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DELÅRSRAPPORT Q3 2017
ÖVERSIKT
FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2017
•

Omsättningen för de första nio månaderna uppgick till 15.8
miljoner SEK

•

Bruttomarginal var 69%

•

Rörelseförlust, förutom kostnader relaterade till IPO,
uppgick till 15,2 miljoner SEK

•

Resultat efter skatt uppgick till -18,0 miljoner SEK

•

Resultatet per aktie uppgick till -2,05 SEK

TREDJE KVARTALET 2017
•

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 5,9 miljoner
SEK (Q2 SEK 8.0M)

•

Bruttomarginal var 67% (Q2 69%)

•

Rörelseförlusten uppgick till 6,8 miljoner SEK (Q2 SEK -4.9M)

•

Resultat efter skatt uppgick till -7,1 miljoner SEK (Q2 SEK
-4.9M)

•

Resultatet per aktie uppgick till -0,70 SEK (Q2 SEK -0.60)

VIKTIGA HÄNDELSER I TREDJE KVARTALET
•

Hoylu ingår i partnerskap med NEC och släpper Hoylu Software Suite i NEC Solutions Zone, vilket ger tusentals stora affärskunder
tillgång till mjukvaran.

•

Hoylu släpper Hoylu Insight, en applikation som är designad att läsa strukturerad och ostrukturerad data och presentera det i en rik
design på ett visuellt engagerande sätt. Data kan komma från olika källor och gränssnittet är enkelt och lättanvänt så att kunder lätt
kan visualisera och interagera med viktig affärsinformation från olika platser.
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VIKTIGA HÄNDELSER I TREDJE KVARTALET, fortsättning
•

Hoylu utnämns som en av de 20 mest lovande leverantörerna av tekniska samarbetslösningar 2017 av CIOReview.

•

Hoylu ingår i partnerskap med BAT Universal som kommer att distribuera Hoylus mjukvara och lösningar i Syd- och Sydostasien.
BAT Universal är ett ledande handels- och integrationsbolag inom råvaror, mineraler, elektronik och andra produkter.

•

Hoylu ingår i partnerskap med Proton360 communications. De båda företagen kommer att arbeta tillsammans för att leverera
nästa generations lösningar för samarbete till arbetsplatser över hela USA.

•

Hoylu utökar sitt partnerskap med IT-Serve.com, vilket inkluderar Hoylus senaste mjukvaruprodukter, samt funktionen Anytime
Collaboration och dokumenthantering online.

•

Hoylu och BIMobject tecknar en avsiktsförklaring som beskriver de båda företagens avsikt att samarbeta på den globala
byggmarknaden och gentemot arkitekt- och ingenjörsbranschen, för att skapa synergieffekter mellan parterna och deras
respektive lösningar. Avsiktsförklaringen beskriver Hoylu och BIMobjects plan att genomföra gemensamma
marknadsföringsaktiviteter och att vidare undersöka möjligheterna till integration mellan de båda parternas respektive
teknologier och applikationer. Båda företagen tillhandahåller lösningar för den globala arkitekt- och ingenjörsbranschen och för
byggindustrin.

•

Hoylu och United Spaces meddelar ett partnerskap, som gör Hoylu Software Suite tillgänglig i United Spaces lokaler för att skapa
den perfekta arbetsmiljön, med kreativa samarbeten, engagerande möten och flexibla presentationer.

