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Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för 

perioden januari – juni 2020. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser 

motsvarande period föregående år. 

Januari – juni 2020 i korthet, koncern 

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI) 

• Nettoomsättningen ökade till 7 687 (6 118) TSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 174 (-141) TSEK 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 666 (-8 222) TSEK 

• Kassan vid perioden utgång var 14 444 TSEK jämfört med 2 931 TSEK vid årets 

inledning. 

• Kassaflödet uppgick till -6 413 (-2 152) TSEK 

• Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,004 (-0,006) SEK 

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI) 

• Nettoomsättningen ökade till 14 483 (12 624 TSEK) 

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 431 (65) TSEK 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -13 119 (-12 888) TSEK 

• Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,007 (-0,009) SEK 

• Soliditeten uppgick till 80 (77)% 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 
• Befintlig kund väljer att förlänga och utöka sin Flowscape-lösning på sitt nyrenoverade 

kontor i Stockholm. Affärens värde över tre år är 1,5 MSEK med en årlig intäkt på 255 

TSEK. 

• Flowscape växer i Norge med stor affär inom den publika sektorn. Kunden har valt 

Flowscapes smartakontorslösning till sitt nybyggda kontor i Oslo. Ordervärdet över tre 

år är 4,5 MSEK med en årlig intäkt på 920 TSEK. 

• Flowscape får utökat förtroende hos svensk myndighetskund. Kunden, som totalt har 

ca 2 000 anställda, har valt att utöka sin installation till ytterligare ett kontor i Sverige. 

Affärens värde uppgår till 550 TSEK.  

• Flowscape får genombrottsorder i Storbritannien för sin nya Covid-19 anpassade 

produkt för social distansering på arbetsplatsen. Ordervärdet första året är 390 TSEK 

och därefter 170 TSEK årligen.  
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Väsentliga händelser efter rapportperiodens 
utgång 
 

• Flowscape får ytterligare order i Australien. En av Flowscapes stora globala kunder 

väljer nu att utöka sin installation med ett nytt kontor i Brisbane Australien. Samtidigt 

utökas en befintlig installation i Sydney. Flowscape-systemet kommer bland annat 

användas för en säker återgång till kontoren efter Covid-19 ”lock down”. Ordervärdet är 

1,3 MSEK första året och därefter 300 TSEK årligen. 

 

• Flowscape får stororder på ny lösning för social distansering. Ett stort globalt företag 

har tagit beslut om att rulla ut Flowscapes nya lösning för social distansering på 70 av 

företagets kontor. Denna första order innefattar 14 av kontoren och ordervärdet är 2,6 

MSEK första året samt därefter 220 TSEK årligen. 

 

• Ett av Sveriges ledande bolag inom spelbranschen väljer Flowscapes smarta 

kontorslösning för sitt kontor i Stockholm. Ordervärdet första året är 760 TSEK och 

därefter ca 200 TSEK årligen. 

 

• Flowscape har fortsatt framgång i Storbritannien. En befintlig kund installerar 

Flowscape’s system på ytterligare 11 kontor i Storbritannien. Lösningen är en viktig del 

i kundens strategi att låta medarbetarna återgå till sina kontor på ett säkert sätt efter 

Covid-19 ”lock down”. Ordervärdet är 1,9 MSEK första året och därefter 830 TSEK 

årligen. 

 

• Flowscape vinner ny kund i Sverige. Ett av Sveriges ledande bolag inom 

dagligvaruhandeln väljer Flowscapes smarta rumsbokningslösning för sitt huvudkontor 

i Stockholm. Ordervärdet första året är 200 TSEK och därefter ca 130 TSEK årligen. 

 

• Flowscape får två ordrar i Storbritannien. I samband med att många företag i 

Storbritannien under hösten planerar att öppna sina kontor så ökar nu efterfrågan på 

digitala lösningar för social distansering på kontoren. Flowscape får många 

förfrågningar och dialogerna ger resultat. Flowscape har nu fått två ordrar till ett totalt 

ordervärde på 290 TSEK första året och därefter 210 TSEK årligen. 

