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Visade effek*vitetsvinster och högt pa*entengagemang
FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interak;v kommunika;on mellan vårdkedjans aktörer. Vår produkt underläCar 
och effek;viserar vårdpersonalens arbete samt ger pa;enter nya möjligheter aC bli mer engagerade i sin egen vård. 

VD-kommentar 
För FRISQ har 2019 varit ett år av en omställning från ett 
utvecklingsbolag, med engångsintäkter i form av ”proof of
concepts”, till ett kommersiellt bolag med intäkter från 
löpande licensförsäljning. FRISQ har under året också deltagit i 
mycket tidskrävande upphandlingar med stora framtida 
intäktspotentialer. 

En ny säljorganisation har kommit på plats under andra 
halvåret, och flera nya licensavtal har tecknats under hösten. 
Under året har användandet av FRISQ Care i vården visat 
mycket goda resultat i patientengagemang och 
effektivitetsförbättringar för vårdpersonalen. 

Dessutom har flera viktiga avtal med långsiktig potential 
tecknats under det sista kvartalet med bl.a. Capio inom affärs-
området ”Äldre och mobil vård” och Cereb. Capio, är en del av 
ett av Europas ledande sjukvårdsföretag, och den största 
privata vårdgivaren i Sverige. Cereb är en snabbt växande vård-
givare inom psykiatri med verksamhet på flera håll i Sverige. 

Vi har med andra ord jobbat hårt under året och lagt en grund 
som kommer att börja bära frukt 2020. Vi ser nu fram emot att 
öka försäljningen samtidigt som vi skalar upp vårt arbete med 
att förbättra vårdens effektivitet och kvalitet genom ökat 
patientengagemang, förenklad administration och 
sammankoppling av primär- och sjukhusvård. En nödvändig 
omställning som inte bara efterfrågas i den svenska sjukvården 
utan även internationellt.

Martin Irding, VD FRISQ

Utvalda finansiella nyckeltal

Rörelseresultat: Resultat före finansnetto
Resultat per aktie: Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden 
Utvecklingsutgifter, aktiverade: Utgifter för produktutveckling som redovisats som tillgång i balansräkning
Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens utgång
Soliditet: Eget kapital uttryckt som procent av balansomslutningen 

Fjärde kvartalet Helår

2019 2018 2019 2018
Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Nettoomsättning 33 2 572 1 936 5 255
Rörelseresultat -22 147 -13 638 -73 457 -46 273
Resultat per aktie, kr -0.9 -0.7 -3.2 -2.2
Utvecklingsutgifter, aktiverade 9 357 4 713 19 315 14 858
Kassaflöde -20 985 -10 588 -14 984 -617
Likvida medel 26 705 41 689 26 705 41 689
Eget kapital per aktie, kr 8 10 8 10
Soliditet % 92 93 92 93
Aktiekurs på  balansdagen, kr 14.2 18.2 14.2 18.2
Antal anställda vid periodens slut 33 17 33 17

Finansiell utveckling i sammandrag
Finansiell utveckling fjärde kvartalet 2019
• Rapporterad nettoomsättning var 0,03 Mkr (2,6)

- Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,53 Mkr
- Omklassificering av EU-finansierade kommersiella 

projekt till övriga intäkter om 0,5 Mkr
• Övriga intäkter uppgick till 0,6 Mkr (0,4)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,9 kr (-0,7)
• Kassaflödet uppgick till -21,0 Mkr (-10,6)
• Likvida medel per 31 december var till 26,7 Mkr (41,7)

Finansiell utveckling i sammandrag
Finansiell utveckling januari – december 2019
• Rapporterad nettoomsättning om 1,9 Mkr (5,2)
• Övriga intäkter uppgick till 1,2 Mkr (1,1)

- Kommersiella EU-finansierade projekt uppgick till 1,1 Mkr (1,1) 
• Resultatet per aktie uppgick till -3,2 kr (-2,2)
• Kassaflödet uppgick till -15,0 Mkr (-0,6)

