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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 
Januari – december 2016 

FRISQ Holding är moderbolag i en koncern som utvecklar mobila tjänster för att förbättra det digitala 
informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. FRISQ har 
kontor i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North. 

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2016 
 Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -3,9 Mkr (-5,1)  
 Resultat per aktie för kvartalet uppgick till – 0,2 kr (-0,7) 
 Utvecklingskostnader för kvartalet uppgick till 1,7 Mkr (5,0) 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till – 3,0 Mkr (-3,9) 
 Eget kapital per den 31 december uppgick till 168,1 Mkr (150,6) 
 Likvida medel per den 31 december uppgick till 41,5 Mkr (35,0) 

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI – DECEMBER 2016 
 Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -24,2 Mkr (-6,5) 
 Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,3 kr (-2,2) 
 Utvecklingskostnader för perioden uppgick till 5,6 Mkr (5,8) 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -23,5 Mkr (-9,1) 

 

FINANSIELLT SAMMANDRAG  
  
  Fjärde kvartalet   Helår 
  2016 2015  2016  2015 
Tkr okt-dec okt-dec  jan-dec  jan-dec 
Nettoomsättning 0 0  0  0 
Rörelseresultat -3 926 -5 147  -24 180 -6 494 
Resultat per aktie (SEK) -0,2 -0,7  -1,3 -2,2 
Utvecklingskostnader 1 699 4 989  5 626 5 812 
Kassaflöde -7 380 -9 110  6 490 35 010 
Likvida medel 41 500 35 010  41 500  35 010 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 
 Den 12 oktober 2016 noterades FRISQ Holding på Nasdaq First North. Bolaget tog inte in 

något nytt kapital i samband med noteringen 
 Anna Frick gick in som ny ledamot i FRISQ Holdings styrelse. Anna har över 20 års erfarenhet 

som marknadsansvarig och ledare av konsultbyråer inom kommunikation och 
varumärkesbygge, såväl nationell som internationell. Anna är idag nytillträdd VD för 
Oakwood 

 Bolaget nådde en milstolpe då första betaversionen av FRISQ-appen lanserades och 
beställning av läkemedel hos ett 20-tal apotek runt om i Sverige blev möjligt genom FRISQs 
plattform 

 Apotea blev som första nationella apotekskedja godkänt för att ta emot och expediera 
läkemedel genom FRISQs plattform vilket är avgörande för att kunna genomföra en bredare 
lansering av FRISQ-appen 

 Samarbetsavtal tecknades med Astma- och allergiförbundet  
 Samarbetsavtal tecknades med Veterinärförbundet 
 Samarbete inleddes med Compodium för att möjliggöra videomöten via FRISQ-appen 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 
 FRISQ Holding AB annonserade förvärvet av en digital teknikplattform som öppnar upp helt 

nya möjligheter att skapa värdefulla tjänster till vården. I samband med förvärvet kommer 
FRISQ Holding att genomföra en riktad nyemission om 50 mkr. Genom förvärvet skapas även 
ett nytt affärsområde, FRISQ Care. För mer information om förvärvet, se sid 5

 FRISQ lanserade unikt erbjudande med Apotea som innebär gratis budleverans till i stort sett 
hela Sverige samt 10% rabatt på receptfria varor för alla som beställer via FRISQs plattform 
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VD MARTIN IRDING KOMMENTERAR ÅRET SOM GÅTT 
 
Kära aktieägare, vilket spännande år vi har haft! Till skillnad från världen i stort, där flera 
omständigheter lämnar en hel del övrigt att önska, har utvecklingen på marknaden för e-
hälsotjänster varit mycket positiv. Fler företag har etablerat sig och intresset för digitala tjänster hos 
vårdgivare och apoteksaktörer har ökat markant. Det är tydligt att tiden nu är mogen för digitala 
lösningar inom vård- och läkemedelssektorn vilket är glädjande.  
 
På FRISQ har vi också haft ett mycket positivt momentum hela hösten och bolaget har utvecklats 
enormt. Vi har inte bara förfinat våra tjänster och breddat vårt erbjudande, vi har dessutom slutit 
avtal med en mängd viktiga aktörer såsom Reumatikerförbundet, Astma och Allergiförbundet och 
Veterinärförbundet. Dessa aktörer är otroligt viktiga för att vi ska utveckla våra tjänster och nå ut 
med dem till de patienter som vi tror kommer ha den allra största nyttan, nämligen de kroniskt sjuka. 
Genom samarbete med tredjepartsaktörer, såsom Compodium, hoppas vi kunna bredda vårt 
erbjudande och göra tjänsterna än mer värdefulla för slutanvändaren.  
 
