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HALVÅRSRAPPORT 2017
ÖVERSIKT

FÖRSTA HALVÅRET 2017
•

Omsättningen för det första halvåret uppgick till
9,9 miljoner SEK

•

Bruttomarginal var 71%

•

Rörelseförlust, förutom kostnader relaterade till IPO,
uppgick till 8,4 miljoner SEK

•

Resultat efter skatt uppgick till -10,9 miljoner SEK

•

Resultatet per aktie uppgick till -1,35 SEK

ANDRA KVARTALET 2017
•

Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till
8,0 miljoner SEK, en förbättring med över 300%
jämfört med första kvartalet

•

Bruttomarginal var 69%

•

Rörelseförlusten uppgick till 4,9 miljoner SEK

•

Resultat efter skatt uppgick till -4,9 miljoner SEK

•

Resultatet per aktie uppgick till -0,60 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET
•

I april ingick Hoylu ett 5-årigt serviceramavtal med ett stort företag inom kryssnings- och livstilsindustrin för att
utveckla “Smart office”- och “Smart spaces”-lösningar. Hoylu uppskattar att kontraktets potentiella värde är över
2 miljoner USD över femårsperioden. Första leveransen skedde under andra kvartalet 2017.

•

Hoylu köpte Huddlewall™-avdelningen från Scalable Display Technologies, inklusive ett försäljningsteam på fyra
personer i Boston, USA, inklusive kundbas, immateriella rättigheter och varumärken, prospekt och affärsförteckning.
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VIKTIGA HÄNDELSER I ANDRA KVARTALET, fortsättning
•

Hoylu tog emot en order på 2,2 miljoner SEK av Suffolk, ett av de största byggföretagen i USA.
Leveranserna skedde under andra kvartalet 2017.

•

Hoylu ingick ett exklusivt ramavtal för distribution med Polymedia i Ryssland, med ett garanterat försäljningsvärde
på minst 13 miljoner SEK över tre år.

•

Hoylu tog emot en order på 0,7 miljoner SEK från ett globalt läkemedelsföretag. Ordern gällde ett nytt
“Global innovation Center” i Europa och levererades i andra kvartalet 2017.

•

Hoylu lanserade en offentlig betaversion av funktioner för fjärrsamarbete, vilket innebär att arbetsgrupper kan
samarbeta, även om de befinner sig på olika platser.

•

Hoylu kompletterade ett konvertibelt skuldebrev på 5 miljoner SEK och en riktad nyemission på 6,0 miljoner SEK
genom 1 699 999 aktier till 3,50 SEK per aktie.

•

Ithaca College valde Hoylu för att realisera skolans Innovation Lab, som ger studenterna möjlighet att uppleva
engagerande inlärning i grupp.

•

Hoylu tog emot och levererade en order på 62,5k USD från ett globalt mjukvaruföretag som specialiserar sig på
sjukvård, företagstjänster och offentlig sektor.

•

Doka, en ledande tillverkare och leverantör av formutrustning för platsgjuten betong, vann tredjepris i CBRE:s
prestigefulla pris “Office of the Year”. En del av nomineringen gällde Dokas “Innovation Lab” med Hoylus, tidigare
We-inspires teknologi.

“

Hoylus högsta prioritet under andra kvartalet var att förstärka vår mjukvaruplattform,
som baseras på ett decennium av forskning inom användargränssnitt, och
fortsätta vår mjukvaruutveckling, ledd av vårt team i Seattle. Under andra kvartalet
slutförde vi utvecklingen av funktioner för fjärrsamarbete och paketerade vårt
mjukvaruerbjudande som Hoylu Inspiration Suite, en molnbaserad plattform för
idéskapande, samarbete och kunskapshantering.”
— Stein Revelsby, VD

En tidig inblick i Hoylu Insight, som visar kontor, showrooms, partners och kunder. Kartan är inte komplett med alla platser.

