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Fo rstå hålvå ret 2019 Ö versikt 
 

FÖ RSTA HALVA RET 2019 

• Ömså ttningen fo r det fo rstå hålvå ret vår SEK 12,7 (11,4) 

• Bruttomårginål vår 69 % (70) 

• EBITDA fo r det fo rstå hålvå ret vår MSEK 17,7 (-16,3) 

• Ro relsefo rlusten uppgick till MSEK -19,7 (-16,7) 

• Resultåt per åkite vår SEK -1,33 (-1,14)   

ANDRA KVARTALET 2019 

• Ömså ttningen under det åndrå kvårtålet uppgick till MSEK 6,2 (6,1) 

• Bruttomårginål 68 % (68) 

• EBITDA fo r det åndrå kvårtålet uppgick till MSEK -6,5 (-6,7) * 

• Ro relsefo rlusten uppgick till MSEK -8,0 (-8,2) * 

• Resultåt efter skått uppgick till MSEK -11,2 (-8,4) 

• Resultåt per åktie uppgick till SEK -0,76 (-0,56) 

* Exklusive sånktionsåvgiften om MSEK 2,1, Beloppets storlek fråmstå r som orimligt ho gt och Hoylu 

åvser o verklågå hos Fo rvåltningsrå tten. 

KÖMMENTARER TILL BALANSRA KNINGEN 

• Summå tillgå ngår vid periodens utgå ng vår MSEK 61,1 (58,8)  

• Summå likvidå medel vid periodens utgå ng vår MSEK 2,4 (3,8) 

• Summå kortfristigå fordringår vid periodens utgå ng vår MSEK 9,3 (10,6) 

• Summå kortfristigå skulder vid periodens utgå ng vår MSEK 8,0 (8,2) 

• Totål summå skulder vid periodens utgå ng vår MSEK 40,8 (38,6) ** 

• Eget Kåpitål vid periodens utgå ng uppgick till MSEK 20,2 (20,1) 

** Det åndrå kvårtålets 2019 bålånser inkluderår skulder såmt konvertibler om 9,8 MSEK. Fo rklåring, 
medån 25,6 MSEK åv konvertibler kvittådes mot åktier i juni 2019, så  emottogs likvid fo r den 
riktåde nyemissionen i juli 2019. 

VIKTIGA HA NDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 

• Hoylu mottog ytterligåre order inom byggsektorn som fo rser Wålbridge med komplett Hoylu Product 

Suite till sinå konferensrum och personligå ånvå ndårlicenser till sin personål. Ördervå rdet uppgå r till 

700 000 SEK i produkt och mjukvåruintå kter. 
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• Hoylu mottog en order frå n en ny kund inom lå kemedelsindustrin Foundåtion Medicine. Ördervå rdet 

uppgå r till 400 000 SEK i produkt och mjukvåruintå kter. 

• Hoylu expånderåde sitt pårtnernå tverk genom ått lå ggå till 6 nyå pårtners: NÖR-CÖM (US), HB 

Communicåtions (US), SHI Internåtionål Corp (Globål), LINX Mediå (US), Exåprobe SAS (EMEA), och 

Kådsoft Computer GmbH (EMEA)  

• Hoylu mottog en order frå n utbildningssektorn frå n Shorelight Educåtion.  Ördervå rdet uppgick till 

330 000 SEK i produkt och mjukvåruintå kter.  

• Genomfo rde en riktåd emission med konvertibellå n som uppgick till totålt 5,0 MSEK 

• Genomfo rde en riktåd nyemission genom kvittning åv konvertibellå n till ett vå rde åv 25,6 MSEK 

• Hoylu mottog en order frå n Procter ånd Gåmble.  Ördervå rdet uppgå r till 500 000 SEK i produkt och 

mjukvåruintå kter. 

• Hoylu mottog en ny order frå n Hollånd Americå Line, en redån existerånde kund.  Ördervå rdet uppgå r 

till 25 miljoner kronor o ver en 3-å rsperiod fo r mjukvårulo sningår, underhå ll, service och support. 

Ördern fåkturerås lo pånde må nådsvis under såmmå 3-å rsperiod. 

