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DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2017 
Januari – mars 2017 

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

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2017 
 Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7,2 Mkr (-4,9)  
 Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,4 kr (-0,3) 
 Utvecklingskostnader för kvartalet uppgick till 5,6 Mkr (1,9) 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 36,7 Mkr (29,9) 
 Eget kapital per den 31 mars uppgick till 211,5 Mkr (183,1) 
 Likvida medel per den 31 mars uppgick till 78,2 Mkr (65,0) 

 
FINANSIELLT SAMMANDRAG  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 
 FRISQ Holding AB annonserade och slutförde förvärvet av ett bolag som utvecklat en 

teknikplattform som möjliggör interaktiv kommunikation mellan vården och patienten. I 
samband med förvärvet genomförde FRISQ Holding en riktad nyemission om 50 mkr. Den 
förvärvade verksamheten kommer att benämnas FRISQ Care. För mer information om 
förvärvet, se sid 5. 

 FRISQ lanserade i mars 2017 sin första patientföreningsapplikation tillsammans med 
Reumatikerförbundet. Appen heter Reumatiker och är riktad till personer med reumatiska 
sjukdomar och deras anhöriga. Appen är utvecklad åt och i samarbete med 
Reumatikerförbundet, och erbjuder bland annat läkemedelsbeställning, direktrapportering av 
hälsovärden till vården och viktig information från förbundet. Genom appen kan FRISQ nå ut 
till Sveriges över en miljon reumatiker med tjänster som är särskilt värdefulla för dem. 

 FRISQ ingick strategisk partnerskap med IT- och innovationsföretaget Chorus AB för att säkra 
upp utvecklingen av FRISQ Care.  

 Till det nya produktområdet FRISQ Care knyts ett vetenskapligt etiskt råd som ska vägleda 
bolaget i t ex etiska vård- och patientrelaterade ställningstaganden. Rådet består av Anders 
Milton, Mikael Forss, Anders Ullman och Britt-Marie Ahrnell. 
 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 
 FRISQ stärkte organisationen med tre nya medarbetare, inom kommunikation, utveckling 

och ekonomi. 
 FRISQ lanserade sin andra patientorganisationsapp tillsammans med Astma- och 

allergiförbundet.  Appen heter Astma och allergi och riktar sig till landets tre miljoner 
astmatiker och allergiker med tjänster som är särskilt värdefulla för dem. 

 FRISQ arrangerade ett välbesökt seminarium för att diskutera nyttan med personcentrerade 
tjänster och demonstrera den nya plattformen FRISQ Care. Mottagandet var mycket positivt. 
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VD MARTIN IRDING KOMMENTERAR KVARTALET 
 
Kära aktieägare, förra året hände mycket och 2017 har fortsatt i samma tempo. Intresset för e-
hälsotjänster fortsätter att vara stort och vi ser att även politik och myndighetsorgan alltmer börja 
förstå och anpassa sig efter patienternas och vårdens behov och krav.  
 
För oss på FRISQ fortsätter det i full fart, med positivt momentum både vad gäller produkter och vår 
egen organisation. Vad gäller våra tjänster riktade mot privatpersoner så har vi under våren tagit 
stora kliv framåt i och med lanseringen av våra första appar tillsammans med patientföreningar. 
Apparna riktar sig till de stora kronikergrupperna reumatiker respektive astmatiker och ger oss en 
betydligt större användarbas än tidigare. Vi kommer dessutom inom kort att lansera vårt 
förskrivningsverktyg för veterinärer tillsammans med Veterinärförbundet. Fokus framåt är nu att 
marknadsföra dessa produkter, vilket vi gör i nära samarbete med respektive förbund, så att vi 
snabbt kan öka upp vår användarbas och börja generera intäkter.  
 
