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Curira Group i korthet

Curira Group är en av landets största koncerner inom personlig assistans. Koncernen ger
möjlighet att trygga och utveckla bra personlig assistans – nära dig. Trygghet och kundens
bästa i centrum!

Curira Group är arbetsgivare till ca 3 000 trevliga medarbetare och har kontor från Luleå i
norr till Malmö i söder. Koncernen är under stark tillväxt och växer både organiskt och
genom uppköp av etablerade företag. Curira Group har som ambition att driva och förvalta
de allra bästa vårdföretagen med allra högsta kvalitet och service.

Varje dag hjälper vi väldigt många människor i våra olika verksamheter och bidrar till att
göra deras liv bättre. 

Vi ger vård & omsorg för 
allas möjlighet att leva 
– inte bara överleva.” ”
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Nyckeltal i koncernen

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Redovisningsprinciper

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

Granskning
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Kära Curira-intressent,

Första halvåret av 2021 innehöll en del utmaningar men mestadels 
framgångar. Efter en aggressiv expansion under 2020, som även 
fortsatt under 2021, har vi under våren fokuserat mycket på att se till
att organisationen följer med förändringar och den fungerar effektivt. 
Vi har även genomfört flera sammanslagningar av kontor för att 
bilda starkare arbetsgrupper med korta kommunikationsvägar. 
Sammanslagningen av kontor innebär också att vi kommer att göra
ekonomiska besparingar som kommer visa sig under 2022. 

Vi har även under 2021 samlat verksamheten av personlig assistans 
till bolagen Lystra Personlig Assistans AB och Lystra Assistans Väst AB
för att kunna dra nytta av en gemensam och samlad overhead såsom 
ekonomiavdelning, Human Resources (HR) med mera. Även detta 
kommer att gynna koncernen ekonomiskt framöver.

Hösten kommer att innebära arbete med implementering av
en ny arbetsmodell inom personlig assistans som kommer 
bland annat att utöka vår kundnärvaro ytterligare och på så sätt 
erbjuda en mycket god personlig assistans.

Det blir en spännande höst.

Stockholm den 3 september 2021
Filip Lind, VD och koncernchef

Kommentar från VD
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Resultaträkningar

Proforman för år 2020 är som att de båda koncernerna Curira
Familjen och Formar varit sammanslagna sedan 1 januari 2020.
Förvärvade bolag under år 2020 är dock upptagna till den del av
året som de varit förvärvade.

Kommentar till ProForman
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Balansräkningar
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Balansräkningar
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Förändringar i eget kapital
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Rörelsens intäkter 
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat
arbete för egen räkning. 

Rörelseresultat 
Resultat efter avskrivningar. 

Resultat efter skatt 
Resultat efter hänsyn tagen till aktuell
skatt och uppskjuten skatt. 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter skatt i förhållande till eget
kapital. 

Soliditet 
Justerat eget kapital i relation till
balansomslutning. 

Vägt genomsnitt av utestående aktier
Utestående aktier vid periodens början
justerat med nyemitterade aktier under
perioden multiplicerat med
tidvägningsfaktor.

Definitioner av nyckeltal 

Potentiella aktier hänförligt till utestående
optioner 
Utestående optioner per balansdag
omräknat till potentiella aktier. 

Resultat per aktie 
Resultat efter skatt i förhållande till vägt
genomsnitt av antal aktier. 

Resultat per aktie efter utspädning 
Resultat efter skatt i förhållande till vägt
genomsnitt av antal aktier med tillägg för
potentiella aktier. 

Utdelning per aktie 
Beslutad utdelning per berättigad aktie. 

Medelantalet anställda 
Genomsnitt antal anställda under perioden.

 Personalkostnader 
Personalkostnader under perioden.

Kontakt

Filip Lind, VD
filip.lind@curira.se

Curira Group AB
Org. nr: 559206-2581
Linnégatan 87D
115 23 Stockholm
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