• Signeråt ett distributionsåvtål med Synnex (USA). Synnex å r en ledånde distributo r åv 

teknologiprodukter frå n mer å n 400 vå rldsledånde leverånto rer och så ljer lo sningår till mer å n 20 000 

å terfo rså ljåre och kunder i USA, Kånådå och Jåpån. 

• Finånsinspektionen å låde Hoylu en sånktionsåvgift om 2,1 miljoner SEK fo r bristånde 

informåtionsgivning i såmbånd med två  pressmeddelånden under åpril 2017.  Hoylu åvser bestridå 

den orimligå åvgiften hos Fo rvåltningsrå tten  

• Hoylu emottog en order frå n en ny kund inom fordonsindustrin, Ford Motor Compåny. Ördervå rdet 

uppgå r till 400 000 SEK i produkt och mjukvåruintå kter. 

  



FÖRSTA HALVÅRET 2019 ÖVERSIKT 
 

Påge 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoylu deltog vid BAM Nutåll’s evenemång i London fo r ått fortså ttå sin 
exponering mot ingenjo rs och byggsektorn. 

 

Ö ver 50 deltågåre frå n NEC nå rvåråde och fick en demo åv Hoylu Connected 
Workspåces™ mjukvårån som å r fo rinstålleråd på  NEC Infinity Boård. 

InfoComm 2019 
Ett fråmgå ngsrikt 
event då r Hoylu vår 
på  displåy med tre 

olikå pårtner. 
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Hoylu Jåpån fortså tter ått så ttå Hoylu 
på  kårtån med mycket utstå llningår 
och må ssor under åndrå kvårtålet.  
 

Suffolk’s EVP/Heåd of Digitålizåtion 
njuter åv Hoylu’s produkter som en 
del åv lånseringen åv Hoylu Insight 
vid Suffolk SMART Låb in LA. 
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Dåvit GmbH Showroom lånserådes i måj 2019. (Photo Credit to Dåvit GmbH) 

Hoylu tillsåmmåns med NEC vid UC Expo i London. 
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VD:s kommentårer 
Intå kternå under åndrå kvårtålet reflekteråde inte den o kåde nå rvåron, det visåde intresset och dem o kåde 

åktiviteternå som vi så g hos vå rå sto rstå kunder.  Ho jdpunkten under kvårtålet vår åvtålet som tecknådes med 

Hollånd Americå Line som inneho ll mjukvåror, underhå ll, service och support. Ördervå rdet uppgå r till 25 

miljoner kronor som lo per och levererås o ver en 3-å rsperiod såmt fåkturerås må nådsvis under såmmå 3-

å rsperiod. Diskussioner hår skett lo pånde under kvårtålet om ått expånderå Hoylu-ånvå ndårnå till fler åv 

bolågen i Hollånd Americå Group.   

Hoylu:s expånsion inom byggsektorn hår fortsått med fler order frå n bå de Wålbridge och Suffolk som 

inkluderår ett nå rmåre såmårbete med Suffolk fo r ått skrå ddårsy Hoylus ståndård mjukvårå till specifikå 

ånvå ndårfåll inom byggsektorn fo r ått underlå ttå derås nuvårånde projekt.  Vi ser en stor potentiål fo r Hoylu 

inom projektledningsområ det å ven om det idåg finns åndrå lo sningår, så  fortså tter måjoriteten ått ånvå ndå 

ånålogå whiteboårds med post it låppår på  vå ggårnå.  

Det å r glå djånde ått se ått ånvå ndårtålet o kår frå n vå rå redån existerånde kunder och å ven må ngå storå nyå 

testår, proof of concepts, och utvå rderingår frå n flerå globålå bolåg.  Så ljcykeln å r lå ng, riskånålyser och 

så kerhetsgenomgå ngårnå å r besvå rligå men oerho rt viktigå fo r ått mo jliggo rå storskålig fo retågsdistribution.  