“Hoylus prioritet under kvartalet var att etablera partnerskap med
hårdvaruföretag och återförsäljare för att positionera Hoylu för stark
tillväxt under de kommande åren. Vi förväntar oss en positiv trend
mot lönsamhet i slutet av året och vi är i slutliga förhandlingar om
större erbjudanden som kan påskynda denna utveckling.”
- Stein Revelsby, CEO

VD Har Ordet
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VD HAR ORDET

Hoylus prioritet under kvartalet var att etablera partnerskap med
hårdvaruföretag och återförsäljare för att positionera Hoylu för
stark tillväxt under de kommande åren. De stora varumärkena
inom stora displayer lanserar en rad nya produkter under hösten.
Hoylu har etablerat partnerskap med NEC och deras partners i
Europa och har deltagit i marknadsföringsaktiviteter tillsammans
och vi ser nu en snabbväxande pipeline av möjligheter. I USA har
vi utvecklat en arbetsrelation med LG och deras partners.
Hoylu Software Suite är nu kommersiellt tillgänglig för extrastora
Huddlewall-enheter, stora multi-touchdisplayer och personliga
enheter. Arbetslag och individer kan koppla upp sig från olika
platser i realtid, dela information och en digital arbetsyta och
även fortsätta arbeta med samma arbetsyta när de är
nedkopplade. Hoylus mjukvara används för innovation och
brainstorming,
planering,
presentation,
visualisering,
projekthantering och för att hantera stora mängder strukturerad
och ostrukturerad data.
Under Q3 stängde vi och levererade en rad affärer med stora
globala varumärken i olika vertikaler; byggnad och fastigheter,
konsumentprodukter, e-handel, banker, och inom kryssning- och
sjöfartsindustrin.

Alla branscher går nu igenom en digital omvandling och några av
de viktigaste utmaningarna är hur man hanterar utspridda
arbetslag. Människor måste kunna arbeta tillsammans utan
konstant resande, på sätt som uppnår högre produktivitet och
effektivare samarbete och kommunikation, samtidigt som man
hanterar allt större mängder av information, strukturerad och
ostrukturerad data.
Hoylu Software Suite köptes från början av våra kunder för
innovation och kreativt samarbete. När vi nu har lagt till funktioner
för samarbete på distans ser vi en ännu större potential att
expandera som en kommunikationsplattform för olika branscher
och avdelningar, med en starkare Value Proposition och potential
att expandera inom vår befintliga kundbas. Hoylu erkändes av
CIOReview Magazine som en av de 20 mest lovande
leverantörerna av tekniska samarbetslösningar.
Marknaden för mjukvara för samarbete uppskattas av analytiker
att växa till mer än 8 miljarder USD inom de närmaste 5 åren. Vårt
mål är att erbjuda den mest avancerade samarbetslösningen som
är lätt att använda på alla sorters displayer, interaktiva ytor och
personliga enheter med flexibilitet att fungera med olika
teknologier för ljud- och videokonferens eller tredje parts
mjukvara som olika företag använder. Vi tror att människor vill ha
friheten att kombinera enheter och programvara, jobba var som
helst, när som helst och bokstavligen "be on the same page".
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HÄNDELSER EFTER SLUTET AV PERIODEN

Vi kommer att fortsätta att stärka vår försäljningskapacitet
genom att arbeta nära våra befintliga och nytecknade partners
och fortsätta att expandera vårt partnernätverk.

•

Hoylu och LG Electronics USA Business Solutions erbjuder
tillsammans ett unikt produktpaket med en 4K touchskärm,
utformat för den nordamerikanska företagsmarknaden

Vårt fokus är att öka vår användarbas både inom befintliga
företagskunder och nya konton. Vi kommer att sträva efter att
behålla vår nuvarande kostnadsnivå tills vi når lönsamhet. Vår
intäktsmix kommer att vara en balans mellan försäljning av
Huddlewall, programvaruförsäljning och professionella tjänster
med
en ökande andel av månads- och årliga
abonnemangsintäkter från försäljning av Hoylu Software Suite.

•

Tillsammans med Wipple och SNCF erbjuder Hoylu nya,
banbrytande samarbetssätt och upplevelser för Frankrikes
dominerande järnvägsoperatör.

•

Hoylu uppdaterar Hoylu Software Suite till att inkludera
Personal Edition.

