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FRISQ STÄRKER POSITIONEN SOM LEDANDE 

UTVECKLARE AV DIGITALA VERKTYG I VÅRDEN 

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2018 

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,1). Utöver  
nettoomsättningen hade koncernen övriga rörelseintäkter om 0,4 Mkr (0,0). 

• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,0 Mkr (-7,7).  

• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,6 kr (-0,4). 

• Balanserade utvecklingsutgifter för kvartalet uppgick till 2,5 Mkr (2,6). 

• Kassaflödet för kvartalet uppgick till 35,8 Mkr (-8,8). 

• Eget kapital per den 30 juni uppgick till 224,1 Mkr (205,5). 

• Likvida medel per den 30 juni uppgick till 66,6 Mkr (69,4). 
 

 
FINANSIELL UTVECKLING JANUARI – JUNI 2018 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1,2 Mkr (0,1). Utöver  
nettoomsättningen hade koncernen övriga rörelseintäkter om 0,6 Mkr (0,0). 

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -21,9 Mkr (-14,9).  

• Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,0 kr (-0,7). 

• Balanserade utvecklingsutgifter för perioden uppgick till 7,1 Mkr (8,3). 

• Kassaflödet för perioden uppgick till 24,1 Mkr (27,9). 

FINANSIELLT SAMMANDRAG   
 

  Andra kvartalet   6 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

Tkr april-juni april-juni   jan-juni jan-juni   jan-dec 

Nettoomsättning 565 101   1 169 101   248 

Övriga rörelseintäkter 442 3  595 3  7 

Rörelseresultat -12 046 -7 707  -21 945 -14 921  -32 701 

Resultat per aktie, kr -0,6 -0,4  -1,0 -0,7  -1,5 

Utvecklingsutgifter 2 479 2 602  7 057 8 251  16 134 

Kassaflöde 35 791 -8 790  24 079 27 892  1 006 

Likvida medel 66 585 69 392   66 585 69 392   42 506 

 
 
FRISQ utvecklar digitala verktyg som förenklar kommunikationen mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. FRISQ’s 
lösningar är ett stöd för vårdpersonal och ger samtidigt patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen 
vård. FRISQ Holding AB är moderbolag. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. FRISQ’s aktie handlas på 
Nasdaq First North. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET 
  

• Under det andra kvartalet antogs följande finansiella mål för FRISQ: 
o Nettoomsättning överstigande 225 mkr år 2022. 
o Långsiktig EBITDA-marginal om 35-40 procent på etablerade marknader. 

Målen avser i huvudsak verksamheten i Sverige samt nyetableringar i Europa som 
idag kan förutses. 
 

• Den 9 maj 2018 genomfördes en riktad nyemission som tillförde FRISQ 53 Mkr före 
emissionskostnader. FRISQ avser att använda emissionslikviden till internationell 
expansion, etablering av nya partnerskap och förstärkning av koncernens organisation 
inom marknadsföring, försäljning och utveckling. Nyemissionen tecknades av 
Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder samt den tillträdande 
styrelseledamoten Lars Björk. Teckningskursen sattes till 19 kr vilket motsvarar en 
rabatt uppgående till 12 procent i jämförelse med stängningskursen den 8 maj. 
 

• Vid årsstämman den 17 maj 2018 antogs som nya styrelseledamöter Lars Björk (f d 
VD Qlik) och Göran Hägglund (Sveriges socialminister 2006-2014). Lars Björks 
erfarenhet av att internationellt skala upp verksamhet liknande FRISQ’s i kombination 
med hans breda kontaktnät är värdefullt för FRISQ’s fortsatta expansion. Göran 
Hägglund som har djupgående kunskap om vårdens utmaningar, potential och 
utvecklingsbehov kommer att bistå FRISQ med att göra Sverige till ett internationellt 
showcase. Vid årsstämman omvaldes samtidigt Mats Lindstrand (ordförande), Per-
Egon Johansson, Åke Hallman och Anna Frick. Karina Tellinger lämnade styrelsen på 
egen begäran till följd av andra engagemang. 
 

• Under det andra kvartalet påbörjades implementationen av FRISQ Care på 
Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmet Rehab Center. Representanter från de 
båda vårdgivarna arbetar nu tillsammans med FRISQ’s implementationsteam med att 
kartlägga och digitalisera flera vårdprocesser. Samarbetet inleddes med att kartlägga 
rehabiliteringsprocessen vid psykisk ohälsa och att digitalisera denna. I det tredje 
kvartalet är målsättningen att använda FRISQ Care i skarp drift hos de båda 
vårdgivarna.  
 

• Arbetet med att kartlägga och implementera FRISQ Care hos WeMind Psykiatri 
fortsatte under det andra kvartalet. Som ett första steg i samarbetet ska vårdplaner 
inom ångest och depression i WeMinds verksamhet i Stockholm digitaliseras. I 
processerna kring KBT-behandling av t ex PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) och 
depression spelar patientdelen av FRISQ Care en central roll. I KBT-behandlingarna 
ingår ett större antal hemuppgifter och evidensbaserade instrument samt enkäter. 
Stora delar av dessa uppgifter kommer patienten nu kunna utföra med hjälp av FRISQ 
Care, något som ersätter den tidigare betydligt mer krävande manuella hanteringen. 
 

• Arbetet med att integrera och ansluta FRISQ Care mot journalsystemet CGM J4 
kunde slutföras under det andra kvartalet. Detta innebär att journaluppgifter nu kan 
dokumenteras från FRISQ Care till CGM J4. Integration samt anslutning mot 
TakeCare förväntas kunna slutföras inom en snar framtid. Genom integration mellan 
FRISQ Care och TakeCare öppnas en möjlig användning av FRISQ Care upp för över 
40 000 TakeCare användare, bara i Stockholm.  
 