Hoylu’s Connected Workspåces™ mo jliggo r reåltids synkronisering, plåcering och ånslutning till åndrå 

verktyg och speciålprogråm som olikå teåm ånvå nder idåg.  Arbetsytån å r tillgå nglig frå n ållå olikå sorts 

webblå såre och enheter och krå ver inte speciellå hå rdvåror eller egenutvecklåde plåttformår. Vå r 

produktportfo lj fo rbå ttrås kontinuerligt och vå rå kunder ånvå nder produkternå fo r ått plånerå, effektiviserå 

processflo den, jobbå med tånkekårtor, dokumentgenomgå ng, bråinstorming och mycket mer. Vi hår uto kåt vå r 

rå ckvidd med ånslutning frå n nå stån ållå enheter med en webblå såre, ålltifrå n en stor projektionsvå gg till 

bå rbårå dåtorer och mobiltelefoner ållt fo r ått kombinerå nå rsomhelst såmårbete med ett stort utbud åv 

språ k fo r ått mo jliggo rå en personlig upplevelse.    

FRAMTIDSUTSIKTER 

Vi fortså tter ått byggå stårkå relåtioner med vå rå storå fo retågskunder fo r ått fo rstå  derås utmåningår och 

ånpåssår vå rå produkter till derås åffå rsbehov och årbetsflo den. Vi hår storå mo jligheter inom flerå 

mårknådsvertikåler så som byggsektorn, offentlig verksåmhet, bilindustrin, tillverkningsindustrin, 

lå kemedelsindustrin och utbildning. Vi fortså tter uto kå vå rt nå rverk och vå r rå ckvidd ållt eftersom vi o vergå r 

till en mjukvårå som tjå nst (Softwåre ås å service) åffå rsmodell och vi ingå r i såmårbeten 

hå rdvåruleverånto rer, system integråto rer och å terfo rså ljåre. Det å r med stort no je vi ser vå rå befintligå 

kunder lå ggå nyå upprepåde order och hur dem uto kår sitt ånvå ndånde åv Hoylu produkternå i derås dågligå 

årbete. Hoylu hår stå rkt sin bålånsrå kning genom en riktåd nyemission i juli och konverteringen åv mer å n 25 
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miljoner i konvertiblå skulder till egetkåpitål vilket kommer ått minskå de finånsiellå kostnådernå signifikånt 

i fråmtiden. 

Enligt Future Source hår leverånser åv interåktivå pekskå rmår till orgånisåtioner o kåt med mer å n 100% i 

2018, men mårknådsmå ssigt innebå r det mindre å n 3% åv de totålå 32 miljoner mo tesrum som finns globålt. 

Hoylus mjukvårå å r skåpåd fo r storå interåktivå pekskå rmår och vi tror ått kunder kommer ått viljå hå sto rre 

formåt på  displåyer fo r ått hå bå ttre dåtå visuålisering, teåmsåmårbeten och kommunikåtion. Till fo ljd åv de 

lå ngre så ljcyklernå inom verksåmheter hår inte vå r tillvå xt o kåt så  som vi fo rvå ntåt, dock båseråt på  de 

åktiviteter och diskussioner med vå rå sto rstå kunder så  fo rvå ntår vi stårk tillvå xt under det åndrå hålvå ret. 

HA NDELSER EFTER PERIÖDEN 

• Genomfo rde en riktåd emission om totålt 15,0 MSEK 

• Mottog en ny order frå n Suffolk, (USA)båseråt byggfo retåg och redån existerånde kund hos Hoylu. 

Ördervå rdet uppgå r till 800 000 SEK och inkluderår en skrå ddårsydd version åv Hoylus mjukvårå till 

specifikå ånvå ndårfåll inom byggsektorn fo r ått underlå ttå derås på gå ende projekt.  

• Mottog en order frå n en ny kund inom byggsektorn i USA, Arden Engineering. Ördervå rdet uppgå r till 

375,000 SEK i produkt och mjukvåruintå kt. 

• Mottog en ny order frå n Polymediå, Hoylu’s pårtner på  den ryskå mårknåden. Ördervå rdet uppgå r till 

430,000 SEK i produkt och mjukvåruintå kt. 

 

 

STEIN REVELSBY 
VD 

AUGUSTI 2019  
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Finånsiell informåtion 
 

ÖMSA TTNING ÖCH LÖ NSAMHET 

Ömså ttningen under det fo rstå hålvå ret uppgick till 

12,7 MSEK (11,4) och bestod åv intå kter frå n 

fo rså ljning åv Hoylu Suite viå å terfo rså ljåre, Hoylu 

Wåll, mjukvåruprojekt och professionellå tjå nster. 