VD har ordet
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VD HAR ORDET

Hoylus högsta prioritet under andra kvartalet var att
förstärka vår mjukvaruplattform, som baseras på ett
decennium av forskning inom användargränssnitt och
fortsätta vår mjukvaruutveckling, ledd av vårt team i
Seattle. Under andra kvartalet slutförde vi utvecklingen
av funktioner för fjärrsamarbete och paketerade vårt
mjukvaruerbjudande som Hoylu Inspiration Suite, en
molnbaserad plattform för idéskapande, samarbete
och kunskapshantering. Detta betyder att våra kunder
kan koppla samman flera kontor på samma gång och
att medarbetare kan samarbeta i interaktiva möten
från var som helst, från laptop eller surfplatta. Hoylu
Inspiration Suite kan också användas i kombination
med videokonferenslösningar som t ex Skype, Cisco
eller Zoom och erbjuder betydande förbättringar i
produktivitet och tidsbesparingar jämfört med en vanlig
audio/videokonferenslösning.
Hoylu landade ett 5-års ramavtal för service med ett
stort kryssningsfartygsföretag och utvecklade den första
generationen av Insight, en lösning för visualisering av
medel, och tillgångar. Insight kan användas av företag
inom många olika branscher, och kommer att bli en del
av Hoylu Inspiration Suite. Applikationen kommer att
presenteras för en bredare marknad under Q3.

Vi slutförde också förvärvet av Huddlewall från Scalable
Display Technologies inklusive ett säljteam i Boston.
Huddlewall är den ultimata samarbetsytan för stora team,
med storlekar från ca 2 till 11 meter, beroende på antal
projektorer. Hoylu Inspiration Suite kan även kombineras
med applikationer från tredje part för projektstyrning,
LEAN planning eller design, och storleken på väggen ger
ett tydligt värde för kunderna i form av bättre kontroll
och översikt och möjligheten att arbeta effektivt i större
team. Huddlewall paketerat med vår mjukvara har redan
gjort ett avtryck i byggnadsbranschen och vi stängde en
affär på 2,2 miljoner SEK med Suffolk, ett av de största
byggföretagen i USA, under andra kvartalet. Vi fattade ett
beslut att fokusera på försäljning direkt till fastighets- och
byggnadsbranschen eftersom där finns ett stort behov
av digital innovation. Det är företag som hanterar stora
projekt där behovet att ha full kontroll över tillgångar
och risker är kritiskt. Samtidigt finns det också ett stort
ekosystem av arkitekter, byggföretag, leverantörer och
försäljare som kan bli mer produktiva med intuitiva
verktyg och en avancerad men lättanvänd plattform för
kunskapshantering och samarbete.

VD har ordet

Som ett första steg mot att bli partner med några av
världens största leverantörer av möteslösningar inledde
vi en diskussion med NEC och deltog i NEC Solutions
Showcase i London i maj, och vi levererade en order på
0,7 miljoner SEK till ett globalt läkemedelsföretag som del
av en större affär tillsammans med NEC. Efter kvartalets
slut följde vi upp med att publicera Hoylu Inspiration Suite
på NEC solutions Zone, en plattform online för färdiga
lösningar och tjänster med mervärde.
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HÄNDELSER EFTER SLUTET
AV PERIODEN
•

Hoylu meddelade att Hoylu Inspiration Suite finns
tillgänglig på NEC Solutions Zone, en plattform online
för färdiga lösningar och tjänster för marknader
runt om i världen. Hoylu Inspiration Suite erbjuder
en komplett lösning för idéskapande i grupp,
processplanering och samarbete för ett eller flera
sammankopplade mötesrum. Hoylu Inspiration Suite
kan användas på stora skärmar med input från touch
eller penna, stora projektorskärmar och personliga
enheter.

•

Hoylu meddelade att Insight, en kraftfull visualiseringsapplikation för data ingår i Hoylu Inspiration Suite. Med
Insight kan man kraftfullt visualisera och utforska data
och information, och man kan hantera information från
många platser i ett webbaserat gränssnitt.

•

Hoylu meddelade att de ingår ett partnerskap
med BAT Universal, som kommer att distribuera
Hoylu’s mjukvara, produkter och lösningar i Syd- och
Sydostasien. BAT Universal arbetar med en modern,
effektiv handelsplattform och erbjuder effektivitet,
konkurrenskraftiga priser, leveranser i rätt tid och
effektiva affärslösningar för både leverantörer, inköpare
och kunder.

