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Q1 2018 — Ö versikt 
 KÖMMENTARER TILL RESULTATET 

• Ömsa ttningen fo r det fo rsta kvartalet uppgick till 5,3 MSEK (2,0) 
• Bruttomarginalen var 72% (80) 
• Ro relsefo rlusten uppgick till 8,2 MSEK (6,0) 
• Resultat efter skatt uppgick till -8,3 MSEK (-6,0) 
• Resultatet per aktie uppgick till -0,69 SEK (-0,74) 

 KÖMMENTARER TILL BALANSRA KNINGEN SAMT KASSAFLÖ DESANALYS 

• Summa tillga ngar vid periodens utga ng var 50,4 MSEK (32,4) 
• Summa skulder vid periodens utga ng var 24,3 MSEK (8,3) 
• Eget kapital vid periodens utga ng uppgick till 26,1 MSEK (24,2) 
• Kassaflo det fra n den lo pande verksamheten uppgick under perioden till -5,0 MSEK (-2,6) 
• Kassaflo det fra n investeringsverksamheten under perioden uppgick till -2,9 MSEK (-14,2) 
• Kassaflo det fra n finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 4,0 MSEK (20,0) 
• Kassaflo det fo r perioden uppgick till -3,9 MSEK (3,2) 

 VIKTIGA HA NDELSER I FÖ RSTA KVARTALET 

• Hoylu och Mevis.tv signerade partner- och a terfo rsa ljaravtal 
• Hoylu och Polymedia erbjuder nya produktlo sningar fo r den va xande marknaden fo r datorsto tt samarbete i Ryssland 

• Hoylu och Atea Norge signerade partner- och a terfo rsa ljaravtal 
• Hoylu och Davit GmbH signerade partner- och a terfo rsa ljaravtal 
• Hoylu mottog en order fra n byggfo retaget Wallbridge 

• Hoylu meddelade att det inga tts ett flera rigt mjukvarulicensavtal med Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR), den holla ndska kreativa ho gskolan fo r media, design och teknik som a r den sto rsta kreativa ho gskolan i sitt slag i Nederla nderna. Avtalet utgo r en minimumorder om 2 MSEK fo r mjukvarulicenser (SaaS). Inta kterna stra cker sig o ver en fema rsperiod. 
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GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM (GLR), THE DUTCH 
CREATIVE COLLEGE FOR MEDIA, DESIGN & 
TECHNOLOGY. 

 
MAY 5TH BORSHAJEN ACADEMY FINANCIAL 

SUMMIT EVENT IN STOCKHOLM. 
 

 
PORTABLE PROJECTION DISPLAY RUNNING HOYLU 
SUITE, BROADCASTING ON ANY SURFACE FIELD WITH 
REMOVABLE FILM. 

 
LGE BOOTH AT SEATRADE AND DSE 2018 
SHOWCASING HOYLU SUITE SOFTWARE 

RUNNING ON LG TOUCH DISPLAYS. 
 

 
VIDEO AND PHOTO SHOOT FOR HOYLU SUITE 
PRODUCT FEATURES AND TUTORIALS. 

 
SUFFOLK SMARTLAB TRAINING SESSION IN 

TAMPA, FLORIDA. 
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VD har ordet 
Vi nådde inte vårt intäktsmål för första kvartalet, vilket hade inneburit en fortsättning på den starka tillväxten från 

fjärde kvartalet. Vi underskattade de längre försäljningscyklerna i stora företag och att större åtaganden normalt är 

föremål för mer noggrann utvärdering. Vi fortsätter att lägga fokus på större strategiska konton och användarfall med 

värdeerbjudande och stor potential för företagets framtid. Vår bruttomarginal var 72%, i linje med vårt mål, och 

rörelsekostnaderna var på samma nivå som tidigare kvartal. 

Vårt fokus på stora digitala arbetsytor, affärs- och teknikprocesser och närsomhelst-samarbete börjar löna sig. Som 

exempel hade vi för ett år sedan två kunder inom byggnadsindustrin. I slutet av detta kvartal hade antalet växt till elva 

aktiva kunder och vi hade fjorton pågående affärsmöjligheter och långt över hundra aktiva leads inom samma industri. 

Vi såg också en fortsatt stark tillväxt inom utbildningssektorn som stod för mer än 20% av alla aktiva affärsmöjligheter.  

