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Delä rsräpport Q3, 2018, o versikt 
 FÖ RSTA NIÖ MA NADERNA 2018 

• Ömsä ttningen fo r de fo rstä nio mä nädernä vär 20,4 MSEK (15,8) 

• Bruttomärginälen vär 69% (69) 
• Ro relsefo rlusten vär 22,0 MSEK (17,7) 
• Resultät efter skätt uppgick till -22,9 MSEK (-18,0) 
• Resultät per äktie vär -1,57 SEK (-2,05) TREDJE KVARTALET 2018 

• Ömsä ttningen fo r det tredje kvärtälet vär 9,0 MSEK (5,9) 
• Bruttomärginälen vär 67% (67) 
• Ro relsefo rlusten vär 5,7 MSEK (6,8) 
• Resultät efter skätt uppgick till -6,2 MSEK (-7,1) 
• Resultät per äktie uppgick till -0,42 SEK (-0,70) KÖMMENTARER TILL BALANSRA KNINGEN 

• Summä tillgä ngär vid periodens utgä ng vär 56,5 MSEK (40,7) 
• Summä likvidä medel vid periodens utgä ng vär 1,3 MSEK (1,3) 
• Summä kortfristigä fordringär vid periodens utgä ng 10,9 MSEK (5,7) 
• Summä kortfristigä ävsä ttningär vid periodens utgä ng vär 9,7 MSEK (5,5) 
• Summä skulder vid periodens utgä ng vär 43,4 MSEK (19,9) 
• Eget käpitäl vid periodens utgä ng uppgick till 13,2 MSEK (20,8) 
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VIKTIGA HA NDELSER I TREDJE KVARTALET 

• Hoylu ingick ä terfo rsä ljär- och distributionsävtäl med Diversified, ett fullservice system- och teknikintegrätionsfo retäg bäserät i New Jersey, USA. 
• Mottog order och muntligä fo rpliktelser gä llände order fo r leveräns i Q3 och Q4 till ett vä rde äv cä. 11 MESK frä n kunder sä som Holländ Americä Line, Skänskä, Däimler, Bene, Bärton Mälow och LAX Integräted Express Solutions. 
• Ingick ä terfo rsä ljär- och distributionsävtäl med ED Corp, ett fullservice system-, mediä- och teknikintegrätionsfo retäg med sä te i Sydkoreä och kontor i Vietnäm, Hong Kong, Kinä, Singäpore och USA. 
• Sätoshi Näkäjimä änstä lldes som CTÖ och President fo r Hoylu Jäpän. 
• Hoylu mottog order frä n USA:s ärme  fo r Hoylus mjukvärä och storformäts Hoylu Wäll-system som skäll änvä ndäs som digitäl ärbetsytä och verktyg fo r ätt sto djä sämärbete, processplänering och ide generering. 
• Mottog order frä n InterSystems, ett mjukvärufo retäg med fokus pä  hä lso- och sjukvä rd, fo retägslo sningär och offentlig verksämhet med huvudkontor i USA. 
• Mottog order frä n USA:s flygväpen fo r Hoylus mjukvärä och multiplä storformäts Hoylu Wäll-system ätt änvä ndäs som digitäl ärbetsytä och verktyg fo r innovätion och sämärbete. Hoylus mjukvärä kommer inställeräs pä  flerä orter och änvä ndäs fo r ätt skäpä en gemensäm digitäl miljo  inom bestä llände division. Ördern skäll levereräs i Q4 2018 och här ett ordervä rde pä  3 670 000 SEK. 
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Vi här genomfo rt ett äntäl viktigä uppdäteringär äv produkternä fo r ätt o kä rä ckvidd, erbjudä nyä oftä efterfrä gäde funktioner och go rä det lä ttäre fo r sto rre fo retäg ätt bo rjä änvä ndä Hoylus produkter. Hä r ä r nä grä äv de viktigäre nyheternä: VISUELLA DELTAGARE I CÖNNECTED WÖRKSPACES 

Allä Connected Workspäces™ visär nu änslutnä änvä ndäre som ä r koppläde till en ärbetsytä. Anvä ndärnä representeräs som ikoner i den o vre ho grä delen äv skä rmen. Ikonernä visär i reältid änslutnä änvä ndäre och uppdäteräs sä  fort nä gon ny änsluter eller lä mnär ärbetsytän. 
 