FRAMTIDSUTSIKTER
I de kommande månaderna kommer vi att prioritera att
bygga strategiska partnerskap med hårdvaruföretag och
leverantörer av tredjepartsapplikationer i olika vertikaler,
t ex fastighets- och byggnadsbranschen, för att positionera
Hoylu som en plattform för kunskapshantering och
samarbete i kombination med mjukvara som redan har
en stor användarbas. Samtidigt bygger vi ett nätverk av
återförsäljare och systemintegratörer. Hoylu Inspiration
Suite är en revolutionerande mjukvaruplattform, och
baserat på feedback från våra användare ser vi en
möjlighet att bli en betydande spelare på marknaden för
mjukvara för samarbete, som är värd 8 miljarder USD. Vi
kommer att arbeta steg för steg och prioritera organisk
tillväxt. Mjukvarulicensiering och abonnemangsbaserade
tjänster kommer att generera bättre marginaler och
återkommande intäkter, och vi förväntar oss en positiv
trend mot lönsamhet i slutet av året.
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Stein Revelsby
VD, Hoylu
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FINANSIELL
INFORMATION

OMSÄTTNING & LÖNSAMHET
Omsättningen i andra kvartalet uppgick till 7 936 TSEK
och bestod av intäkter från försäljning av We-Inspires
mjukvara samt försäljning av den nyligen förvärvade
produkten Huddlewall samt av professionella tjänster.
Kostnader för sålda varor/tjänster uppgick till 2 498
TSEK och rörelsekostnader före avskrivningar och
amorteringar uppgick till 9 556 TSEK. Rörelseresultatet
var -4 888 TSEK och resultat före skatt var -4 893 TSEK.
Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 4 898 TSEK.

INVESTERINGAR
Hoylu slutförde förvärvet av Creative Minds Consulting
LLC i utbyte mot 400 000 nya aktier i Hoylu.
Hoylu slutförde förvärvet av affärsområdet Huddlewall
(“Huddlewall”) från Scalable Display Technologies, Inc
under maj 2017. Betalning för Huddlewall uppgick till
300 TUSD, i form av konvertibla skuldebrev. I tillägg
kan Scalable få ytterligare betalning som del av avtalet,
baserat på Huddlewalls bidrag till Hoylus omsättning
under 2017.

FINANSIELL SITUATION
Hoylus kassaflöde för löpande verksamhet för det
andra kvartalet uppgick till 4 344 TSEK. Kassaflödet
från investeringsaktiviteter uppgick till -4 654 TSEK
och kassaflödet från finansiella aktiviteter var 13 133
TSEK inklusive fortlöpande emission av aktier som del
av de privata placeringarna för 5 469 TSEK; emission
av konvertibla skuldebrev på 2 644 TSEK relaterade till
förvärvet av Huddlewall; och emissionen av konvertibla
skuldebrev för 5 000 TSEK som del av de privata
placeringarna. Kvartalets kassaflöde uppgick till
4 135 TSEK och likvida tillgångar i slutet av perioden
var 7 397 TSEK.

Hoylu kommer att överväga att förstärka sitt arbetskapital
genom nyemission vid behov för att finansiera tillväxt
med målsättning att maximera värdeskapande och att
minimera utspädning för existerande aktieägare.

KAPITALISERADE OMKOSTNADER
Hoylus revision lyder under RR 15 immateriella tillgångar
och därför kapitaliserar Hoylu kostnader för forskning
och utveckling som syftar till nya och förbättrade
produktegenskaper. Resulterande immateriella
tillgångar amorteras över tillgångens livslängd. Andra
utvecklingskostnader tas upp när kostnaden uppstår.
Hoylu fortsätter sina investeringar i forskning och
utveckling för en rad nya och förbättrade produktegenskaper, såsom Anytime Collaboration och produkten
Insight. Under det andra kvartalet uppgick kostnaderna
för forskning och utveckling till 2,6 miljoner SEK,
motsvarande 20% av Hoylus totala driftskostnader.