Introduktionsprocessen och utbildning av återförsäljare och partners har utvecklats framgångsrikt och kommer att 

bidra till tillväxten under de kommande kvartalen. Våra partnerskap med LG och NEC har under första kvartalet 

genererat mängder av potentiella nya kunder och leads men färre slutna avtal än vår förhoppning av samma skäl som 

nämnts ovan. Våra gemensamma marknadsaktiviteter i Europa och USA samt en större säljkår har resulterat i mer än 

sextio aktiva affärsmöjligheter med stora globala företag i slutet av Q1. 

Hoylu befinner sig mitt i en tillväxtmarknad för digital transformation inom företagsvärlden. Hoylu Suite är utformad 

för att göra digitalt arbete enkelt, smidigt och problemfritt. Hoylu har byggt en digital plattform som fokuserar på den 

holistiska upplevelsen för att möjliggöra för användarna att öka sin produktivitet på ett enkelt sätt med låga insteg. 

Hoylu Suite är hårdvaruoberoende mjukvara som alltid möjliggör säker åtkomst oavsett plats, via olika typer av 

enheter och situationsanpassade användargränssnitt. Hoylu är erfarenhetsdrivet, vilket gör att användaren blir en 

central del av beslutsprocessen istället för att låta tekniken driva beslut i för hög utsträckning. Fokus är på att leverera 

verksamhetsvärde med verktyg som är lättanvända och effektiva för olika typer av användare i olika branscher och 

industrier, oavsett tidigare erfarenhet och teknikkunnande. 

Vår produktportfölj förbättras kontinuerligt och vi täcker idag behov för ett brett spektrum av olika typer av företag 

och organisationer som kan digitalisera alla steg i informationshanteringscykeln. De kan planera, samla information, 

presentera, samarbeta, fatta beslut och utvecklas med Hoylu Suite. Vi erbjuder ett stort och ständigt växande bibliotek 

av mallar och funktioner för bl.a. idégenerering, brainstorming, recensioner, strukturerade processer, projektledning, 

Scrum och Lean planering. Vi arbetar nära våra kunder och partners för att kontinuerligt få återkoppling och på så sätt 

säkerställa att produkten innehåller de mest efterfrågade funktionerna. PRÖGNÖS FRAMÖ VER 

Trots lägre än väntad försäljning under första kvartalet, väntar vi fortsatt stark tillväxt under året och vi är övertygade 

om att vi har byggt en solid produktportfölj och har potential att vara marknadsledande på en snabbväxande marknad. 

Vi har fått in mer än femtio återkommande order från befintliga kunder under de senaste nio månaderna, fler 

inkommande förfrågningar och ett växande antal kunder inom viktiga vertikaler som bygg och konstruktion. 
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Sammantaget gör detta att vi förväntar oss att försäljningscyklerna förkortas och orderstorlekarna går upp. Vårt fokus 

på långsiktiga kunder inom sjöfartsindustrin fortsätter och genererar ytterligare tillväxt och möjligheter inom den 

vertikalen. Vi kommer att fortsätta att expandera vårt återförsäljar- och partnernätverk för att komma in på nya 

marknader som Japan. Vi håller fast vid vårt beslut att hålla driftskostnaderna stabila tills vi når break-even och vi 

fortsätter att finansiera vår verksamhet med målet att minimera utspädning för befintliga aktieägare.   HA NDELSER EFTER SLUTET AV PERIÖDEN 

• Hoylu mottog ytterligare order fra n sin franska partner Wipple, med leveranser under fo rsta kvartalet 2018 som uppgick till cirka 835.000 kronor 
• Hoylu mottog ytterligare order fra n sin partner Bene med leveranser under fo rsta kvartalet 2018 som uppgick till cirka 850.000 kronor 
• Hoylu mottog ytterligare order fra n Suffolk, ett ledande byggfo retag i USA. Ördern inneba r ba de en uto kning av Hoylus affa rer med Suffolk och representerar en expansion inom byggsektorn 

• Hoylu mottog nya order inom utbildning fra n University of Connecticut och University of Washington. Örderna representerar fortsatt o kning av Hoylus globala na rvaro i utbildningssektorn och mo jliggo r ba ttre verktyg fo r distansinla rning, grupparbeten och la roplansplanering 

 

 