I mitten av februari 2017 annonserades det hittills viktigaste förvärvet i bolagets historia, nämligen 
en ny teknik för patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation och 
informationsutbyte mellan patienten, vården och forskningen. Teknikplattformen har utvecklats 
inom Karolinska Institutet med professor Martin Ingvar som huvudman och är resultatet av mångårig 
forskning baserad på beteendevetenskap, klinisk verksamhet och mjukvaruutveckling. Detta förvärv 
kompletterar FRISQs befintliga produkter och skapar helt nya affärsmöjligheter genom flexibla 
lösningar som både vården och den globala life science-forskningen idag efterfrågar och saknar. 
 
För att kunna växla upp tempot har vi under året förstärkt organisationen med fler kompetenta och 
drivna medarbetare och fler är på väg in för att möta behoven som nu uppstår i och med vårt 
förvärv.  
 
Sammanfattningsvis har det hänt otroligt mycket under det gångna året – och jag är övertygad om 
att det kommer hända mångdubbelt mer under det kommande året! 
 
 
Martin Irding 
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KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT OKTOBER - DECEMBER 
Koncernen har inte genererat någon omsättning under kvartalet då produkten ej lanserats.  
 
Kostnaderna för kvartalet uppgick till 4,9 Mkr jämfört med 5,1 Mkr för motsvarande period 
föregående år. Kostnaderna i kvartalet avser i huvudsak drift, etablering och utveckling av 
verksamheten i dotterbolaget FRISQ AB inför produktlansering.  
 
Rörelseresultatet för perioden var negativt om 3,9 (-5,1) Mkr då koncernen ännu inte har genererat 
någon omsättning.  
 

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - DECEMBER 
Koncernen har inte genererat någon omsättning under året då produkten ej lanserats. 
 
För perioden januari-december uppgick kostnaderna till 25,1 Mkr jämfört med 6,5 Mkr för 
motsvarande period föregående år (jämförelseperioden för 2015 avser endast 17 september-30 
december, eftersom FRISQ Holding koncernen bildades då).  
 
Rörelseresultatet för perioden januari till december var negativt om 24,2 Mkr (6,5) då koncernen 
ännu inte genererat någon omsättning.  
 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Under perioden oktober till december hade koncernen ett negativt kassaflöde från den löpande 
verksamheten om 3,0 Mkr (-3,9) på grund av att koncernen inte genererat någon omsättning. 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 41,5 Mkr (35,0).  
 
FRISQ Holding har per dagens datum ingen lånefinansiering utan verksamheten finansieras genom 
eget kapital. Det egna kapitalet uppgick per den 31 december till 168,1 Mkr vilket motsvarar 12 kr 
per aktie.  
 

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSKOSTNADER 
Investeringar för perioden oktober till december uppgick till 1,7 Mkr (5,2) och avser i huvudsak 
aktiverade utvecklingskostnader avseende produktutveckling av FRISQ Privat. Motsvarande för 
helåret 2016 var 5,8 Mkr (6,0). Aktiverade utvecklingskostnader avser utgifter för underleverantörer 
samt kostnader för anställda som arbetat med produktutvecklingen. Aktiverade personalkostnader 
redovisas som intäkt i resultaträkningen.  
 

RESULTAT PER AKTIE 
Resultat per aktie baseras på resultat efter skatt och påverkas av skattekostnader. Resultat per aktie 
för perioden oktober till december uppgick till -0,2 kr (-0,7). Motsvarande för helåret 2016 var  
-1,3 kr (-2,2). 
 

UTDELNING 
Ingen utdelning föreslås till aktieägarna. Först när bolaget når en långsiktig lönsamhet kommer 
förslag om utdelning till aktieägarna kunna ske. 
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ÖVRIG INFORMATION 

Medelantalet anställda uppgick till 13 (2) under kvartalet och bolaget hade 13 anställda vid periodens 
slut. Givet förvärv och hög aktivitet i bolaget är förhoppningen att anställa fler drivna och innovativa 
personer under 2017. Som tidigare kommunicerats lämnade Klas Arvidson, partneransvarig på FRISQ 
och tidigare VD, sitt uppdrag vid årets slut och har sedan 1 januari 2017 en roll som senior rådgivare 
till FRISQ. 

