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Halvårsrapport januari – juni 2019
SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI - JUNI 2019
• Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 908 KSEK (4 186 KSEK)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till - 2 017 KSEK (- 3 459 KSEK)
• Resultat per aktie - 0,062SEK (-0,15 SEK)

Omsättning i dotterbolag är beaktat fram till avyttring.
Antalet utestående aktier per 2019-06-30 var 32 084 964.

Våra portföljbolag

QuickBit eu AB (publ) är ett noterat svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och
blockchain för den global marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel
och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier.
Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa
lösningar till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga
valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel. QuickBit är noterade på
NGM Nordic MTF. FrontOffice ägarandel: ca 9,5 %.

FTCS Sweden AB / Intergiro är ett fintechbolag som, med ett EMI-tillstånd från Finansinspektionen, ger ut
elektroniska pengar och tillhandahåller en plattform för TAAS (Transactions As A Service). FTCS är fullvärdiga
medlemmar i VISA och MasterCard som utgivare av kort men även som inlösare av betaltransaktioner. Som
fullvärdiga medlemmar i SEPA tillhandahåller bolaget en betaltjänst för företag via varumärket INTERGIRO.
FrontOffice ägarandel: 9,98 %

Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring aktier och finans. Stockaboos användare diskuterar antingen via
deras mobilapp eller direkt i en webbläsare. Aktieägare och andra intresserade kan föra diskussioner i bolagets
egen kanal. FrontOffice ägarandel: 20%.

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) är ett investmentbolag som investerar i spännande tillväxtbolag som
behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den
gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att
bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”.
FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan
19 maj 2016.
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VD:n har ordet..
Vi kan summera ett intensivt och händelserikt halvår. Vårt portföljbolag QuickBit genomförde under perioden en
kraftigt övertecknad emission och erhöll godkännande att listas på NGM Nordic MTF. QuickBit listades efter
perioden (med första handelsdag 11 juli) och har fått en mycket stark handelsstart. Det är extra kul att många av
våra aktieägare fick vara med i den riktade nyemissionen innan notering till ett fördelaktigt pris, och vi hoppas
kunna erbjuda liknande upplägg även i framtiden.
Vi har under perioden fullföljt den tillväxt- och fintech satsning som vi inledde i slutet av förra året och vårt framtida
fokus är nu tydligt; Vi investerar i spännande tillväxtbolag, främst inom fintech, som behöver kapital och resurser för

att ta nästa steg i sin utveckling. Bolagen ska ha en bevisad affärsmodell med eget kassaflöde, samt uppvisa
potential för snabb och kraftig tillväxt.

Alla tidigare satsningar på bolag i behov av rekonstruktion med potential till turnaround är nu avslutade. Det var
nödvändigt att renodla vår verksamhet för att helt ut kunna satsa på fintech och vad vi tror kommer skapa mest
värde för våra aktieägare i framtiden. All vår tid och energi läggs på att utveckla våra tillväxtinnehav och hitta nya
snabbväxande bolag.
De till synes stora förändringarna i resultaträkningen är inte mer dramatiska än att de är ett resultat av avyttringar
till följd av vårt skifte i affärsfokus. Vår omsättning kommer inte längre innefatta konsultverksamheten utan endast
resultat från våra finansiella investeringar, vilket gör att omsättningen av naturliga skäl framöver kommer att
förändras. Våra kostnader kommer endast vara hänförliga investeringsverksamheten. Värt att notera i rapporten är
att vi har utestående fordringar om cirka 3,5 miljoner vilket till största del härleds till återstående köpeskilling för
avyttring av portföljbolag samt kortfristiga lån till portföljbolag, poster vilka kommer påverka kassan positivt. Även
värt att notera är att FrontOffice (totala bokförda) finansiella tillgångar uppgår till ca 47,5 miljoner, vilket i skrivande
stund är betydligt lägre än det faktiska värdet för hela vårt innehav i QuickBit.
Till dags dato har vi endast tre investeringar. Vi tror på fortsatt fin utveckling för både FTCS (Intergiro) och QuickBit,
som enligt oss agerar i precis rätt nischer. Det finns stora marknadsandelar på den snabbt växande
fintechmarknaden att muta in. Att Facebook, som ett av världens största bolag med miljarder användare, lanserat
en egen kryptovaluta, är bevis på att kryptovaluta är här för att stanna och att det är på väg in i den stora massans
vardag. Världen för fintech rör sig enormt snabbt och det är omöjligt att förutspå vilka tjänster vi kommer använda
om 5-10 år. Om våra portföljbolag fortsätter leverera och gör rätt satsningar framöver är marknadspotentialen
enorm.
De svenska fintechbolagen ligger i framkant i både teknik och omsättning. Det är ingen slump att Sverige har fått
fram jättar som Klarna, Izettle, Bambora och Trustly. FrontOffice mål och vision är att hitta framtidens tillväxtbolag
inom fintech. En del i vår strategi är att låta våra aktieägare få möjligheten att tidigt investera i spännande bolag till
samma fördelaktiga villkor som FrontOffice kan kliva in i.
Avslutningsvis vill jag å bolagets vägnar tacka alla aktieägare för visat förtroende och bjuda in nya aktieägare i
jakten på framtida succéer och den fortsatta resan med FTCS (Intergiro) och QuickBit.

