast är användarvänlig utan också användarvärd. Att det är en minimalistisk teknik som
ändrar ordet Exoskelett från att associeras med en
stor och klumpig maskin till en slimmad och lätt
bärbar teknologi som är enkel att använda, lätt att
ta på och vars demoversion har beskrivits av medicinska experter som ”The first exoskeleton that
makes sense”.
Det är kontinuerligt individer som kontaktar oss
då de söker en lösning för att förbättra deras vardagssituation och såväl behovet som efterfrågan
bedömer jag som stor. Vår målsättning är att, efter
genomförd kapitalisering vid noteringen, färdigställa Tendo OneGrip och därefter lansera produkten under våren 2023.
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BOLAGET TENDO

Bakgrund och affärsidé

Tendo grundades 2016 och utvecklar robotiserade medicintekniska hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättningar i händerna. Idén föddes
hos grundaren Sofie Woge, idag VD för Bolaget,
då hon under sin masterutbildning i industridesign på Lunds Tekniska Högskola deltog i en designkurs på NASA i Houston, USA, som syftade
till att ”Få människan till Mars”. Sofies intresse låg
i hur den mänskliga kroppen kan klara långvariga
rymdresor rent fysiskt, och hon valde att rikta sitt
fokus mot händerna. Sofie tog fram ett koncept på
en robothandske som kunde ge artificiell styrka
när astronauten behövde extra stöd vid arbete.
Robothandsken kunde dessutom skapa ett motstånd i syfte att träna och på så vis bibehålla aktivitet i musklerna som annars riskerar att förtvina i
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mikrogravitation. Under kursens gång väcktes
idén om att uppfinna en liknande produkt för de
personer på jorden som lider av nedsatt handfunktion orsakad av sjukdom, ålder eller en olycka.
Idén fick vidare stöd från bland annat ingenjörer
på NASA, och Sofie beslutar att grunda Tendo.
Med hjälp från nuvarande styrelseledamöterna
Robin Gustafsson och Pontus Renmarker, som
kort därpå blev en del av Tendo, kunde idén bli till
verklighet.
Bolaget verkar för att ge tillbaka självständighet
till personer som lever med en funktionsnedsättning och samtidigt bidra till att lösa de globala
hälsoutmaningarna. Tendos affärsidé är att bidra
till självständighet och förbättra livskvaliteten för
fler genom att erbjuda intuitiva och bärbara ro-

botiserade hjälpmedel. Bolagets första produkt,
Tendo OneGrip, är en handske med ett integrerat
exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna
till personer med begränsad, eller saknad, handfunktion.
Tendo blev år 2017 en del av danska OdenseRobotics, som är ett av världens största robotkluster.
Under ett och ett halvt års tid ingick Tendo dessutom i OdenseRobotics StartUp Hub varigenom
Tendo fick stöttning med affärsutveckling, investeringskontakter, rådgivning och nätverk, varav
det sistnämnda är fortsatt tillgängligt. Bolaget
flyttade under slutet av 2018 in till inkubatorn
Ideon Innovation i Lund, och har nyligen lämnat
inkubator och arbetar nu i nya lokaler på Ideon
Science Park, beläget mellan Medicon Village och
Lunds tekniska högskola. Detta ger Tendo tillgång
till ett brett nätverk, olika typer av kompetenser
och nära kontakt till möjliga partnerskap. Under
2018/2019 blev Tendo (av 200 ansökande från
23 olika länder) utsedd till Europas främsta robot-startup via acceleratorprogrammet RobotUnion, vilket gav Bolaget både ekonomiskt och tekniskt stöd under cirka 18 månader.
Vidare blev Tendo under 2019 utvalda till att
hålla i ett symposium på ISPO:s världskongress
i Japan. ISPO står för ”International Society for
Prosthetics and Orthotics”, vilket är en icke-statlig organisation av människor som arbetar i eller
är intresserade av proteser, ortoser, rörlighet och
hjälpmedelsteknik. Bolaget fick i sitt symposium
möjlighet att tala om dess teknologi med världsledande företag och industriforskare i publiken.
Läkare och fysioterapeuter från Bolagets samarbetspartner Rigshospitalet specialistklinik för

