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Ö VERSIKT, FÖ RSTA HALVA RET 2018 
 FIRST HALF YEAR 2018 

• Ömsa ttningen fo r det fo rsta halva ret uppgick till 11,4 MSEK (9.9) 

• Bruttomarginalen var 70%  (71) 
• Ro relsefo rlusten uppgick till 16,3 MSEK (-10,9) 
• Resultat efter skatt uppgick till -16,7 MSEK (-10,9) 
• Resultatet per aktie uppgick till SEK -1,15 (-1,35) ANDRA KVARTALET 2018 

• Ömsa ttningen fo r det andra kvartalet uppgick till 6,0 MSEK (8,0) 

• Bruttomarginalen var 68% 

• Ro relsefo rlusten uppgick till 8,2 MSEK (-4,9) 
• Resultat efter skatt uppgick till -8,4 MSEK (-4,9) 
• Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,56 (-0,60) KÖMMENTARER TILL BALANSRA KNINGEN 

• Summa tillga ngar vid periodens utga ng var 58,8 MSEK (50,4)  
• Summa likvida medel vid periodens utga ng var 3,8 MSEK (7,4) 
• Summa kortfristiga fordringar vid periodens utga ng var 10,6 MSEK (4,3) 

• Summa kortfristiga avsa ttningar vid periodens utga ng var 8,2 MSEK (6,4) 
• Summa skulder vid periodens utga ng var 38,6 MSEK (24,3) 
• Eget kapital vid periodens utga ng uppgick till 20,1 MSEK (26,1) VIKTIGA HA NDELSER I ANDRA KVARTALET 

• 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 

• Riktad emission av konvertibel skuld motsvarande 15,25 MSEK 
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Vi har implementerat ett antal viktiga fo rba ttringar av produkterna fo r att svara upp mot kundbehov och go ra det la ttare fo r sto rre fo retag att va lja Hoylu. Ha r a r na gra av ho jdpunkterna:   STÖ D FÖ R ACTIVE DIRECTÖRY ÖCH SINGLE SIGN-ÖN Inloggning, anva ndarhantering och sa kerhet har fo rba ttrats genom att det nu ga r att anva nda Microsoft Azure Active Directory fo r autentisering och anva ndarhantering.  Detta inneba r att man som anva ndare automatiskt loggas in pa  Hoylu Suite samtidigt som den som administrerar systemen fa r en enklare hantering som ansluter till ma nga fo retags existerande IT-infrastruktur och sa kerhetspolicy.  
 UTÖ KAT SPRA KSTÖ D Uppdateringarna av Hoylu Suite inkluderar ocksa  sto d fo r ma nga nya spra k sa som svenska, spanska, franska, tyska, japanska, koreanska, fo renklad kinesiska, ryska och hindi. Detta go r Hoylus lo sning till en av de mest la ttillga ngliga pa  marknaden.  
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EVENTS ÖCH KUNDE AKTIVITETER 

SUFFOLK CONSTRUCTION INFOCOMM 

HOLLAND AMERICA LINE 

LG ROADSHOW SERIES  BORS HAJEN ACADEMY  

NEC SHOWCASE  DAVIT EXECUTIVE SESSION  
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VD:S KÖMMENTARER Va rt resultat under Q2 na dde inte upp till de ambitio sa tillva xtma l vi satt upp. Va ra sto rre kunder kra ver djupare utva rdering och mer fo rankring a n vi ra knat med innan avslut och vi underskattade denna tid i va ra estimat. Vi a r ambitio sa och drivna i alla steg men inser samtidigt att ledtider och beslutsprocesser a r betydligt la ngre fo r stora fo retag a n fo r SME:er och direktkonsumentaffa rer. Dessa la ngre sa ljcykler till trots har vi gjort stora framsteg pa  ma nga fronter och har ett va l uppbyggt momentum framo ver. Va rt produktteam har fokuserat pa  att leverera mer affa rsva rde med varje ny uppdatering och pa  att korta cyklerna sa  att vi kan leverera ny efterfra gad funktionalitet och fo rba ttringar var 6:e - 8:e vecka. Vi har o kat va ra kundsegment vad det ga ller storfo retag genom ett antal viktiga uppdateringar sa som sto d fo r fler a n tio nya spra k och fo rba ttrad integration med existerande IT-ekosystem sa som Amazon Web Services och Microsoft Azure. Dataintegritet och sa kerhet a r extremt viktiga faktorer vid val av system idag och dessa uppdateringar ger oss ett antal nya mo jligheter.       