Bokslutskommuniké 2019
Januari – december 2019 

Väsentliga händelser 

Under kvartalet:
• Avtal tecknades med

- Capio – äldre och mobil vård; 
försäljning av standardprodukt

- Cereb; försäljning av 
standardprodukt

- KI – rehabiliteringsstudie för 
kolorektalcancer

• Johan ZeCerström, med bakgrund 
som bl.a. Nordenchef för Salesforce
rekryterades ;ll försäljningschef

ENer perioden:
• FRISQ meddelar aC bolaget avser 

göra en fullt garanterad företrädes-
emission om cirka 64,6 Mkr

• En extra bolagsstämma kommer
aC hållas den 30 januari 2020

• Avsiktsförklaring tecknad med 
Dartmouth-Hitchcock Medical 
Center avseende avtal för 
försäljning av standardprodukt

Väsentliga händelser 

Under *digare kvartal:
• Avtal tecknades med

- Ryggkirurgiskt Centrum; 
försäljning av standardprodukt

- KI; stöd i klinisk prostatastudie
- Apoteksgruppen; pilot

• Socialstyrelsen lyje FRISQ som 
lärdomsprojekt i rapport

• Samarbetet Alliance for 
Innova;ve Care etablerades

• Riktad nyemission om bruCo
67 Mkr genomfördes i mars

• Etablering av verksamhet i USA 
påbörjad

• Prioritering av nya samarbeten 
med stor fram;da poten;al fick 
FRISQ aC senarelägga prognosen 
för break-even
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Finansiell översikt
Koncernens intäkter och resultat, 
Pärde kvartalet 2019
Koncernens neCoomsäCning i det märde kvartalet uppgick ;ll 0,03
Mkr (2,6). Övriga rörelseintäkter avser primärt kommersiella
innova;onsprojekt finansierade av EU och uppgick ;ll 0,6 Mkr (0,4).
Nedgången i neCoomsäCning jämfört med ;digare perioder bedöms
vara ;llfällig, och beror på̊ aC resurser fokuserats mot större affärer
med stor långsik;g poten;al istället for korta mindre pilotprojekt.
”Ak;verat arbete för egen räkning” uppstår genom aC bolagets
utvecklingsavdelning övergåC alltmer från konsulter ;ll anställda.

Koncernens kostnader exklusive avskrivningar, som i huvudsak avser
personal, utveckling och drij uppgick i kvartalet ;ll 15,7 Mkr (13,6).
Kostnadsökningen är relaterad ;ll ökad ak;vitet inom produkt-
utveckling, samt satsningar inom sälj och marknad.
Totala av- och nedskrivningar av materiella och immateriella ;ll-
gångar uppgick ;ll 12,1 Mkr (3,0). 11,2 Mkr (3,0) utav av- och ned-
skrivningarna är hänförliga ;ll immateriella ;llgångar. Av deCa belopp
utgör
• 8,3 Mkr en nedskrivning som direkt kan kopplas ;ll, det i Q2-

rapporten kommunicerade, beslutet aC harmonisera erbjudandet
inom apoteksområdet med erbjudandet ;ll vårdgivare.

• 0,6 Mkr en nedskrivning som återspeglar eC beslut om förkortad
förväntad nyCjandeperiod för ak;verade ;llgångar vilka indirekt
relaterar ;ll harmoniseringen av produkterbjudandet.

Under sista kvartalet gjordes en genomlysning av det
utvecklingsarbete som uoörts under 2019, för den standardprodukt
som FRISQ nu säljer, vilket ledde ;ll en räCelse där utvecklingsarbete
som kostnadsförts under årets tre första kvartal ak;verades ;ll eC
belopp om 7,8 Mkr.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick ;ll -22,1 Mkr (-13,6).

SkaC på̊ resultatet i det märde kvartalet uppgick ;ll 0,0 Mkr (0,0).