 

• Flowscape får första ordern i Afrika. En kund i Sydafrika lägger en order för installation 

av Flowscapes Covid-19 lösning till deras kontor i Johannesburg och Kapstaden. 

Ordervärdet är 110 TSEK första året och därefter 70 TSEK årligen. 

 

https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
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VD-Kommentar 
Kvartal två 2020 var ett spännande kvartal när större delen av världens länder i mars stängde 

ned p.g.a. Covid-19 pandemin. Säljprocesser drog ut på tiden men vi lyckades ändå stänga två 

stora affärer under april, varav den i Norge troligtvis är den största kontorsflytten i år på den 

marknaden. Under både april och maj löpte affärerna på men på en lägre nivå än förväntat. 

Från och med juni har vi sett en ökad efterfrågan främst drivet av behovet av digitala lösningar 

för att förhindra Covid 19 spridning när kontoren öppnar efter ”lock down”. Efter en hjälteinsats 

från vårt utvecklingsteam lanserade vi i juni en mycket konkurrenskraftig lösning för att möta 

detta nya behov. 

Nettoomsättningen andra kvartalet 2020 slutade på 7,7 MSEK, vilket skall jämförs med 6.8 

MSEK föregående kvartal. Under rådande omständigheter är vi väldigt nöjda och stolta över 

denna utveckling. 

De operativa kostnaderna ökade till 8.3 MSEK, från 6.8 MSEK kvartalet innan. Denna 

kostnadsökning beror främst på att vi hade tillfälligt förhöjda utvecklingskostnader på ca 1,4 

MSEK. Dessa tillfälligt ökade kostnader ser vi som en viktig investering för att snabbt kunna 

möta de förändrade krav från marknaden på grund av covid-19. Investeringen har redan 

genererat ett stort antal leads och ett antal affärer vilket visar att vi satsade rätt. Vi har även 

valt att utveckla en helt ny hemsida och digital marknadsföringsplattform. Totalt ökade 

kostnaderna med ca 1,8 MSEK tillfälligt under kvartalet och planen är att de operativa 

kostnaderna skall gå ned i kvartal tre till under 7.2 MSEK och kvartal fyra under 6,5 MSEK. 

Kassaflödet under kvartalet var -6.4 MSEK. Av detta så är 1 MSEK återbetalning av ett 

brygglån som togs 2019. Vidare är 1,8 MSEK de tillfällig förhöjda operativa kostnaderna enligt 

ovan och 0,9 MSEK ökat varulager. Tack vara stor orderingång i slutet av kvartal två så var 

kundfordringarna 3,8 MSEK högre vid kvartalets utgång än vid ingången. Detta bidrog också till 

det negativa kassaflödet. Med de planerade sänkta operativa kostnader under kvartal 3 och 4 

och en fortsatt positiv utveckling på försäljningen är målet att nå positivt kassaflödet enligt 

tidigare plan vid utgången av 2020.  

Många experter tror att Covid-19 radikalt kommer förändra vår syn på kontoren. Kortsiktigt ser 

vi att företagen arbetar hårt med att på ett strukturerat och säkert sätt få tillbaka medarbetarna 

till kontoret. Företagen efterfrågar exempelvis lösningar för att digitalt blockera varannan 

arbetsplats för att säkerställa avstånden mellan arbetsplatserna och samtidigt kontrollera 

antalet personer på kontoret. Kontor som tidigare hade flexibla arbetsplatser inför platsbokning 

för hela dagar för att förhindra att de anställda flyttar runt och sprider smitta. Städningen av 
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arbetsplatserna säkerställs genom att använda platser markeras för städning till 

lokalvårdsteamet. Företagen vill även mäta antalet personer på kontoret, spåra eventuell 

smitta samt införa signering av en hälsodeklaration innan man kommer till kontoret. Flowscape 

har under kvartal två snabbt utvecklat dessa funktioner och har nu en av de starkaste Covid-19 

lösningarna på marknaden. Vår prognos är att det kommer vara en god internationell 

efterfrågan på dessa lösningar under resten av året.  