AVSKRIVNINGAR & AMORTERINGAR
Immateriella och materiella tillgångar tas upp till
anskaffningsvärdet, minus avskrivningar. Utgifter som
är direkt hänförliga till tillgångarnas kostnader räknas
in i tillgångens värde. Andra kvartalet av 2017 är det
första hela kvartalet i drift för Hoylu, och starten för
amorteringar och avskrivningar av immateriella och
materiella tillgångar. Amortering och avskrivningar är
linjär enligt följande:

Goodwill
Andra immateriella tillgångar
Maskiner och utrustning
Möbler och fast inredning

10 år
5 år
3 år
5 år

Finansiell information
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MARKNAD

REDOVISNINGSPRINCIPER

Den globala marknaden för Enterprise Collaboration
uppskattas att växa från 26,7 miljarder USD år 2016
till 49,5 miljarder USD år 2021, en sammantagen årlig
tillväxttakt på 13,2%.¹ Den globala marknaden för mjukvara
för Enterprise Collaboration-lösningar beräknas växa från
7,1 miljarder USD år 2015 till 8,4 Miljarder USD år 2020.²

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet
med Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens
allmänna råd om konsoliderade finansiella rapporter
BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om
värdepappersmarknaden.

Hoylus huvudsakliga marknad är Europa och USA, men
Hoylu har även etablerat relationer med återförsäljare på
de asiatiska marknaderna. Företaget tror att företag med
mer än 50 anställda kommer att vara de huvudsakliga
köparna av Hoylus lösningar för Enterprise Collaboration.
Data från OECD SDBS databas visar att det finns ungefär
640 000 företag totalt med minst 50 anställda i Hoylus
största marknader med totalt 150 000 sådana företag
enbart i USA.

Ramverket K3 för finansiell rapportering är jämförbart
med “International Financial Reporting Standard’s (IFRS)
for small and medium enterprises”. Moderbolaget har
använt samma principer för bokföring och värdering som
Hoylu.

KOMMANDE RAPPORTER
Delrapport – Q3 2017
Delrapport – Q4 2017

10 nov 2017
16 feb 2018

ANSTÄLLDA OCH ORGANISATION
Hoylu har en personalstyrka på totalt 28 personer;
17 i USA, 10 i EU och 1 i Taiwan. Hoylus huvudkontor är i
Malmö, Sverige. Produkthantering och mjukvaruutveckling
är baserat i Seattle, USA.

REVISORSGRANSKNING

RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER

OM AKTIEN

Att investera i Hoylu är förknippat med vissa risker. Hoylus
verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett
otal faktorer helt eller delvis utom Hoylus kontroll. Sådana
faktorer kan negativt påverka företagets verksamhet,
finansiella position och vinster i framtiden och kan leda
till en sänkning av aktievärdet vilket kan leda till att
investerare helt eller delvis kan förlora sin investering.
Vissa risker kan ha att göra med företaget, medan
andra kan vara oberoende av företaget. Investerare bör
noggrant analysera specifika riskfaktorer såväl som annan
information i företagsbeskrivningen, innan beslut fattas
om att investera i företaget eller inte.

1
2
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Denna rapport har inte varit föremål för särskild
granskning av företagets revisor.

Hoylus aktier kan handlas på Nasdaq First North i
Stockholm. Det totala antalet aktier i slutet av perioden
uppgick till 8 600 000.

http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/enterprise-collaboration.asp
https://www.appsruntheworld.com/top-10-collaboration-software-vendors-and-market-forecast-2015-2020/

Finansiell information

TECKNINGSOPTIONER
En extra bolagsstämma i Hoylu hölls i företagets lokaler i
Malmö den 16 maj 2017. Under den extra bolagsstämman
fattades en del beslut om teckningsoptionsprogram samt
teckningsoptionsprogram för anställda.
Teckningsoptionsprogram
Under den extra bolagsstämman beslutades om en riktad
emission av maximalt 220 000 teckningsoptioner. Rätten
att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt, inkludera seniora beslutsfattare
och anställda i företaget. Varje teckningsoption ger
innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en
teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till
140 procent av den för stamaktier i Bolaget på First North
listade volymvägda genomsnittliga betalkursen under
perioden från och med den 11 maj 2017 till och med den
15 maj 2017. Vid fullt utövande av programmet, emitteras
upp till 220 000 st aktier (siffran kan justeras) motsvarande
ca 2,68% av det totala antalet utestående aktier. Vid
fullteckning ökar företagets aktiekapital med 18 136,60 SEK,
motsvarande en utspädning på 2,68 procent.
Teckningsoptionsprogram för anställda
Under den extra bolagsstämman beslutades även att
etablera ett aktieprogram för anställda genom en riktad
nyemission om maximalt 640 000 teckningsoptioner.
Rätten att teckna teckningsoptioner för anställda ska,
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, förbehållas
Bolagets VD, seniora beslutsfattare och anställda i
företaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt
att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs
motsvarande ett belopp uppgående till 140 procent
av den för stamaktier i Bolaget på First North listade
volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden
från och med den 11 maj 2017 till och med den 15 maj 2017.