• Under årets Vitalismässa i Göteborg den 24-26 april gav FRISQ en demonstration av 
FRISQ Care och kunde tydligt påvisa hur tjänsten förbättrar informationsutbytet och 
ökar patientengagemanget i sammanhängande vårdkedjor. Under mässan 
nominerades även FRISQ Care som en av tre finalister till eHealth Award. Detta pris 
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delas ut till innovativa digitala bolag som arbetar med att effektivisera och rationalisera 
vårdprocesser. Nomineringen är en kvittens på den viktiga roll som FRISQ kan spela i 
den nya digitala vårdkedjan. 
 

• FRISQ har inlett ett samarbete kring en klinisk studie på Karolinska Institutet (KI) som 
innebär att tjänsten FRISQ Care kommer att användas i kostinterventionsprogram för 
patienter med diabetes typ 2. Studien är en så kallad randomiserad klinisk studie som 
syftar till att i framtiden på bred front kunna implementera FRISQ’s digitala lösningar i 
sjukvården. Det är första gången som FRISQ Care används i forskningssyfte. Utöver 
patientstöd kommer FRISQ Care också användas som forskningsdatabas. 
 

• Under det andra kvartalet sattes även FRISQ Care i skarp drift för kunden SOS 
Internationals räkning. Både vårdpersonal och patienter har nu tillgång till tjänsten. 
Tidigare under 2018 tecknade FRISQ avtal med SOS International och 
Länsförsäkringar vilket innebär att SOS kommer att använda och utvärdera FRISQ 
Care i delar av sin ordinarie verksamhet inom psykisk ohälsa för Länsförsäkringars 
kunder.  
 

• Inom ramen för FRISQ’s avtal med Apoteksgruppen har dialoger med ett mindre antal 
apotek och vårdcentraler initierats. Både apoteken och vårdcentralerna ser möjligheter 
att skapa gemensamma digitala planer beträffande patienter med kroniska sjukdomar. 
Exempel på målgrupper är lungsjuka patienter (KOL) och patienter med diabetes, dvs 
stora patientgrupper med sjukdomar där långtidsbehandling med läkemedel är en 
central komponent för hälsa. Förhoppningen är att pilotprojekt ska inledas inom en 
snar framtid. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 
     

• Efter kvartalets utgång påkallade styrelseledamoten Åke Hallman och före detta vice 
VD Klas Arvidsson aktieteckning av samtliga sina teckningsoptioner i FRISQ AB 
varvid FRISQ AB emitterade 110 nya aktier. I enlighet med avtal om andelsbyte med 
optionsinnehavarna har FRISQ Holding AB med stöd av tidigare meddelat 
bemyndigande emitterat 495 915 nya aktier och använt dessa som vederlag vid 
förvärvet av aktierna i FRISQ AB så att bolaget förblir ett helägt dotterbolag till FRISQ 
Holding AB. Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 24 795,75 kr till 
1 010 910,10 kr och en utspädning uppgående till 2,5%. I samband härmed har 
styrelsen fattat beslut om makulering av teckningsoptionsprogrammet 2016:1 
innefattande emission av 495 915 nya aktier. Optionsprogrammet tillkom för att 
säkerställa förpliktelsen men styrelsen anser att det är lämpligare att nyemittera aktier 
med stöd av meddelat bemyndigande. Potentiell utspädningseffekt för återstående 
optionsprogram avseende anställda (2016:2, 2016:3 och 2018:1) utgör ca 11,7% av 
aktiekapitalet och antalet röster. 

 

• Tidigare har ansökan inlämnats till bolagsverket om att fusionera FRISQ Care AB och 
FRISQ AB, varvid FRISQ Care AB kommer att uppgå i FRISQ AB. Styrelsen har gjort 
bedömningen att fusionen kommer att medföra minskade kostnader och effektivare 
administration i koncernen. Bolagsverket har per den 21 augusti 2018 fattat beslut om 
att lämna tillstånd för fullbordande av fusionen som förväntas vara fullbordad under 
det andra halvåret 2018. 
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VD MARTIN IRDING KOMMENTERAR DET ANDRA KVARTALET 

 

 

 
Vi får löpande mycket god respons på FRISQ’s kärnprodukt, dvs vårdplanstjänsten FRISQ 
Care, från olika aktörer i skilda delar av vårdkedjan. Vi är övertygade om att FRISQ har en 
viktig roll att fylla inom den nya digitaliserade vården framöver och får detta bekräftat gång 
på gång. Under det andra kvartalet fortsatte det fokuserade arbetet i ledningsgruppen med 
att kommersialisera FRISQ’s tjänster, samtidigt som fler steg mot internationell expansion 
togs.  

 

 
I maj genomfördes en nyemission som tillförde FRISQ 53 Mkr före emissionskostnader. Vi 
avser bl a att använda emissionslikviden till att fortsätta förberedelserna för att kunna 
expandera FRISQ’s verksamhet utanför Sverige och för att möjliggöra etablering av nya 
strategiska partnerskap. Samtidigt kommer vi att förstärka FRISQ’s organisation inom 
marknadsföring, försäljning och utveckling. Dessa åtgärder är en förutsättning för att 
bibehålla det försprång som FRISQ har gentemot konkurrensen. Framöver kommer vi även 
intensifiera arbetet för att synas mer i affärs- och dagspressen. 

 
 

Under det andra kvartalet tecknades avtal om digitala vårdplaner och patientinvolvering 
mellan FRISQ, Sophiahemmet vårdcentral, Sophiahemmet Rehab Center (SRC) och 
CompuGroup Medical (CGM). Projektet innebär initialt att Sophiahemmet Sjukhus och SRC 
kommer att använda FRISQ Care tillsammans med CGM’s journalsystem CGM J4 och CGM 
TakeCare. FRISQ möjliggör därmed att två enheter, Sophiahemmets vårdcentral och SRC, 
som i dagsläget har helt olika journalsystem får en gemensam vårdplanslösning. Projektet är 
inte bara unikt, det ger även god visibilitet av FRISQ Care mot alla vårdgivare i hela 
Stockholms läns landsting (SLL). Om samarbetet faller väl ut öppnar det på sikt upp för 
40 000 potentiella användare av FRISQ Care som redan idag använder TakeCare som 
journalsystem.  
 