Den 13 februari 2017 annonserades att FRISQ förvärvar en digital teknikplattform. Plattformen 
möjliggör patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation och 
informationsutbyte mellan patienten, vården och forskningen. Med teknologin i plattformen kan 
patienten äga och ha kontroll över sin egen vårdplan, enkelt och smidigt dela information med andra 
samt interagera med vårdgivare och andra aktörer. Dessutom kan patienterna få bättre 
individanpassat stöd. Systemet möjliggör också så kallade Real World Studies på stora 
patientgrupper över lång tid. Förvärvet skapar nya affärsmöjligheter för FRISQ genom flexibla 
lösningar som både vården och den globala life science-forskningen idag efterfrågar och saknar. 

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 2 Mkr och 100 000 aktier samt ett investeringsåtagande om 
cirka 30 Mkr. Därutöver utgår en villkorad tilläggsköpeskilling om högst 1,1 miljoner aktier under en 
femårsperiod. Tilläggsköpeskillingen är villkorad av vissa milstoplar avseende produktlansering, 
kundavtal och EBIT under åren 2018-2021.  

Förvärvet finansieras med en riktad nyemission av aktier om 50 Mkr. Emissionen avser högst 2 403 
846 aktier till en emissionskurs av 20,80 kr. Emissionskursen, som fastställts efter förhandling med 
tecknarna, motsvarar en rabatt om cirka 15 procent baserat på stängningskursen för FRISQs aktie på 
Nasdaq First North fredagen den 10 februari 2017. Nyemissionen har tecknats av en grupp 
investerare som huvudsakligen utgörs av befintliga aktieägare i FRISQ. Emissionskostnader bedöms 
uppgå till ca 3 Mkr. 

Efter genomförd nyemission och erläggande av köpeskillingen kommer FRISQ att ha 16 926 346 
utestående aktier. Förvärvet är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 7 mars 2017 i 
Stockholm. 

Genom förvärvet etablerar FRISQ ett nytt affärsområde, FRISQ Care, som kommer att bedrivas i ett 
nytt dotterbolag. Verksamheten i FRISQ Care kommer i huvudsak att innefatta tjänster för 
vårdgivare. FRISQ nuvarande affärsområde, som innefattar digitala tjänster för patienter, kommer 
framgent benämnas FRISQ Privat. 
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Koncernen hade vid periodens slut totalt fyra stycken teckningsoptionsprogram, som vid fullt 
utnyttjande utgör ca 7% av aktiekapitalet. Den första emissionen gjordes i dotterbolaget FRISQ AB 
och de tre andra emissionerna har gjorts i FRISQ Holding AB (Emission 2016:1, 2016:2 och 2016:3). 
Emissionen 2016:1 har gjorts enbart i syfte att säkerställa att dotterbolaget FRISQ förblir ett helägt 
dotterbolag till FRISQ Holding (teckningsoptionsinnehavarna har förbundit sig i avtal att överlåta 
aktier i FRISQ AB till FRISQ Holding mot erhållande av aktier i FRISQ Holding).  
 
Teckningsoptionsprogram 2016:2 och 2016:3 är helt skilda från teckningsoptionsprogram 2016:1 och 
riktar sig till andra styrelseledamöter och befattningshavare i koncernen med syfte att säkerställa 
samstämmiga incitament mellan aktieägare och ledning.  
 
Beskrivning av optionsprogrammens fullständiga villkor finns i bolagsbeskrivningen på Frisq Holdings 
hemsida, www.frisqholding.se.  

 
I moderbolaget bedrivs i huvudsak finansförvaltning för koncernen. Omsättningen för fjärde kvartalet 
uppgick till 0,5 Mkr (0) och rörelseresultatet till 2,2 Mkr (0). För perioden januari till december var 
omsättningen 1,5 Mkr (0) och rörelseresultatet -0,4 Mkr (0). Omsättningen är intern och avser 
fakturering till dotterbolaget för administrativa tjänster och eliminering har skett i koncernen. 
Kostnaderna för rapportperioden är i huvudsak relaterade till styrelsearbete och bolagets notering 
på First North.  