Hoylu — Halvårsrapport 2017

8

För att kunna utfärda aktier under planen för teckningsoptionsprogrammet för anställda beslöts att utfärda
maximalt 640 000 teckningsoptioner. Vid fullteckning
ökar företagets aktiekapital med 52 761 SEK motsvarande
en utspädning på 7,79 procent.

OM HOYLU
Hoylu – Connecting People and Ideas Everywhere.
Hoylu levererar lösningar för presentationer, idéskapande
och samarbete, med fokus på användarupplevelsen.
Hoylu inriktar sig främst på företagslösningar för kreativt
samarbete, kombinerat med displayer och teknologier
för intuitiv input. Detta inkluderar även Internet of Things
och teknologier för att förenkla samarbete mellan olika
geografiska platser, för att förenkla arbetsprocesser och
uppnå högre effektivitet och kreativitet.
Hoylus målsättning är att förbättra och förenkla hur
människor presenterar, skapar idéer och samarbetar i varje
steg av företags processer och organisationer. Vi tror att
detta kommer att förbättra människors arbetslivskvalitet
genom att ge dem möjligheten att samarbeta på ett
smidigt sätt, oberoende av var de befinner sig.

Malmö, 11 augusti 2017

Finansiell första halvårsrapport 2017
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FINANSIELL
FÖRSTA HALVÅRSRAPPORT 2017
Hoylu etablerades i november 2016 och medan företaget hade vissa utgifter under november och december 2016, så
var Q1 2017 Hoylus första kvartal i drift, och Q2 2017 var Hoylus första hela kvartal i drift sedan företagets etablering.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
TSEK
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor / tjänster
Bruttoresultat
Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader
Övriga rörelseposter*
Avskrivningar/Amorteringar
Rörelseresultat
Övriga finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

2017
Apr-Jun

2016
Apr-Jun

2017
Jan-Jun

2016
Jan-Jun

2016
Nov-Dec

7 936

9 889

0

-2 498

-2 880

0

5 439

NA

7 009

NA

0

-9 556

-14 598

-25

0

-2 529

-255

-770

-773

0

-4 888

NA

-6
-4 893

NA

-10
NA

-4
-4 898

-10 891

-10 902

0
NA

-4
NA

-10 906

-280

-280
0

NA

-280

Nyckeltal:
Bruttomarginal
Rörelsemarginal
Resultat per aktie före och efter utspädning
Genomsnittligt antal utestående aktier före
och efter utspädning
* Kostnader hänförliga till IPO (juridiska och finansiella)

68,50%

70,90%

NA

Neg

Neg

Neg

-0,60

-1,35

-0,11

8 208 889

NA

8 105 556

NA

2 500 000
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KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
TSEK
Immateriella tillgångar

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

21 308

0

-645

0

20 663

183

1 794

0

-107

0

Materiella anläggningstillgångar

1 687

0

Finansiella anläggningstillgångar

6 762

0

Ackumulerade avskrivningar
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Ackumulerade avskrivningar

Summa anläggningstillgångar

29 112

NA

183

Varulager

1 180

0

Kortfristiga fordringar

4 321

0

Övriga omsättningstillgångar

2 169

0

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar

7 397

99

Summa omsättningstillgångar

15 067

NA

99

S:a Tillgångar

44 179

NA

282

Summa eget kapitel

23 961

-180

Övriga långfristiga skulder

5 000

0

Summa långfristiga skulder

5 000

Kortfristiga avsättningar

6 436

577

Övriga kortfristiga skulder

8 782

-115

NA

0

Summa kortfristiga skulder

15 218

NA

462

S:a Eget kapital & skulder

44 179

NA

282
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

TSEK
Ingående balans 1 Januari 2017

Aktiekapital

Pågående
emission

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Periodens
resultat

Eget
kapital

100

0

0

0

-673

-573

-10 906

-10 906

-1 422

0

-1 422

-1 422

-10 906

-12 328

Resultat vid periodens utgång
30 June 2017
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