ryggmärgsskadade i Hornbæk, Danmark, följde
med på resan för att bekräfta och stärka upp Bolaget och dess produkt, tillsammans med en representant från OdenseRobotics som bekräftade Bolagets teknologi. Trots att Tendo OneGrip
ännu inte har lanserats på marknaden har flera
kliniker i Sverige och Danmark, efter genomförda
workshops, visat ett intresse för Bolagets produkt.
Intresset har, även av kliniker i Norge, bekräftats
med s.k. letters of intent.
Tendo OneGrip befinner sig i slutskedet av utvecklingsprocessen för att inom snar framtid vara
en färdig produkt. Under 2022 kommer produkten att genomgå en optimeringsfas och evidensfas, två viktiga steg mot marknadslansering. I evidensfasen ingår främst en användarbarhetsstudie
samt en litteraturstudie som krävs för att produkten ska nå upp till de krav som ställts av EU:s
regelverk för medicintekniska produkter, MDR.
Studierna är båda planerade att vara slutförda
under Q4 2022. Bolagets målsättning är att marknadslansera Tendo OneGrip under inledningen
av 2023. Tendo planerar inledningsvis att bedriva
försäljning av produkten i länder med etablerade
nationella försäkringssystem som lämpar sig för
Tendos affärsmodell. Danmark, där Bolaget har
etablerade samarbeten med framför allt ortopedingenjörer, bedöms vara den initiala marknaden,
tillsammans med Sverige och Norge. På sikt ska
försäljning även ske i USA, där produkten till skillnad mot EU behöver godkännas av amerikanska
livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (United
States Food and Drug Administration, FDA). Vidare ska Bolaget bedriva försäljning i Japan samt
övriga Europa.

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell redovisar samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av kapitalet
eller rösterna i Bolaget per den 31 december 2021.
Namn

Antal aktier

Andel av röster och kapital (%)

Sofie Woge

1 261 000

34,06

Robin Gustafsson

606 500

16,38

Pontus Renmarker

606 500

16,38

Escitura AB (Mats och Erik Mared)

567 500

15,33

Bertil Allard Holding (Bertil Allard)

567 500

15,33

Övriga

93 000

2,52

Totalt

3 702 000

100,00
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Produkten – Tendo OneGrip

Tendo har med hjälp av innovativ robotteknik utvecklat det mjuka exoskelettet Tendo OneGrip
– en minimalistisk och aktiv enfingershandske
vars uppgift är att assistera handfunktionen hos
individer med nedsatt greppförmåga till följd av
en ryggmärgsskada. Tendo OneGrip, som är ett
robothjälpmedel, hjälper användaren att på egen
hand greppa, hålla och släppa föremål, vilket ökar
individens självständighet och livskvalitet. Tendo
OneGrip styrs helt intuitivt av kroppens egna rörelser, eller avsedda rörelser, och det krävs ingen
befintlig greppfunktion för att tekniken ska fungera.
Produkten har så kallade artificiella senor placerade längs ett eller i vissa fall två fingrar, som i sin
tur styrs av ett patenterat mekaniskt system i en
styrenhet som är placerad på användarens arm.
Styrenheten kan dra de artificiella senorna, och
därmed användarens fingrar, åt olika håll. På så vis
öppnas och stängs greppet. Sensorsystemet känner av de få rörelser som den förlamade användaren har kvar i exempelvis en arm eller handled, och
använder dem som signal för att styra och skapa
en greppfunktion – detta leder till en intuitiv styrning där produkten kan assistera en rörelse som
kroppen själv inte kan agera på. Inom ortos- &
protesindustrin (O&P-industrin) definieras Tendo
OneGrip som en aktiv ortos som stöttar en existerande kroppsdel.
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STYRELSE OCH LEDNING

Mette Gross - Ordförande
Bakgrund och utbildning: Mette Gross, född
1972, har 20 års erfarenhet som CFO i både små
och stora företag, bl.a. Iconovo AB, Vigmed Holding AB samt MTG A/S. De senaste åren har Gross
varit med i utveckling och notering av tre medicintekniska bolag. Gross har en ekonomiutbildning
från Odense Universitet.
Andra pågående uppdrag: Mette Gross är ordförande i Qlife Holding AB och OctaQuest AB, samt
ledamot i Anatomic Studios Sweden AB, Queen
Invest AB, Rehaler Aps, och egna bolag.
Innehav i Bolaget: Äger inga aktier i Bolaget.