•

Hoylu skriver under ett återförsäljaravtal med Connection®
(PC Connection, Inc.; NASDAQ: CNXN), en ledande leverantör
av lösningar i USA, med ett komplett utbud av IT-lösningar.

•

Kryssningsfartygsoch
sjöfartsprojekten
utvecklas
framgångsrikt och genererar möjligheter inom branschen
samt i andra sektorer inom shipping och sjöfartstransport.

•

Utökade relationer och kunder inom byggbranschen genom
nya beställningar och partnerskap.

•

Hoylu utökar sina produktlösningar för att täcka
utbildningsindustrin, inklusive lösningar som specifikt riktar
sig till olika scenarion för distansutbildning.

•

Hoylu utökar sin affär med ett av världens ledande globala
företag
inom
konsumentprodukter,
med
tillverkningsanläggningar över hela världen.

•

Hoylu utökar sin affär med ett globalt e-handelsföretag, med
kontor och distributionscentraler över hela världen.

•

VerVieVas använder Hoylu Software Suite som deras
favoritverktyg för stora Graphic Recording-event, vilket
demonstrerades vid festivalen Fifteen Seconds i Graz,
Österrike.

•

Hoylu och Shorelight Education inleder ett nytt exklusivt
partnerskap för att främja framgångsrika internationella
studier i stor skala. Företagen kommer att arbeta för att
utveckla tekniska lösningar som förbättrar möjligheterna för
studenter som studerar på distans runt om i världen.

Vår målsättning för bruttomarginal ligger i övre 70-talet i procent
allt eftersom programvarulicens blir den dominerande
inkomstkällan.
Vi förväntar oss en positiv trend mot lönsamhet i slutet av året
och vi är i slutliga förhandlingar om större erbjudanden som kan
påskynda denna utveckling.

Stein Revelsby
CEO, Hoylu

Finansiell Information

Hoylu — Delårsrapport Q3 2017

6

FINANSIELL
INFORMATION
OMSÄTTNING & LÖNSAMHET

KAPITALISERADE OMKOSTNADER

Omsättningen i tredje kvartalet uppgick till 5 942 TSEK (Q2 TSEK
7 936) och bestod av intäkter från försäljning av Hoylu Software
Suite mjukvara samt försäljning av Huddlewall samt av
professionella tjänster.

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.

Kostnader för sålda varor/tjänster uppgick till 1 969 TSEK (Q2
TSEK 2 498) och rörelsekostnader före avskrivningar och
amorteringar uppgick till 9 939 TSEK (Q2 TSEK 9 556).
Rörelseresultatet var -6 830 TSEK (Q2 TSEK -4 888) och resultat
före skatt var -7 048 TSEK (Q2 TSEK -4 893). Nettoresultatet för
kvartalet uppgick till -7 053 TSEK (Q2 TSEK -4 898).

FINANSIELL SITUATION
Hoylus kassaflöde för löpande verksamhet för det andra kvartalet
uppgick till TSEK -6 711 (Q2 TSEK -4 344).
Kassaflödet från investeringsaktiviteter uppgick till TSEK -2 962
(Q2 TSEK -4 654 ) och kassaflödet från finansiella aktiviteter var
TSEK 3 570 inklusive fortlöpande emission av aktier som del av
privata placeringarna (Q2 TSEK 13 133).
Kvartalets kassaflöde uppgick till TSEK -6 103 (Q2 TSEK 4 135) och
likvida tillgångar i slutet av perioden var TSEK 1 294 (Q2 TSEK
7 397).
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.

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 SEK 2,7
miljoner, 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

ANSTÄLLDA OCH ORGANISATION
Hoylu har en personalstyrka på totalt 30 personer; 20 i USA, 8 i
EU, 1 i Japan, och 1 i Taiwan. Hoylus huvudkontor är i Malmö,
Sverige. Produkthantering och mjukvaruutveckling är baserat i
Seattle, USA.
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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

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.