 

FRISQ har också inlett ett samarbete kring en klinisk studie på Karolinska Institutet (KI) där 
FRISQ Care kommer att användas i kostinterventionsprogram för patienter med diabetes typ 
2. Studien är en så kallad randomiserad klinisk studie som syftar till att i framtiden på bred 
front kunna implementera FRISQ’s digitala lösningar i sjukvården. Just denna studie är 
särskilt spännande eftersom det är den första kliniska studien som FRISQ är delaktig i och 
där FRISQ Care används i forskningssyfte. 
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FRISQ’s var förstås också på plats på årets Vitalismässa som ägde rum den 24-26 april. Vi 
erbjöd aktiviteter i tre montrar tillsammans med olika samarbetspartner. Vi demonstrerade 
FRISQ Care och kunde tydligt påvisa hur produkten förbättrar informationsutbytet och ökar 
patientengagemanget i sammanhängande vårdkedjor. Under mässan nominerades även 
FRISQ Care som en av tre finalister till eHealth Award. Detta pris delas bl a ut till innovativa 
digitala bolag som arbetar med att effektivisera och säkra vårdprocesser samt att öka 
patientengagemanget – det vill säga precis det som FRISQ gör. 
 
 

Den 2 maj 2018 fick jag förmånen att få välkomna Gustaf Storm till FRISQ och till 
koncernens ledningsgrupp. Gustaf är legitimerad läkare och har tidigare arbetat som 
affärsutvecklingschef för Capio Sverige. Gustaf kommer i sin roll som FRISQ’s 
implementationschef bl a ansvara för implementeringen av FRISQ Care framöver. Genom 
Gustafs gedigna erfarenhet kommer detta viktiga arbete kunna accelereras framöver. I alla 
de sammanhang där FRISQ Care implementeras utvecklar FRISQ nya erfarenheter av hur 
tjänsten FRISQ Care på bästa sätt kan komma kunderna och patienterna till gagn. Vår 
målsättning framöver är att kunden själv snabbt ska kunna ta ägarskap över konfigureringen 
av FRISQ Care i relation till verksamhetens journalsystem. Därmed får kunden själv full 
kontroll över sin verksamhetsutveckling, samtidigt som den resursintensiva och specifika 
insatsen FRISQ behöver göra i samband med implementationen kan begränsas. 
 
 

• Från det att första CE-märkta versionen av FRISQ Care släpptes i december 2017 
har flera nya versioner släppts under våren. De första 
versionerna av FRISQ Care är avsedda för 
öppenvård, det vill säga när patienten är på möten 
hos vården och vi har kontiunerligt utvecklat dessa  
utifrån den feedback våra första kunder har gett oss.   
 

• Under kvartalet har vi utöver applikationerna för 
vårdpersonal och patienter också släppt en särskilt 
väntrumsapplikation så att patienter kan svara på 
formulär och ta del av information när man sitter i 
väntrummet inför besök. Det innebär att de patienter 
som inte kan använda en mobiltelefon kan vara 
delaktiga på sina villkor i väntrummet på en iPad. Detta 
innebär att vårdpersonalen sparar tid i själva 
patientmötet eftersom patienten då redan har utfört 
uppgifter innan mötet. 
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• Under hösten 2018 kommer flera nyheter som stärker vårt erbjudande till vårdgivare: 
o Vi lanserar en version för slutenvård, det vill säga när patienten ligger i säng 

på sjukhus och vårdpersonalen behöver stöd vid t ex rondning av patienter. 
Detta adresserar stora utmaningar i vården idag med t ex stor 
personalomsättning av vårdpersonal som behöver skolas upp på nytt, 
problem med överbeläggningar mm.  

o Det kommer också läggas särskilt fokus på att lyfta upplevelsen för 
patienterna framåt, bland annat en bra helhetsupplevelse när patienten har 
behandlingsinstruktioner som t ex kan inkludera text, bild och video i 
behandlingsprogrammet. Recepthanteringen från FRISQs ursprungliga 
receptapplikation blir nu också integrerad i FRISQ Cares patientapplikation så 
att applikationerna går samman till en. 

o Hittills har vi själva hjälpt våra kunder konfigurera deras planer, men nu 
kommer vi lansera administrationsverktyget även för våra kunder så att de 
själva kan konfigurera sina planer – detta är en nyckelfråga för att få 
skalbarhet i utrullningen av produkten. 
 

• Följ oss framåt för mer information om nyheter och utvecklingen. 

 

En hög prioritet framöver kommer vara att bygga och förstärka FRISQ’s organisation, inte 
minst inom försäljning och marknadsföring för att vi bättre ska kunna möta efterfrågan och ta 
tillvara de affärsmöjligheter som vi identifierat. Under de närmaste månaderna kommer 
också arbetet i FRISQ’s ledning med att tydliggöra koncernens strategi intensifieras så att 
FRISQ’s stora marknadspotential, men även de utmaningar som koncernen står inför enklare 
och på ett mer underbyggt sätt kan illustreras och hanteras. Vi kommer under kommande 
kvartal även succesivt öka vår externa exponering och mer explicit och tydligt kommunicera 
FRISQ’s unikitet. Detta tror vi är viktigt för att skapa långsiktigt förtroende i dialogen med de 
olika aktörerna i vårdkedjan och med investerarna. Med ett starkt team står FRISQ väl rustat 
för att ta nästa steg och börja växa både inom Sverige och globalt. FRISQ’s resa har bara 
börjat! 
 