Sofie Woge - VD & ledamot
Bakgrund och utbildning: Sofie Woge, född 1990,
är sedan 2016 verkställande direktör och styrelseledamot i Tendo. Woge har en kandidatexamen
som ingenjör inom produktdesign och en masterexamen i industridesign. Woge har tidigare arbetat med bl.a. inredningsdesign och projektledning
vid skapandet av Nordic Science Park i Kina.
Andra pågående uppdrag: Sofie Woge är styrelseledamot i Lund Business Incubator AB.
Innehav i Bolaget: Äger privat 1 261 000 aktier i
Bolaget, motsvarande cirka 34,06 procent.

Gunnar Telhammar - CFO
Bakgrund och utbildning: Gunnar Telhammar,
född 1961, är sedan 2022 CFO i Tendo. Telhammar
har en civilekonomexamen vid Lunds universitet.
Telhammar är VD och grundare av BioFinans
AB. Telhammar är idag CFO på konsultbasis i
bolagen Xintela AB, Targinta AB, AcouSort AB,
Sensodetect AB samt ImmuneBiotech AB. Vid
sidan om erfarenheterna som CFO i noterade
bolag, har Telhammar också flera års erfarenhet
som styrelsemedlem i olika bolag.
Innehav i Bolaget: Äger inga aktier i Bolaget.

Pontus Renmarker - ledamot
Bakgrund och utbildning: Pontus Renmarker,
född 1990, är sedan 2020 styrelseledamot i
Tendo. Renmarker har studerat maskinteknik med
inriktning mekatronik och har tidigare arbetat
med utveckling för en högprecision pic-and-place
robot och med s.k. lean production på Toyota. För
närvarande arbetar Renmarker på Tendo som
Vice President of Engineering.
Andra pågående uppdrag: Inga
Innehav i Bolaget: Äger privat 606 500 aktier i
Bolaget, motsvarande cirka 16,38 procent.
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Peter Arndt - ledamot
Bakgrund och utbildning: Peter Arndt, född 1967,
är sedan 2022 styrelseledamot i Tendo. Arndt har
över 30 års erfarenhet av entreprenörskap och
affärsutveckling och har bl.a. grundat det noterade
bolaget Duearity AB. Arndt har mottagit flera
utmärkelser såsom DI Gasell, årets företag i Lund
och flertalet industridesignpriser. Arndt är VD och
grundare av investmentbolaget Footloose Invest
AB, en plattform för affärsutvecklingsäventyr.
Andra pågående uppdrag: Peter Arndt är VD och
styrelseledamot i Footloose Invest AB, ledamot i
Arrow Lake AB, ordförande i Safe and Cover AB,
ledamot i Duearity AB, VD och ledamot i United
Gazelle AB samt ordförande i OIM Sweden AB.
Innehav i Bolaget: Äger inga aktier i Bolaget.

Robin Gustafsson - ledamot
Bakgrund och utbildning: Robin Gustafsson, född
1988, är sedan 2020 styrelseledamot i Tendo.
Gustafsson är utbildad civilingenjör i maskinteknik
med inriktning teknisk design och har tidigare
arbetat som utvecklingsingenjör på bl.a. Orbital
Systems AB. Gustafsson har även arbetet på
Tendo som utvecklingsansvarig (CTO) mellan
2017 och 2021. Nu är han anställd som senior
mekanikingenjör på Above Agency AB.
Andra pågående uppdrag: Robin Gustafsson är
styrelsesuppleant i ECG Elektriska AB.
Innehav i Bolaget: Äger privat 606 500 aktier i
Bolaget, motsvarande cirka 16,38 procent.
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Anna-Tove Brånemark - ledamot
Bakgrund och utbildning: Anna-Tove Brånemark,
född 1967, är sedan 2022 styrelseledamot i
Tendo. Brånemark är utbildad sjuksköterska,
specialistutbildad anestesisjuksköterska och
operationssjuksköterska, vilket hon har arbetat
som i 19 år. Hon har varit anställd på Integrum
AB i 11 år och arbetat som Clinical Coordinator,
Product Manager, VD samt som Clinical Specialist
i USA och arbetar idag som Clinical Supervisor
Consult på Integrum Inc, USA, samt Integrum AB.
Andra pågående uppdrag: Anna-Tove Brånemark
är styrelsesuppleant i Pericardium AB, Braanemark Consulting AB samt Brånemark Integration
Sweden AB.
Innehav i Bolaget: Äger inga aktier i Bolaget.