Under kvartalet annonserade och genomförde vi även förvärvet av ett bolag som utvecklat en teknik 
för patientcentrerade vårdplaner, en teknik som möjliggör interaktiv kommunikation mellan vården 
och patienten. Tekniken baseras på mångårig forskning och möjliggör flexibla lösningar som både 
vården och den globala life science-forskningen idag efterfrågar och saknar. Vi kommer nu att 
färdigställa och kommersialisera tekniken, i nära samarbete med vår strategiska partner Chorus AB.  
 
Den förvärvade tekniken är ett utmärkt komplement till FRISQs befintliga produkter. Nu kan vi 
parallellt med att lansera applikationer till medborgarna, även utveckla applikationer åt vården. I och 
med förvärvet så etablerades ett nytt produktområde, FRISQ Care. Målet är att lansera en plattform 
som samlar patienters journaler, vårdhistorik och vårdplaner på ett ställe - och samtidigt gör datan 
tillgänglig för andra vårdinstanser, patienten själv och för dess anhöriga.  
 
För att finansiera förvärvet och kommersialiseringen av tekniken gjorde vi en emission under 
kvartalet. Tack vare det tillskottet kommer vi ha alla möjligheter att kommersialisera vår nya 
produkt. Vi har redan nu kunnat stärka vår organisation med ytterligare tre fantastiska medarbetare 
inom utveckling, kommunikation och ekonomi. Det är otroligt glädjande att vi trots ett okänt 
varumärke har förmågan att attrahera sådan kompetens till vårt företag.  
 
För att ytterligare knyta till oss kompetens har vi inrättat ett vetenskapligt råd kopplat till FRISQ Care. 
Rådets uppgift är att utifrån gedigna erfarenheter från vård och life science agera kloka rådgivare 
inom etik och vetenskaplig evidens. Det ger oss en ytterligare komfort i att vi gör rätt saker, på rätt 
sätt.  
  
Förhoppningsvis är vi nu rustade, både operationellt och finansiellt, för att växla upp ytterligare 
under 2017. Hoppas ni också vill vara med på vår resa! 
 
Martin Irding 
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KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - MARS 
Koncernen har inte genererat någon omsättning under kvartalet.  
 
Kostnaderna för kvartalet uppgick till 8,0 Mkr jämfört med 4,9 Mkr för motsvarande period 
föregående år. Kostnaderna i kvartalet avser i huvudsak personal, drift, etablering och utveckling av 
verksamheten i dotterbolaget FRISQ AB. Ökningen i kostnader jämfört med föregående år är i 
huvudsak relaterad till ökade kostnader för personal då personalstyrkan tredubblats. 
 
Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar uppgår till 0,8 mkr (0,0). Ökningen är 
hänförlig till avskrivning på balanserade utvecklingsutgifter för FRISQ Privat, då produkten nu 
lanserats. 
 
Rörelseresultatet för perioden var negativt om 7,2 (-4,9) Mkr då koncernen ännu inte har genererat 
någon omsättning.  
 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Under januari till mars hade koncernen ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om 
7,7 Mkr (-3,9) på grund av att koncernen inte genererat någon omsättning. Koncernens likvida medel 
uppgick vid periodens slut till 78,2 Mkr (65,0).  
 
FRISQ Holding har per dagens datum ingen lånefinansiering utan verksamheten finansieras genom 
eget kapital. Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars till 211,5 Mkr vilket motsvarar 12 kr per 
aktie.  
 

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSKOSTNADER 
Investeringar för perioden januari till mars uppgick till 5,6 Mkr (1,9) och avser i huvudsak aktiverade 
utvecklingsutgifter avseende produktutveckling av FRISQ Privat och FRISQ Care. Aktiverade 
utvecklingsutgifter avser utgifter för underleverantörer samt kostnader för anställda som arbetat 
med produktutveckling. Aktiverade personalkostnader redovisas som ”Aktiverat arbete för egen 
räkning” i resultaträkningen.  
 

