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Delä rsräpport Q4, 2018, o versikt FJA RDE KVARTALET 2018 

• Omsä ttningen fo r det tredje kvärtälet vär 13,1 MSEK (11,5) 
• Bruttomärginälen vär 70% (67) 
• EBITDA vär -1,1 MSEK (-2,7) 
• Ro relsefo rlusten vär 4,3 MSEK (3,8)  * 

• Resultät efter skätt uppgick till -5,1 MSEK (-4,0)  ** 

• Resultät per äktie uppgick till -0,35 SEK (-0,35) *  Som tidigäre ännonseräts här Hoylu beslutät ätt inte fortsä ttä ätt erbjudä storformäts skä rmär. Istä llet fo r ätt lä tä tillverkä och distribuerä skä rmär under eget värumä rke här Hoylu vält ätt sämärbetä med ledände tillverkäre som NEC och LG. Som ett resultät äv dettä här Hoylu skrivit äv totält 1,7 MSEK kopplät till immäteriellä tillgä ngär fo rvä rväde frä n Nädä Yädä AB och ändrä reläteräde tillgä ngär som en del i den ä rligä pro vningen äv nedskrivningsbehovet.  I tillä gg; kostnäden fo r den ä rligä ävskrivningen uppgick till 1,4 MSEK. ** Rä ntekostnäder fo r kvärtälet uppgick till 0,7 MSEK. HELA RET 2018 

• Intä kternä fo r helä ret uppgick till 33,4 MSEK (27,3) 
• Bruttomärginälen vär 69 procent (68) 
• EBITDA fo r helä ret vär -19,2 MSEK (-16,3) 
• Ro relsefo rlusten uppgick till 26,6 MSEK (22,2) 
• Resultät efter skätt uppgick till -28,4 MSEK (-22,6) 
• Resultätet per äktie uppgick till -1,93 SEK (-2,43) KOMMENTARER TILL BALANSRA KNINGEN 

• Summä tillgä ngär vid periodens utgä ng vär 57,9 MSEK (55,4) 
• Summä likvidä medel vid periodens utgä ng vär 0,5 MSEK (4,5) 
• Summä kortfristigä fordringär vid periodens utgä ng 13,3 MSEK (10,8) 
• Summä kortfristigä ävsä ttningär vid periodens utgä ng vär 9,0 MSEK (9,4) 
• Summä skulder vid periodens utgä ng vär 50,0 MSEK (23,1)  *** 

• Eget käpitäl vid periodens utgä ng uppgick till 7,4 MSEK (27,2) ** I bälänsrä kningen fo r 2018 ingä r diverse skulder, inklusive konvertibellä n till ett vä rde äv 25,5 MSEK som gävs ut under 2018. 
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VIKTIGA HA NDELSER I FJA RDE KVARTALET 

• Mottog order frä n Wällbridge, ett globält byggfo retäg med huvudkontor i Detroit, MI. Ordern innebä r ytterligäre en o kning inom byggbränschen och slutkunden ä r ett ämerikänskt bilfo retäg. Ordern häde ett vä rde äv drygt 416 000 SEK.  
• Det tillkä nnägävs ätt Hoylu signerät ett tillä gg till ä terfo rsä ljärävtälet med sydkoreänskä integräto ren ED Corp. Dettä tillä gg sä tter en prognos fo r SääS-intä kter med ett mä l pä  1000 interäktivä skä rmär pä  750 skolor sämt en ytterligäre tillvä xtpotentiäl bäseräd pä  15 000 studentlicenser per mä näd. 
• Det tillkä nnägävs ätt Jon Ullmärk blir ny 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. Jon kommer värä bäseräd i Stockholm och räpporterä till Stein Revelsby. 
• Styrelsen beslutäde ätt ge ut konvertibler uppgä ende till 10 MSEK med undäntäg fo r äktie-ä gäres fo reträ desrä tt och riktät till vissä äktieää gäre (riktäd emission). Emissionen fullbordädes i november 2018. 
• I tillä gg beslutäde styrelsen ätt genomfo rä ytterligäre en emission äv konvertibler med ett täk pä  10 MSEK med undäntäg fo r äktieä gäres fo reträ desrä tt fo r de äktieä gäre som ej deltog i den riktäde emissionen fo r ätt repärerä utspä dningseffekten äv den riktäde emissonen (repärätionsemission). Totält ällokerädes 1,1 MSEK i repärätionsemissionen vilket godkä ndes äv styrelsen i december 2018. 
• Hoylu tecknäde nytt konträkt med USA:s flygväpen fo r ätt fo rse dem med mjukvärä, hä rdvärä och licenser fo r utbildning och plänering. USA:s flygväpen här ocksä  genomfo rt en sä kerhetsutvä rdering vilket kän värä till nyttä fo r ändrä potentiellä militä rä kunder och sto rre fo retäg. 
• Vi o käde ärbetsinsätsen och fo rdjupäde sämärbetet med Däimler genom nyä konträkt fo r modifiering äv vä rä produkter fo r ätt skäpä nyä mo jligheter till innovätionsärbete och ide generering specifikt fo r fordonsindustrin. Vi fo rutser fortsätt o kät engägemäng med Däimler under 2019 med multiplä teäm och äktiviteter. 
• Vi ökade arbetsinsatsen för Holland America Line med nya kontrakt för bl.a. en mobilapplikation som 