Stockholm, augusti 2019

Johan Lund, VD
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Halvårsrapport januari – juni 2019
SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI - JUNI 2019
• Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 908 KSEK (4 186 KSEK)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till - 2 017 KSEK (- 3 459 KSEK)
• Resultat per aktie - 0,062SEK (-0,15 SEK)

Omsättning i dotterbolag är beaktat fram till avyttring. Antalet utestående aktier per 2019-06-30 var 32 084 964.

Väsentliga händelser januari-juni 2019
Styrelseförändring i FrontOffice
Den 20 februari begär Johan Gorecki eget utträde ur från FrontOffice styrelse på grund av andra åtaganden.
FrontOffice utökar sitt ägande i snabbväxande QuickBit
Den 14 mars utökar FrontOffice sitt ägande i QuickBit eu genom att förvärva 2 000 000 befintliga aktier á 2,40 SEK.
FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår efter förvärvet till 10,3 % (aktier och röster). Förvärvet regleras genom
en riktad nyemission av 3 636 363 B-aktier i FrontOffice till teckningskursen 1,32 SEK/aktie.
FrontOffice avyttrar helägda dotterbolag - kontant köpeskilling om 8 miljoner kronor
Som ett led i att renodla och förtydliga sin investeringsverksamhet har FrontOffice den 16 april, avyttrat de tre
helägda dotterbolagen Svensk Företagsrekonstruktion AB, Konsult Rekonstruktion Operating Support System
Nordic AB och Konkurs punktse Sverige AB.
FrontOffice avyttrar sitt innehav i The Great Wild
Den 24 april avyttrar sitt totala innehav av aktier i portföljbolaget The Great Wild AB (publ) till en köpeskilling om 2
miljoner sek. Avyttringen sker kontant till tidigare delägare. FrontOffice har varit delägare i The Great Wild sedan
2017 och styrelsen har nu fattat beslut om att avyttra hela sitt kvarvarande aktieinnehav om 1 269 208 aktier. I
försäljningen avyttras även innestående fordringar mot The Great Wild. Det bokförda värdet uppgår till 2 miljoner
kronor. Köpeskillingen uppgår till 2 miljoner kronor och betalas kontant. Avyttringen är en del i FrontOffice arbete
med att renodla och fokusera verksamheten mot tillväxt och fintech.
FrontOffice övergår till hel- och halvårsrapportering
Styrelsen i FrontOffice meddelar den 8 maj, att med anledning av försäljningen av helägda dotterbolag, har beslut
att tillsvidare endast publicera hel- och halvårsrapporter tagits. FrontOffice löpande verksamhet kommer ej ha
samma transaktionsintensitet som tidigare och därmed kommer inte resultatet påverkas kortsiktigt likt tidigare.
FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari - december 2018 med anledning av tidigare kommunicerade
avyttringar
FrontOffice Nordic AB (publ) publicerade bokslutskommuniké för 2018 den 20 februari. I årsredovisningen som
publicerades 9 maj korrigeras värdet ner på ett antal poster. Totalt resultatpåverkande om 9,9 MSEK.
QuickBit publicerar sin Q3 rapport – fortsatt kraftig tillväxt
FrontOffice portföljbolag QuickBit eu AB släppte den 20 maj sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet. QuickBit
visar fortsatt ökad omsättning och vinst. Bolagets omsättning uppgick till 993 MSEK, med en vinst på 17,8
MSEK. Nettoomsättningen för koncernens första nio månader uppgår till 1 539 274 946 kr och resultatet uppgår till
19 414 597 kr.
Erbjudande om teckning i QuickBit eu AB (publ) med förtur för aktieägare i FrontOffice
Styrelsen i QuickBit eu AB fattade den 5 juni beslut om en nyemission inför planerad listning, där aktieägare i
FrontOffice erhöll förtur vid tilldelning. Villkoren var bland annat att aktieägare som ägde 12 000 B-aktier eller fler i
FrontOffice den 14 juni, fick förtur på tilldelning av 250 000 units i QuickBits emission.