   Vi jobbar intensivt med att ba de fo rba ttra existerande relationer med kunder fo r att maximera affa rspotentialen och fo r att hitta nya spa nnande mo jligheter. Vi a r va ldigt stolta o ver att affa rerna med va ra sto rsta kunder fortsa tter att o ka. Under perioden har vi fa tt tilla ggsbesta llningar och nya ordrar fra n bl.a. Proctor & Gamble, Holland America Line, Skanska, Daimler och Suffolk. Vi har ocksa  fortsatt att addera nya partners och a terfo rsa ljare och har pa ga ende diskussioner med ett antal viktiga och va lka nda akto rer som vill inkludera Hoylu Suite i sina erbjudanden. Vad ga ller utbildningssektorn har vi sett en fortsatt expansion med nya universitet i bl.a. Storbritannien och Japan. Sammantaget ser vi stor framtida potential pa  ba da dessa marknader. Vi har genomfo rt ett antal fo ra ndringar av va r organisation fo r att fa  mer sa ljfokus, fo rba ttra kund- och partnerhantering samt support. Nettoeffekten av detta, med start 1:a juli, a r en o kad del resultatbaserad ro rlig kompensation och en minskning av fasta kostnader med ca. 1 MSEK per kvartal. Hoylu fokuserar pa  la ngsiktig tillva xt och partnerskap. Va r produktportfo lj och va ra erbjudanden fo rba ttras kontinuerligt sa  att sto d nu finns i Hoylu Suite fo r alla delar av informationshanteringscykeln i en organisation; fra n planering till design, samarbete och exekvering. A terkoppling fra n kunder och sto rre fo retag visar att Hoylus Connected Workspace levererar affa rsva rde och hja lper till att effektivisera arbetet samt reducerar tid 



VD:S KOMMENTARER 
 

Page 5 

och kostnader fo r resor och pa  sa  sa tt hja lper till att na  uppsatta miljo ma l. Hoylus applikationer anva nds dagligen fo r planering, processflo den, mind maps, dokumentgranskningar, brainstorming, schemala ggning m.m. Vi har o kat tillga ngligheten genom att man nu kan anva nda Hoylu Suite med sto d fo r flera nya spra k fra n i stort sett vilken Internetuppkopplad utrustning som helst, fra n stora projektorva ggar till ba rbara datorer, surfplattor och telefoner. Pa  sa  sa tt realiseras visionen om att fo rba ttra mo jligheterna till produktivt aktivt samarbete oavsett var i va rlden och i vilken situation man som anva ndare befinner sig. Vi kommer fortsa tta investera i att fo rba ttra produkterna fo r att erbjuda a nnu ba ttre anva ndarupplevelse och uto kade mo jligheter till kundanpassning och personalisering med fokus pa  affa rsnyttan fo r va ra globala kunder.    

    

 UTSIKTER, KÖMMANDE KVARTAL 

Trots la gre a n fo rva ntad fo rsa ljning under Q2 fo rva ntar vi oss stark tillva xt under resterande del av a ret. Per den 9:e augusti har vi ackumulerade skriftliga order och muntliga a taganden fo r leverans i Q3 och Q4 till ett va rde av 11 MSEK. Va rt momentum inom byggnadssektorn fortsa tter att o ka och fler och fler fo retag uppta cker att Hoylu Suite a r ett fantastiskt komplement till deras Lean- och Pull-planering. Med va r uto kade sa kerhet och enklare anva ndarhantering a r vi nu redo fo r de krav som sta lls av de sto rsta globala kunderna. En viktig sak na r vi tittar frama t a r omsta llningen av va r affa rsmodell till en uteslutande Software-as-a-Service-modell (SaaS) da r kunderna betalar en ma nadsvis eller a rsvis abonnemangsavgift. Hoylu Walls sa ljs nu som ett paket med ett minsta antal anva ndare som ta cker kostnaden fo r no dva ndig ha rdvara med god marginal inom de fo rsta tolv ma naderna. Vi har ma nga aktiva sto rre affa rsmo jligheter mot existerande kunder och ett flertal stora mo jligheter mot nya kunder inom statlig verksamhet, utbildning och mot fo retag med stora va lka nda varuma rken. Vi a r da rfo r o vertygade om att va rt erbjudande det ba sta pa  marknaden och va rt ma l a r fortfarande att na  positivt kassaflo de under ho sten. 
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 HA NDELSER EFTER PERIÖDEN 

• HAL Leadership Summit, Whistler, BC, Canada: 19 - 24 augusti 
• P&G Leadership Week Switzerland: 16 - 20 september 

