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VD har ordet
Bästa aktieägare,
Under det fjärde kvartalet 2021 har CR Ventures AB slutligen avvecklat sin tidigare verksamhet och samtidigt
arbetat med att förvärva bolag inom assistansbranschen. Detta arbete utmynnade i ett förvärv av Curira Group
AB vilket var en affär som slutfördes under december 2021 och januari 2022. I samband med tillträdet av
aktierna i Curira Group AB den 25 januari 2022 utsågs jag till VD för CR Ventures AB.
Sedan tillträdet den 25 januari 2022 har vi arbetat med övergripande organisatoriska frågor i CR Ventures AB. Det
har tillsatts en ändamålsenlig ledningsgrupp för att bl.a. kunna accelerera integrationsprocessen av Curira Group
AB i vår nya koncern. Som ett led i ompositioneringen av koncernen till en av de ledande aktörerna i
assistansbranschen har ett intensivt arbete påbörjats med att färdigställa en bolagsbeskrivning som är nödvändig
för att få den nya koncernen godkänd av NGM Nordic SME, vår marknadsplats för aktien. Bolagsbeskrivningen
avses lämnas in första kvartalet 2022 och i denna kommer den nya koncernens verksamhet beskrivas på ett
ingående sätt. Vid årsstämman kommer det även föreslås en namnändring av CR Ventures AB för att på tydligt
sätt etablera kopplingen till koncernens redan befintliga och starka varumärken i assistansbranschen.
År 2022 kommer bli ett spännande och intressant år för såväl CR Ventures AB som Curira Group AB. Den nya
organisationen sammantaget med de kompetenser som tillförts koncernen gör att vi har en stabil plattform med
stor potential att möta utmaningarna i en bransch i snabb förändring. Vi står väl rustade att svara upp mot de
krav som ställs på koncernen från både kunder och myndigheter samt aktiemarknaden och vår marknadsplats.

Väl mött på stämman.

Mathias Blomberg
VD CR Ventures AB (publ)
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Historik
Bolagets översiktliga historik framgår av nedanstående händelser:
 2014 CloudRepublic grundas av nuvarande VD Ari Liukko
 2014 Arbetet med att ta fram Digitaliseringsindexet inleds
 2015 Dåvarande VD Alexander Kehrer rekryteras till bolaget och blir delägare tillsammans med Peter Peldan, Björn Saletti
och Erik Tornstam.
 2016 En Private Placement görs för att bredda ägandet och accelerera tillväxten.
 2016 Bolaget lanserar DigitaliseringsIndexet som produkt
 2017 CloudRepublic noteras på Nordic Growth Market MTF
 2017 CloudRepublic förvärvar Northside
 2017 CloudRepublic förvärvar Anegy
 2018 Grundaren Ari Liukko tar över som VD samtidigt som Lars Bergkvist blir styrelsens ordförande
 2018 CloudRepublic lanserar siten DigitaliseringsIndex.se som löpande analyserar över 125 000 företag
 2019 CloudRepublic Förvärvar Falco Sweden AB
 2019 CloudRepublic startar nytt dotterbolag CloudRepublic Anegy Digital Talents AB
 2020 CloudRepublic förvärvar inkråmet från Gran Research AB av Johan Gran
 2020 CloudRepublic Johan Gran utses till VD för CloudRepublic
 2021 CloudRepublic säljer sin operativa verksamhet till Brandbee Holding och utser Jonas Litborn till VD för bolaget.
 2021 Bolaget byter firma till CR Ventures AB
 2021 Bolaget ingår avtal om att förvärva Curira Group AB
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver utveckling, marknadsföring och försäljning av internetbaserade system och applikationer främst för digitala
affärsmodeller samt därmed förenlig verksamhet.
Under 2021 har CR Ventures AB (publ) avvecklat sin tidigare verksamhet och sålt sina dotterbolag. Det innebär att denna
årsredovisning endast omfattar moderbolaget CR Ventures AB (publ).
Under januari 2022 har CR Ventures AB (publ) förvärvat Curira Group AB vilket innebär att CR Ventures AB (publ) därefter på nytt är
en koncern från och med 25 januari 2022. Den nya koncernen kommer att ingå i CR Ventures ABs rapportering från och med Q1rapporten 2022.
Moderbolagets säte är Stockholm.