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FrontOffice garanterar 70% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 3,5 miljoner TO*
Den 7 juni meddelade FrontOffice att bolaget har ingått avtal om emissionsgaranti i den spridningsemissionen
som QuickBit AB (publ) genomför inför planerad listning. Garantiåtagandet innefattar 70 %, av det totala
emissionsbeloppet, motsvarande 875 000 units och 11 200 000 sek. Ersättningen regleras genom att FrontOffice
erhåller 3,5 miljoner teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 3,20
kronor per aktie under perioden 1 – 31 december 2020.
QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på
Nordic MTF
Den 12 juni meddelade FrontOffice portföljbolag, QuickBit eu AB, att de hade av Nordic Growth Market NGM AB
erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Preliminärt datum för första handelsdag är torsdag den
2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas
under kortnamnet QBIT TO1.
QuickBit eu AB (publ) nyemission tecknad till 960%
Den 25 juni meddelar QuickBit att den nyemission som genomförts mellan 10 och 24 juni 2019 har blivit fulltecknad.
Nyemissionen har haft till syfte att sprida ägandet i bolaget inför villkorad notering på Nordic MTF med planerad
handelsstart 11 juli 2019. Sammantaget har ca 1 100 investerare anmält intresse med ett totalt tecknat belopp om 153
871 014,40 kronor. Teckningsgraden uppgår därmed till 960 procent, då emissionen är begränsad till 16 MSEK.
Beslut på årsstämma
På årsstämman 16 maj togs beslut att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, dels omvälja Tommy Ekholm och
Johan Lund samt därtill besluta om nyval av Erik Grahn som ordinarie styrelseledamöter, dels omvälja Ernst &
Young Aktiebolag till Bolagets revisor med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor. Beslut togs även om att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Väsentliga händelser efter perioden
FrontOffice utökar sitt ägande i QuickBit
Den 19 juli meddelar FrontOffice att man utökar sitt innehav i nyligen noterade fintech-bolaget QuickBit eu AB
genom att förvärva 141 836 aktier. Förvärvet skedde över marknaden till kursen 7,07 kr till ett totalt värde om
1 003 000 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 171 836 aktier och 4 040 000 teckningsoptioner,
motsvarande ca 9,5 % av röster och kapital.

Avskrivningar
Under perioden har avskrivningar gjorts om 23 000 sek.

Kassaflöde & finansiell ställning
Koncernen hade vid periodens utgång 5 860 KSEK (f å 141 KSEK) i likvida medel och inga utnyttjade krediter.
Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till – 5 027 (– 5 739 KSEK). Soliditeten uppgick
den 30 juni 2019 till 86,58 % (f å 88 %).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 30 juni 2019 uppgick FrontOffice egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till 49 537 KSEK (f å 45
427 KSEK). Aktiekapitalet är fördelat på 32 084 964 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,05. Varje aktie medför lika
rätt till andel i Moderbolagets tillgångar och resultat. Totalt finns det 2 000 000 aktier av serie A, samt 30 084 964
aktier av serie B. Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod
SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman. Det är aktier av serie B som är upptagna till handel på
NGM Nordic MTF.
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Anställda
Per den 30 juni 2019 hade FrontOffice 2,5 heltidsanställda, varav 1,5 män och 1 kvinna. Utöver detta anlitar koncernen
ett antal underkonsulter. Fram till avyttringen av helägt dotterbolag 16 april 2019, hade koncernen 11 anställda, varav
5 män och 6 kvinnor.