• Finalist, AV Awards 2018 London: 28:e september  
• Hoylu och Diversified US signerade partner- och a terfo rsa ljaravtal  
 

 

 

STEIN REVELSBY 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
AUGUST 2018  
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FINANSIELL INFÖRMATIÖN 
 ÖMSA TTNING & LÖ NSAMHET Ömsa ttningen under det fo rsta halva ret uppgick till 11,4 MSEK (9,9) och bestod av inta kter fra n fo rsa ljning av Hoylu Software Suite mjukvara och fo rsa ljning av Huddlewall samt av professionella tja nster.  Kostnader fo r sa lda varor/tja nster uppgick till 3,7 MSEK (2,9) och EBITDA uppgick till -13,5 MSEK            (-10,1). Ro relseresultatet var -16,3 MSEK (-10,9).  Nettoresultatet fo r kvartalet var -16,7 MSEK (-10,9). FINANSIELL SITUATIÖN Hoylus kassaflo de fo r lo pande verksamhet fo r det fo rsta halva ret uppgick till -9,0 MSEK (-7,5).  Kassaflo det fra n investeringsaktiviteter uppgick till    -5,2 MSEK (-20,5). Halva rets kassaflo de uppgick till -0,8 MSEK (7,3) och likvida tillga ngar i slutet av perioden var 3,8 MSEK  (7,4). 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 fo rsta halva ret uppgick kostnaderna fo r forskning och utveckling till SEK 5,2 miljoner, motsvarande 19% av Hoylus totala driftskostnader. ANSTA LLDA ÖCH ÖRGANISATIÖN Hoylu har en personalstyrka pa  totalt 29 personer; 22 i USA, 6 i EU, och 1 i Japan. Hoylus huvudkontor ligger 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/ TRANSAKTIÖNER MED NA RSTA ENDE Det fanns inga transaktioner med na rsta ende under perioden Kalender 2018 Dela rsrapport – Q2 2018         10 aug 2018 Dela rsrapport – Q3 2018          9  nov 2018 Dela rsrapport – Q4 2018          8  feb 2019 

 

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
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FINANSIELLA RAPPÖRTER DET FÖ RSTA HALVA RET 2018 

 KÖNSÖLIDERAD RESULTATRA KNING I SAMMANDRAG 

 

  

2018 2017 2018 2017 2017

TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Nettoomsättning 6,083 7,936 11,427 9,889 27,322

Kostnad för sålda varor / tjänster -1,927 -2,498 -3,428 -2,880 -8,632

Bruttoresultat 4,156 5,439 7,998 7,009 18,690

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -10,858 -9,556 -21,474 -14,598 -34,589

Övriga rörelseposter* 0 0 0 -2,529 -2,749

Avskrivningar/Amorteringar -1,469 -770 -2,851 -773 -2,888

Rörelseresultat -8,172 -4,888 -16,326 -10,891 -21,536

Övriga finansiella poster -189 -6 -327 -10 -375

Resultat före skatt -8,361 -4,893 -16,653 -10,902 -21,911

Skatt -19 -4 -26 -4 -28

Periodens resultat -8,379 -4,898 -16,679 -10,906 -21,938

-                           -                           -                           -                           -                           

Nyckeltal: -                           -                           -                           -                           -                           

Bruttomarginal 68.3% 68.5% 70.0% 70.9% 68.4%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning -0.56 -0.60 -1.15 -1.35 -2.35

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 14,865,711 8,208,889 14,482,150 8,105,556 9,334,444

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

 

 

  

TSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Immateriella tillgångar 36,475 21,308 29,852

Ackumulerade avskrivningar -4,832 -645 -2,371

Immateriella tillgångar 31,643 20,663 27,481

Materiella anläggningstillgångar 2,430 1,794 2,429

Ackumulerade avskrivningar -829 -107 -470

Materiella anläggningstillgångar 1,601 1,687 1,960

Finansiella anläggningstillgångar 7,084 6,762 6,482

Summa anläggningstillgångar 40,329 29,112 35,923

Varulager 1,724 1,180 1,826

Kortfristiga fordringar 10,584 4,321 10,819

Övriga omsättningstillgångar 2,360 2,169 2,332

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 3,782 7,397 4,529

Summa omsättningstillgångar 18,451 15,067 19,506

S:a Tillgångar 58,780 44,179 55,429

Summa eget kapitel 20,142 23,961 27,278

Övriga långfristiga skulder 0 5,000 5,015

Summa långfristiga skulder 0 5,000 5,015

Kortfristiga avsättningar 8,158 6,436 9,428

Övriga kortfristiga skulder 30,480 8,782 13,707

Summa kortfristiga skulder 38,638 15,218 23,136

S:a Eget kapital & skulder 58,780 44,179 55,429

**  Primarily consists of various note payables, including the convertible notes of 15.25M that was recently issued
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KÖNSÖLIDERAD RAPPÖRT Ö VER KASSAFLÖ DEN I SAMMANDRAG 