Privata placeringar
Förvärv – We-inspire
Konvertibla skuldebrev
– Nada Yada
Förvärv – Creative Minds

0

0

200

24 680

24 880

4

3 416

3 440

352

148

500

33

1 967

2 000

Privata placeringar

Utgående balans 30 Juni 2017

0

5 469

609

5 469

5 469

30 211

-1 422

-10 906

23 961
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KONSOLIDERAD RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG
TSEK
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar & amorteringar

2017
Apr-Jun

2016
Apr-Jun

2017
Jan-Jun

2016
Jan-Jun

2016
Nov-Dec

-4 898

NA

-10 906

NA

-280

770

773

0

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

1 980

1 521

0

Poster som inte ingår i kassaflödet

2 750

2 294

0

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet

-2 148

Förändring av rörelsefordringar

-3 603

-6 491

0

-68

-1 180

0

1 474

9 308

462

Förändring av varulager
Förändring av rörelseskulder

NA

NA

-4 344

Immateriella tillgångar

-4 359

-21 125

-183

Anläggningstillgångar

-550

-1 794

0

256

-6 762

0

Kassaflöde från kapital investeringar

-4 654

-29 682

-183

Summa kassaflöde före finansiering

-8 998

Nyemission

NA

-6 974

NA

-280

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansiella anläggningstillgångar

NA

-8 612

-36 656

NA

182

-1

2 000

30 820

100

Förändring av finansiella skulder

11 133

13 133

0

Kassaflöde från finansiella aktiviteter

13 133

43 953

100

Periodens kassaflöde

4 135

NA

7 297

NA

Likvida medel vid periodens början

3 261

Likvida medel vid periodens slut

7 396

NA

7 396

NA

99

2017
Apr-Jun

2016
Apr-Jun

2017
Jan-Jun

2016
Jan-Jun

2016
Nov-Dec

4 135

NA

7 297

NA

99

0,50

NA

0,90

NA

0,04

99

99
0

NYCKELTAL
TSEK
Periodens kassaflöde
Kassaflöde / aktie före och efter utspädning (SEK) ¹

Soliditet
Antal aktier
Eget kapital per aktie (kr)

2017-06-30

2016-12-31

54,20%

-63,70%

8 600 000

2 500 000

2,79

-0,07

1 Baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående teckningsoptioner för respektive period.

Finansiell första halvårsrapport 2017

Hoylu — Halvårsrapport 2017

13

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
TSEK
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor / tjänster
Bruttoresultat
Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader
Övriga rörelseposter**
Avskrivningar/Amorteringar
Rörelseresultat
Övriga finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

2017
Apr-Jun

2016
Apr-Jun

2017
Jan-Jun

2016
Jan-Jun

2016
Nov-Dec

918

918

0

-182

-182

0

736

NA

736

NA

0

-3,398

-5,811

-25

0

-2,529

-255

-208

-208

0

-2,870

NA

-7,812

-1
-2,871

-6
NA

NA

-5
NA

-280
0

-7,818

-5
-2,876

NA

-280
0

-7,823

NA

-280

** Kostnader hänförliga till IPO (juridiska och finansiella)

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
TSEK
Immateriella tillgångar

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

4 450

183

994

0

Finansiella anläggningstillgångar

12 459

0

Summa anläggningstillgångar

17 903

Materiella anläggningstillgångar

NA

183

Varulager

659

0

Kortfristiga fordringar

842

0

22 065

0

5 791

99

Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar

29 358

NA

99

S:a Tillgångar

47 261

NA

282

Summa eget kapitel

28 287

-180

Övriga långfristiga skulder

5 000

0

Summa långfristiga skulder

5 000

Kortfristiga avsättningar

5 031

577

Övriga kortfristiga skulder

8 943

-115

NA

0

Summa kortfristiga skulder

13 974

NA

462

S:a Eget kapital & skulder

47 261

NA

282
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ANSVARSFRISKRIVNING
Vissa antaganden i denna rapport är framtida, och det verkliga
utfallet kan bli annorlunda. I tillägg till redan nämnda faktorer
kan andra faktorer påverka det faktiska utfallet. Sådana faktorer
inkluderar utveckling för kunder, konkurrenter, påverkan av
ekonomiska- och marknadssituationer, regleringar, teknisk
utveckling, variationer i växelkurser och marknadspriser och
politiska risker.
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