BAKGRUNDER ÖCH RUTNA T Anvä ndäre kän nu lä sä element mot en bäkgrund i en ärbetsytä, vilket ger mo jlighet ätt skäpä speciälänpässäde mällär och formulä r. Ett obegrä nsät äntäl element kän lä säs mot bäkgrunden, vilket ocksä  ger mo jlighet ätt skäpä ”snä ppbärä” rutnä t fo r ätt orgäniserä element. 
  
 

 

 

 

Anslutna användare för alla delade arbetsytor visas 

som ikoner med användarens initialer i den övre 

högra delen av skärmen. 

 

 

Ta en bild och välj “bakgrund” för att 
placera den på arbetsytan och skapa 

en specialanpassad bakgrund. 

Ett rutnät finns som stöd för element 
som låses till bakgrunden. Detta för att 
lättare placera och linjera element 
eller objekt horisontellt och vertikalt. 
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FÖ RBA TTRAT BILDBIBLIÖTEK Hoylu Suite äpplikätioner erbjuder nu ett fo rbä tträt bildbibliotek fo r import äv bilder. Dettä go r det smidigäre ätt skäpä mäppär med bilder och element fo r snäbbäre och enkläre import till ärbetsytän. Vi här ocksä  lägt till sto d fo r SVG-filer. 
 

 

 

 

EVENEMANG ÖCH KUNDAKTIVITETER 

TRA NING FÖ R DIVERSIFIED  
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 AIR FÖRCE DEMÖ 

 LG TECH TÖUR 
 AUTÖDESK FÖ RBEREDELSER 

 BESÖ K HÖS DAIMLER 
 

BESÖ K HÖS PRÖCTER & GAMBLE 
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UNIVERSITY of CÖNNECTICUT HCT DUBAI UNIVERSITY 

 SKANSKA FUTURE LAB 
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VD:s kommentärer Ett vä xände äntäl orgänisätioner vä ljer Hoylu fo r ätt lo sä sinä sämärbetsbehov. Momentum o käde i Q3 med 9 MSEK i intä kter, en o kning med 50% jä mfo rt med Q2. Vä r strätegi som gä r ut pä  ätt jobbä nä rmre vä rä storfo retägskunder bo rjär ge resultät. Vi fick ytterligäre order frä n Holländ Americä Line, Däimler, Skänskä, Bärton Mälow och ändrä som fortsä tter ätt se positivä resultät frä n sinä orgänisätioner. Vi fick ocksä  ett äntäl nyä kunder i olikä bränscher inklusive byggnädsbränschen dä r LINXS här inställerät Hoylu fo r ätt änvä ndä fo r det storä infrästrukturprojektet män driver pä  LAX flygplätsen i Los Angeles. Vi fick ordrär frä n bä de USA:s ärme  och flygväpen med ett sämlät vä rde pä  o ver 4 MSEK och leveräns i Q4. Vi fortsätte ätt expänderä vä rt globälä pärtner- och ä terfo rsä ljärnä tverk. Vi signeräde ett ä terfo rsä ljärävtäl med Diversified US som här fler ä n 30 kontor och jobbär ä t Fortune 500-kunder runt om i vä rlden. Vi signeräde ocksä  ett ä terfo rsä ljärävtäl med ED Corp som sko ter om 750 skolor med fler ä n 50 000 studenter och de fo rvä ntäs bo rjä sä ljä Hoylus mjukvärulicenser i mitten äv november. Vi registreräde officiellt Hoylu Jäpän KK i Q3 och vär glädä ätt meddelä ätt Sätoshi Näkäjimä änslutit till Hoylu som CTÖ och President fo r Hoylu Jäpän. Efter ätt hä mo tt de sä kerhetskräv som vä rä sto rstä kunder stä ller skiftär vi nu fokus mot ätt vä xä äntälet SääS-änvä ndäre (Softwäre äs ä Service). Kundernä kän nu änvä ndä Azure Active Directory till ätt äutentiserä änvä ndäre inom sin domä n sä  ätt de äutomätiskt kommer ä t Hoylus Connected Workspäces™, vilket skäpär en snäbbäre och enkläre änvä ndärupplevelse som kundernäs IT-ävdelningär enkelt kän implementerä och sko tä. Vä r produktportfo lj fo rbä tträs kontinuerligt och kundernä kän änvä ndä vä rä produkter dägligen fo r plänering, processflo den, mind mäps, dokumentgränskning, bräinstorming, schemälä ggning och mycket mer. Vi här uto kät vä r rä ckvidd genom ätt mo jliggo rä ätt i stort sett vilken webbuppkoppläd pryl som helst kän änslutä, frä n storä interäktivä projektorvä ggär till bä rbärä dätorer och mobiler, ällt kombinerät fo r ätt mo jliggo rä plätsoberoende sämärbete med sto d fo r ett stort äntäl sprä k fo r en unik personäliseräd upplevelse. 
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UTSIKTER FRAMA T Vä rt momentum fortsä tter ätt o kä och vi kommer hä tillvä xtfokus genom ätt fo rstä rkä vä rä relätioner med kunder och pärtners. Vi här ett äntäl sto rre mo jligheter inom stätlig och offentlig verksämhet, utbildning och fo r kä ndä globälä värumä rken. Vi gick in i Q4 med en stärk orderstock och ä r dä rfo r sä krä pä  ätt vä r tillvä xt kommer fortsä ttä. Vä rt mä l ä r EBITDA positivä i Q4. 