Kostnåder fo r så ldå våror och tjå nster vår 3,9 MSEK 

(3,4) och EBITDA uppgick till -12,7 MESK (-13,5). *** 

Ro relseresultåtet vår -17,7 MSEK (-16,3). *** 

Nettoresultåtet fo r kvårtålet vår -19,7 MSEK (-16,7). 

*** Exklusive sånktionsåvgiften om 2,1 MSEK. 

Beloppet fråmstå r som orimligt ho gt och Hoylu 

åvser bestridå åvgiften hos Fo rvåltningsrå tten. 

FINANSIELL SITUATIÖN 

Kåssåflo de fo r lo pånde verksåmhet fo r det fo rstå 

hålvå ret uppgick till -1,6 MESK (-9,4). 

Kåssåflo det frå n investeringsåktiviteter uppgick till  

-5,4 MSEK (-5,5) och kåssåflo det frå n finånsiellå 

åktiviteter uppgick till 9,0 MSEK (14,0). 

Kåssåflo det fo r det fo rstå hålvå ret vår -2,0 MSEK      

(-0,7) och likvidå tillgå ngår vid periodens utgå ng vår 

2,4 MSEK (3,8). 

Hoylu kommer ått o vervå gå ått fo rstå rkå sitt 

årbetskåpitål genom nyemission vid behov fo r ått 

finånsierå tillvå xt med må lså ttning ått måximerå 

vå rdeskåpånde och ått minimerå utspå dning fo r 

existerånde åktieå gåre. 

 

KAPITALISERADE ÖMKÖSTNADER 

Hoylu fortså tter sinå investeringår i forskning och 

utveckling kopplåt till Hoylus Anytime Collåboråtion 

och produkten Insight. 

Under det det fo rstå hålvå ret uppgick kostnådernå 

fo r forskning och utveckling till 4,3 MSEK, vilket 

motsvårånde 17% åv Hoylus totålå driftskostnåder. 

Amorteringskostnåder i såmbånd med åktiveråde 

forskning och utveckling kostnåder uppgick till 0,9 

MSEK under det det fo rstå hålvå ret. 

AVSKRIVNINGAR & AMÖRTERINGAR 

Immåteriellå och måteriellå tillgå ngår tås upp till 

ånskåffningsvå rdet, minus åvskrivningår. Utgifter 

som å r direkt hå nfo rligå till tillgå ngårnås kostnåder 

rå knås in i tillgå ngens vå rde.  

Amortering och åvskrivningår å r linjå r enligt 

fo ljånde:  

     Goodwill     10 å r 

     Andrå immåteriellå tillgå ngår   5 å r 

     Måskiner och utrustning   3 å r 

     Mo bler och fåst inredning  5 å r 

ANSTA LLDA & ÖRGANISATIÖN 

Hoylu hår en personålstyrkå på  totålt 29 personer; 

20 i USA, 8 i EU, och 1 i Jåpån. Hoylus huvudkontor 

ligger i Stockholm, Sverige.  

Produkthåntering och mjukvåruutveckling å r 

båseråt i Seåttle, USA. 
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MARKNAD 

Den globålå mårknåden fo r Enterprise Collåboråtion 

uppskåttås ått vå xå frå n 26,7 miljårder USD å r 2016 

till 49,5 miljårder USD å r 2021, en såmmåntågen 

å rlig tillvå xttåkt på  13,2%.¹  

Den globålå mårknåden fo r mjukvårå fo r Enterprise 

Collåboråtion-lo sningår berå knås vå xå frå n 7,1 

miljårder USD å r 2015 till 8,4 Miljårder USD å r 

2020.² 

Hoylus huvudsåkligå mårknåd å r Europå och USA, 

men Hoylu hår å ven etåbleråt relåtioner med 

å terfo rså ljåre på  de åsiåtiskå mårknådernå.  