Efter årsskiftet kommer troligtvis fokus ändras till hur kontoren kommer se ut och nyttjas efter 

Covid-19. Många av våra kunder har redan nu påbörjat detta strategiarbete. De flesta är 

överens om att de anställda även efter Covid-19 kommer vilja arbeta hemifrån några dagar i 

veckan. Anställda kommer främst in till kontoret när man vill träffa kollegor eller behöver 

samarbeta i sitt team. Kontoren kommer då att nyttjas mindre och företagen ser över 

möjligheten att spara kontorskostnader och minska sitt miljöavtryck. Det kommer krävas 

digitala lösningar för att säkerställa att kontoret inte blir överfullt någon dag i veckan och att 

personalen kan samordna vilken dag de kommer vara på kontoret med sina kollegor. Här har 

Flowscape en av världens starkaste lösningar och vi har en bra position för att bli en av de 

långsiktiga vinnarna i denna förändring.  

Vår internationella expansion löper på bra där lanseringen av den nya hemsidan, under kvartal 

tre, samt den nya digitala marknadsföringsplattformen är en viktig del i att synas på nya 

marknader. Expansionen i Storbritannien har kunnat genomföras tack vare att de 

deltidsresurser vi redan har där har ökat sin tid i Flowscape. Kombinationen av effektiv digital 

marknadsföring och ett duktigt säljteam i Storbritannien har skapat en stor mängd nya 

affärsmöjligheter och ett antal stängda ordar. Det ser ut att bli en spännande höst på denna 

marknad. 

Öppningen av vårt kontor i USA har blivit fördröjt p.g.a. det reseförbud som rått. Nu har arbetet 

börjat med att sätta upp kontoret och vi tror att vårt Covid-19 anpassade paket kan ha samma 

framgång där som det haft i Storbritannien. 

Peter Reigo, Verkställande direktör 
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Verksamhet 
Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som optimerar arbetet i 

traditionella kontorslandskap och på aktivitetsbaserade kontor, kontorsmiljöer som blir allt 

vanligare. På aktivitetsbaserade kontor väljer medarbetare arbetsplats beroende på 

arbetsuppgift. Flowscape-systemet hjälper kunder att optimera lokalytorna, spara tid för 

medarbetarna och skapa en mer digitaliserad och attraktiv arbetsmiljö. Systemet har flera olika 

funktioner såsom att hitta och boka arbetsplats eller lämpligt konferensrum med rätt utrustning, 

hitta kollega, sökfunktioner och en statistikmodul. Flowscape har över 150 företagskunder i 30 

länder. 

Efter sammanslagningen mellan Flowscape och Crowdsoft ingår kommunikations- och 

samverkanssystemet C-One i Flowscape Technologys produktutbud. C-One är ett kraftfullt 

kommunikationsverktyg designat för bred eller tidskritisk kommunikation med olika målgrupper 

i verksamheter med stort behov av snabb kommunikation och informationsspridning. 

Plattformen består av en webbaserad kontrollcentral samt en applikation för användarnas 

smartphone. Via kontrollcentralen kan administratören koordinera och ställa in specifika villkor 

för olika mottagare, oavsett om det gäller rutinmässig interninformation eller strategiska 

meddelanden i samband med särskilda händelser. C-One vänder sig till organisationer, företag 

och myndigheter. 

Marknad 
Flowscapes kunder återfinns inom segmentet medelstora till stora bolag som antingen har 

klassiskt öppna eller aktivitetsbaserade kontorslandskap. Aktivitetsbaserade kontorslandskap 

kräver nya typer av IT-stöd för att fungera optimalt. Enligt Flowscapes beräkningar finns ca 

800 000 anställda som arbetar på större kontor i Sverige. Genom en abonnemangsavgift på 30 

kronor i månaden för rumsbokning med rumspaneler skulle detta innebära en marknadsstorlek 

i Sverige på 288 miljoner kronor. Likaledes, om varje person skulle använda WPE-system à 

100 kronor per användare så motsvarar detta en marknadsstorlek i Sverige på 960 miljoner 

kronor per år. Enligt Flowscapes beräkningar uppgår världsmarknaden till 53 miljarder kronor 

för rumsbokning och till 178 miljarder kronor per år för WPE-system. 