Framtida utveckling
Bolaget avser att utveckla verksamheten i det förvärvade bolaget Curira Group AB.

Väsentliga händelser under året


















I januari 2021 ingår CR Ventures (tidigare CloudRepublic AB) en avsiktsförklaring om försäljning av CR Ventures
rörelsedrivande dotterbolag till BrandBee Holding (noterat på Spotlight).
På en extra bolagstämma den 12 mars 2021 godkändes försäljningen av de rörelsedrivande dotterbolagen till BrandBee
Holding. Försäljningslikviden uppgick till 450 000 000 aktier (36,7 % av kapitalet) i BrandBee Holding värderade till ca
36 000 000 kr.
På den extra bolagsstämman den 12 mars 2021 valdes även en ny styrelse i CR Ventures AB och det beslutades även att
ändra bolagets namn från CloudRepublic AB till CR Ventures AB.
Den 12 mars 2021 utses Jonas Litborn till VD i CR Ventures AB.
CR Ventures har i maj 2021 sålt 95 714 286 aktier i Brandbee Holding.
Den ordinarie stämman för 2020 som hölls i maj 2021 beslutade om en utdelning av ca 10,5 miljoner kronor i form av 150
536 258 st aktier i Brandbee Holding till aktieägarna. Efter denna utdelning och tidigare försäljning av 95 714 286 aktier i
BrandBee Holding äger CR Ventures AB 204 178 406 stycken aktier (14,82% av kapitalet). Samtliga kvarvarande aktier i
BrandBee Holding såldes under Q3 2021.
Under juni 2021 registrerades inlösen av teckningsoptioner i CR Ventures AB. Detta tillförde CR Ventures AB 74 500 st nya
aktier av serie B och 1 069 075 kronor.
Under juni 2021 registrerades inlösen av teckningsoptioner i CR Ventures AB. Detta tillförde CR Ventures AB 200 000 st nya
aktier av serie B och 3 200 000 kronor.
Under juli 2021 registrerades inlösen av teckningsoptioner i CR Ventures AB. Detta tillförde CR Ventures AB 100 000 st nya
aktier av serie B och 1 300 000 kronor. Efter inlösen av samtliga teckningsoptioner uppgick antalet aktier i CR Ventures AB
till 133 333 aktier av serie A och 2 792 629 aktier av serie B.
En förlikning med Brandbee Holding om totalt 2,1 miljoner angående brister i de dotterbolag som sålts har ingåtts under Q3
2021.
CR Ventures AB genomför under Q4 2021 förvärv av Curira Group AB.
En extra bolagsstämma beslutade den 27 december 2021 att genomföra förvärvet av Curira Group AB och som betalning
erlägga köpeskillingen om ca 339 miljoner kronor genom nyemission av 9 685 714 aktier av serie B i CR Ventures AB (publ).
På samma extra bolagsstämma valdes en ny styrelse som tillträdde den 25 januari 2022.
Vi har särskilt beaktat hur effekten av Covid-19 utbrottet påverkat bolagets utveckling och risker som kan påverka den
finansiella rapporteringen. Vi bedömer att påverkan under året på bolaget var begränsad.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång





CR Ventures AB tillträdde aktierna i Curira Group AB den 25 januari 2022.
Den nya styrelsen tillträdde den 25 januari 2022.
Mathias Blomberg utses till tf VD den 25 januari 2022.
Efter förvärvet av Curira Group AB uppgår antalet aktier i CR Ventures AB till 12 611 676 stycken varav 133 333 st aktier av
serie A och 12 478 343 aktier av serie B.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2021