RESULTAT PER AKTIE 
Resultat per aktie baseras på resultat efter skatt och påverkas av skattekostnader. Resultat per aktie 
för perioden januari till mars uppgick till -0,4 kr (-0,3).  
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ÖVRIG INFORMATION 

Medelantalet anställda uppgick till 13 (4) 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. Efter kvartalets utgång har tre personer anställts i bolaget inom områdena 
utveckling, kommunikation och ekonomi.  

Den 29 mars 2017 ingick bolaget avtal om att förvärva 100% av Comealong AB, numera namnändrat 
till FRISQ Care AB. Förvärvet annonserades den 13 februari 2017 och godkändes på bolagsstämma 
den 7 mars 2017. Comealong AB har, baserat på mångårig forskning inom beteendevetenskap, klinisk 
verksamhet och mjukvaruutveckling, konceptualiserat och påbörjat utvecklingen av en 
teknikplattform för interaktiv kommunikation mellan vården och patienten. 
 
Genom förvärvet blir FRISQ ägare till en teknikplattform som, när den är färdigställd, kommer att 
möjliggöra patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation 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, attraktiva 
affärsmöjligheter för FRISQ genom att vi nu kan erbjuda lösningar som både vården och den globala 
life science-forskningen efterfrågar och saknar. 

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

Det förvärvade bolaget blir ett helägt dotterbolag till FRISQ Holding och produktområdet kommer att 
benämnas FRISQ Care. Verksamheten i FRISQ Care kommer i huvudsak att innefatta tjänster för 
vårdgivare. FRISQ nuvarande produktområde, som innefattar digitala tjänster för patienter, kommer 
framgent benämnas FRISQ Privat. 

Förvärvet finansierades med en riktad nyemission av aktier om 50 Mkr, motsvarande 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 tecknades 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. Per den 31 mars är utestående aktier 16 826 346 på grund av att bolaget har en 
pågående nyemission om 100 000 aktier, hänförlig till förvärvet, som ej ännu är registrerade.  
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Koncernen hade vid periodens början totalt fyra stycken teckningsoptionsprogram. 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.  
 
Utöver ovanstående program beslutades på extra bolagsstämma den 7 mars 2017 om en riktad 
emission av högst 1 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 31 maj 
2022 teckna en ny aktie i FRISQ till en kurs om 0,05 SEK motsvarande aktiens kvotvärde. 
Teckningsoptionerna emitteras för att säkerställa FRISQs åtagande, om villkoren härför är uppfyllda, 
att erlägga tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av FRISQ Care (se sid 5). Teckningsoptionerna 
kommer att vara pantsatta till FRISQ AB under löptiden och panten frisläpps i omgångar om/när 
villkoren för tilläggsköpeskilling är uppfyllda.  
 
Maximal utspädning vid fullt utnyttjande av alla fem ovanstående optionsprogram är ca 13%. 
 
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 första kvartalet 
uppgick till 0,5 Mkr (0) och rörelseresultatet till -0,2 Mkr (-0,1). 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, orgnr. 556959-2867, det helägda dotterbolaget FRISQ AB, 
orgnr. 556783-5664 samt det helägda dotterbolaget FRISQ Care AB, orgnr. 559100-3784. Koncernens 
verksamhet bedrivs genom dotterbolagen. FRISQ AB blev ett dotterbolag genom en apportemission i 
FRISQ Holding under 2015. FRISQ Care blev ett dotterbolag i samband med ett förvärv under 2017. 
Koncernen 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 mars 2017 till 16 826 346 st. Ytterligare 100 000 aktier är tecknade 
men ej registrerade. Efter registrering kommer antalet utestående aktier att uppgå till 16 926 346 st. 
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FRISQ är ett utvecklingsbolag som befinner sig i ett tidigt skede. Bolaget har nyligen lanserat sina 
första kommersiella produkter och inte genererat några intäkter historiskt. Det går därmed ännu inte 
att dra några långtgående slutsatser om marknadens acceptans av produkterna 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 2017. 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. För detaljerad information beträffande 
bolagets redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2016. 
 