Koncernen består av FRISQ Holding AB, organisationsnummer 556959-2867, och dess helägda 
dotterbolag FRISQ AB, organisationsnummer 556783-5664. Koncernens verksamhet bedrivs genom 
dotterbolaget som även har utvecklat verksamheten och blev dotterbolag genom en apportemission 
i FRISQ Holding under 2015. Bolaget driver enbart ett rörelsesegment. 

Koncernen har inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga 
löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen. 

Aktien handlas sedan den 12 oktober 2016 på Nasdaq First North under kortnamnet FRISQ. Antal 
aktier i bolaget uppgår per 31 december 2016 till 14 422 500 st.  
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FRISQ är ett utvecklingsbolag som befinner sig i ett tidigt skede. Bolaget har inte lanserat sin första 
kommersiella produkt eller genererat några intäkter historiskt. Det går därmed ännu inte att dra 
några långtgående slutsatser om marknadens acceptans av produkten eller se några trender för 
försäljnings- och resultatutveckling.  

Bolaget är beroende av att kunna ingå licens- och samarbetsavtal samt av ett antal olika tillstånd, 
ersättningssystem och därtill hörande lagar, regelverk, myndighetsbeslut och praxis (vilka kan 
förändras). Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter som är svåra att skydda genom 
registrering. Att bolagets tekniska plattformar har hög pålitlighet för att säkerställa tillförlitlighet i 
bolagets informationshantering och skydd mot t ex intrång och läckage är också avgörande för 
bolagets utveckling.  

Ingen väsentlig förändring av risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. 

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen för 
både koncernen och moderbolaget. Ett antal ändringar i standarder har trätt i kraft 2016. Ingen av dessa 
har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och rapportering. Moderbolagets rapportering är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer.  
 
Rapporterna publiceras på bolagets investerarhemsida, www.frisqholding.se 

Ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2016 äger rum onsdagen den 3 maj 2017 klockan 13 på Birger 
Jarlsgatan 2 i Stockholm.  
 
Extra bolagsstämma med anledning av nyligen annonserat förvärv äger rum den 7 mars 2017 klockan 14 
på Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

Delårsrapport Q1: 17 maj 2017 
Delårsrapport Q2: 30 augusti 2017 
Delårsrapport Q3: 15 november 2017 
 
Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna på bolagets hemsida 
www.frisqholding.se samma dag som den publiceras. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Stockholm, 23 februari 2017 

FRISQ Holding AB (publ) 
Styrelsen och Verkställande Direktören 
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KORT OM FRISQ 
 
FRISQ utvecklar mobila tjänster för att förbättra det digitala informations- och kommunikationsflödet 
mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. Vår målsättning är att du som individ ska kunna 
hantera och beställa dina läkemedel och samtidigt ha tillgång till all värdefull hälso- och 
sjukvårdsinformation – direkt i din telefon. 
 
Utgångspunkten för FRISQ är att individen och dess anhöriga har förmågan att ta en betydligt större 
roll i vårdkedjan. Genom att individen ges större inflytande över sin egen hälso- och sjukvård är vi 
övertygade om att vården kan förbättras, samtidigt som vardagen för patienter, anhöriga och vården 
förenklas. 
 
Vår första mobila applikation är avsedd (och gratis) för den enskilda medborgaren. Applikationen är 
en unik tjänst där du som privatperson kan hantera och beställa recept för dig själv och dina 
anhöriga. Genom en enkel fullmakt kan du använda FRISQ t ex för dina barn, närstående med 
kroniska sjukdomar, eller för att hjälpa äldre föräldrar som behöver stöd att hantera sin hälsa. I 
applikationen ska du även kunna få tillgång till hälso- och sjukvårdsinformation, såsom din journal, 
dina vaccinationer eller meddelanden från vården. FRISQ förenklar på så sätt för dig som individ, och 
hjälper också till att avlasta vården. 

FRISQs applikation är sedan början av 2016 godkänd av e-Hälsomyndigheten för hem- och 
förbeställning av läkemedel. FRISQs applikation är integrerad mot ett antal myndigheter och 
vårdaktörer och använder därför samma säkerhetslösningar som svenska myndigheter för att 
säkerställa individens integritet. 