Bengt Söderberg - Ledamot
Bakgrund och utbildning: Bengt Söderberg, född
1957, är sedan 2022 styrelseledamot i Tendo.
Söderberg har en Fil.kand. i ortopedteknik och
har under större delen av sitt verksamma liv
arbetat som ortopedingenjör samt startat flera
ortopedtekniska center globalt. Söderberg har varit
”International President” för organisationen
International Society for Prosthetics and Orthotics
(ISPO) och publicerat flera vetenskapliga artiklar.
Andra pågående uppdrag: Bland annat VD,
ordförande och styrelseledamot i Skandinaviska
Ortopedtekniska Laboratoriet Aktiebolag samt
verkställande direktör och styrelseledamot i
Global Orthopaedic Laboratory AB.
Innehav i Bolaget: Äger genom Skand.
ortopedtekn.lab.ab:s särsk.pensionsstift. 92 000
aktier i Bolaget, motsvarande cirka 2,49 procent.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Tendo
AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,
SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes
avser föregående år.

Information om verksamheten

Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till
personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är
en handske med ett integrerat exoskelett som ger
styrka och rörlighet i händerna till personer med
begränsad, eller saknad, handfunktion till följd av
en ryggmärgsskada.

Bolagets finansiering säkrades i slutet av året med
ett brygglån på fyra miljoner kronor. Bolaget förbereder sig för en IPO och listning på Spotlight
Stock Market under våren 2022.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

I januari, 2022, valdes en ny styrelse in och Bolaget välkomnade Mette Gross som ordförande
samt Peter Arndt, Bengt Söderberg och Anna-Tove Brånemark som ordinarie ledamöter till styrelsen. Sofie Woge, Pontus Renmarker och Robin
Gustafsson sitter kvar som ordinarie ledamöter.
Arbetet med kommande kapitalisering och noteringen fortlöper enligt planerna.
Under februari/mars flyttar bolaget till större lokaler på Ideon Science Park och lämnar därmed
inkubatorn Ideon Innovation.

Företaget har sitt säte i Skåne län, Lunds kommun.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Under året har arbetet med att optimera bolagets första produkt, Tendo OneGrip, fortgått, och
bolaget fortsätter detta arbete samt förbereder
för validering av produkten, som banar väg till en
kommersialisering.
Under slutet av året kunde bolaget återgå till besök på kliniker vilket ledde till en framgångsrik
workshop tillsammans med den aktuella klinikens
personal.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
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I samband med att pandemin avtar och vaccinationstäckning höjs avser Bolaget att återgå till tätare klinik- och användarsamarbeten.
I december 2021 beslutades på extra bolagsstämma att genomföra en aktieuppdelning och en fondemission, vilka registrerades hos Bolagsverket i
februari 2022. Aktiesplit och fondemission innebär att aktiekapitalet ökades till 518 280 kronor
och att antalet aktier ökade till 3 702 000 stycken.

Utländska filialer

Bolaget bedriver verksamhet i Danmark via filialen, Tendo, filial af tendo AB, Sverige.