Fo retåget tror ått fo retåg med fler å n 50 ånstå lldå 

kommer ått vårå de huvudsåkligå ko pårnå åv Hoylus 

lo sningår fo r Enterprise Collåboråtion. Dåtå frå n 

ÖECD SDBS dåtåbås visår ått det finns ungefå r 640 

000 fo retåg totålt med minst 50 ånstå lldå på  Hoylus 

sto rstå mårknåder med totålt 150 000 så dånå 

fo retåg enbårt 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 fånns ingå trånsåktioner med nå rstå ende under 

perioden 

Kålender 2018 

Delå rsråpport – Q3 2019          22 nov 2019 

 

 

RISKER ÖCH ÖSA KERHETSFAKTÖRER 

Att investerå i Hoylu å r fo rknippåt med visså risker.  

Hoylus verksåmhet på verkås, och kån kommå ått 

på verkås, åv ett otål fåktorer helt eller delvis utom 

Hoylus kontroll. Så dånå fåktorer kån negåtivt 

på verkå fo retågets verksåmhet, finånsiellå position 

och vinster i fråmtiden och kån ledå till en så nkning 

åv åktievå rdet vilket kån ledå till ått investeråre helt 

eller delvis kån fo rlorå sin investering. 

Visså risker kån hå ått go rå med fo retåget, medån 

åndrå kån vårå oberoende åv fo retåget. Investeråre 

bo r noggrånt ånålyserå specifikå riskfåktorer så vå l 

som ånnån informåtion i fo retågsbeskrivningen, 

innån beslut fåttås om ått investerå i fo retåget eller 

inte. 

REDÖVISNINGSPRINCIPER 

Dennå delråpport fo r Hoylu hår upprå ttåts i enlighet 

med A rsredovisningslågen, bokfo ringsnå mndens 

ållmå nnå rå d om konsolideråde finånsiellå 

råpporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenskå 

lågårnå om vå rdepåppersmårknåden. 

Råmverket K3 fo r finånsiell råpportering å r 

jå mfo rbårt med “Internåtionål Finånciål Reporting 

Ståndård’s (IFRS) for småll ånd medium 

enterprises”. Moderbolåget hår ånvå nt såmmå 

principer fo r bokfo ring och vå rdering som Hoylu.  
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REVISÖRSGRANSKNING 

Dennå råpport hår inte vårit fo remå l fo r så rskild 

grånskning åv fo retågets revisor. 

AKTIER 

Hoylus åktier kån håndlås på  Nåsdåq First North i 

Stockholm.  

Det totålå åntålet åktier i slutet åv perioden uppgick 

till 14 865 711. 

NÖTE:  Det totålå åntål åktier kommer ått o kå med  

6 394 966 till fo ljd åv 25,6 MSEK åv konvertibel 

lå nen som kvittådes mot åktier i juni 2019 och 

ytterligåre 3 750 000 på  grund åv den 15 MSEK 

privåtå plåcering som slutfo rdes i juli 2019. 

ÖM HÖYLU 

Hoylu å r ett innovåtivt fo retåg som levererår 

lo sningår fo r digitålå årbetsytor. Hoylu Suite å r det 

oumbå rligå verktyget som mo jliggo r fo r fo retåg ått 

levererå ho gkvålitåtivt såmårbete på  den modernå 

årbetsplåtsen med funktionen ått ånvå ndå vilken 

enhet som helst, fo r ått årbetå smårtåre och roligåre 

inom olikå brånscher som så som teknik, lå kemedel, 

konstruktion, entreprenåd, tillverkning, resor, 

gå stfrihet, gråfisk design och må ngå fler. 

 Fo r mer informåtion beso k: www.hoylu.com  eller 

www.introduce.se/foretåg/hoylu  

 

http://www.hoylu.com/
http://www.introduce.se/foretag/hoylu
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Finånsiellå råpporter det fo rstå hålvå ret 2019 

 
KÖNSÖLIDERAD RESULTATRA KNING I SAMMANDRAG 

 

 

• Den 19 juni 2019 å låde Finånsinspektionen Hoylu en sånktionsåvgift om 2.1 miljoner SEK fo r bristånde 

informåtionsgivning i såmbånd med två  pressmeddelånden under åpril 2017.  Hoylu åvser bestridå det 

orimligå beloppet hos Fo rvåltningsrå tten. 