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
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.
1.

http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/enterprise-collaboration.asp

2.

https://www.appsruntheworld.com/top-10-collaboration-software-vendors-and-market-forecast2015-2020/

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

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.

Kalender 2018
Delårsrapport – Q4 2017
Årsredovisning
Delårsrapport – Q1 2018
AGM
Delårsrapport – Q2 2018
Delårsrapport – Q3 2018

16 feb 2018
17 apr 2018
11 maj 2018
16 maj 2018
10 aug 2018
9 nov 2018

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

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.

OM AKTIEN
The Hoylu share is listed on the NASDAQ First North in
Stockholm.
Hoylus aktier kan handlas på Nasdaq First North i Stockholm. Det
totala antalet aktier i slutet av perioden uppgick till 10 299 999.

Financial Information
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TECKNINGSOPTIONER

OM HOYLU

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.

Hoylu – Connecting People and Ideas Everywhere.

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 2,14% av det totala antalet
utestående aktier. Vid fullteckning ökar företagets aktiekapital
med 18 136,60 SEK, motsvarande en utspädning på 2,14 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.
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 6,21 procent.
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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.
Malmo, 10 November 2017
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FINANSIELLA RAPPORTER
FÖRSTA NIO MÅNADERNA 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

2017

2016

2017

2016

2016

Jul-Sep

Jul-Sep

Jan-Sep

Jan-Sep

Nov-Des

Nettoomsättning

5,942

15,831

0

Kostnad för sålda varor / tjänster

-1,969

-4,849

0

Bruttoresultat

3,973

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader

-9,939

Övriga rörelseposter*
Avskrivningar/Amorteringar
Rörelseresultat
Övriga finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

NA

10,982

NA

0

-24,537

-25

0

-2,529

-255

-864

-1,638

0

-6,830

NA

-218
-7,048

NA

-228
NA

-5
-7,053

-17,722

-17,950

0
NA

-10
NA

-17,959

-280

-280
0

NA

-280

Nyckeltal:
Bruttomarginal

66.9%

69.4%

NA

Neg

Neg

Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning

-0.70

-2.05

-0.11

Genomsnittligt antal utestående aktier före
och efter utspädning

10,073,332

Rörelsemarginal

* Kostnader hänförliga till IPO (juridiska och finansiella)

NA

8,761,481

NA

2,500,000

Finansiella Rapporter Första Nio Månaderna 2017
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KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
TSEK

2016-12-31

2016-09-30

2017-09-30

0

23,750

Immateriella tillgångar
Ackumulerade avskrivningar

-1,335

0

Immateriella tillgångar

22,415

183

2,314

0

-271

0

Materiella anläggningstillgångar

2,043

0

Finansiella anläggningstillgångar

6,454

0

Materiella anläggningstillgångar
Ackumulerade avskrivningar

183

NA

30,912

Summa anläggningstillgångar
Varulager

1,353

0

Kortfristiga fordringar

5,655

0

Övriga omsättningstillgångar

1,508

0

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar

1,294

99

Summa omsättningstillgångar

9,809

NA

99

S:a Tillgångar

40,721

NA

282

Summa eget kapitel

20,793

-180
0

Övriga långfristiga skulder

5,000

Summa långfristiga skulder

5,000

Kortfristiga avsättningar

5,469

577

Övriga kortfristiga skulder

9,459

-115

Summa kortfristiga skulder

14,928

NA

462

S:a Eget kapital & skulder

40,721

NA

282

0

NA

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
TSEK
Ingående balans 1 januari 2017

Övrigt
tillskjutet
kapital

Pågående
emission

Aktiekapital
100

0

Periodens
resultat

Reserver
0

0

Resultat vid periodens utgång
30 september 2017
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