   HA NDELSER EFTER PERIÖDENS SLUT 

• En order frä n Wällbridge, ett globält fullservice byggfo retäg med huvudkontor i Detroit MI här mottägits. Ördern innebä r en uto kning äv Hoylus äffä rer inom byggnädsindustrin och ä r ä mnäd fo r ett projekt med prestigeärkitektur som skäll levereräs till en slutkund inom USA:s bilindustri. 
• Hoylu kungjorde ätt ett tillä gg till ä terfo rsä ljärävtälet med sydkoreänskä ED Corp signeräts. Tillä gget sä tter en prognos fo r SääS-intä kter med ett mä l pä  1000 skä rmär i 750 skolor och identifierär sämtidigt ytterligäre tillvä xtmo jligheter med 15 000 studentlicenser per mä näd. 
• Det kungjordes ätt Jon Ullmärk kommer ätt bli Generäl mänäger fo r EMEA och vice VD fo r Hoylu AB med stärt 1:ä december 2018. Jon ä r fo r nä rvärände styrelseledämot i Hoylu AB och kommer värä bäseräd i Stockholm och räpporterä till Stein Revelsby. 
• Hoylus styrelse beslutäde ätt genomfo rä en riktäd emission äv konvertibler till vissä äktieä gäre pä  10 MSEK. Styrelsen beslutäde ocksä  ätt, villkorät ett godkä nnände frä n en exträ bolägsstä mmä, genomfo rä en repärätionsemission äv konvertibler med fo reträ desrä tt fo r o vrigä äktieä gäre pä  10 MSEK till sämmä villkor fo r ätt repärerä utspä dningen äv den fo rstä emissionen.  

 

STEIN REVELSBY 
VD 
NOVEMBER 2018  
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Finänsiell informätion 
 ÖMSA TTNING ÖCH LÖ NSAMHET Ömsä ttningen fo r de fo rstä nio mä nädernä 2018 uppgick till 20,4 MSEK (15,8) och bestod äv intä kter frä n fo rsä ljning äv Hoylu Suite viä ä terfo rsä ljäre, Hoylu Wäll, mjukväruprojekt och professionellä tjä nster. Kostnäder fo r sä ldä väror och tjä nster vär 6,4 MSEK (4,9) och EBITDA uppgick till -17,7 MESK (-16,1). Ro relseresultätet vär -22,0 MSEK (-17,7). Nettoresultätet fo r de fo rstä nio mä nädernä 2018 uppgick till -22,9 MSEK (-18,0). FINANSIELL SITUATIÖN Kässäflo det fo r den lo pände verksämheten de fo rstä nio mä nädernä 2018 uppgick till -10,6 MESK (-14,7). Kässäflo det frä n investeringsäktiviteter uppgick till -7,3 MSEK (-23,0) och kässäflo det frä n finänsieringsäktiviteter uppgick till 14,6 MSEK (38,9). Kässäflo det fo r de fo rstä nio mä nädernä 2018 vär -3,3 MSEK (1,2) och likvidä tillgä ngär vid periodens utgä ng vär 1,3 MSEK (1,3). Hoylu kommer ätt o vervä gä ätt fo rstä rkä sitt ärbetskäpitäl genom nyemission vid behov fo r ätt finänsierä tillvä xt med mä lsä ttning ätt mäximerä vä rdeskäpände och ätt minimerä utspä dning fo r existerände äktieä gäre. 
 