Framtid
FrontOffice framtida satsningar kommer vara i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta
nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för
snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of
concept”.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och Bokföringsnämndens
kompletterande normgivning BFNAR 2007:1, frivillig delårsrapportering och följer NGM Nordic MTFs noteringskrav.
Bolaget och koncernen följer årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med senaste
räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2017).

Transaktioner med närstående
Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står
inför. Vid bedömning av FrontOffice framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även
beakta riskfaktorer. FrontOffice verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på resultat och
finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna
årsredovisning (2018).
Stockholm 21 augusti 2019

Tommy Ekholm
Ordförande

Johan Lund
Verkställande Direktör

Erik Grahn
Ledamot

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Kommande rapporttillfällen
FrontOffice Nordic AB (publ) lämnar halv- och helårsrapporter. Halvårsrapporter och årsredovisningar kan laddas
ner på www.frontofficenordic.se eller www.ngm.se
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké 2019

20 februari 2020

Årsstämma

14 maj 2020

Halvårsrapport 2020

20 augusti 2020

Årsredovisning
Årsredovisningen jämte revisionsberättelse kommer från och med 14 april 2020 hållas tillgänglig hos bolaget på
Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm samt på FrontOffice hemsida: (www.frontofficenordic.se.)

För ytterligare information kontakta:
Johan Lund / VD
FrontOffice Nordic AB (publ)
Birger Jarlsgatan 60
114 29 STOCKHOLM
Tel: 070-556 53 54
Mail: johan.lund@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se
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Resultaträkning
Koncernen

2019-01-01

2018-01-01

2018-01-01

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

1 908

4 186

11 093

Aktiverat arbete för egen räkning

-

-

-

Övriga rörelseintäkter

2

-8

26

1 910

4 178

11 119

-

-

-

-2 600

-7 202

-12 132

-3 104

-3 501

-7 066

-23

-

-119

Summa Rörelsens kostnader

-5 727

-10 703

-19 317

RÖRELSERESULTAT

-3 817

-6 525

-8 198

30

6

350

-66

-320

-356

1 837

3 380

-3 769

-2 017

-3 459

-11 973

Skatt på periodens resultat

-

-

-

Uppskjuten skatt

-

-

-

-2 017

-3 459

-11 973

(KSEK)
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Summa Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella tillgångar

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat från finansiella
investeringar
Resultat efter finansiella poster

PERIODENS RESULTAT
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Balansräkning
Koncernen

(KSEK)

2019-01-01

2018-01-01

2018-01-01

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Pågående nyemission
Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

-

-

-

Programvara

-

1 299

1 259

Summa Immateriella anläggningstillgångar

-

1 299

1 259

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

-

-

-

Summa Materiella anläggningstillgångar

-

-

-

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar

47 491

37 854

44 691

Summa Finansiella anläggningstillgångar

43 920

3 596

44 691

Summa Anläggningstillgångar

45 225

4 604

45 950

Förskott

-

-

-

Summa Varulager

-

-

-

210

3 067

2 421

0

133

-

3 462

8 707

1 521

193

404

-

Summa Kortfristiga fordringar

3 865

12 311

3 942

Kassa, bank

5 860

141

883

Summa Omsättningstillgångar

9 725

12 452

4 825

57 216

51 605

50 775

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Koncernen

2019-01-01

2018-01-01

2018-01-01

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

Eget kapital

49 537

45 427

43 857

Summa Eget kapital

49 537

45 427

43 857

-

-

-

Övriga skulder

4 650

1 083

1 083

Summa Långfristiga skulder

4 650

1 083

1 083

-

-

-

(KSEK)

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital

Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder

-

-

-

Leverantörsskulder

580

1 106

1 561

Aktuell skatteskuld

4

1 312

1 294

1 848

2 069

2 488

597

608

491

Summa Kortfristiga skulder

3 029

5 095

5 834

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

57 216

51 605

50 775

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 av 14

FrontOffice Nordic AB (publ) | 556935-4946

Kassaflödesanalys
Koncernen

2019-01-01

2018-01-01

2018-01-01

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

-3 817

-6 525

-8 198

-

1100

21

(KSEK)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Erlagd skattekostnad
Erhållen ränta
Erlagd ränta och valutakursförändringar
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