2020

2019

2018

2017

260

1 440

788

2 106

1 648

9 881

-1 909

-2 295

-3 224

-6 098

20 530

17 538

14 992

12 641

15 361

93

81

86

85

89

0

1

1

4

6

Soliditet (%)
Medelantal anställda

Ägarstrukturen i CR Ventures AB (publ) per den 31 december 2021
(enligt ägarförteckning från Euroclear, offentlig förvaltarförteckning)
Ägare
Crafoord Capital Partners AB
Fortic Finans AB
Försäkrings AB Avanza Pension
Backasol Invest AB
Robert Eklöf
Peter Peldan
Gran Research AB
Jens Jonasson
Stefan Andersson
Övriga aktieägare
Totalt antal aktier

A-aktier

B-aktier

% av kapital

% av rösterna

80 000
53 333
0
0
0
0
0
0
0
0

200 000
65 000
220 675
195 284
158 669
144 724
127 500
111 308
108 315
1 461 154

9,57 %
4,04 %
7,54 %
6,67 %
5,42 %
4,95 %
4,36 %
3,80 %
3,70 %
49,95 %

24,24 %
14,50 %
5,35 %
4,73 %
3,85 %
3,51 %
3,09 %
2,70 %
2,63 %
35,40 %

133 333

2 792 629

100,00 %

100,00 %

Förslag till vinstdisposition
(Belopp i kr)
Förslag till disposition av bolagets fria egna
kapital.

Till bolagsstämmans förfogande står:
överkursfond

5 428 638

balanserad vinst

2 783 508

årets resultat

9 881 316
18 093 462

Styrelsen föreslår att:
Balanseras i ny räkning

18 093 462
18 093 462

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
samt kassaflödesanalyser med noter.
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Resultaträkning
(Belopp i kronor)
Not

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

260 590

1 439 592

0

659 601

260 590

2 099 193

0

-4 709

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

2

Aktiverat arbete för egen räkning
Summa

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster
Övriga externa kostnader

3

-6 873 779

-2 065 788

Personalkostnader

4

-451 427

-1 315 271

-10 355

-537 600

Summa rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

8,9

-7 335 561

-3 923 448

Rörelseresultat

-7 074 970

-1 824 255

Resultat från andelar koncernföretag

21 526 091

0

Resultat från övriga finansiella tillgångar

-4 650 370

0

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter

5

116 976

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

-36 410

-84 951

16 956 286

-84 951

9 881 316

-1 909 206

Mottagna koncernbidrag

0

3 292 000

Summa bokslutsdispositioner

0

3 292 000

9 881 316

1 382 794

0

0

9 881 316

1 382 794

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella
poster
Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

7

Årets resultat
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Balansräkning
(Belopp i kronor)
2021-12-31

2020-12-31

0

2 397 660

0

2 397 660

0

10 355

0

10 355

0

10 972 362

0

10 972 362

0

13 380 377

13 348
0

182 678
3 216 268

1 928 189

134 549

700 000

384 072

2 641 537

3 917 567

Kassa och bank

17 888 391

240 171

Summa omsättningstillgångar

20 529 928

4 157 738

SUMMA TILLGÅNGAR

20 529 928

17 538 115

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

8

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

9

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

10

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning forts.
(Belopp i kronor)
2021-12-31

2020-12-31

1 097 236

956 798

0

2 397 660

1 097 236

3 354 458

Överkursfond

5 428 638

24 371 760

Balanserat resultat

2 783 508

-14 831 167

Årets resultat

9 881 316

1 382 794

18 093 462

10 923 387

19 190 698

14 277 845

0

1 116 809

0

1 116 809

13 518

1 327 389

Not

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

16,17

Aktiekapital
Fond för
utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

12

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Linnégatan87D

Årsredovisning 2021

114 49, Stockholm

CR Ventures AB (publ)