 

KAPITALISERADE ÖMKÖSTNADER Hoylu fortsä tter sinä investeringär i forskning och utveckling kopplät till Hoylus Anytime Colläborätion och produkten Insight. Under de fo rstä nio mä nädernä uppgick kostnädernä fo r forskning och utveckling till 7,3 MSEK, vilket motsvärände 19% äv Hoylus totälä driftskostnäder. ANSTA LLDA & ÖRGANISATIÖN Hoylu här en personälstyrkä pä  totält 29 personer; 20 i USA, 8 i EU, och 1 i Jäpän. Hoylus huvudkontor ligger i Mälmo , Sverige.  Produkthäntering och mjukväruutveckling ä r bäserät i Seättle, USA. AVSKRIVNINGAR & AMÖRTERINGAR Immäteriellä och mäteriellä tillgä ngär täs upp till änskäffningsvä rdet, minus ävskrivningär. Utgifter som ä r direkt hä nfo rligä till tillgä ngärnäs kostnäder rä knäs in i tillgä ngens vä rde.  Amortering och ävskrivningär ä r linjä r enligt fo ljände:       Goodwill     10 ä r      Andrä immäteriellä tillgä ngär   5 ä r      Mäskiner och utrustning   3 ä r      Mo bler och fäst inredning  5 ä r 
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MARKNAD Den globälä märknäden fo r Enterprise Colläborätion uppskättäs ätt vä xä frä n 26,7 miljärder USD ä r 2016 till 49,5 miljärder USD ä r 2021, en sämmäntägen ä rlig tillvä xttäkt pä  13,2%.¹  Den globälä märknäden fo r mjukvärä fo r Enterprise Colläborätion-lo sningär berä knäs vä xä frä n 7,1 miljärder USD ä r 2015 till 8,4 Miljärder USD ä r 2020.² Hoylus huvudsäkligä märknäd ä r Europä och USA, men Hoylu här ä ven etäblerät relätioner med ä terfo rsä ljäre pä  de äsiätiskä märknädernä.  Fo retäget tror ätt fo retäg med fler ä n 50 änstä lldä kommer ätt värä de huvudsäkligä ko pärnä äv Hoylus lo sningär fo r Enterprise Colläborätion. Dätä frä n ÖECD SDBS dätäbäs visär ätt det finns ungefä r 640 000 fo retäg totält med minst 50 änstä lldä pä  Hoylus sto rstä märknäder med totält 150 000 sä dänä fo retäg enbärt 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 fänns ingä tränsäktioner med nä rstä ende under perioden Kälender 2018 Delä rsräpport – Q4 2018  8:e februäri 2019 Delä rsräpport – Q1 2019  16:e mäj 2019 A rsstä mmä   16:e mäj 2019 

 

RISKER ÖCH ÖSA KERHETSFAKTÖRER Att investerä i Hoylu ä r fo rknippät med vissä risker.  Hoylus verksämhet pä verkäs, och kän kommä ätt pä verkäs, äv ett otäl fäktorer helt eller delvis utom Hoylus kontroll. Sä dänä fäktorer kän negätivt pä verkä fo retägets verksämhet, finänsiellä position och vinster i främtiden och kän ledä till en sä nkning äv äktievä rdet vilket kän ledä till ätt investeräre helt eller delvis kän fo rlorä sin investering. Vissä risker kän hä ätt go rä med fo retäget, medän ändrä kän värä oberoende äv fo retäget. Investeräre bo r noggränt änälyserä specifikä riskfäktorer sä vä l som ännän informätion i fo retägsbeskrivningen, innän beslut fättäs om ätt investerä i fo retäget eller inte. REDÖVISNINGSPRINCIPER Dennä delräpport fo r Hoylu här upprä ttäts i enlighet med A rsredovisningslägen, bokfo ringsnä mndens ällmä nnä rä d om konsolideräde finänsiellä räpporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenskä lägärnä om vä rdepäppersmärknäden. Rämverket K3 fo r finänsiell räpportering ä r jä mfo rbärt med “Internätionäl Finänciäl Reporting Ständärd’s (IFRS) for smäll änd medium enterprises”. Moderboläget här änvä nt sämmä principer fo r bokfo ring och vä rdering som Hoylu.  REVISÖRSGRANSKNING Dennä räpport här inte värit fo remä l fo r sä rskild gränskning äv fo retägets revisor. 
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AKTIER Hoylus äktier kän händläs pä  Näsdäq First North i Stockholm.  Det totälä äntälet äktier i slutet äv perioden uppgick till 14 865 711. ÖM HÖYLU Hoylu ä r ett innovätivt fo retäg som levererär lo sningär fo r digitälä ärbetsytor. Hoylu Suite ä r det 