23

-

119

-1 197

-

-547

30

6

-

-66

-320

-356

-5 027

-5 739

-8 612

-

-

-

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSERESULTAT

Ökning (-) /minskning (+) varulager
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder

-

-

-3 342

-535

481

1 919

-16

-773

-

-982

151

-

Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skuld
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-

-450

-

-6 560

-6 330

-10 035

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-4 800

-10 732

-32 701

Förändring av finansiella anläggningstillgångar

6 678

4 620

7 787

Förändring av materiella anläggningstillgångar

-

-

-

Ökning/minskning av korta finansiella placeringar

-

-

Förändring av immateriella anläggningstillgångar

1 259

-

-50

-

-

-

3 137

-6 112

-797

4 800

13 610

12 376

Erlagda emissionskostnader

-

-1 988

-2 092

Checkräkningskredit

-

-

-

Ändringar av Kortfristiga finansiella skulder

-

-

-

3 600

-

24 637

-

-

-

KASSAFLÖDE FRÅN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

8 400

11 622

34 921

PERIODENS KASSAFLÖDE

4 977

-820

-78

883

961

961

5 860

141

883

Erhållna bidrag utvecklingsprojekt (förändring)
KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission

Lån
Utdelning

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Förändring eget kapital
Koncernen (KSEK)

Belopp vid årets ingång

2019-01-01 - 2019-06-30
Aktiekapital
1 422

Överkursfond
51 428

182

4 809

Balanserat
resultat
-8 993

Årets resultat

Ej registrerat aktiekapital
Nyemission
Förändringar/justeringar

2 706

Periodens resultat
Belopp vid periodens slut

Koncernen (KSEK)

Belopp vid periodens ingång

-2 017
1 604

56 237

-6287

2018-01-01 – 2018-06-30
Aktiekapital
759

Ej registrerat aktiekapital

148

Nyemission

414

Överkursfond
10 139

Balanserat
resultat
3 041

Koncernen (KSEK)

Belopp vid periodens ingång

Årets resultat

0

34 722

Periodens resultat
Belopp vid årets slut

-2 017

-3 459
1 327

44 861

3 041

Aktiekapital
765

Överkursfond
10 139

Balanserat
resultat
2 980

658

41 289

1 422

51 428

-3 459

2018-01-01 – 2018-12-31
Årets resultat

0

Ej registrerat aktiekapital
Nyemission
Periodens resultat
Belopp vid periodens slut

-11 973
2 980

-11 973
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Nyckeltal
Koncernen

(TSEK)

2019-01-01

2018-01-01

2018-01-01

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

-54,42%

-26%

17,00%

-200,00%

-255,88%

118,34%

-105,71%

-121,02%

-19,09%

-2,13%

-7,61%

-4,2%

Eget kapital (KSEK)

49 537

45 427

53 397

Balansomslutning (KSEK)

57 216

51 605

58 925

Sysselsatt kapital (KSEK)

57 216

51 201

57 875

Räntebärande nettoskuld (KSEK)

0,00

1 083

1 050

Kapitalomsättningshastighet (ggr)

0,02

0,08

0,20

86,58%

88%

91%

0,00%

12%

2%

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)
KAPITALSTRUKTUR

Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad (ggr)

neg

neg

neg

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)

-6 560

-6 330

-10 035

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)

4 977

11 622

-78

Likvida medel (KSEK)

5 860

141

883

MEDARBETARE

Medelantalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)
Antalet anställda

9

9

11

212

465

1 070

10

11

32 084 964

23 587 563*

28 448 601

-0,06

0,56

-0,08

1,54

1,15

1,88

2,5

DATA PER AKTIE

Antal aktier
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie (SEK)

* = pågående nyemission 2018. Antal aktier efter full registrering var 26 538 673 st.
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Lönsamhet och räntabilitet

Omsättningstillväxt (%)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)

Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget
kapital (%)

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Kapitalstruktur

Eget kapital (KSEK)

Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)

Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld
(KSEK)

Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive
likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)

Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella
kostnader

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före
investeringar (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus
förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter
investeringar (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus
förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)

Banktillgodohavanden och kassa

Medarbetare

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd

Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda

Antalet anställda vid periodens slut

Data per aktie

Antal aktier

Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)

Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie
(SEK)

Eget kapital dividerat med antal aktier
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