 

 

 

  

2018 2017 2018 2017 2017

TKEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Rörelseresultat -8,172 -4,888 -16,326 -10,891 -21535.77803

Avskrivningar på  anläggningsti l lgångar 1,469 770 2,851 773 2841

Betald ränta -215 -1 -348 -1 -435

Betald skatt -19 -5 -26 -8 -28

Valutakursvinst 9 -5 4 -10 66

Inci tamentsprogram 0 0 0 0 124

Valutakursdi fferens 810 2,333 1,485 2,201 -1552.52

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet -6,117 -1,796 -12,360 -7,936 -20,520

Förändring av rörelsefordringar -2,295 -3,603 0 -6,091 -13,151

Förändring av varulager -187 -68 102 -1,180 -1,426

Förändring av rörelseskulder 4,140 1,474 3,252 7,668 22,674

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,458 -3,992 -9,005 -7,539 -12,424

Förvärv av immateriella tillgångar -2,602 -2,279 -5,196 -11,956 -14,014

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -62 0 -1,794 -1,941

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 -6,762 -6,762

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,602 -2,342 -5,196 -20,513 -22,718

Summa kassaflöde före finansiering -7,060 -6,334 -14,201 -28,052 -35,142

Nyemission 0 0 10,031 24,880 33,920

Förändring av långfristiga skulder 10,163 10,469 3,424 10,469 5,652

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,163 10,469 13,455 35,349 39,572

Årets kassaflöde 3,102 4,135 -746 7,297 4,430

Likvida medel vid årets början 680 3,261 4,529 99 99

Likvida medel vid årets slut 3,782 7,396 3,782 7,396 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  30 juni  2018 -16,679 -16,679

Valutakursdi fferens 2,571 2,571

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

Konvertibla  skuldebrev 60 2,853 2,913

Utgående balans 30 juni 2018 1,226 0 57,090 1,018 -39,192 20,142

Eget kapitalAktiekapital

Pågående 

emission

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Periodens 

resultat

2018 2017 2018 2017 2017

TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Periodens kassaflöde 3,102 4,135 -746 7,297 4,430

Kassaflöde / aktie före och efter utspädning (SEK) ¹ 0.21 0.50 -0.05 0.90 0.47

6/ 30/ 2018 12/ 31/ 2017

Soliditet 34.3% 49.2%

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

Eget kapital per aktie (kr) 1.35                          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 2018 2017 2017

TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec

Nettoomsättning 2,112 917 5,644 917 13,430

Kostnad för sålda varor / tjänster -882 -182 -1,814 -182 -4,289

Bruttoresultat 1,230 736 3,830 736 9,140

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -3,762 -3,398 -7,238 -5,811 -14,146

Övriga rörelseposter*** 0 0 0 -2,529 -2,749

Avskrivningar/Amorteringar -384 -208 -768 -208 -988

Rörelseresultat -2,917 -2,870 -4,176 -7,812 -8,743

Övriga finansiella poster 21 -2 59 -6 -30

Resultat före skatt -2,896 -2,872 -4,117 -7,818 -8,773

Skatt 0 -5 0 -5 0

Periodens resultat -2,896 -2,877 -4,117 -7,823 -8,773

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

 

 

 

  

TSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Immateriella tillgångar 6,894 4,450 7,438

Materiella anläggningstillgångar 837 994 1,060

Finansiella anläggningstillgångar 12,459 12,459 12,459

Summa anläggningstillgångar 20,189 17,902 20,957

Varulager 1,400 659 1,409

Kortfristiga fordringar 6,272 842 7,519

Övriga omsättningstillgångar 47,314 22,065 32,755

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 2,865 5,791 3,990

Summa omsättningstillgångar 57,850 29,358 45,673

S:a Tillgångar 78,039 47,260 66,630

Summa eget kapitel 45,263 28,287 42,293

Övriga långfristiga skulder 0 5,000 5,000

Summa långfristiga skulder 0 5,000 5,000

Kortfristiga avsättningar 6,553 5,031 7,191

Övriga kortfristiga skulder 26,224 8,943 12,146

Summa kortfristiga skulder 32,777 13,974 19,337

S:a Eget kapital & skulder 78,039 47,260 66,630
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Ticker: HOYLU  

 

 

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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