Koncernens intäkter och resultat, 
januari-december 2019
Koncernens neCoomsäCning för året uppgick ;ll 1,9 Mkr (5,2),
medan övriga rörelseintäkter, som ;ll största del är hänförliga ;ll EU-
finansiering av innova;onsak;viteter, uppgick ;ll 1,2 Mkr (1,1).

Koncernens kostnader exklusive avskrivningar uppgick för perioden
;ll 57,5 Mkr (44,3). Kostnadsökningen är bl. a relaterad ;ll ökad
ak;vitet inom produktutveckling och satsningar inom sälj.
Totala av- och nedskrivningar av materiella och immateriella ;llgång-
ar uppgick ;ll 24,1 Mkr (8,4) för helåret. 20,2 Mkr (8,2) utav av- och
nedskrivningarna är hänförliga ;ll immateriella ;llgångar. Av deCa
belopp utgör
• 8,3 Mkr en nedskrivning som direkt kan kopplas ;ll, det i Q2-

rapporten kommunicerade, beslutet aC harmonisera erbjudandet
inom apoteksområdet med erbjudandet ;ll vårdgivare.

• 2,1 Mkr en nedskrivning som återspeglar eC beslut om förkortad
förväntad nyCjandeperiod för ak;verade ;llgångar vilka indirekt
relaterar ;ll harmoniseringen av produkterbjudandet.

Under sista kvartalet gjordes en genomlysning av det
utvecklingsarbete som uoörts under 2019, för den standardprodukt
som FRISQ nu säljer, vilket ledde ;ll en räCelse där utvecklingsarbete
som kostnadsförts under årets tre första kvartal ak;verades ;ll eC
belopp om 7,8 Mkr.

Rörelseresultatet för perioden uppgick ;ll -73,5 Mkr (-46,3).

Kassaflöde och finansiell ställning
Under märde kvartalet 2019 genererade koncernen eC nega;vt
kassaflöde från den löpande verksamheten om -10,5 Mkr (-5,4) ;ll
följd av fokus på̊ utveckling och kommersialisering i kombina;on med
ännu begränsade intäkter.
Kassaflödet från förändring av rörelsekapital var -0,5 Mkr (5,0) och
från investeringsverksamheten -10,2 Mkr (-5,2) vilket främst var
relaterat ;ll ak;verade utvecklingsutgijer.
Det finansiella kassaflödet för det märde kvartalet var -0,3 Mkr (-0,05).

Kassaflödet för helåret 2019 följer i huvudsak samma mönster som i
märde kvartalet. I ;llägg gjordes nyemissioner 2018 och 2019. Det
finansiella kassaflödet för året påverkades även av förändringen av
leasing- skulden i och med övergången ;ll IFRS 16 den 1 januari 2019.
För informa;on om IFRS 16, se redovisningsprinciper på sidan 3.

Likvida medel vid märde kvartalets utgång uppgick ;ll 26,7 Mkr (41,7).
FRISQ har fortsaC ingen lånefinansiering då verksamheten finansieras
genom eget kapital. Det egna kapitalet vid det märde kvartalets utgång
uppgick ;ll 187,8 Mkr (200,4) vilket motsvarar 8 kr (10) per ak;e.

Investeringar och utvecklingsutgiNer
Investeringar består primärt av utvecklingsutgijer relaterade ;ll
produkten FRISQ Care vilka för helåret uppgick ;ll 19,3 Mkr (14,9).

Medarbetare
Medeltalet anställda under det märde kvartalet uppgick ;ll 30 (17).
Medeltalet anställda under året uppgick ;ll 25 (14). Vid årets utgång,
hade FRISQ 33 (17) anställda.