14

33 713

452 243

1 292 000

363 829

1 339 230

2 143 461

20 529 928

17 538 115

9

Förändring av eget kapital
Aktiekapital
(Belopp i kronor)
Belopp vid årets ingång 2020-01-01
Nyemission

Fond för
utvecklingsavg

900 549

Överkursfond

2 269 119

56 251

24 379 316

Balanserat
resultat
--13 683 011

-1 019 617

-1 019 617
128 541

S:a eget
kapital
12 846 356
48 695

-7 556

Föregående års resultat
Omföring aktiverade utvecklingsutgifter

Årets
resultat

1 019 617

0

1 382 794

1 382 794

0

-128 541

Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2020-12-31

956 800

2 397 660

24 371 760

-14 831 169

1 382 794

14 277 845

Belopp vid årets ingång 2021-01-01

956 800

2 397 660

24 371 760

-14 831 169

1 382 794

14 277 845

Nyemission

140 436

1 382 794

-1 382 794

Omföring aktiverade utvecklingsutgifter

5 569 074

5 428 638

Föregående års resultat
-2 397 660

Disposition beslut bolagsstämma

-24 371 760

Utdelning

2 397 660

0

24 371 760

0

-10 537 539

-10 537 539

Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2021-12-31

1 097 236
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5 428 638

0

2 783 507

9 881 316

9 881 316

9 881 316

19 190 698
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Kassaflödesanalys
(Belopp i kronor)
Not

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

-7 074 970

-1 824 255

10 355

537 600

116 975

0

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Betald ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten

15

-36 410

-84 951

-6 984 050

-1 371 606

1 276 030

-2 583 730

-4 406

997 867

-7 712 426

-2 957 469

0

-659 601

0

-106 250

före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella tillgångar

16 510 720

Försäljning immateriella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

2 397 660

0

18 908 380

-765 851

Finansieringsverksamheten
Nyemission

5 569 075

48 695

-1 116 809
0
0

0
116 809
3 292 000

4 452 266

3 457 504

17 648 220

-265 816

Likvida medel vid årets början

240 171

505 987

Likvida medel vid årets slut

17 888 391

240 171

Årets amorteringar
Förändring av finansiella skulder
Erhållet koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Tilläggsupplysning
Not 1

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid
upprättandet av finansiella rapporter. Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i SEK om inget annat anges.
Andelar i intresseföretag
Intresseföretag är de företag där bolaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel
gäller för aktieinnehav som omfattar minst 20% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt
kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Bolagets redovisade värde på innehav i
intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet, netto efter avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Bolagets andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i
resultaträkningen. Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade
värde. När bolaget inte längre har ett betydande inflytande, omvärderas varje kvarvarande innehav till verkligt
värde och ändringen i redovisat värde redovisas i bolagets resultaträkning. Det verkliga värdet används som det
första redovisade värdet och utgör grund för den fortsatta redovisningen.
Bolaget redovisar andelar i intresseföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott
läggs till anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned
till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för
värdefluktuation.
Värderingsprinciper mm.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Utförda tjänsteuppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet utförs. Det innebär att intäkterna redovisas
med utgångspunkt från färdigställandegraden. Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för
utfört arbete i relation till beräknade totala uppdragsutgifter för att fullgöra uppdraget. För uppdrag där utfallet
inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader. Befarade
förluster kostnadsförs så snart de är kända. Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att
arbetet utförs.

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier
är uppfyllda:
• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,
• det är sannolikt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar,
• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs
för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett.
Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppkommer.
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Immateriella och Materiella anläggningstillgångar
Immateriella och Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskade med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspris även utgift som är direkt hänförliga
till förvärvet.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas
nyttjandeperiod och sker linjärt. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas.
Balanserade utvecklingsutgifter
Patent
Inventarier

5 år
5 år
5 år

Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av utifrån den bedömda nyttjandeperioden på 5 år, vilken baserar sig på
analyser av hur lång tid tillgången kommer att tillföra värden till bolaget.