skall släppas den 14:e februari 2019. Dessa aktiviteter skapar en hävstångseffekt för vår mjukvara inom 

organisationen när det gäller planering, produktutveckling, dokumentation och marknadsföring. De har 

också skapat värdefulla användarfall samt nya applikationer och användningsområden av 

samarbetsmjukvara, som är tillämpbara i andra företag och organisationer. 

• Vi släppte ett antal nya uppdateringar av Hoylu-mjukvaran med syfte att göra större installationer 

enklare och säkrare och möta de krav som de största och mest krävande kunderna ställer på mjukvara 

idag. Detta för att kunna erbjuda enklare delning av dokument och arbete och samtidigt möta striktare 
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krav på dataintegritet och säkerhet. Under året har vi framgångsrikt genomfört ett antal externa 

säkerhetsgranskningar för att kvalificera oss som leverantör åt större kunder. 

 Holländ Americä Line Nävigätor mobiläpplikätion 

  AUTODESK UNIVERSITY 
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  Utbildning, Aoyämä University 

Themed Entertäinment Associätion Bridging Digitäl + Physicäl Pänel 

 

 Utbildning, ämerikänskä flygväpnet 
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VD:s kommentärer Hoylus stärkä tillvä xt fortsätte i fjä rde kvärtälet och dettä innebä r tvä  kvärtäl i räd med nä stän 50% omsä ttningstillvä xt. Vi kom nä rä vä rt mä l ätt nä  ett nollresultät i EBITDA med ett resultät pä  minus 1,1 MSEK. Sämtidigt som vi fokuserär pä  ätt ärbetä nä rmre vä rä sto rstä kunder fo r ätt vä xä dessä äffä rer ser vi ocksä  ätt vä rä pärtner och ä terfo rsä ljäre vä xer och skäpär nyä mo jligheter. A terkommände order frä n existerände kunder sä som Holländ Americä Line, Däimler, Suffolk, Wällbridge, InterSystems m.fl. visär ätt vi tillfo r kundnyttä i en märknäd med en mycket stor potentiäl.  Vi levereräde mjukvärä och storformäts Hoylu Wäll-system till ämerikänskä fo rsväret och flygväpnet med ett kombinerät vä rde pä  o ver 4 MSEK i kvärtälet. Affä rernä fo rvä ntäs värä en bo rjän pä  en uto käd relätion med ämerikänskä flygväpnet under kommände ä r. I synnerhet fo rvä ntär vi oss en märkänt o kning äv slutänvä ndäre under 2019 som resultät äv dennä process. Vi o käde ocksä  insäts och engägemäng fo r Däimler med nyä konträkt fo r ätt modifierä produkternä fo r ätt ädresserä internä behov kring innovätionsärbete och bräinstorming fo r fordonsindustrin. Vi fo rvä ntär fortsätt engägemäng med Däimler under 2019 med flertälet olikä teäm och äktiviteter. Vi o käde ocksä  ärbetsinsätsen fo r Holländ Americä Line med nyä konträkt fo r bl.ä. en mobiläpplikätion som skäll slä ppäs i mitten äv februäri 2019. Dessä äktiviteter skäpär en hä vstä ngseffekt fo r vä r mjukvärä inom orgänisätionen fo r plänering, produktutveckling, dokumentätion och märknädsfo ring och här skäpät vä rdefullä änvä ndärfäll sämt nyä äpplikätioner och änvä ndningsomrä den äv sämärbetsmjukvärä, som ä r tillä mpbärä i ändrä fo retäg och orgänisätioner. Mobiläpplikätionen kommer skäpä mervä rde ä t uppskättningsvis 1,5 miljoner slutänvä ndäre under kommände tolv mä näder sämt skäpä nyä mo jligheter fo r besä ttningärnä pä  Holländ Americä Lines färtyg till ätt effektiviserä sitt ärbete och dä rmed ge snäbb ä terbetälning äv investeringen. Under ä ret slä ppte vi ocksä  ett