Moderbolaget
I moderbolaget FRISQ Holding AB bedrivs i huvudsak koncern-
förvaltning. NeCoomsäCningen i det märde kvartalet uppgick ;ll 0,8
Mkr (0,4) och rörelseresultatet ;ll -1,5 Mkr (-2,2).
NeCoomsäCningen avser fakturering ;ll doCerbolag för administra;va
tjänster. Kostnaderna i moderbolaget är primärt hänförliga ;ll utgijer
som drivs av aC bolaget är noterat på Nasdaq First North. De
finansiella anläggnings;llgångarna i moderbolaget, som avser andelar
i doCerbolagen, har under året ökat hänförligt ;ll av moderbolaget
lämnat ak;eägar;llskoC om 70 Mkr.

Op*oner
Koncernen har per den 31 december 2019 eC utestående tecknings-
op;onsprogram, 2018:1. Det riktar sig ;ll styrelseledamöter, ledande
befaCningshavare och nyckelpersoner med syje aC säkerställa
samstämmiga incitament mellan ak;eägare och medarbetare.

Program 2018:1 i FRISQ Holding AB
Op;onsprogrammet omfaCar högst 600 000 teckningsop;oner och
riktar sig ;ll anställda och nyckelpersoner i koncernen. Tecknings-
op;onerna har överlå;ts ;ll marknadspris enligt oberoende fastställd
värdering. Teckning av nyemiCerade ak;er kan ske under juni 2021.
Varje teckningsop;on ger räC aC teckna 1 ak;e ;ll kursen 44 kr per
ak;e. Vid fullt utnyCjande ökar ak;ekapitalet med 29 994 kr.
Teckningsop;onerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i
samband med emissioner m.m.

Riktad emission 2017
Per extra bolagsstämma den 7 mars 2017 beslutades om en riktad
emission av högst 1 100 000 teckningsop;oner med räC aC senast den
31 maj 2022 teckna en ny ak;e i FRISQ ;ll en kurs om 0,05 kr
motsvarande ak;ens kvotvärde. Teckningsop;onerna emiCerades för
aC säkerställa FRISQ:s åtagande, om villkoren är uppfyllda, aC erlägga
;lläggsköpeskilling avseende förvärvet av koncept för vårdprocesser
med ;llhörande prototypkod.

Baserat på det totala antalet utestående ak;er 23 918 202 per den 31
december 2019 skulle, vid fullt utnyCjande av ovanstående
op;onsprogram inklusive den riktade emissionen 2017, det totala
antalet ak;er öka med 7.1%.
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Redovisningsprinciper och övrig informa*on

Ak*en
FRISQ Holding AB:s ak;e handlas sedan den 12 oktober 2016 på̊
Nasdaq First North under kortnamnet FRISQ. Antal ak;er i bolaget
per den 31 december 2019 uppgick ;ll 23 918 202.

Koncernstruktur
Per den 31 december 2019 består koncernen av moderbolaget FRISQ
Holding AB, org.nr. 556959-2867 och de helägda doCerbolagen FRISQ
AB, org.nr. 556783-5664 och FRISQ USA Holding Inc. Det senare
bolaget äger 100% av kapital och röster i FRISQ LLC. De amerikanska
doCerbolagen är under etablering. Koncernens opera;va verksamhet
bedrivs i FRISQ AB. Koncernen driver enbart eC rörelsesegment.

Transak*oner med närstående
Under märde kvartalet har två̊ styrelseledamöter fakturerat
sammanlagt 380 Tkr för konsulta;on. Den totala faktureringen hän-
förlig ;ll styrelseledamöter relaterat ;ll konsulta;oner under året
uppgick ;ll 920 Tkr. Utöver deCa har koncernen inga väsentliga
transak;oner med närstående utöver löner och ersäCningar ;ll
styrelse och företagsledning.