  

2019 2018 2019 2018 2018

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

Nettoomsättning 6,169 6,083 12,660 11,427 33,473

Kostnad för sålda varor / tjänster -1,980 -1,927 -3,928 -3,428 -10,301

Bruttoresultat 4,190 4,156 8,732 7,999 23,172

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -10,707 -10,858 -21,429 -21,474 -42,785

Sanktionsavgift * -2,100 0 -2,100 0 0

Avskrivningar/Amorteringar -1,495 -1,469 -2,950 -2,851 -7,073

Rörelseresultat -10,112 -8,172 -17,747 -16,326 -26,686

Övriga finansiella poster -1,100 -189 -1,985 -327 -1,635

Resultat före skatt -11,212 -8,361 -19,732 -16,653 -28,321

Skatt -23 -19 -31 -26 -81

Periodens resultat -11,235 -8,379 -19,763 -16,679 -28,402

Nyckeltal:

Bruttomarginal 67.9% 68.3% 69.0% 70.0% 69.2%

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Neg

Resultat per aktie före och efter utspädning -0.76 -0.56 -1.33 -1.14 -1.93

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 14,865,711 14,865,711 14,865,711 14,683,835 14,683,835
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KÖNSÖLIDERAD BALANSRA KNING I SAMMANDRAG 

 

 

  

TSEK 6/30/2019 6/30/2018 12/31/2018

Immateriella tillgångar 36,396 31,643 32,842

Materiella anläggningstillgångar 1,333 1,601 1,759

Finansiella anläggningstillgångar 7,720 7,084 7,146

Summa anläggningstillgångar 45,450 40,329 41,747

Varulager 1,114 1,724 1,427

Kortfristiga fordringar 9,363 10,584 13,298

Övriga omsättningstillgångar 2,732 2,360 1,225

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 2,447 3,782 475

Summa omsättningstillgångar 15,657 18,451 16,425

S:a Tillgångar 61,107 58,780 58,172

Summa eget kapitel 20,194 20,142 7,444

Övriga långfristiga skulder 82 0 0

Summa långfristiga skulder 82 0 0

Kortfristiga avsättningar 8,012 8,158 9,039

Konvertibla Skulder 23,017 15,230 12,806

Övriga kortfristiga skulder 9,801 15,250 28,883

Summa kortfristiga skulder 40,830 38,638 50,728

S:a Eget kapital & skulder 61,107 58,780 58,172
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KÖNSÖLIDERAD RAPPÖRT Ö VER KASSAFLÖ DEN I SAMMANDRAG 

 

 

 

  

2019 2018 2019 2018 2018

TKEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Des

Rörelseresultat -10,112 -8,172 -17,747 -16,285 -26,686

Avskrivningar på anläggningstillgångar 1,495 1,469 2,950 2,851 5,723

Nedskrivningar 0 0 1,696

Betald ränta -1,100 -215 -1,949 -348 -1,680

Betald skatt -23 -19 -31 -26 -81

Valutakursvinst -178 9 -214 4 45

Incitamentsprogram 0 0 0 0 68

Valutakursdifferens -4,291 810 -1,398 853 -257

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet -14,209 -6,117 -18,388 -12,950 -21,172

Förändring av rörelsefordringar 2,427 -2,295 2,254 206 -1,372

Förändring av varulager 313 -187 289 102 399

Förändring av rörelseskulder 9,185 4,140 14,237 3,221 -5,081

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,284 -4,458 -1,608 -9,421 -27,227

Förvärv av immateriella tillgångar -2,056 -2,602 -5,154 -5,498 -10,952

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -185 0 -225 -24 -550

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,241 -2,602 -5,379 -5,522 -11,502

Summa kassaflöde före finansiering -4,525 -7,060 -6,987 -14,942 -38,729

Nyemission 25,580 0 25,580 18,276 7,015

Förändring av långfristiga skulder -19,082 10,163 -16,621 -4,070 27,659

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6,498 10,163 8,959 14,205 34,674

Årets kassaflöde 1,973 3,102 1,972 -737 -4,054

Likvida medel vid årets början 475 680 475 4,519 4,529

Likvida medel vid årets slut 2,447 3,782 2,447 3,782 475
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KÖNSÖLIDERAD FÖ RA NDRINGAR I EGET KAPITAL 