 
                  

         
 
 
 
 

                                                                  
 

                  Martin Irding  
                                  VD FRISQ 
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KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT APRIL - JUNI 

Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till 0,6 Mkr och avser FRISQ 
Care och kringliggande tjänster till vårdgivare samt intäkter från apotek vid 
läkemedelsbeställning via FRISQ Recept. Koncernens övriga rörelseintäkter för det andra 
kvartalet uppgick till 0,4 Mkr och är i huvudsak hänförliga till EU-finansiering för ett 
innovationsprojekt i Norge.  
 
Koncernens kostnader exklusive avskrivningar, som i huvudsak avser personal, drift och 
utveckling uppgick i kvartalet till 10,9 Mkr (7,0). Personalkostnaderna i kvartalet är i 
ungefärlig paritet med samma period föregående år. Kostnadsökningen är i huvudsak 
relaterad till de övriga externa kostnaderna genom förstärkningar inom marknadsföring, 
försäljning, utveckling och implementation i linje med koncernens plan att växa och att 
succesivt öka kommersialiseringsfokus.  
 
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 2,1 Mkr (0,8) och är främst 
hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter för FRISQ Care och FRISQ Recept. Från och 
med det andra kvartalet har avskrivningar även påbörjats för FRISQ Care då produkten 
lanserats. 
 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12,0 Mkr (-7,7). 
 
Riksdagens beslut att sänka bolagsskatten i två steg från nuvarande 22,0% till 21,4% f o m 
2019 och sedan till 20,6% f o m 2021 har medfört att FRISQ’s uppskjutna skatt har 
omvärderats i denna delårsrapport. Resultateffekten från omvärderingen som uppgår till -1,4 
Mkr är reflekterad i periodens resultat efter skatt. 

 
 

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - JUNI 

Koncernens nettoomsättning för det första halvåret uppgick till 1,2 Mkr och avser FRISQ 
Care och kringliggande tjänster till vårdgivare samt intäkter från apotek vid 
läkemedelsbeställning via FRISQ Recept. Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 0,6 
Mkr och är i huvudsak är hänförliga till EU-finansiering för ett innovationsprojekt i Norge.  
 
Koncernens kostnader exklusive avskrivningar för det första halvåret uppgick till 20,8 Mkr 
(14,2). Kostnadsökningen är relaterad till koncernens plan att växa och att öka fokus på 
kommersialisering.  
 
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 2,9 Mkr (1,5) och är främst 
hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter för FRISQ Care och FRISQ Recept.  
 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -21,9 Mkr (-14,9). 
 

 
 
 
 
 
 
 



FRISQ Holding kvartalsrapport jan-jun 2018                                                                                                               8(21) 
 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING 

Under det andra kvartalet genererade koncernen ett negativt kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgående till -11,4 Mkr (-4,0) till följd av fortsatt stort fokus på utveckling och 
kommersialisering av FRISQ’s produkter samt ännu begränsade intäkter. Kassaflödet från 
förändring av rörelsekapital uppgick till -1,5 Mkr och är hänförlig till en minskning av de 
kortfristiga skulderna. Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten i det andra 
kvartalet uppgick till -2,5 Mkr (-4,7) relaterat till balanserade utvecklingsutgifter. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten i det andra kvartalet uppgick till 49,7 Mkr (-0,1) och är 
hänförligt till nettolikviden från den riktade nyemissionen som genomfördes den 9 maj.  
 
Koncernens likvida medel uppgick vid det andra kvartalets utgång till 66,6 Mkr (69,4). FRISQ 
har per dagens datum ingen lånefinansiering utan verksamheten finansieras helt genom eget 
kapital. Det egna kapitalet uppgick vid det andra kvartalets utgång till 224,1 Mkr (205,5) vilket 
motsvarar 11 kr per aktie.  

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER 

Investeringar för det andra kvartalet uppgick till 2,5 Mkr (4,7). Detta avser aktiverade 
utvecklingsutgifter för produktutveckling av FRISQ Care hänförliga till underleverantörer.  
Av det högre beloppet 4,7 Mkr från föregående år är 2,1 Mkr hänförligt till förvärvet av FRISQ 
Care.  

RESULTAT PER AKTIE 
 

Resultat per aktie baseras på resultat efter skatt. Resultat per aktie för det andra kvartalet 
uppgick till -0,6 kr (-0,4).  

ÖVRIG INFORMATION 

Medelantalet anställda i FRISQ under det andra kvartalet uppgick till 12 (14). Vid kvartalets 
utgång hade koncernen 13 anställda. Under kvartalet avslutade två personer sina 
anställningar inom marknad och utveckling samtidigt som tre personer rekryterades inom 
affärsutveckling och implementation. Utöver de anställda har FRISQ ca 20 av branschens 
mest erfarna experter och konsulter knutna till sig. Dessa bidrar bl a till att vidareutveckla 
FRISQs produkter samt att bibehålla ett försprång gentemot konkurrensen. 
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Koncernen hade per den 30 juni 2018 totalt fem teckningsoptionsprogram. Det första 
programmet är utfärdat i dotterbolaget FRISQ AB (program 2014:1) och de fyra andra 
programmen har utfärdats i FRISQ Holding AB (program 2016:1, 2016:2, 2016:3, 2018:1).  
 
Optionsprogrammet 2016:1 har gjorts enbart i syfte att säkerställa att dotterbolaget FRISQ 
AB förblir ett helägt dotterbolag till FRISQ Holding AB (teckningsoptionsinnehavarna har 
förbundit sig i avtal att överlåta aktier i FRISQ AB till FRISQ Holding AB mot erhållande av 
aktier i FRISQ Holding AB). Teckningsoptionsprogram 2016:2, 2016:3 och 2018:1 är helt 
skilda från teckningsoptionsprogram 2016:1 och riktar sig till styrelseledamöter, 
befattningshavare och andra anställda i koncernen med syfte att säkerställa samstämmiga 
incitament mellan aktieägare och medarbetare.  
 