Risker och osäkerhetsfaktorer
FRISQ är eC förhållandevis ungt utvecklingsbolag. Bolaget lanserade
under 2018 sina första kommersiella produkter och har ännu
begränsad intäktsgenerering. Det går därmed ännu inte aC dra
långtgående slutsatser om marknadens acceptans av produkterna,
eller förutspå̊ tydliga trender beträffande bolagets försäljnings- och
resultatutveckling. FRISQ är beroende av aC kunna ingå licens- och
samarbetsavtal och av eC antal ;llstånd, ersäCningssystem samt
där;ll hörande lagar, regelverk, myndighetsbeslut och praxis (vilka
kan förändras). FRISQ är vidare beroende av immateriella räsgheter
som är svåra aC skydda genom registrering. AC FRISQ:s tekniska
platormar har hög pålitlighet för aC säkerställa ;llförlitlighet i
bolagets informa;onshantering och skydd mot t ex intrång och
läckage är också̊ avgörande för den fram;da utvecklingen. Innan
stabil intjäningsnivå uppnås, och så länge produktutvecklingen
fortgår, är FRISQ i behov av yCerligare externa kapital;llskoC. Ingen
väsentlig förändring av synen på̊ risker eller osäkerhetsfaktorer har
skeC under det märde kvartalet 2019. För yCerligare informa;on, se
risker och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen 2018.

Principer för delårsrapportens uppräYande
Denna delårsrapport har för koncernen uppräCats i enlighet med IAS
34. Delårsrapportering och Rådet för Finansiell Rapporterings
rekommenda;on RFR 1, KompleCerande redovisningsregler för
koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har
använts som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och
moderbolaget, undantaget de förändrade redovisningsprinciper som
anges nedan. Moderbolagets rapportering är uppräCad i enlighet
med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet for Finansiell
Rapporterings rekommenda;on RFR 2, Redovisning för juridiska
personer. För redovisning av leasing använder moderbolaget
undantaget i RFR2 som innebar aC IFRS 16 inte behöver ;llämpas i
juridisk person. För detaljerad informa;on beträffande bolagets
redovisningsprinciper hänvisas ;ll årsredovisningen 2018.

Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper
EC antal nya standarder och ändringar av standarder trädde i kraj för
räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2019. Ingen av dessa
bedöms ha någon inverkan på̊ koncernens finansiella rapporter
förutom IFRS 16 i enlighet med den ejerföljande texten.

IFRS 16 Leasingavtal
Sedan den 1 januari 2019 ;llämpar FRISQ IFRS 16 Leasing. FRISQ har
vid övergången ;ll IFRS 16 använt den förenklade övergångs-
metoden, vilket innebär aC jämförelsetalen inte omräknas. Istället
har nyCjanderäCer relaterade ;ll leasade ;llgångar värderats ;ll eC
belopp som motsvarar återstående leasingskuld per den 1 januari
2019. Koncernens vägda genomsniCliga marginella låneränta som
använts vid beräkningen av diskonteringseffekten uppgår ;ll 5%. Den
nya standarden innebär aC leasingavtal där FRISQ är leasingtagare
redovisas i balansräkningen som ;llgång respek;ve skuld.

Resultaträkningen påverkas genom avskrivning på̊ ;llgången samt
räntekostnad på̊ skulden istället för en opera;onell leasingkostnad.
Med denna bakgrund förbäCras rörelseresultatet jämfört med
perioder före 2019 ejersom en del av leasingbetalningarna redovisas
som räntekostnad inom finansneCot. ResultatmåC såsom EBITDA,
rörelseresultat och finansneCo har därmed påverkats från och med 1
januari 2019, liksom de ;llhörande marginalmåCen. FRISQ har gjort
bedömningen aC påverkan ej är signifikant.
Vid övergångs;dpunkten redovisades nyCjanderäCs;llgångar samt
leasingskulder om 9 382 tkr. NyCjanderäCs;llgångar är hänförliga ;ll
kontorslokaler och bilar. Korsdsleasingavtal och leasingavtal för där
den underliggande ;llgången har eC mindre värde har undantagits.
Övergången ;ll IFRS 16 får även effekter på̊ kassaflödet. I jämförelse
med 2018 påverkas kassaflödet från den löpnade verksamheten
posi;vt i och med aC avskrivningarna på̊ nyCjanderäCs;llgångar
återläggs som ej kassaflödespåverkande sam;digt som leasing-
betalningarna redovisas som amortering av räntebärande skulder i
kassaflödet från finansieringsverksamheten.
För yCerligare informa;on om IFRS 16, se not 2 och 8 i FRISQ:s
årsredovisning 2018.