Låneutgifter
Andra låneutgifter än ränta som kan uppkomma i samband med upptagande av nytt lån redovisas som en
korrigeringspost av lånets anskaffningsvärde och periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt
effektivräntemetoden.
Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden enligt kap 11
BFNAR 2012:1
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när koncernen blir part enligt avtalsmässiga
villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas därmed på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget
förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.
Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt
ägarintressen i övriga företag där verkligt värde är lägre än det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet
om värdenedgången kan antas vara bestående.
Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupna anskaffningsvärde, vilket motsvarar
nuvärde av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället,
Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett säkringsförhållande som redovisas enligt
reglerna för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde
och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen.
Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde.
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet
definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de
uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.
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Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen,
förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget
kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En
temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen
vilken för närvarande är 20,6%.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer
att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad
händelse och det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är
att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Ersättningar till anställda – pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda pensionsplaner. I
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betalad
har företaget inga ytterligare förpliktelser. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket
innebär att erlagd premie redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

Upplysningar till enskilda poster
Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

0

766 972

Digitala tjänster
Hyresintäkter

260 590

672 620

Summa

260 590

1 439 592

Not 3

Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses den lagstadgade revisionen av årsredovisningen samt styrelsens och VD:s förvaltning. Med
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses granskning av förvaltning eller ekonomisk information som ska utföras enligt
författning, bolagsordning, stadgar eller avtal som inte omfattas av revisionsuppdraget och som ska utmynna i en rapport, ett intyg
eller annan handling som är avsedd för annan än CR Ventures AB.
Skatterådgivning är konsultation i skatterättsliga frågeställningar. Övriga tjänster är rådgivning som inte går att hänföra till någon av
de andra kategorierna

Tjänster och uppdragstagare
Revisionsuppdrag - KPMG

2021

2020

0

67 198

Revisionsuppdrag EY
Revisionsuppdrag - Resursgruppen Ekonomi &
Revision

150 000

0

94 772

64 000

Summa

244 772

131 198
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Not 4

Personal och styrelse

Medelantalet anställda
2021

Andel i %

2020

Andel i %

Kvinnor

0

0

0

0

Män

0

0

1

100

Summa

0

100

1

100

Antal

Varav män

Antal

Varav män

Styrelseledamöter

4

4

4

4

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

1

1

1

1

Summa

5

5

5

5

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2021
Moderbolaget

2020

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

Styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare

313 908

841 931

Summa

313 908

841 931

137 092

421 770

31 374

151 012

0

0

0

0

137 092

421 770

Löner och ersättningar

Sociala kostnader
Styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare
varav
pensionskostnader
Övriga anställda
varav
pensionskostnader
Summa

Ersättning till styrelse och

2020-01-01

ledning

2020-12-31

Ledning
Johan Gran VD

129 481

Styrelse

0

Årsstämman har tagit beslut om att ingen särskild ersättning utgår till styrelseledamöter utöver den ordinarie lön som anställd eller för utförandet av uppdraget
som ledamot.
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Ränteintäkter och liknande
resultatposter

Not 5

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

Ränteintäkter övriga

116 976

0

Summa

116 976

0

Moderbolaget

Not 6

Räntekostnader och liknande
resultatposter
2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

Räntekostnader övriga

-36 410

-84 951

Summa

-36 410

-84 951

2021-01-01

2020-01-01

Not 7

Aktuell och uppskjuten skatt
2021-12-31

2020-12-31

Aktuell skatt

0

0

Uppskjuten skatt

0

0

Summa

0

0

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före
skatt

Skatt enligt gällande skattesats, 20,6% (21,4 %)

2021-12-31

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

9 881 316

1 382 794

-2 035 551

-295 918

-1 438 895

300 829

-959 929

-4 911

Skatteeffekt av:
Underskottsavdrag som ej redovisas mot uppskjuten skatt
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter

4 434 375

Summa
Effektiv skattesats

0

0

0,00%

0,00%

Bolaget redovisar ingen uppskjuten skattefordran i befintliga underskottsavdrag. Underskottsavdrag förekommer
och uppgår till 16 238 793 (9 253 855) kronor per balansdagen.
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Not 8

Balanserade utvecklingsutgifter

Ingående anskaffningsvärde

2021-12-31

2020-12-31

3 314 882

2 655 281

0

659 601

Årets aktivering
Årets avyttring

-3 314 882

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

0

3 314 882

-917 222

-386 162

Årets avskrivningar

-531 060

Årets avyttring

917 222

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-917 222

Redovisat värde

0

2 397 660

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde

32 700

32 700

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

32 700

32 700

Ingående avskrivningar

-22 345

-15 805

Årets avskrivningar

-10 355

-6 540

Utgående ackumulerade avskrivningar

-32 700

-22 345

0

10 355

Not 9

Inventarier, verktyg och installationer

Redovisat värde

Not 10 Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde

2021-12-31

2020-12-31

10 972 362

10 866 112

Inköp
Avyttringar

0

106 250

-10 972 362

0

0

10 972 362

Redovisat värde

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31

2020-12-31

Upplupna intäkter

0

186 300

Övriga poster

700 000

197 772

Summa

700 000

384 072

Balansposten kassa och bank består uteslutande av banktillgodohavanden.
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Not 12 Långfristiga skulder
2021-12-31

2020-12-31

Lån

0

1 116 809

Summa

0

1 116 809

2021-12-31

2020-12-31

0

1 230 000

Not 13

Ställda säkerheter

Företagsinteckning

Not 14

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31

2020-12-31

0

166 807

Övriga poster

1 292 000

197 021

Summa

1 292 000

363 828

Upplupna löner inklusive sociala avgifter

Not 15

Ej kassaflödespåverkande poster

Av- och nedskrivningar

Not 16

2021-12-31

2020-12-31

10 355

537 600

Förslag till vinstdisposition

Förslag på disposition av CR Ventures AB:s fritt eget kapital
(Belopp i kr)
Förslag till disposition av fritt eget kapital
Till bolagsstämmans förfogande står:
överkursfond

5 428 638

balanserad vinst

2 783 508

årets resultat

9 881 316
18 093 462

Styrelsen föreslår att:
Balanseras i ny räkning

18 093 462
18 093 462

Not 17

Antal aktier och kvotvärde

Bolagets aktiekapital utgörs av 2 925 962 (2 551 462) aktier med kvotvärde 0,375kr (0,375kr) per 31/12–2021.
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Not 18





Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
CR Ventures AB tillträdde aktierna i Curira Group AB den 25 januari 2022.
Den nya styrelsen tillträdde den 25 januari 2022.
Mathias Blomberg utses till tf VD den 25 januari 2022.
Efter förvärvet av Curira Group AB uppgår antalet aktier i CR Ventures AB till 12 611 676 stycken varav 133 333 st
aktier av serie A och 12 478 343 aktier av serie B.

Stockholm 2022-02-25

Fredrik Crafoord, Ordförande

Mikael Odenberg, ledamot

Cristina Husmark Persson, ledamot

Ali Karimi, ledamot

Mathias Blomberg, VD

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-02-28
Ernst & Young AB

Per Karlsson
Auktoriserad revisor

Linnégatan87D

Årsredovisning 2021

114 49, Stockholm

CR Ventures AB (publ)

19

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i CR Ventures AB, org.nr 556979-1477

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för CR Ventures AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av CR Ventures ABs 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 resultaträkningen 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 CR Ventures 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.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 5 juli 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen.
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 några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller 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 att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 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 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 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 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.
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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 CR Ventures AB för räkenskapsåret 2021-01-01 – 202112-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 CR Ventures 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.
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, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 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.

Ängelholm det datum som framgår av eletronisk signering
Ernst & Young AB

Per Karlsson
Auktoriserad revisor
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