äntäl nyä uppdäteringär äv Hoylu Suite med syfte ätt go rä sto rre inställätioner enkläre och sä kräre och mo tä de kräv som de sto rstä och mest krä vände kundernä stä ller pä  mjukvärä idäg. Dettä fo r ätt kunnä erbjudä enkläre delning äv dokument och ärbete och sämtidigt mo tä striktäre kräv pä  dätäintegritet och sä kerhet. Under ä ret här vi främgä ngsrikt genomfo rt ett äntäl externä sä kerhetsgränskningär fo r ätt kvälificerä oss som leveränto r ä t sto rre kunder. Hoylus ”Connected Workspäces™” skiljer sig fundämentält frä n ändrä lo sningär pä  märknäden pä  sä  sä tt ätt äll informätion som beho vs fo r ett teäm sämläs pä  ett och sämmä stä lle. I mä ngä orgänisätioner säknäs dennä mo jlighet och informätionen ä r utspridd och fo rdeläd pä  mä ngä olikä verktyg vilket skäpär silos. Dettä go r det tidso dände ätt so kä efter informätion. Hoylus ”Connected Workspäces™” mo jliggo r istä llet synkronisering i reältid sämt koppling och änpässning till ändrä speciälistverktyg som änvä nds fo r olikä typer äv ärbete och processer som sker i grupp. Män här älltid ä tkomst till ärbetsytän (Connected Workspäce) viä en vänlig webblä säre och det krä vs ingen speciell hä rdvärä eller proprietä r plättform fo r ätt det skäll fungerä. Vä r produktportfo lj fortsä tter ätt fo rbä tträs och vä rä kunder änvä nder dägligen vä rä produkter fo r plänering, fo r ätt digitäliserä olikä typer äv processflo den, fo r ätt skäpä ”mind mäps”, genomfo rä 
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dokumentgränskningär, ide generering, schemälä ggning och mycket, mycket mer. Vi här o kät vä r rä ckvidd genom ätt tillse ätt i stort sett vilken Internet-uppkoppläd hä rdvärä som helst gä r ätt änvä ndä fo r ätt jobbä med Hoylus ”Connected Workspäces™”. Frä n storformäts projektorvä ggär till läptops och mobiltelefoner. Dettä fo r ätt mo jliggo rä sämärbete frä n vilken fysisk pläts som helst, nä rsomhelst, med sto d fo r ett stort äntäl olikä sprä k och mo jligheter ätt personifierä och änpässä upplevelsen. Efter ätt hä klärät äv de striktä sä kerhetskräv som mä ngä äv vä rä sto rstä kunder stä ller skiftär vi nu fokus mot ätt vä xä äntälet änvä ndäre och utvecklä vä r SääS-modell (mjukvärä som tjä nst).  Kundernä kän nu vä ljä ätt änvä ndä Microsoft Azure Active Directory fo r ätt äutentiserä änvä ndäre vilket fo renklär bä de fo r slutänvä ndäre och fo retägens IT-orgänisätioner.  UTSIKTER FRAMA T Hoylus momentum o kär och vi kommer fortsä ttä ätt vä xä genom ätt ärbetä nä rä vä rä viktigäste kunder och pärtner. Vä rt nä tverk äv ä terfo rsä ljäre skäpär kontinuerligt nyä mo jligheter inom en mä ngd olikä bränscher. Vi här mä ngä o ppnä mo jligheter hos bä de existerände kunder och nyä potentiellä inom bl.ä. myndigheter och offentlig verksämhet, i utbildningssektorn sämt hos fo retäg med storä globält kä ndä värumä rken.  Hoylu deltog nyligen i ISE 2019 (Integräted Systems Europe) som ä r en ä rligen ä terkommände mä ssä med fler ä n 1300 utstä lläre och 80 000 beso käre under mä ssäns fyrä dägär. Bäserät pä  ä terkoppling frä n existerände kunder och pärtners sämt frä n nyä potentiellä kunder kä nner vi oss sä krä pä  ätt vi här en mycket konkurrenskräftig produktportfo lj i den vä xände märknäden fo r digitälä sämärbetslo sningär.   HA NDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