STEIN REVELSBY 
VD 
MAJ 2018  
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Finansiell Information 
 ÖMSA TTNING & LÖ NSAMHET Ömsa ttningen i fo rsta kvartalet uppgick till 5,3 MSEK (2,0) och bestod av inta kter fra n fo rsa ljning av Hoylu Software Suite mjukvara samt fo rsa ljning av Huddlewall samt av professionella tja nster.  Kostnader fo r sa lda varor/tja nster uppgick till 1,5 MSEK (0,4) och EBITDA uppgick till -6,8 MSEK (-6,0) Ro relseresultatet var -8,2 MSEK (-6,0).  Nettoresultatet fo r kvartalet var -8,3 MSEK (-6,0). FINANSIELL SITUATIÖN Hoylus kassaflo de fo r lo pande verksamhet fo r det fja rde kvartalet uppgick till -5,0 MSEK (-2,6).  Kassaflo det fra n investeringsaktiviteter uppgick till    -2,9 MSEK (-14,2) och kassaflo det fra n finansiella aktiviteter var 4,0 MSEK inklusive fortlo pande emission av aktier som del av privata placeringarna som slutfo rdes i januari 2018 (20,0). Kvartalets kassaflo de uppgick till -3,9 MSEK (3,2) och likvida tillga ngar i slutet av perioden var 0,7 MSEK  (3,3). Hoylu kommer att o verva ga att fo rsta rka sitt arbetskapital genom nyemission vid behov fo r att finansiera tillva xt med ma lsa ttning att maximera va rdeskapande och att minimera utspa dning fo r existerande aktiea gare. 
 

 

KAPITALISERADE ÖMKÖSTNADER Hoylu fortsa tter sina investeringar i forskning och utveckling med en rad nya och fo rba ttrade produktegenskaper och funktioner, sa som Anytime Collaboration och produkten Insight.  Under det fja rde kvartalet uppgick kostnaderna fo r forskning och utveckling till SEK 2,6 miljoner, motsvarande 18% av Hoylus totala driftskostnader. ANSTA LLDA ÖCH ÖRGANISATIÖN Hoylu har en personalstyrka pa  totalt 29 personer; 20 i USA, 8 i EU, och 1 i Japan. Hoylus huvudkontor a r i Malmo , Sverige.  Produkthantering och mjukvaruutveckling a r baserat i Seattle, USA. AVSKRIVNINGAR & AMÖRTERINGAR Immateriella och materiella tillga ngar tas upp till anskaffningsva rdet, minus avskrivningar. Utgifter som a r direkt ha nfo rliga till tillga ngarnas kostnader ra knas in i tillga ngens va rde.  Amortering och avskrivningar a r linja r enligt fo ljande:       Goodwill     10 a r      Andra immateriella tillga ngar   5 a r      Maskiner och utrustning   3 a r      Mo bler och fast inredning  5 a r 
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MARKNAD Den globala marknaden fo r Enterprise Collaboration uppskattas att va xa fra n 26,7 miljarder USD a r 2016 till 49,5 miljarder USD a r 2021, en sammantagen a rlig tillva xttakt pa  13,2%.¹  Den globala marknaden fo r mjukvara fo r Enterprise Collaboration-lo sningar bera knas va xa fra n 7,1 miljarder USD a r 2015 till 8,4 Miljarder USD a r 2020.² Hoylus huvudsakliga marknad a r Europa och USA, men Hoylu har a ven etablerat relationer med a terfo rsa ljare pa  de asiatiska marknaderna.  Fo retaget tror att fo retag med fler a n 50 ansta llda kommer att vara de huvudsakliga ko parna av Hoylus lo sningar fo r Enterprise Collaboration. Data fra n ÖECD SDBS databas visar att det finns ungefa r 640 000 fo retag totalt med minst 50 ansta llda pa  Hoylus sto rsta marknader med totalt 150 000 sa dana fo retag enbart i USA. 
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/enterprise-

collaboration.asp 

https://www.appsruntheworld.com/top-10-collaboration-

software-vendors-and-market-forecast-2015-2020/ Kalender 2018 Dela rsrapport – Q2 2018         10 aug 2018 Dela rsrapport – Q3 2018          9  nov 2018 

 

 

 

 