oumbä rligä verktyget som mo jliggo r fo r fo retäg ätt levererä ho gkvälitätivt sämärbete pä  den modernä ärbetsplätsen med funktionen ätt änvä ndä vilken enhet som helst, fo r ätt ärbetä smärtäre och roligäre inom olikä bränscher som sä som teknik, lä kemedel, konstruktion, entreprenäd, tillverkning, resor, gä stfrihet, gräfisk design och mä ngä fler.  Fo r mer informätion beso k: www.hoylu.com  eller www.introduce.se/foretäg/hoylu
 

http://www.hoylu.com/
http://www.introduce.se/foretag/hoylu
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Finänsiellä räpporter de fo rstä nio mä nädernä 2018 

 KÖNSÖLIDERAD RESULTATRA KNING I SAMMANDRAG 

 

  

2018 2017 2018 2017 2017

TSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Nettoomsättning 8,979 5,942 20,405 15,831 27,322

Kostnad för sålda varor / tjänster -2,961 -1,969 -6,389 -4,849 -8,632

Bruttoresultat 6,018 3,973 14,017 10,982 18,690

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -10,247 -9,939 -31,721 -24,537 -34,589

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

Avskrivningar/Amorteringar -1,430 -864 -4,280 -1,638 -2,888

Rörelseresultat -5,659 -6,830 -21,984 -17,722 -21,536

Övriga finansiella poster -528 -218 -855 -228 -375

Resultat före skatt -6,187 -7,048 -22,839 -17,950 -21,911

Skatt 0 -5 -26 -10 -28

Periodens resultat -6,187 -7,053 -22,866 -17,959 -21,938

-                           -                           -                           -                           -                           

Nyckeltal: -                           -                           -                           -                           -                           

Bruttomarginal 67.0% 66.9% 68.7% 69.4% 68.4%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning -0.42 -0.70 -1.57 -2.05 -2.35

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 14,865,711 10,073,332 14,610,003 8,761,481 9,334,444

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

 

 

  

TSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

Immateriella tillgångar 38,430 23,750 29,852

Ackumulerade avskrivningar -6,038 -1,335 -2,371

Immateriella tillgångar 32,392 22,415 27,481

Materiella anläggningstillgångar 2,404 2,314 2,429

Ackumulerade avskrivningar -1,019 -271 -470

Materiella anläggningstillgångar 1,386 2,043 1,960

Finansiella anläggningstillgångar 7,040 6,454 6,482

Summa anläggningstillgångar 40,818 30,912 35,923

Varulager 1,728 1,353 1,826

Kortfristiga fordringar 10,908 5,655 10,819

Övriga omsättningstillgångar 1,795 1,508 2,332

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 1,265 1,294 4,529

Summa omsättningstillgångar 15,697 9,809 19,506

S:a Tillgångar 56,515 40,721 55,429

Summa eget kapitel 13,153 20,793 27,278

Övriga långfristiga skulder 0 5,000 5,015

Summa långfristiga skulder 0 5,000 5,015

Kortfristiga avsättningar 9,705 5,469 9,428

Övriga kortfristiga skulder 33,658 9,459 13,707

Summa kortfristiga skulder 43,362 14,928 23,136

S:a Eget kapital & skulder 56,515 40,721 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 Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Rörelseresultat -5,659 -6,830 -21,984 -17,722 -21535.77803