Program 2014:1 i FRISQ AB 
Optionsprogrammet omfattar 110 st teckningsoptioner och är tecknade av Åke Hallman 
(styrelseledamot) och Klas Arvidson (tidigare VD). Teckning av nyemitterade aktier kan ske 
från och med den 1 juli 2018 till och med den 31 december 2018. Varje teckningsoption ger 
rätt att teckna 1 aktie i dotterbolaget FRISQ AB till teckningskursen 3 316 kr per aktie. Vid 
fullt utnyttjande ökar FRISQ ABs aktiekapital med 11 000 kr. Teckningsoptionerna är föremål 
för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.  
 
Program 2016:1 i FRISQ Holding AB 
Optionsprogrammet omfattar 495 915 st teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades 
vederlagsfritt till och tecknades av dotterbolaget FRISQ AB. Emissionen syftar till att 
säkerställa förpliktelser enligt avtal med Klas Arvidson och Åke Hallman angående rätt och 
skyldighet att överlåta aktier som tecknats med stöd av teckningsoptionsprogram i FRISQ 
AB. Teckning av nyemitterade aktier kan ske från och med den 1 juli 2018 till och med den 
31 januari 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie till teckningskursen 0,05 kr 
per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 24 795,75 kr. Tecknings-
optionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. Som 
ovan redogjorts under väsentliga händelser efter kvartalets utgång har styrelsen fattat beslut 
om att makulera teckningsoptionerna. 
 
Program 2016:2 i FRISQ Holding AB 
Optionsprogrammet omfattar högst 450 000 st teckningsoptioner och riktar sig till anställda 
och nyckelpersoner i koncernen. Samtliga teckningsoptioner har överlåtits till marknadspris 
enligt oberoende fastställd värdering. Teckning av nyemitterade aktier kan ske från och med 
den 1 mars 2017 till och med den 1 mars 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,04 
aktier till teckningskursen 29,90 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital 
med 22 500 kr. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband 
med emissioner m.m. 
 
Program 2016:3 i FRISQ Holding AB 
Optionsprogrammet omfattar 150 000 st teckningsoptioner och riktar sig till anställda och 
nyckelpersoner i koncernen. Samtliga teckningsoptioner har överlåtits till marknadspris enligt 
oberoende fastställd värdering. Teckning av nyemitterade aktier kan ske från och med den 1 
oktober 2017 till och med den 30 september 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 
1,04 aktier till teckningskursen 38,30 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets 
aktiekapital med 7 500 kr. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i 
samband med emissioner m.m. 
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Program 2018:1 i FRISQ Holding AB 
Optionsprogrammet omfattar högst 600 000 st teckningsoptioner och riktar sig till anställda 
och nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska överlåtas till de 
teckningsberättigade till marknadspris enligt oberoende fastställd värdering. Teckning av 
nyemitterade aktier kan ske under juni 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie 
till teckningskursen 44,00 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 300 
000 kr. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med 
emissioner m.m.  
 
Riktad emission 2017 
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 kr motsvarande 
aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna emitteras för att säkerställa FRISQ’s åtagande, om 
villkoren härför är uppfyllda, att erlägga tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av FRISQ 
Care. Teckningsoptionerna kommer att vara pantsatta till FRISQ AB under löptiden och 
panten frisläpps i omgångar om/när villkoren för tilläggsköpeskilling är uppfyllda.  
 
Vid fullt utnyttjande av samtliga ovanstående optionsprogram, inklusive de 1 100 000 
optioner hänförliga till en eventuell tilläggsköpeskilling (riktad emission 2017) skulle de 
nyemitterade aktierna utgöra ca 14% av aktiekapitalet och antalet röster. Per den 30 juni 
2018 föreligger inte utspädningseffekt eftersom en konvertering skulle leda till en minskad 
förlust per aktie. 
 
Efter kvartalets utgång tecknades programmet 2014:1 och därmed även 2016:1 i sin helhet 
av optionsinnehavarna. Styrelseledamoten Åke Hallman och förre vice VD Klas Arvidsson 
påkallade sina teckningsoptioner i FRISQ AB, varvid FRISQ AB emitterade 110 nya aktier. I 
enlighet med avtal om andelsbyte med optionsinnehavarna har FRISQ emitterat 495 915 nya 
aktier och använt dessa som vederlag vid förvärvet av aktierna i FRISQ AB så att bolaget 
förblir ett helägt dotterbolag till FRISQ. Potentiell utspädningseffekt för återstående 
optionsprogram (2016:2, 2016:3 och 2018:1) utgör ca 11,7% av aktiekapital och antal röster. 
 
Beskrivning av optionsprogrammens fullständiga villkor finns i bolagsbeskrivningen på 
FRISQ Holding’s hemsida, www.frisqholding.se.  
 

  

I moderbolaget bedrivs i huvudsak koncernens finansförvaltning. Nettoomsättningen för det 
andra kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,6) och rörelseresultatet till -0,1 Mkr (0,1). Omsättningen 
som är intern och som eliminieras på koncernnivå avser fakturering till dotterbolagen för 
administrativa tjänster. Utöver nettoomsättningen hade moderbolaget övriga rörelseintäkter 
uppgående till 0,4 Mkr (0,0) under kvartalet vilka i huvudsak är hänförliga till EU-stöd för ett 
innovationsprojekt i Norge. Kostnaderna i moderbolaget är i huvudsak relaterade till 
koncernens förvaltning, styrelsearbete samt bolagets listning på First North.  
 

http://www.frisqholding.se/
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Koncernen består av FRISQ Holding AB, org.nr. 556959-2867, det helägda dotterbolaget 
FRISQ AB, org.nr. 556783-5664 samt det helägda dotterbolaget FRISQ Care AB, org.nr. 
559100-3784. FRISQ Holding AB är koncernmodern. Koncernens verksamhet bedrivs i 
dotterbolagen. FRISQ AB blev dotterbolag genom apportemission i FRISQ Holding under 
2015. FRISQ Care AB blev dotterbolag i samband med ett förvärv under 2017. Koncernen 
driver enbart ett rörelsesegment. Tidigare har en ansökan inlämnats till bolagsverket om att 
fusionera FRISQ Care AB och FRISQ AB varvid FRISQ Care AB kommer att uppgå i FRISQ 
AB. Styrelsen har gjort bedömningen att fusionen kommer att medföra minskade kostnader 
och effektivare administration i koncernen. Fusionen förväntas vara fullbordad under det 
andra halvåret 2018. 