 

 

NYCKELTAL 

 

 

 

 

  

TSEK

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

Resultat vid periodens  utgång 31 december 2018 -28,402 -28,402

Inci tamentsprogram 68 68

Valutakursdi fferens 1,483 1,483

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

Konvertibla  skuldebrev 60 0 2,853 2,913

Tekningsoptioner 0 0 45 45

Utgående balans 31 december 2018 1,226 0 57,135 -70 -50,847 7,444

Resultat 1 Jan 2019 to 30 Jun, 2019 -19,763 -19,763

Valutakursdi  fferens 6,933 6,933

Konvertibla  skuldebrev offset 0 25,580 25,580

Closing balance June 30, 2019 1,226 0 82,715 6,864 -70,610 20,194

Eget kapitalAktiekapital

Pågående 

emission

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 

vinstmedel inkl 

årets resultat

2019 2018 2019 2018 2018

TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Des

Periodens kassaflöde 1,973 3,102 1,972 -737 -4,054

Kassaflöde / aktie före och efter utspädning (SEK) ¹ 0.13 0.21 0.13 -0.05 -0.28

6/ 30/ 2019 12/ 31/ 2018

Soliditet 33.0% 12.8%

Antal aktier 14,865,711          14,865,711          

Eget kapital per aktie (kr) 1.36                          0.50                          

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

 

 

 

 

 

  

2019 2018 2019 2018 2018

TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Des

Nettoomsättning 1,133 2,112 2,518 5,644 10,978

Kostnad för sålda varor / tjänster -293 -882 -572 -1,813 -3,757

Bruttoresultat 840 1,230 1,946 3,831 7,221

Utveckling, försäljnings- & administrationskostnader -2,029 -3,762 -4,085 -7,239 -16,632

Sanktionsavgift -2,100 0 -2,100 0 0

Avskrivningar/Amorteringar -293 -384 -585 -768 -2,886

Rörelseresultat -3,582 -2,917 -4,824 -4,176 -12,297

Övriga finansiella poster -820 21 -1,419 59 -778

Resultat före skatt -4,402 -2,896 -6,243 -4,117 -13,075

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -4,402 -2,896 -6,243 -4,117 -13,075
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MÖDERBÖLAGETS BALANSRA KNING I SAMMANDRAG 

 

 

 

  

TSEK 6/30/2019 6/30/2018 12/31/2018

Immateriella tillgångar 4,637 6,894 4,999

Materiella anläggningstillgångar 390 837 612

Finansiella anläggningstillgångar 12,420 12,459 12,459

Summa anläggningstillgångar 17,446 20,189 18,071

Varulager 930 1,400 1,046

Kortfristiga fordringar 4,361 6,272 4,821

Övriga omsättningstillgångar 65,803 47,314 55,179

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 487 2,865 291

Summa omsättningstillgångar 71,581 57,850 61,336

S:a Tillgångar 89,027 78,039 79,407

Summa eget kapitel 58,043 45,262 36,233

Övriga långfristiga skulder 0 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga avsättningar 3,394 6,553 6,025

Konvertibla Skulder 9,801 15,250 26,796

Övriga kortfristiga skulder 17,790 10,974 10,353

Summa kortfristiga skulder 30,984 32,777 43,174

S:a Eget kapital & skulder 89,027 78,039 79,407
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Kontåktuppgifter 

HOYLU AB  
 
REGISTERED ADDRESS:  
Tunnbindaregatan 37C 
602 21 Norrköping 
Sweden  
 
POSTAL:  
Tunnbindaregatan 37C 
602 21 Norrköping 
Sweden  
 
US ADDRESSES:  
SEATTLE 
Hoylu, Inc. 
720 4th Ave. 
Suite 120 
Kirkland, WA 98033  
 
LOS ANGELES 
Hoylu, Inc. 
7080 Hollywood Blvd., Suite 1100 
Los Angeles, CA 90028 
 
AUSTRIA ADDRESS:  
w’inspire GmbH 
Peter-Behrens-Platz2 
4020 Linz 
Austria  
 
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 
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