• Tillkä nnägäv ny order frä n pärtner Venturä Globäl. Ordern här ett vä rde äv 270 000 SEK och inkluderär Hoylu Suite-mjukvärä sämt den unikä HoyluWäll. Systemet kommer inställeräs och änvä ndäs äv en myndighet i Dubäi med potentiäl ätt vä xä genom ätt expänderä till ändrä myndigheter.  
• Tillkä nnägäv nyä order frä n vä rä pärtner Bene och Polymediä. Totält ordervä rde vär 450 000 SEK fo r leveräns i Q1 2019. 
• Tillkä nnägäv ny order frä n Suffolk, ett USA-bäserät byggfo retäg och kund sedän tidigäre. Ordern skä levereräs under Q1 2019 och här ett vä rde motsvärände 740 000 SEK i produkter och mjukvärä och representerär mo jligheter som finns ätt vä xä inom orgänisätionen. 
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Finänsiell informätion OMSA TTNING OCH LO NSAMHET Omsä ttningen fo r de tolv mä nädernä 2018 uppgick till 33,4 MSEK (27,3) 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 10,3 MSEK (8,6) och EBITDA uppgick till -19,2 MESK       (-16,3). Ro relseresultätet vär -26,6 MSEK (-22,2). Nettoresultätet fo r de fo rstä nio mä nädernä 2018 uppgick till -28,4 MSEK (-22,6). FINANSIELL SITUATION Kässäflo det fo r den lo pände verksämheten de fo rstä nio mä nädernä 2018 uppgick till -16,6 MESK (-12,4). Kässäflo det frä n investeringsäktiviteter uppgick till --11,5 MSEK (-22,7) och kässäflo det frä n finänsieringsäktiviteter uppgick till 23,8 MSEK (39,5). Kässäflo det fo r tolv mä nädernä 2018 vär -4,0 MSEK (4,4) och likvidä tillgä ngär vid periodens utgä ng vär 0,5 MSEK (4,5). 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 OMKOSTNADER 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 10,9 MSEK, vilket motsvärände 20% äv Hoylus totälä driftskostnäder. ANSTA LLDA & ORGANISATION Hoylu här en personälstyrkä pä  totält 29 personer; 20 i USA, 8 i EU, och 1 i Jäpän. Hoylus huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.  Produkthäntering och mjukväruutveckling ä r bäserät i Seättle, USA. AVSKRIVNINGAR & AMORTERINGAR 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 OECD 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/ TRANSAKTIONER MED NA RSTA ENDE Det fänns ingä tränsäktioner med nä rstä ende under perioden Kälender 2018 Delä rsräpport – Q1 2019  16:e mäj 2019 A rsstä mmä   16:e mäj 2019 

 

RISKER OCH OSA KERHETSFAKTORER 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. REDOVISNINGSPRINCIPER 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.  REVISORSGRANSKNING 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. 
 

 

 

 

OM HOYLU 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 tolv mä nädernä 2018 

 KONSOLIDERAD RESULTATRA KNING I SAMMANDRAG 

 

  

2018 2017 2018 2017

TSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Nettoomsättning 13,072 11,490 33,473 27,322

Kostnad för sålda varor / tjänster -3,874 -3,782 -10,301 -8,632

Bruttoresultat 9,198 7,708 23,172 18,690

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -10,348 -10,277 -42,402 -35,072

Övriga rörelseposter* 0 0 0 -3,014

Avskrivningar/Amorteringar -3,155 -1,251 -7,419 -2,841

Rörelseresultat -4,304 -3,819 -26,649 -22,237

Övriga finansiella poster -792 -152 -1,672 -369

Resultat före skatt -5,096 -3,971 -28,321 -22,606

Skatt -47 -18 -81 -31

Periodens resultat -5,143 -3,989 -28,402 -22,637

-                           -                           -                           -                           

Nyckeltal: -                           -                           -                           -                           

Bruttomarginal 70.4% 67.1% 69.2% 68.4%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning -0.35 -0.35 -1.93 -2.43

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 14,865,711 11,299,999 14,683,835 9,334,444

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

 

 

  