2021

2020

2019

2018

5

7

22

7

-1 480

-440

-852

-1 078

27

76

88

97

Förändring av eget
kapital

Aktiekapital

Fond för
utv. utg

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång

74 040

688 295

5 927 916

-2 883 324

-439 965

3 366 962

-439 965

439 965

0

Disposition enligt beslut av årets
årsstämma:
Aktiverade utvecklingsutgifter

1 374 894

Omräkningsdifferens

-1 374 894

0

-4 309

-4 309

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

74 040

2 063 189

5 927 916

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Ansamlad förlust
Överkursfond
Årets förlust

-4 702 492

-1 480 018

-1 480 018

-1 480 018

1 882 635

2021
-4 702 492
5 927 916
-1 480 018
-254 594

Behandlas så att i ny räkning överföres

-254 594
-254 594

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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FINANSIELLT AVSNITT
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

5 070

7 100

1 374 894

0

85 078

2 841 540

1 465 042

2 848 640

-961 581

-1 264 556

-1 870 411

-1 962 377

-63 073

-13 442

0

-38 074

Summa kostnader

-2 895 065

-3 278 449

Rörelseresultat

-1 430 023

-429 809

Räntekostnader och liknande resultatposter

-49 995

-10 156

Summa finansiella poster

-49 995

-10 156

Resultat efter finansiella poster

-1 480 018

-439 965

Resultat före skatt

-1 480 018

-439 965

Årets resultat

-1 480 018

-439 965

RESULTATRÄKNING

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

1

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2

Resultat från finansiella poster
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BALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

3

2 063 189

688 295

Patent

4

238 850

301 922

Summa Immateriella anläggningstillgångar

2 302 039

990 217

Summa anläggningstillgångar

2 302 039

990 217

4 375

0

Övriga fordringar

108 049

61 324

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

253 355

87 043

Summa kortfristiga skulder

365 779

148 367

Kassa och bank

4 215 947

3 263 507

Summa omsättningstillgångar

4 581 726

3 411 874

SUMMA TILLG NGAR

6 883 765

4 402 091

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Kundfordringar
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BALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

74 040

74 040

Fond för utvecklingsutgifter

2 063 189

688 295

Summa bundet eget kapital

2 137 229

762 335

5 927 916

5 927 916

Balanserad vinst eller förlust

-4 702 492

-2 883 324

Årets resultat

-1 480 018

-439 965

-254 594

2 604 627

1 882 635

3 366 962

Obligationslån

3 999 902

0

Övriga skulder

325 510

458 335

4 325 412

458 335

17 635

42 739

1 970

2 078

Övriga skulder

209 378

150 588

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

446 735

381 389

Summa kortfristiga skulder

675 718

576 794

6 883 765

4 402 091

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Fri överkursfond

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Resultat efter finansiella poster

5

-1 480 018

-439 965

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

6

52 966

65 152

-108

930

-1 427 160

-373 883

-4 375

0

-213 036

288 208

Förändring av leverantörsskulder

-25 104

33 739

Förändring av kortfristiga skulder

129 932

-159 829

-1 539 743

-211 765

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-1 374 894

-315 365

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 374 894

-315 365

Upptagna lån

3 867 077

358 335

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 867 077

358 335

952 440

-168 795

Likvida medel vid årets början

3 263 507

3 432 302

Likvida medel vid årets slut

4 215 947

3 263 507

KASSAFLÖDESANALYS
Den löpande verksamheten

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
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NOTER
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder
redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster
och kursförluster på finansiella fordringar och
skulder redovisas som finansiella poster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad
som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras
bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Redovisningsprinciper för enskilda
balansposter
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.
Immateriella anläggningstillgångar
Tendos första patentfamilj (”Device for moving an
arm and a method of operating the device”) täcker Bolagets mångsidiga och energieffektiva mekaniska lösning, som möjliggör en lätt och smidig
produkt. Patentfamiljen har ett godkänt patent i
Sverige, vilket registrerades i juni 2017 och är giltigt i 20 år förutsatt att årlig patentavgift erläggs.
Vidare har Bolaget ett beviljat europeiskt patent
som har validerats i Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland under februari
2021. Bolaget har även ansökningar i samma pa-