 

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

. 

FRISQ Holding’s aktie handlas sedan den 12 oktober 2016 på Nasdaq First North under 
kortnamnet FRISQ. Antal aktier i bolaget per den 30 juni 2018 uppgår till 19 722 287 st. 
 

 

  

FRISQ är ett utvecklingsbolag som befinner sig i ett tidigt skede. Bolaget har nyligen lanserat 
sina första kommersiella produkter och har ännu en begränsad intäktsgenerering. Det går 
därmed ännu inte att dra några långtgående slutsatser om marknadens acceptans av 
produkterna eller förutspå tydliga trender beträffande bolagets försäljnings- och 
resultatutveckling.  

FRISQ är beroende av att kunna ingå licens- och samarbetsavtal och av ett antal olika 
tillstånd, ersättningssystem samt därtill hörande lagar, regelverk, myndighetsbeslut och 
praxis (vilka kan förändras). FRISQ är vidare beroende av immateriella rättigheter som är 
svåra att skydda genom registrering. Att FRISQ’s tekniska plattformar har hög pålitlighet för 
att säkerställa tillförlitlighet i bolagets informationshantering och skydd mot t ex intrång och 
läckage är också avgörande för den framtida utvecklingen.  

Ingen väsentlig förändring av synen på risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under det 
andra kvartalet.
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. 
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, bortsett 
från de förändrade redovisningsprinciper som anges nedan. Ett antal ändringar i standarder 
har trätt i kraft 2018. 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 2017.
 
IFRS 9 Finansiella instrument 
Koncernen tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument från och med den 1 januari 2018.  
Standarden ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den innehåller 
regler för klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av 
finansiella instrument och säkringsredovisning. Övergången till IFRS 9 har inte påverkat 
värderingen av koncernens finansiella instrument utan endast klassificeringen av dessa. 
Kategorierna för klassificering av finansiella tillgångar i IAS 39 ersätts av tre kategorier (finansiella 
tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde, finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde över övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över 
resultaträkningen).  
 
Koncernens samtliga finansiella tillgångar klassificeras som finansiella tillgångar som värderas  
till upplupet anskaffningsvärde. Dessa finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. En reserv för värdeminskning görs för kreditförluster som  
kan uppstå inom de närmaste 12 månaderna. I det fall kreditriskerna ökat väsentligt reserveras  
för de kreditförluster som förväntas inträffa under tillgångens hela löptid. En nedskrivning  
redovisas i resultaträkningen som en övrig extern kostnad. 
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
Koncernen tillämpar IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder från den 1 januari 2018. IFRS 15 är  
en heltäckande principbaserad standard för all intäktsredovisning, oavsett typ av transaktion eller 
bransch, som ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som behandlar 
intäktsredovisning. Intäkterna redovisas när prestationsåtagandet uppfyllts genom att en vara  
eller en tjänst överförts till kunden. Åtagandet är fullgjort vid en specifik tidpunkt om det inte  
fullgörs löpande över tiden. Provisionsbaserade intäkter redovisas när den underliggande 
provisionsbaserade händelsen inträffar. 
 
FRISQ’s huvudsakliga intäktsströmmar avser uppdrag där bolaget säljer och implementerar 
tjänster (i dagsläget främst pilotprojekt) samt provisionsbaserade tjänster för förbeställning och 
hemleverans av receptbelagda läkemedel. Implementeringstjänster intäktsredovisas i takt med  
att implementeringen fullgörs. Tillämpningen av IFRS 15 har inte fått någon påverkan på FRISQ’s 
intäktsredovisning och därmed inte heller på koncernenens finansiella rapporter.  
 
IFRS 16 Leasingavtal  
Standarden är tillämplig för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare och ska 
ersätta IAS 17 Leasingavtal. De nya standarderna kräver att samtliga tillgångar och skulder 
hänförliga till alla leasingavtal, med ett fåtal undantag, ska redovisas i balansräkningen. Arbetet 
med att utvärdera konsekvenserna av denna standard pågår. FRISQ’s finansiella rapporter och 
nyckeltal kommer att påverkas men koncernen har inte ännu genomfört en detaljerad analys 
avseende effekterna. Detta kommer att ske under 2018. 
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KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 
 
Delårsrapport för tredje kvartalet: 7 november 2018 
Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet: 21 februari 2019 
 
Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida 
www.frisqholding.se samma dag som de publiceras. 

 

FÖRSÄKRAN 
.  
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 29 augusti 2018 

 
 
 
Mats Lindstrand Göran Hägglund 
Ordförande 
 
 
 
Per-Egon Johansson Anna Frick 

 

 

Åke Hallman Lars Björk 
 
 
 
Martin Irding 
VD 
 

 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. 

  

http://www.frisqholding.se/
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KORT OM FRISQ 
. 

FRISQ utvecklar digitala verktyg som förenklar kommunikationen mellan de olika aktörerna i 
vårdkedjan. FRISQ’s lösningar utgör ett stöd för vårdpersonal och ger samtidigt patienter nya 
möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. 
 
Med FRISQ på plats kan vården arbeta mer processorienterat, med rätt IT-stöd för att 
sömlöst kunna dokumentera, planera och kommunicera i realtid med patienten och helt 
integrerat med nuvarande journalsystem.  
 