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar 39,455 29,852

Ackumulerade avskrivningar -6,612 -2,371

Immateriella tillgångar 32,842 27,481

Materiella anläggningstillgångar 2,979 2,429

Ackumulerade avskrivningar -1,220 -470

Materiella anläggningstillgångar 1,759 1,960

Finansiella anläggningstillgångar 7,146 6,482

Summa anläggningstillgångar 41,747 35,923

Varulager 1,427 1,826

Kortfristiga fordringar 13,298 10,819

Övriga omsättningstillgångar 922 2,332

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 475 4,529

Summa omsättningstillgångar 16,123 19,506

S:a Tillgångar 57,870 55,429

Summa eget kapitel 7,444 27,278

Övriga långfristiga skulder 0 5,015

Summa långfristiga skulder 0 5,015

Kortfristiga avsättningar 9,039 9,428

Konvertibla Skulder 26,796 5,000

Övriga kortfristiga skulder 14,591 8,707

Summa kortfristiga skulder 50,427 23,136

S:a Eget kapital & skulder 57,870 55,429

**  The 2018 balance includes various note payables, including the convertible notes of 25.25M that were issued in 2018
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KONSOLIDERAD RAPPORT O VER KASSAFLO DEN I SAMMANDRAG 

 

 

 

  

2018 2017 2018 2017

TKEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Rörelseresultat -4,304 -3,989 -26,649 -21,536

Avskrivningar på anläggningstillgångar 1,442 1,251 5,706 2,841

Impairment 1,713 0 1,713 0

Erhållen ränta 0 0 0 0

Betald ränta -725 -152 -1,680 -435

Betald skatt -47 -18 -81 -28

Valutakursvinst -57 0 46 66

Incitamentsprogram -196 0 67 124

Valutakursdifferens -1,650 -691 -294 -1,553

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet -3,825 -3,599 -21,172 -20,520

Förändring av rörelsefordringar -1,518 -5,988 -1,070 -13,151

Förändring av varulager 301 -473 399 -1,426

Förändring av rörelseskulder -1,995 8,207 5,495 22,674

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,037 -1,853 -16,348 -12,424

Förvärv av immateriella tillgångar -2,239 -6,102 -10,952 -14,014

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -575 -116 -550 -1,941

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 -6,762

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,813 -6,217 -11,502 -22,718

Summa kassaflöde före finansiering -9,850 -8,071 -27,850 -35,142

Nyemission 0 3,570 7,015 33,919

Förändring av långfristiga skulder 9,059 7,736 16,781 5,652

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9,059 11,306 23,796 39,571

Årets kassaflöde -791 3,235 -4,054 4,430

Likvida medel vid årets början 1,265 1,294 4,529 99

Likvida medel vid årets slut 475 4,529 475 4,529
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KONSOLIDERADE FO 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

TSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Periodens kassaflöde -791 3,235 -4,054 4,430

Kassaflöde / aktie före och efter utspädning (SEK) ¹ -0.05 0.29 -0.28 0.47

12/ 31/ 2018 12/ 31/ 2017

Soliditet 12.9% 49.2%

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

Eget kapital per aktie (kr) 0.50                          2.41                          

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

 

 

 

 

 

  

2018 2017 2018 2017

TSEK Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Nettoomsättning 2,674 8,490 10,978 13,076

Kostnad för sålda varor / tjänster -836 -2,926 -3,757 -4,289

Bruttoresultat 1,838 5,564 7,221 8,787

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -4,543 -5,344 -16,269 -14,500

Övriga rörelseposter*** 0 0 0 -2,529

Avskrivningar/Amorteringar -2,097 -506 -3,249 -988

Rörelseresultat -4,802 -286 -12,297 -9,230

Övriga finansiella poster -535 197 -778 -30

Resultat före skatt -5,337 -89 -13,075 -9,260

Skatt 0 0 0 -5

Periodens resultat -5,337 -89 -13,075 -9,265

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

 

 

 

  

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar 4,999 7,439

Materiella anläggningstillgångar 612 1,060

Finansiella anläggningstillgångar 12,459 12,459

Summa anläggningstillgångar 18,071 20,959

Varulager 1,046 1,409

Kortfristiga fordringar 4,821 7,518

Övriga omsättningstillgångar 55,179 32,755

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 291 3,990

Summa omsättningstillgångar 61,336 45,672

S:a Tillgångar 79,407 66,630

Summa eget kapitel 36,233 42,293

Övriga långfristiga skulder 0 5,000

Summa långfristiga skulder 0 5,000

Kortfristiga avsättningar 6,025 7,191

Konvertibla Skulder 26,796 5,000

Övriga kortfristiga skulder **** 10,353 7,146

Summa kortfristiga skulder 43,174 19,337

S:a Eget kapital & skulder 79,407 66,630

****  The 2018 balance includes various note payables, including the convertible notes of 25.25M that were issued in 2018
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