15

T EN DO - Å R S R E D OV I S N I N G 20 21

tentfamilj under behandling i Japan, Australien,
USA och Kanada, detta efter en positiv ansökan
till Patent Cooperation Treaty (PCT).
Tendos andra patentfamilj (”Control of an active
orthotic device”) täcker den intuitiva styrningen
av Bolagets produkt. Bolaget har sedan december
2018 en pågående ansökan i Sverige och sedan
december 2019 ytterligare en ansökan på PCT-nivå.
Bolaget har ett mycket aktivt forsknings- och
utvecklingsprogram och nya patentansökningar kommer att lämnas in i syfte att skapa marknadsexklusivitet för vidareutvecklade produkter
och metoder inom Tendos teknologiplattform.
IP-portföljen inkluderar utöver patent, även i
dagsläget fyra varumärkesansökningar.
Utgifter för egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter
som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas
som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den
immateriella anläggningstillgången så att den
kan användas eller säljas.
• Avsikten är att färdigställa den immaterlilla
anläggningstillgången och att använda eller
säljas.
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska,
ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja
den immateriella anläggningstillgången.
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.
Tillämpade avskrivningstider:
Koncessioner, patent, licenser, varumärken - 20%

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestationen som krävs för att erhålla bidraget utförts. I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i balansräkningen.
Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 1 Offentliga bidrag
2021

2020

Stöd till korttidsarbete

4 465

400 418

Övriga offentliga bidrag

74 815

2 343 633

79 280

2 744 051

2021

2020

5

4

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 3 Balanserade utgifter fär utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
2021-12-31

2020-12-31

688 295

688 295

Inköp

1 374 894

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 063 189

688 295

Utgående redovisat värde

2 063 189

688 295

Ingående anskaffningsvärden
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Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
2021-12-31

2020-12-31

315 365

0

0

315 365

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

315 365

315 365

Ingående avskrivningar

-13 442

0

Årets avskrivningar

-63 073

-13 442

Utgående ackumulerade avskrivningar

-76 515

-13 442

Utgående redovisat värde

238 850

301 923

2021-12-31

2020-12-31

49 995

10 156

49 995

10 156

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Not 5 Räntor och utdelningar

Erlagd ränta

Not 6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Kursdifferenser

2021-12-31

2020-12-31

63 073

13 442

-10 107

51 710

52 966

65 152

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari, 2022, valdes en ny styrelse in och
Bolaget välkomnade Mette Gross som ordförande
samt Peter Arndt, Bengt Söderberg och Anna-Tove
Brånemark som ordinarie ledamöter till styrelsen. Sofie Woge, Pontus Renmarker och Robin
Gustafsson sitter kvar som ordinarie ledamöter.
Arbetet med kommande kapitalisering och noteringen fortlöper enligt planerna.
Under februari/mars flyttar bolaget till större
lokaler på Ideon Science Park och lämnar därmed
inkubatorn Ideon Innovation.
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I samband med att pandemin avtar och vaccinationstäckning höjs avser Bolaget att återgå till
tätare klinik- och användarsamarbeten.
I december 2021 beslutades på extra bolagsstämma att genomföra en aktieuppdelning och en
fondemission, vilka registrerades hos Bolagsverket
i februari 2022. Aktiesplit och fondemission innebär att aktiekapitalet ökades till 518 280 kronor
och att antalet aktier ökade till 3 702 000 stycken.

ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNANDE
Lund den 7 mars 2022

Sofie Woge
Verkställande direktör

Mette Gross
Styrelseordförande

Robin Gustafsson

Pontus Renmarker

Peter Arndt

Anna-Tove Brånemark

Bengt Söderberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 mars 2022

Helene Sjöström
Auktoriserad revisor
Mazars AB
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Tendo AB
Org. nr 559094-5134

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tendo
AB för år 2021. Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 8-18 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Tendo AB:s
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultat-räkningen och balansräkningen.
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 Tendo 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.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information
än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-7. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för denna andra information.

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets 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 som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på 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.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att
den 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 som inte innehåller
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styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.
•

utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Tendo AB för år 2021 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 Tendo 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.
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 verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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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 organisation är utformad så att bokföringen,
medels-förvaltningen 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, eller

•

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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Lund, 2022-03-07
Mazars AB

Helene Sjöström
Auktoriserad revisor
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