Med FRISQ’s tjänster kan patienten dela hälsovärden direkt med vården från sin 
mobiltelefon, läsa sin journal och beställa hem hela familjens recept direkt till dörren.  
 
FRISQ följer både nationella och internationella standarder för hälso- och sjukvårdsdata 
samt uppfyller EU’s dataskyddsförordning. Självfallet utvecklas FRISQ’s tjänster utifrån den 
senaste tekniken, med moderna gränssnitt för både vårdgivare och patient. 
 
Vi på FRISQ strävar efter att utveckla och leverera nästa generations vårdlösningar för 
patienter, anhöriga, vårdgivare och forskning. 
 

Läs mer om oss på www.frisq.se och frisqholding.se 

 
KONTAKTINFORMATION 
. 

Martin Irding, VD FRISQ 
E-post: martin.irding@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 
  
FNCA Sweden AB är FRISQ’s Certified Adviser 
Tel +46 (0)8 528 00 399 
  

http://www.frisq.se/
mailto:martin.irding@frisq.se
mailto:info@frisq.se
http://www.frisqholding.se/
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG 

  

  Andra kvartalet   6 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 
Tkr april-juni april-juni   jan-juni jan-juni   jan-dec 

                
Rörelsens intäkter          
Nettoomsättning 565 101  1 169 101  248 
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0  0 739  739 
Övriga rörelseintäkter 442 3  595 3  7 

          
Rörelsens kostnader          
Övriga externa kostnader -7 174 -3 193  -13 641 -6 659  -16 291 
Personalkostnader -3 746 -3 851  -7 168 -7 571  -14 337 
Avskrivningar av materiella anläggnings-          
och immateriella tillgångar -2 133 -767  -2 900 -1 534  -3 067 
Summa kostnader -13 053 -7 811  -23 709 -15 764  -33 695 

          
Rörelseresultat -12 046 -7 707  -21 945 -14 921  -32 701 

          
Finansnetto -1 0  -1 0  14 
Resultat efter finansiella poster -12 047 -7 707  -21 946 -14 921  -32 687 

          
Resultat före skatt -12 047 -7 707  -21 946 -14 921  -32 687 

          
Skatt på periodens resultat 1 963 1 696  4 105 3 283  7 793 

          
PERIODENS RESULTAT -10 084 -6 011   -17 841 -11 638   -24 894 

          
Resultat per aktie före/efter utspädning 
(kr) 

-0,6 -0,4   -1,0 -0,7   -1,5 

 

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat. 
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  2018 2017 2017 

Tkr 30-jun 30-jun 31-dec 

       

TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Balanserade utvecklingsutgifter 36 346 25 739 32 138 

Goodwill 104 490 104 490 104 490 

Materiella anläggningstillgångar 177 278 228 

Uppskjuten skattefordran 20 879 12 264 16 773 

     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 4 396 2 461 3 582 

Likvida medel 66 585 69 392 42 506 

Summa tillgångar 232 873 214 624 199 717 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital     
Aktiekapital 986 841 846 

Ej registrerat aktiekapital 0 5 0 

Övrigt tillskjutet kapital  289 178 239 666 239 640 

Balanserat resultat inklusive årets resultat -66 103 -35 006 -48 262 

Summa eget kapital 224 061 205 506 192 224 

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 3 379 2 408 934 

Övriga kortfristiga skulder 5 433 6 710 6 559 

Summa skulder 8 812 9 118 7 493 

     
Summa eget kapital och skulder 232 873 214 624 199 717 
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  Andra kvartalet   6 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 
Tkr april-juni april-juni   jan-juni jan-juni   jan-dec 

                
Ingående eget kapital  184 467 211 517  192 224 168 064  168 064 
Periodens resultat -10 084 -6 011  -17 841 -11 638  -24 894 

Transaktioner med aktieägare          
Nyemission 49 678 0  49 678 47 000  46 911 
Apportemission 0 0  0 2 080  2 080 
Teckningspremie för teckningsoptioner 0 0  0 0  63 

          
Utgående eget kapital  224 061 205 506   224 061 205 506   192 224 

               
I eget kapital ingår medel från den i maj 2018 genomförda emissionen om 53 123 Tkr reducerat 
med emissionskostnader om 3 445 Tkr. 
 

  

  

  

  Andra kvartalet   6 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

Tkr april-juni april-juni   jan-juni jan-juni   jan-dec 

                
Resultat efter finansiella poster -12 047 -7 707  -21 946 -14 921  -32 687 

Avskrivningar 2 133 767  2 900 1 534  3 067 

Betald skatt 0 0  0 0  0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, 
före förändring av rörelsekapital -9 914 -6 940  -19 046 -13 387  -29 620 

          
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapitalet  -1 494 2 942  504 1 670  1 836 

           
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 408 -3 998  -18 542 -11 717  -27 784 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 479 -4 702  -7 057 -10 301  -18 184 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49 678 -90  49 678 49 910  46 974 

          
Periodens kassaflöde 35 791 -8 790   24 079 27 892   1 006 

          
Likvida medel vid periodens början 30 794 78 182   42 506 41 500   41 500 

Likvida medel vid periodens slut 66 585 69 392   66 585 69 392   42 506 
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  Koncernen   Moderbolaget 

  2018 2017 2017   2018 2017 2017 

  30-jun 30-jun 31-dec   30-jun 30-jun 31-dec 

Ställda säkerheter 200 200 200   Inga Inga Inga 

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga   Inga Inga Inga 

 

  Andra kvartalet   6 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

  april-juni april-juni   jan-juni jan-juni   jan-dec 

Ingående antal aktier 16 926 346 16 826 346   16 926 346 14 422 500   14 422 500 

Utgående antal aktier 19 722 287 16 826 346  19 722 287 16 826 346  16 926 346 

Pågående registrering av aktier 0 100 000  0 100 000  0 
Genomsnittligt antal aktier före 
utspädning 18 124 606 16 826 346   17 528 786 15 644 344   16 243 764 