RISKER ÖCH ÖSA KERHETSFAKTÖRER Att investera i Hoylu a r fo rknippat med vissa risker.  Hoylus verksamhet pa verkas, och kan komma att pa verkas, av ett otal faktorer helt eller delvis utom Hoylus kontroll. Sa dana faktorer kan negativt pa verka fo retagets verksamhet, finansiella position och vinster i framtiden och kan leda till en sa nkning av aktieva rdet vilket kan leda till att investerare helt eller delvis kan fo rlora sin investering. Vissa risker kan ha att go ra med fo retaget, medan andra kan vara oberoende av fo retaget. Investerare bo r noggrant analysera specifika riskfaktorer sa va l som annan information i fo retagsbeskrivningen, innan beslut fattas om att investera i fo retaget eller inte. REDÖVISNINGSPRINCIPER Denna delrapport fo r Hoylu har uppra ttats i enlighet med A rsredovisningslagen, bokfo ringsna mndens allma nna ra d om konsoliderade finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om va rdepappersmarknaden. Ramverket K3 fo r finansiell rapportering a r ja mfo rbart med “International Financial Reporting Standard’s (IFRS) for small and medium enterprises”. Moderbolaget har anva nt samma principer fo r bokfo ring och va rdering som Hoylu.  
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REVISÖRSGRANSKNING Denna rapport har inte varit fo rema l fo r sa rskild granskning av fo retagets revisor. 
 AKTIER Hoylus aktier kan handlas pa  Nasdaq First North i Stockholm.  Det totala antalet aktier i slutet av perioden uppgick till 14 865 711. 
 

ÖM HÖYLU Hoylu a r ett innovativt fo retag som levererar lo sningar fo r digitala arbetsytor. Hoylu Suite a r det oumba rliga verktyget som mo jliggo r fo r fo retag att leverera ho gkvalitativt samarbete pa  den moderna arbetsplatsen med funktionen att anva nda vilken enhet som helst, fo r att arbeta smartare och roligare inom olika branscher som sa som teknik, la kemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, ga stfrihet, grafisk design och ma nga fler.  Fo r mer information beso k: www.hoylu.com  eller www.introduce.se/foretag/hoylu 
 

http://www.hoylu.com/
http://www.introduce.se/foretag/hoylu


FINANSIELLA RAPPORTER Q1 2018 
 

Page 8 

Finansiella Rapporter Q1 2018 

 KÖNSÖLIDERAD RESULTATRA KNING I SAMMANDRAG 

 

  

2018 2017 2017

TSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Nettoomsättning 5,344 1,953 27,322

Kostnad för sålda varor / tjänster -1,502 -383 -8,632

Bruttoresultat 3,842 1,570 18,690

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -10,615 -5,042 -34,809

Övriga rörelseposter* 0 -2,529 -2,529

Avskrivningar/Amorteringar -1,381 -3 -2,888

Rörelseresultat -8,154 -6,004 -21,536

Övriga finansiella poster -138 -5 -375

Resultat före skatt -8,292 -6,008 -21,911

Skatt -8 0 -28

Periodens resultat -8,300 -6,008 -21,938

Nyckeltal:

Bruttomarginal 71.9% NA NA

Rörelsemarginal Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning -0.69 -0.74 -2.35

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 12,009,551 8,065,556 9,334,444

* Kostnader hänförliga till IPO (juridiska och finansiella)
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KÖNSÖLIDERAD BALANSRA KNING I SAMMANDRAG 

 

 

  

TSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar 29,187 16,949 27,481

Materiella anläggningstillgångar 1,775 1,244 1,960

Finansiella anläggningstillgångar 6,558 7,018 6,482

Summa anläggningstillgångar 37,520 25,211 35,923

Varulager 1,537 1,112 1,826

Kortfristiga fordringar 8,425 1,630 10,819

Övriga omsättningstillgångar 2,225 1,258 2,332

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 680 3,261 4,529

Summa omsättningstillgångar 12,867 7,261 19,506

S:a Tillgångar 50,387 32,472 55,429

Summa eget kapitel 26,052 24,176 27,278

Övriga långfristiga skulder 2,088 0 5,015

Summa långfristiga skulder 2,088 0 5,015

Kortfristiga avsättningar 8,181 3,653 9,428

Övriga kortfristiga skulder 14,066 4,644 13,707

Summa kortfristiga skulder 22,247 8,296 23,136

S:a Eget kapital & skulder 50,387 32,472 55,429
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KÖNSÖLIDERAD RAPPÖRT Ö VER KASSAFLÖ DEN I SAMMANDRAG 

 

 

 

  

2018 2017 2017

TKEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Rörelseresultat -8,154 -6,000 -21,560