Avskrivningar på anläggningstillgångar 1,430 864 4,280 1,638 2841

Betald ränta -61 61 -409 -1 -435

Betald skatt 0 -5 -26 -8 -28

Valutakursvinst 0 0 4 -10 66

Incitamentsprogram 0 0 0 0 124

Valutakursdifferens -535 -153 947 2,103 -1552.52

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet -4,825 -6,063 -17,187 -14,000 -20,520

Förändring av rörelsefordringar 242 -672 242 -6,763 -13,151

Förändring av varulager -4 -173 98 -1,353 -1,426

Förändring av rörelseskulder 3,039 -290 6,291 7,378 22,674

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,548 -7,198 -10,556 -14,738 -12,424

Förvärv av immateriella tillgångar -2,080 -2,442 -7,276 -14,398 -14,014

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -32 0 -1,826 -1,941

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,080 -2,474 -7,276 -22,986 -22,718

Summa kassaflöde före finansiering -3,628 -9,672 -17,832 -37,724 -35,142

Nyemission 0 0 10,031 30,349 33,920

Förändring av långfristiga skulder 1,111 3,570 4,535 8,570 5,652

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,111 3,570 14,566 38,919 39,572

Årets kassaflöde -2,517 -6,102 -3,266 1,195 4,430

Likvida medel vid årets början 3,782 7,396 4,531 99 99

Likvida medel vid årets slut 1,265 1,294 1,265 1,294 4,529
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KÖNSÖLIDERADE 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 -22,635 -22,635

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 -22,510 27,282

Resultat 1 jan 2018 ti l  30 sep 2018 -22,672 -22,672

Valutakursdi fferens 1,493 1,493

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

Konvertibla  skuldebrev 60 2,853 2,913

Utgående balans 30 setember 2018 1,226 0 57,090 -60 -45,182 13,073

Eget kapitalAktiekapital

Pågående 

emission

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Periodens 

resultat

2018 2017 2018 2017 2017

TSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Periodens kassaflöde -2,517 -6,102 -3,266 1,195 4,430

Kassaflöde / aktie före och efter utspädning (SEK) ¹ -0.17 -0.61 -0.22 0.14 0.47

9/ 30/ 2018 12/ 31/ 2017

Soliditet 23.3% 49.2%

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

Eget kapital per aktie (kr) 0.88                          2.41                          

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



FINANSIELLA RAPPORTER DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 
2018 
 

Sidä 16 

MÖDERBÖLAGETS RESULTATRA KNING I SAMMANDRAG 

 

 

 

 

 

  

2018 2017 2018 2017 2017

TSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Nettoomsättning 2,660 3,669 8,304 4,586 13,430

Kostnad för sålda varor / tjänster -1,069 -1,182 -2,842 -1,364 -4,289

Bruttoresultat 1,591 2,487 5,462 3,223 9,140

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -2,258 -3,211 -9,496 -9,022 -14,146

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

Avskrivningar/Amorteringar -384 -274 -1,152 -482 -988

Rörelseresultat -1,051 -998 -5,185 -8,810 -8,743

Övriga finansiella poster -293 -216 -234 -222 -30

Resultat före skatt -1,344 -1,214 -5,419 -9,033 -8,773

Skatt 0 0 0 -5 0

Periodens resultat -1,344 -1,214 -5,419 -9,037 -8,773

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

 

 

 

  

TSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

Immateriella tillgångar 6,621 4,268 7,438

Materiella anläggningstillgångar 725 1,171 1,060

Finansiella anläggningstillgångar 12,459 12,459 12,459

Summa anläggningstillgångar 19,805 17,899 20,957

Varulager 1,314 718 1,409

Kortfristiga fordringar 3,802 2,552 7,519

Övriga omsättningstillgångar 53,817 27,376 32,755

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 161 543 3,990

Summa omsättningstillgångar 59,094 31,189 45,673

S:a Tillgångar 78,899 49,088 66,630

Summa eget kapitel 43,914 30,643 42,293

Övriga långfristiga skulder 0 5,000 5,000

Summa långfristiga skulder 0 5,000 5,000

Kortfristiga avsättningar 7,051 4,447 7,191

Övriga kortfristiga skulder **** 27,935 8,997 12,146

Summa kortfristiga skulder 34,985 13,445 19,337

S:a Eget kapital & skulder 78,899 49,088 66,630

****  Primarily consists of various note payables, including the convertible notes of 15.25M that was recently issued
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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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