Rapporterna publiceras på bolagets investerarhemsida, www.frisqholding.se 

Delårsrapport Q2: 30 augusti 2017 
Delårsrapport Q3: 15 november 2017 
Bokslutskommuniké 2017: 22 februari 2018 
 
Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.frisqholding.se 
samma dag som de 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, 16 maj 2017 

FRISQ Holding AB (publ) 
Styrelsen och Verkställande Direktören 

 

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. 
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KORT OM FRISQ 
Frisq utvecklar digitala tjänster för att underlätta läkemedelsbeställning och förbättra informations- 
och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg så att du som individ kan 
ta kontroll över din egen hälsa.  
 
Våra tjänster möjliggör att 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. Du ska 
även kunna få tillgång till hälso- och sjukvårdsinformation, såsom din journal, dina vaccinationer eller 
meddelanden från vården. 
 
Vi utvecklar även verktyg som hjälper vården att koordinera arbetsflöden och underlätta 
kommunikation direkt med patienten. FRISQ utvecklar säkra och systemintegrerade 
helhetslösningar, så att vården kan samla patienters journaler, vårdhistorik och vårdplaner under ett 
och samma ställe. 
 
Utgångspunkten för alla FRISQ:s tjänster är att individen och dess anhöriga har förmågan att ta en 
betydligt större roll i vårdkedjan. Vi tror att när patienten får tillgång till all sin hälsoinformation, och 
kan välja att dela den med vårdgivare och anhöriga, så förbättras patientsäkerheten och du och dina 
nära och kära blir mer delaktiga i vårdprocessen. Patientcentrerad vård, från start till slut helt enkelt. 
 

 
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 

 Första kvartalet  Helår 

 2017 2016  2016 
Tkr jan-mars jan-mars  jan-dec 
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 0 0  0 
Aktiverat arbete för egen räkning 739 0  992 

     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -3 466 -3 385  -14 006 
Personalkostnader -3 720 -1 513  -11 066 
Avskrivningar av materiella anläggnings-     
tillgångar och immateriella tillgångar -767 -19  -100 
Summa kostnader -7 953 -4 917  -25 172 

     
Rörelseresultat -7 214 -4 917  -24 180 

     
Finansnetto 0 0  -3 
Resultat efter finansiella poster -7 214 -4 917  -24 183 

     
Resultat före skatt -7 214 -4 917  -24 183 

     
Skatt på periodens resultat 1 587 1 674  5 884 

     
PERIODENS RESULTAT -5 627 -3 243  -18 299 

     
Resultat per aktie före/efter utspädning (kr) -0,4 -0,3  -1,3 

     
Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat.    



FRISQ Holding kvartalsrapport jan-mar 2017   10(16) 

    

 2017 2016 2016 
Tkr 31-mar 31-mar 31-dec 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Balanserade utvecklingsutgifter 23 814 9 972 13 740 
Goodwill 104 490 104 490 104 490 
Materiella anläggningstillgångar 303 315 328 
Uppskjuten skattefordran 10 582 5 921 10 131 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 2 605 1 820 1 471 
Likvida medel 78 182 64 951 41 500 
Summa tillgångar 219 976 187 469 171 660 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Aktiekapital 841 721 721 
Ej registrerat aktiekapital 5 0 0 
Övrigt tillskjutet kapital  239 666 190 711 190 711 
Balanserat resultat inklusive årets resultat -28 995 -8 312 -23 368 
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 211 517 183 120 168 064 

    
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 
Summa eget kapital 211 517 183 120 168 064 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 839 0 1 293 
Övriga kortfristiga skulder 7 620 4 349 2 303 
Summa skulder 8 459 4 349 3 596 

    
Summa eget kapital och skulder 219 976 187 469 171 660 
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 Första kvartalet  Helår 