Avskrivningar på  anläggningsti l lgångar 1,381 3 2,841

Betald ränta -133 0 -435

Betald skatt -7 -3 -31

Valutakursvinst -5 -5 66

Inci tamentsprogram 0 0 124

Valutakursdi fferens 43 -459 -1,553

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet -6,875 -6,464 -20,548

Förändring av rörelsefordringar 2,501 -2,888 -13,151

Förändring av varulager 289 -1,112 -1,426

Förändring av rörelseskulder -888 7,834 22,136

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,973 -2,630 -12,989

Förvärv av immateriella tillgångar -2,895 -5,933 -14,052

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -24 -1,244 -1,941

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 -7,018 -6,482

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,919 -14,195 -22,476

Summa kassaflöde före finansiering -7,892 -16,825 -35,465

Nyemission 18,276 22,800 33,920

Förändring av långfristiga skulder -14,233 -2,813 5,975

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,043 19,987 39,895

Årets kassaflöde -3,849 3,162 4,430

Likvida medel vid årets början 4,529 99 99

Likvida medel vid årets slut 680 3,261 4,529
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KÖNSÖLIDERAD FÖ RA NDRINGAR I EGET KAPITAL 

 

 NYCKELTAL 

 

 

  

TSEK

Ingående balans 18 oktober 2017 0 0 0 0 0 0

Resultat vid periodens  utgång 31 december 2017 -22,638 -22,638

Inci tamentsprogram 124 124

Valutakursdi fferens -1,553 -1,553

Insättning av aktiekapita l 100 100

Nyemiss ion 200 24,680 24,880

Förvärv – We-inspire 24 3,416 3,440

Konvertibla  skuldebrev – Nada Yada 352 148 500

Förvärv – Creative Minds 33 2,047 2,080

Nyemiss ion 140 5,330 5,470

Nyemiss ion 82 3,488 3,570

Nyemiss ion 11,306 11,306

Utgående balans 31 december 2017 932 11,306 39,108 -1,553 -22,513 27,279

Resultat 1 jan 2018 ti l  31 mars  2018 -8,299 -8,299

Valutakursdi fferens 102 102

Nyemiss ion 234 -11,306 15,129 4,058

Konvertibla  skuldebrev 60 2,853 2,913

Utgående balans 31 mars 2018 1,226 0 57,090 -1,451 -30,813 26,052

Eget kapitalAktiekapital

Pågående 

emission

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Periodens 

resultat

2018 2017

TSEK Jan-Mar Jan-Mar

Periodens kassaflöde -3,849 3,162

Kassaflöde / aktie före och efter utspädning (SEK) ¹ -0.32 0.39

3/ 31/ 2018 12/ 31/ 2017

Soliditet 51.7% 49.2%

Antal aktier 14,865,711          11,299,999          

Eget kapital per aktie (kr) 1.75                          2.41                          

1 Baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående teckningsoptioner för respektive period.
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MÖDERBÖLAGETS RESULTATRA KNING I SAMMANDRAG 

 

 

  

2018 2017 2017

TSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec

Nettoomsättning 3,532 0 13,430

Kostnad för sålda varor / tjänster -931 0 -4,289

Bruttoresultat 2,601 9,140 9,140

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -3,476 -2,413 -14,366

Övriga rörelseposter*** 0 -2,529 -2,529

Avskrivningar/Amorteringar -384 0 -988

Rörelseresultat -1,259 -8,743 -8,743

Övriga finansiella poster 38 -4 -30

Resultat före skatt -1,221 -8,773 -8,773

Skatt 0 0 0

Periodens resultat -1,221 -8,773 -8,773

*** Kostnader hänförliga till IPO (juridiska och finansiella)
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MÖDERBÖLAGETS BALANSRA KNING I SAMMANDRAG 

 

 

  

TSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar 7,166 2,567 7,438

Materiella anläggningstillgångar 948 929 1,060

Finansiella anläggningstillgångar 12,459 12,409 12,459

Summa anläggningstillgångar 20,574 15,906 20,958

Varulager 1,254 0 1,409

Kortfristiga fordringar 6,541 0 7,519

Övriga omsättningstillgångar 39,033 12,796 32,755

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 459 1,804 3,990

Summa omsättningstillgångar 47,287 14,600 45,673

S:a Tillgångar 67,860 30,506 66,630

Summa eget kapitel 48,159 23,693 42,293

Övriga långfristiga skulder 2,088 0 5,000

Summa långfristiga skulder 2,088 0 5,000

Kortfristiga avsättningar 6,433 2,884 7,191

Övriga kortfristiga skulder 11,180 3,928 12,146

Summa kortfristiga skulder 17,614 6,812 19,337

S:a Eget kapital & skulder 67,860 30,506 66,630
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HOYLU AB  
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www.hoylu.com info@hoylu.com  
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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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