0

0

0

Eget
kapital

-673

-573

-17,959

-17,959

-533

0

-533

-533

-17,959

-18,493

Privata placeringar

200

24,680

24,880

Förvärv – We-inspire

24

3,416

3,440

Konvertibla skuldebrev – Nada Yada
Förvärv – Creative Minds
Privata placeringar

352

148

500

33

1,967

2,000

5,329

5,469

140

Privata placeringar
Utgående balans 30 september 2017

3,570
849

3,570

3,570
35,540

-533

-18,632

20,793
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KONSOLIDERAD RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG
2017

2016

2017

2016

2016

TSEK

Jul-Sep

Resultat efter finansiella poster

-7,053

Jul-Sep

Jan-Sep

Jan-Sep

Nov-Des

NA

-17,959

NA

-280

Avskrivningar & amorteringar

864

1,638

0

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet

613

2,134

0

Poster som inte ingår i kassaflödet

1,477

3,772

0

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet

-5,576

NA

-14,188

NA

-280

Förändring av rörelsefordringar

-672

-7,163

0

Förändring av varulager

-173

-1,353

0

Förändring av rörelseskulder

-290

9,018

-6,711

Immateriella tillgångar

-2,442

-23,567

-183

-520

-2,314

0

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

NA

462

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-13,685

NA

182

0

-6,762

0

Kassaflöde från kapital investeringar

-2,962

-32,643

-183

Summa kassaflöde före finansiering

-9,673

Nyemission

5,469

Förändring av finansiella skulder

-1,899

11,234

0

Kassaflöde från finansiella aktiviteter

3,570

47,523

100

Periodens kassaflöde

-6,103

Likvida medel vid periodens början

7,396

Likvida medel vid periodens slut

1,294

NA

1,294

NA

99

2017

2016

2017

2016

2017

TSEK

Jul-Sep

Jul-Sep

Jan-Sep

Jan-Sep

Nov-Des

Periodens kassaflöde

-6,103

NA

1,195

NA

99

-0.61

NA

0.14

NA

0.04

NA

-46,329

NA

36,289

NA

-1
100

1,195

NA

99

99
0

NYCKELTAL

Kassaflöde / aktie före och efter utspädning (SEK) ¹

2017-09-30
Soliditet
Antal aktier

54.2%
10,299,999

Eget kapital per aktie (kr)
1 Baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående teckningsoptioner för respektive period.

2.33

2016-12-31
-63.7%
2,500,000
(0.07)
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
TSEK

2017

2016

2017

2016

2016

Jul-Sep

Jul-Sep

Jan-Sep

Jan-Sep

Nov-Des

Nettoomsättning

3,669

4,586

0

Kostnad för sålda varor / tjänster

-1,182

-1,364

0

Bruttoresultat

2,487

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader

-3,211

-9,022

-25

Övriga rörelseposter***

NA

3,223

NA

0

0

-2,529

-255

Avskrivningar/Amorteringar

-274

-482

0

Rörelseresultat

-998

Övriga finansiella poster

-216

Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

-1,214

NA

NA

-280

-222
NA

0
-1,214

-8,810

-9,033

0
NA

-280

-5
NA

-9,037

0
NA

-280

*** Kostnader hänförliga till IPO (juridiska och finansiella)

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
TSEK

2017-09-30

2016-09-30

2016-12-31

Immateriella tillgångar

4,268

183

Materiella anläggningstillgångar

1,171

0

Finansiella anläggningstillgångar

12,459

0

Summa anläggningstillgångar

17,899

Varulager
Kortfristiga fordringar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar

NA

183

718

0

2,552

0

27,376

0

543

99

Summa omsättningstillgångar

31,189

NA

99

S:a Tillgångar

49,088

NA

282

Summa eget kapitel

30,643

-180

5,000

0

Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

5,000

Kortfristiga avsättningar

4,447

NA

577

0

Övriga kortfristiga skulder

8,997

-115

Summa kortfristiga skulder

13,445

NA

462

S:a Eget kapital & skulder

49,088

NA

282
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