Ändringar av uppskaFningar och bedömningar
Under årets sista kvartal, och i samband med genomlysningen av
immateriella ;llgångar relaterat ;ll balanserade utvecklings-
kostnader, togs beslutet aC frångå koncernens ;digare kommun-
icerade generella förväntade utnyCjandeperiod om 5 år. I och med
det mer harmoniserade erbjudandet ;ll marknaden och ejerföljande
produk;fiering, kommer nyCjandeperioden aC variera mellan
delprojekt.
Samma princip antas för varje enskild materiell ;llgång

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för första kvartalet 2020 publiceras 7 maj 2020
Delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras 27 augus; 2020
Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 12 november 2020
Bokslutskommunikén för helåret 2020 publiceras 25 februari 2021

Bolaget håller en extra bolagsstämma 30 januari 2020 i Stockholm
Bolaget håller ordinarie bolagsstämma 26 mars 2020 i Stockholm

Finansiella rapporter finns ;llgängliga på bolagets hemsida
www.frisholding.se samma dag som de publiceras.

Försäkran
Delårsrapporten har fastställts av styrelsen i FRISQ Holding AB den 27
januari 2020.
Styrelsens sammansäCning vid den ;dpunkten: Mats Lindstrand
(ordförande), samt ordinarie ledamöter Lars Björk, Anna Frick, Åke
Hallman, Göran Hägglund och Per Egon Johansson.
Styrelsen och verkställande direktören, Mar;n Irding, försäkrar aC
denna delårsrapport ger en räCvisande översikt av moderbolagets
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

Utdelning
Ingen utdelning föreslås ;ll ak;eägarna. Först när bolaget uppnår
stabil lönsamhet kommer förslag om utdelning ;ll ak;eägare aC ske.

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisorer.

Kontak*nforma*on
Mar*n Irding, VD FRISQ, E-post: mar;n.irding@frisq.se
Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm, Tel +46 (0)8 120 131 21 

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Cer;fied Adviser E-post: info@fnca.se
Tel +46 (0)8 528 00 399

http://www.frisholding.se/
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens balansräkning i sammandrag

Koncernens finansiella rapportering

Fjärde kvartalet Helår
2019 2018 2019 2018

Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 33 2 572 1 936 5 255
Aktiverat arbete för egen räkning 5 026 0 5 026 0
Övriga rörelseintäkter 627 382 1 157 1 147

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -8 154 -8 061 -33 108 -28 397
Personalkostnader -7 575 -5 513 -24 375 -15 913
Av- och nedskrivningar av materiella anläggnings-
tillgångar och immateriella tillgångar -12 104 -3 018 -24 093 -8 365
Summa kostnader -27 833 -16 592 -81 576 -52 675

Rörelseresultat -22 147 -13 638 -73 457 -46 273

Finansnetto -4 97 -306 95
Resultat efter finansiella poster -22 151 -13 541 -73 763 -46 178

Resultat före skatt -22 151 -13 541 -73 763 -46 178

Skatt på periodens resultat 0 0 0 4 163

PERIODENS RESULTAT -22 151 -13 541 -73 763 -42 015

Resultat per aktie före/efter utspädning (kr) -0.9 -0.7 -3.2 -2.2

2019 2018
Tkr 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter 37 665 38 760
Goodwill 104 490 104 490
Materiella anläggningstillgångar 7 599 762
Finansiella tillgångar 500 200
Uppskjuten skattefordran 20 936 20 936
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 717 1 305
Kortfristiga fordringar 5 030 6 455
Likvida medel 26 705 41 689