 2017 2016  2016 
Tkr jan-mars jan-mars  jan-dec 

     
Resultat efter finansiella poster -7 214 -4 917  -24 183 
Avskrivningar 767 19  100 
Betald skatt 0 0  0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, 
före förändring av rörelsekapital -6 447 -4 898  -24 083 

     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet  -1 272 1 004  600 
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 719 -3 894  -23 483 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 599 -1 923  -5 785 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 000 35 758  35 758 

     
Periodens kassaflöde 36 682 29 941  6 490 

     
Likvida medel vid periodens början 41 500 35 010  35 010 
Likvida medel vid periodens slut 78 182 64 951  41 500 

  Koncernen  Moderbolaget 

 2017 2016 2016  2017 2016 2016 

 31-mar 31-mar 31-dec  31-mar 31-mar 31-dec 

Ställda säkerheter 200 Inga 200  Inga Inga Inga 
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga  Inga Inga Inga 
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 Första kvartalet  Helår 

 2017 2016  2016 

 jan-mars jan-mars  jan-dec 

Ingående antal aktier 14 422 500 12 500 000  12 500 000 
Utgående antal aktier 16 826 346 14 422 500  14 422 500 
Pågående registrering av aktier 100 000 0  0 

     
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 14 449 209 12 521 361  13 953 726 

  
Tillgångar och skulder i förvärvat bolag Verkligt 
Tkr värde 

  
TILLGÅNGAR  
  
Balanserade utvecklingsutgifter 5 167 
Likvida medel 50 
Uppskjuten skatteskuld -1 137 
Netto identifierbara tillgångar och skulder 4 080 
Koncerngoodwill 0 
Förvärvspris inklusive beräknad villkorad köpeskilling 4 080 

  
Tillkommer/avgår  
 Kassa (förvärvad) 50 
Ej ännu utbetald kontantlikvid -2 000 
Apportemission -2 080 
Netto likvidpåverkan 50 

  
Ovanstående förvärvsanalys är preliminär. Utredning pågår och gjorda antaganden kan komma  
att ändras.   
  
Från förvärvsdatumet har Frisq Care AB bidragit med 0 Tkr till koncernens nettoomsättning och -2 Tkr  
till koncernens rörelseresultat. Hade förvärvet genomförts vid årets början hade bidraget till  
koncernens nettoomsättning uppgått till 0 Tkr och rörelseresultatet hade påverkats med -2 Tkr.  

  
Förvärvskostnaderna uppgår till 162 Tkr och har redovisats som en övrig extern kostnad i koncernens  
resultaträkning.   
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG 

  Första kvartalet  Helår 

 2017 2016  2016 
Tkr jan-mars jan-mars  jan-dec 

     
Nettoomsättning 450 0  1 500 

     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -301 -85  -1 446 
Personalkostnader -355 0  -468 
Summa kostnader -656 -85  -1 914 

     
Rörelseresultat -206 -85  -414 

     
Finansnetto 0 0  0 
Resultat efter finansiella poster -206 -85  -414 

     
Skatt på periodens resultat 45 611  683  

    
PERIODENS RESULTAT -161 526  269 

     
Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat.   
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 2017 2016 2016 
Tkr 31-mar 31-mar 31-dec 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar 141 441 121 199 137 199 
Uppskjuten skattefordran 745 628 700 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 27 960 8 000 13 677 
Likvida medel 76 140 64 784 40 738 
Summa tillgångar 246 286 194 611 192 314 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 841 721 721 
Ej registrerat aktiekapital 5 0 0 

    
Fritt eget kapital    
Överkursfond 239 666 190 711 190 711 
Balanserat resultat inklusive årets resultat 49 467 210 
Summa eget kapital 240 561 191 899 191 642 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 278 0 225 
Övriga kortfristiga skulder 5 447 2 712 447 
Summa skulder 5 725 2 712 672 

    
Summa eget kapital och skulder 246 286 194 611 192 314 

 
 

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 17 maj 2017, klockan 08:00 (CET).  
 
 

 

 

 