 
KONTAKTINFORMATION: 
 
Martin Irding, VD FRISQ 
E-post: martin.irding@frisq.se  
 

Magdalena Stenbäck, CFO FRISQ 
E-post: magdalena.stenback@frisq.se  
 

FRISQ Holding AB (publ) 
Vasagatan 38, 111 20 Stockholm 
Tel +46 (0)8 120 131 21 
E-post: info@frisq.se 
Hemsida:  www.frisqholding.se  
Organisationsnummer: 556959-2867 
  

Remium Nordic AB är FRISQs Certified Advisor 
Tel +46 (0)8 454 32 00 
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG 

 

2016 2015 2016 2015*
Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Rörelsens intäkter
Aktiverat arbete för annans räkning 992 0 992 0
Summa intäkter 992 0 992 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader** -684 -4 589 -14 006 -5 758
Personalkostnader -4 199 -499 -11 066 -673
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -35 -59 -100 -63
Summa kostnader -4 918 -5 147 -25 172 -6 494

Rörelseresultat -3 926 -5 147 -24 180 -6 494

Finansnetto 1 0 -3 0
Resultat efter finansiella poster -3 925 -5 147 -24 183 -6 494

Resultat före skatt -3 925 -5 147 -24 183 -6 494

Skatt på periodens resultat 1 427 1 129 5 884 1 425

PERIODENS RESULTAT -2 498 -4 018 -18 299 -5 069

Resultat per aktie före/efter utspädning (kr) -0,2 -0,7 -1,3 -2,2

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat.

 *Siffror för 2015 inkluderar endast resultat från 2015-09-17 då koncernen bildades.
 **Periodens övriga externa kostnader påverkas positivt av omkostnader i samband med nyemission som 
omförts mot eget kapital. 

Fjärde kvartalet Helår



FRISQ Holding bokslutskommuniké jan-dec 2016   10(15) 

 

2016 2015
Tkr 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader 13 740 8 114
Goodwill 104 490 104 490
Materiella anläggningstillgångar 328 269
Uppskjuten skattefordran 10 131 4 247

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 1 471 2 589
Likvida medel 41 500 35 010
Summa tillgångar 171 660 154 719

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 721 625
Övrigt tillskjutet kapital 190 711 155 049
Balanserat resultat inklusive årets resultat -23 368 -5 069
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 168 064 150 605

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Summa eget kapital 168 064 150 605

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 293 2 253
Övriga kortfristiga skulder 2 303 1 861
Summa skulder 3 596 4 114

Summa eget kapital och skulder 171 660 154 719

2016 2015 2016 2015
Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 170 562 154 623 150 605 75
Periodens resultat -2 498 -4 018 -18 299 -5 069

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 0 0 35 758 155 599

Utgående eget kapital 168 064 150 605 168 064 150 605

I eget kapital ingår medel från den i mars 2016 genomförda emissionen om 38 450 TSEK reducerat med
omkostnader om 2 692 TSEK. 

Fjärde kvartalet Helår
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2016 2015 2016 2015
Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Resultat efter finansiella poster -3 925 -5 147 -24 183 -6 494
Avskrivningar 35 59 100 63
Betald skatt 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten,
före förändring av rörelsekapital -3 890 -5 088 -24 083 -6 431

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 863 1 170 600 -2 619
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 027 -3 918 -23 483 -9 050
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 661 -5 192 -5 785 -6 015
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 692 0 35 758 50 075

Periodens kassaflöde -7 380 -9 110 6 490 35 010

Likvida medel vid periodens början 48 880 44 120 35 010 0
Likvida medel vid periodens slut 41 500 35 010 41 500 35 010

Fjärde kvartalet Helår

2016 2015 2016 2015
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Ingående antal aktier 14 422 500 1 500 000 12 500 000 1 000 000
Utgående antal aktier 14 422 500 12 500 000 14 422 500 12 500 000

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 14 422 500 6 043 478 13 953 726 2 356 164

Fjärde kvartalet Helår

2016 2015 2016 2015
jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Ställda säkerheter 200 Inga Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

Koncernen Moderbolaget
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2016 2015 2016 2015
Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Nettoomsättning 0 0 0 0
Rörelseresultat -3 926 -5 147 -24 180 -6 494
Resultat efter finansiella poster -3 925 -5 147 -24 183 -6 494
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr -0,2 -0,7 -1,3 -2,2
Eget kapital per aktie, kr 12 12 12 12
Soliditet % 97,9% 97,3% 97,9% 97,3%
Aktiekurs på balansdagen, kr 23,7 - - -
Antal anställda, årsmedeltal 13 2 8 2
Antal anställda, vid periodens slut 13 2 13 2

Definitioner nyckeltal:
Rörelseresultat:
Resultat före finansnetto.
Resultat per aktie före utspädning:

Resultat per aktie efter utspädning:

Eget kapital per aktie:
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. 
Soliditet:
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Genomsnittligt antal anställda:
Genomsnitt av antal anställda vid periodens utgång.