Summa tillgångar 203 642 214 597

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 196 1 011
Övrigt tillskjutet kapital 350 686 289 652
Balanserat resultat inklusive årets resultat -164 040 -90 277
Summa eget kapital 187 847 200 386

Långfristiga skulder
Leasingskuld 3 382 0
Summa långfristiga skulder 3 382 0
Kortfristiga skulder
Leasingskuld 3 418 0
Leverantörsskulder 4 589 8 176
Övriga kortfristiga skulder 4 406 6 035
Summa kortfristiga skulder 12 413 14 211
Summa eget kapital och skulder 203 642 214 597
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Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Ställda säkerheter

Antal aktier

Fjärde kvartalet Helår
2019 2018 2019 2018

Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Resultat efter finansiella poster -22 151 -13 541 -73 763 -46 178
Av- och nedskrivningar 12 104 3 018 24 093 8 365
Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet 83 0 153 0
Betald skatt 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten,
före förändring av rörelsekapital -9 964 -10 523 -49 517 -37 813

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet -549 5 155 -3 204 2 728

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 513 -5 368 -52 721 -35 085
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 198 -5 166 -20 900 -15 521
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -274 -54 58 637 49 989
Periodens kassaflöde -20 985 -10 588 -14 984 -617

Likvida medel vid periodens början 47 690 52 277 41 689 42 306
Likvida medel vid periodens slut 26 705 41 689 26 705 41 689

Fjärde kvartalet Helår
2019 2018 2019 2018

Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 209 993 213 793 200 386 192 224
Periodens resultat -22 151 -13 541 -73 763 -42 015
Övrigt totalresultat
Periodens omräkningsdifferens vid 
omräkning av utländska dotterbolag 5 0 5 0
Transaktioner med aktieägare
Nyemission 0 0 61 219 49 678
Emission med stöd av teckningsoptioner 0 -54 0 311
Teckningspremie för teckningsoptioner 0 188 0 188

Utgående eget kapital 187 847 200 386 187 847 200 386
I eget kapital ingår medel från den i mars 2019 genomförda emissionen om 66 600 Tkr reducerat med emissionskostnader om 5 381 Tkr. 

Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018

Tkr 31-dec 31-dec 31-dec 31-dec
Ställda säkerheter 500 200 Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

Fjärde kvartalet Helår
2019 2018 2019 2018

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Ingående antal aktier 23 918 202 19 722 287 20 218 202 16 926 346
Utgående antal aktier 23 918 202 20 218 202 23 918 202 20 218 202
Genomsnittligt antal aktier 23 918 202 20 024 148 23 066 695 18 710 637
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Moderbolagets finansiella rapportering

Fjärde kvartalet Helår
2019 2018 2019 2018

Tkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 850 450 2 200 2 200
Övriga rörelseintäkter -8 -761 0 5
Summa intäkter 842 -311 2 200 2 205

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -2 677 -1 698 -5 826 -4 588
Personalkostnader 358 -222 -895 -887

Summa kostnader -2 319 -1 920 -6 721 -5 475

Rörelseresultat -1 477 -2 231 -4 521 -3 270

Finansnetto 67 98 67 98
Resultat efter finansiella poster -1 410 -2 133 -4 454 -3 172

Skatt på periodens resultat 0 -2 071 0 -1 390
PERIODENS RESULTAT -1 410 -4 204 -4 454 -4 562

Helår Helår
2019 2018

Tkr 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 267 063 197 053
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 57 366 55 751
Likvida medel 20 541 35 690

Summa tillgångar 344 970 288 494

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 196 1 011
Fritt eget kapital
Överkursfond 350 435 289 401
Balanserat resultat inklusive årets resultat -7 900 -3 446
Summa eget kapital 343 731 286 966
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 066 511
Övriga kortfristiga skulder 173 1 017
Summa kortfristiga skulder 1 239 1 528
Summa eget kapital och skulder 344 970 288 494