  Andra kvartalet   6 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 
Tkr april-juni april-juni   jan-juni jan-juni   jan-dec 

Nettoomsättning 565 101  1 169 101  248 
Rörelseresultat  -12 046 -7 707  -21 945 -14 921  -32 701 
Resultat efter finansiella poster  -12 047 -7 707   -21 946 -14 921   -32 687 
Resultat per aktie före/efter 
utspädning, kr -0,6 -0,4   -1,0 -0,7   -1,5 
Eget kapital per aktie, kr 11 12   11 12   11 
Soliditet % 96% 96%   96% 96%   96% 
Aktiekurs på balansdagen, kr 18,8 20,4   18,8 20,4   26,4 
Antal anställda, medeltal 12 14  13 13   14 
Antal anställda, vid periodens slut 13 14   13 14   14 

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

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga  
antalet utestående aktier under perioden före utspädning  
Resultat per aktie efter utspädning:       

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



FRISQ Holding kvartalsrapport jan-jun 2018                                                                                                               19(21) 
 

Koncernens resultaträkning
Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2

Tkr 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 565 604 103 44 101 0 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0 739 992 0 0

Övriga rörelseintäkter 442 153 -4 8 3 0 0 0 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -7 174 -6 467 -5 378 -4 254 -3 193 -3 466 -3 376 -3 291 -3 954

Personalkostnader -3 746 -3 422 -3 615 -3 151 -3 851 -3 720 -4 199 -2 836 -2 518

Avskrivningar -2 133 -767 -767 -766 -767 -767 -35 -24 -22

Summa kostnader -13 053 -10 656 -9 760 -8 171 -7 811 -7 953 -7 610 -6 151 -6 494

Rörelseresultat -12 046 -9 899 -9 661 -8 119 -7 707 -7 214 -6 618 -6 151 -6 494

Finansnetto -1 0 16 -2 0 0 1 -4 0

Resultat efter finansiella poster -12 047 -9 899 -9 645 -8 121 -7 707 -7 214 -6 617 -6 155 -6 494

Resultat före skatt -12 047 -9 899 -9 645 -8 121 -7 707 -7 214 -6 617 -6 155 -6 494

Skatt 1 963 2 142 2 723 1 787 1 696 1 587 1 427 1 354 1 429

Periodens resultat -10 084 -7 757 -6 922 -6 334 -6 011 -5 627 -5 190 -4 801 -5 065

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

Tkr 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 36 346 35 975 32 138 28 384 25 739 23 814 13 740 12 041 11 450

Goodwill 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490

Materiella anläggningstil lgångar 177 202 228 253 278 303 328 401 293

Uppskjuten skattefordran 20 879 18 915 16 773 14 050 12 264 10 582 10 131 8 704 7 350

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 4 396 4 867 3 582 3 302 2 461 2 605 1 471 1 422 2 553

Likvida medel 66 585 30 794 42 506 58 611 69 392 78 182 41 500 48 880 53 851

Summa tillgångar 232 873 195 243 199 717 209 090 214 624 219 976 171 660 175 938 179 987

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 986 846 846 841 841 841 721 721 721

Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 5 5 5 0 0 0

Övrigt ti l lskjutet kapital 289 178 239 640 239 640 239 666 239 666 239 666 190 711 190 711 190 711

Bal. resultat inkl periodens resultat -66 103 -56 019 -48 262 -41 340 -35 006 -28 995 -23 368 -18 178 -13 377

Summa eget kapital 224 061 184 467 192 224 199 172 205 506 211 517 168 064 173 254 178 055

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 379 4 496 934 2 627 2 408 839 1 293 868 444

Övriga kortfristiga skulder 5 433 6 280 6 559 7 291 6 710 7 620 2 303 1 816 1 488

Summa skulder 8 812 10 776 7 493 9 918 9 118 8 459 3 596 2 684 1 932

Summa eget kapital och skulder 232 873 195 243 199 717 209 090 214 624 219 976 171 660 175 938 179 987
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG 

  Andra kvartalet   6 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

Tkr april-juni april-juni   jan-juni jan-juni   jan-dec 

               
Rörelsens intäkter              
Nettoomsättning 600 600  1 200 1 050  2 250 

Övriga rörelseintäkter 443 2  595 2  2 

Summa intäkter 1 043 602  1 795 1 052  2 252 

           
Rörelsens kostnader          
Övriga externa kostnader -914 -325  -1 644 -626  -1 539 

Personalkostnader -222 -190  -442 -545  -774 

Summa kostnader -1 136 -515  -2 086 -1 171  -2 313 

          
Rörelseresultat -93 87  -291 -119  -61 

          
Finansnetto 0 0  0 0  16 

Resultat efter finansiella poster -93 87  -291 -119  -45 

          
Skatt på periodens resultat 637 -19  681 26  690  

         

PERIODENS RESULTAT 544 68   390 -93   645 
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  2018 2017 2017 

Tkr 30-jun 30-jun 31-dec 

        

TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Finansiella anläggningstillgångar 196 491 166 491 166 491 

Uppskjuten skattefordran 2 070 726 1 390 

     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 39 378 33 530 44 056 

Likvida medel 54 982 43 426 30 107 

Summa tillgångar 292 921 244 173 242 044 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 986 841 846 

Ej registrerat aktiekapital 0 5 0 

     
Fritt eget kapital     
Överkursfond 289 115 242 576 239 577 

Balanserat resultat inklusive årets resultat 1 308 118 918 

Summa eget kapital 291 409 243 540 241 341 

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 294 223 100 

Övriga kortfristiga skulder 1 218 410 603 

Summa skulder 1 512 633 703 

     

Summa eget kapital och skulder 292 921 244 173 242 044 

 
 

 
Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-
marknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, 
för offentliggörande den 29 augusti 2018 klockan 08:00 (CET). 
  
 
 
 
 

 

 