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående
aktier under perioden efter utspädning. 

Fjärde kvartalet

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående
aktier under perioden före utspädning. 

Helår
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Koncernens resultaträkning
Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3*

Tkr 2016 2016 2016 2016 2015 2015

Rörelsens intäkter
Aktiverat arbete för annans räkning 992 0 0 0 0 0
Summa intäkter 992 0 0 0 0 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -684 -3 291 -3 954 -6 077 -4 589 -1 169
Personalkostnader -4 199 -2 836 -2 518 -1 513 -499 -174
Avskrivningar -35 -24 -22 -19 -59 -4
Summa kostnader -4 918 -6 151 -6 494 -7 609 -5 147 -1 347

Rörelseresultat -3 926 -6 151 -6 494 -7 609 -5 147 -1 347

Finansnetto 1 -4 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -3 925 -6 155 -6 494 -7 609 -5 147 -1 347

Resultat före skatt -3 925 -6 155 -6 494 -7 609 -5 147 -1 347

Skatt 1 427 1 354 1 429 1 674 1 129 296
Periodens resultat -2 498 -4 801 -5 065 -5 935 -4 018 -1 051

 *Siffror för kvartal 3 2015 inkluderar endast resultat från 2015-09-17 då koncernen bildades.

Koncernens balansräkning
Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3

Tkr 2016 2016 2016 2016 2015 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader 13 740 12 041 11 450 9 972 8 114 3 125
Goodwill 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490
Materiella anläggningstillgångar 328 401 293 315 269 125
Uppskjuten skattefordran 10 131 8 704 7 350 5 921 4 247 3 118

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 1 471 1 422 2 553 1 820 2 589 1 360
Likvida medel 41 500 48 880 53 851 64 951 35 010 44 120

Summa tillgångar 171 660 175 938 179 987 187 469 154 719 156 338

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 721 721 721 721 625 625
Övrigt tillskjutet kapital 190 711 193 403 193 403 193 403 155 049 155 049
Bal resultat inkl periodens resultat -23 368 -20 870 -16 069 -11 004 -5 069 -1 051
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 168 064 173 254 178 055 183 120 150 605 154 623
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0
Summa eget kapital 168 064 173 254 178 055 183 120 150 605 154 623

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 293 868 444 0 2 253 0
Övriga kortfristiga skulder 2 303 1 816 1 488 4 349 1 861 1 715
Summa skulder 3 596 2 684 1 932 4 349 4 114 1 715

Summa eget kapital och skulder 171 660 175 938 179 987 187 469 154 719 156 338
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG 

 

2016 2015 2016 2015
Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 450 0 1 500 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader* 2 089 -76 -1 446 -76
Personalkostnader -298 0 -468 0
Summa kostnader 1 791 -76 -1 914 -76

Rörelseresultat 2 241 -76 -414 -76

Finansnetto 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 2 241 -76 -414 -76

Skatt på periodens resultat 99 17 683 17

PERIODENS RESULTAT 2 340 -59 269 -59

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat.

*Periodens övriga externa kostnader för perioden okt-dec påverkas positivt av omkostnader 
i samband med nyemission som omförts mot eget kapital

Fjärde kvartalet Helår
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Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017, klockan 08:00 
(CET).  

 

Bokslutskommunikén har granskats av bolagets revisorer. 

 

 

 

 

2016 2015
Tkr 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 137 199 121 199
Uppskjuten skattefordran 700 17

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 13 677 0
Likvida medel 40 738 34 399
Summa tillgångar 192 314 155 615

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Aktiekapital 721 625

Fritt eget kapital
Överkursfond 190 711 155 049
Balanserat resultat inklusive årets resultat 210 -59
Summa eget kapital 191 642 155 615

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 225 0
Övriga kortfristiga skulder 447 0
Summa skulder 672 0

Summa eget kapital och skulder 192 314 155 615