C-One verkar inom ett marknadssegment som betecknas ”Unified Communications & 

Collaboration”, som enligt analysföretaget GM Insights (Global Market Insight) under 2019 

beräknas till ca 60 miljarder dollar. C-One har designats som ett centralt kommunikations-
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verktyg för medelstora och stora verksamheter varifrån kontrollcentralen med kirurgisk 

precision och konfigurerbara villkor kan sprida information till och kommunicera med 

medarbetare. Kommunikationen kan ske med olika målgrupper baserat på geografisk position, 

organisatorisk roll, kompetens eller en kombination av dessa. Plattformen är även utvecklad för 

användning vid tidskritiska situationer eller för koordinering vid incidenter eller andra händelser 

där man i realtid snabbt behöver lokalisera och nå rätt personal med information eller 

instruktioner. 

Finansiell utveckling 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet uppgick till 7 687 (6 118) TSEK och till 14 

483 (12 624) TSEK under perioden januari-juni.  

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under andra kvartalet till 3 402 (1 225) TSEK och 

till 5 778 (2 879) under perioden januari-juni.  

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick under andra kvartalet till 10 982 (7 514) 

TSEK och till 19 932 (15 480) under perioden januari-juni. Rörelsekostnader omfattar främst 

kostnader för kundbearbetning, personalkostnader samt utvecklingskostnader. Rörelseresultat 

före avskrivningar uppgick under andra kvartalet till 174 (-141) TSEK och till 431 (65) TSEK 

under perioden januari-juni.  

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under andra kvartalet till -3 850 (-4 996) TSEK 

och till -7 450 (-6 835) TSEK under perioden januari-juni. Avskrivning av goodwill uppgick 

under andra kvartalet till -2 955 (-2 955) TSEK och till -5 910 (-5 910) TSEK för januari-juni.  

Resultat efter finansiella poster blev för andra kvartalet -6 666 (-8 222) TSEK respektive -13 

119 (-12 888) TSEK för perioden januari-juni.  

Finansiell ställning 

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 14 444 (1 137) TSEK jämfört 

med 2 931 TSEK vid årets inledning. 

Eget kapital på balansdagen uppgick till 68 865 (67 166) TSEK, jämfört med 55 443 TSEK vid 

årsskiftet. 
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Väsentliga händelser 

Under andra kvartalet 

En befintlig kund sedan tre år väljer att förlänga och utöka sin Flowscape lösning på sitt 

nyrenoverade kontor i Stockholm. Kunden har valt att utöka funktionalitet, utöver rumspaneler, 

till smarta lösningar för rumsbokning. Dessutom får kunden bra statistik visande nyttjandet av 

kontoret vilket medför underlag för att optimera kontoret. Ordervärdet uppgår till 1,5 MSEK 

över tre år med en årlig intäkt om 255 TSEK. 

Flowscape växer i Norge med stor affär inom den publika sektorn. Kunden valde Flowscape för 

det starkaste helhetserbjudandet med smarta lösningar för rumsbokning, obokningsbara rum 

och arbetsplatser. Tillsammans med vår partner skapade Flowscape ett attraktivt helhetser-

bjudande med den modern teknik för en av årets största nybyggnationer i Norge. Ordervärdet 

uppgår till 4,5 MSEK över tre år med en årlig intäkt om 920 TSEK. 

Efter flera år som kund hos Flowscape väljer en svensk myndighet att utöka sin installation till 

ytterligare ett kontor i Sverige. Flowscape har levererat en rumsbokningslösning med 

rumspaneler till myndigheten sedan 2016 och får nu utökat förtroende. Affärens värde uppgår 

till ca 550,000 SEK. 

Flowscape får genombrottsorder i Storbritannien för sin nya Covid-19 anpassade produkt för 

social distansering på arbetsplatsen. Kunden har redan ett antal Flowscape-installationer för 

kontor i bland annat USA och Australien. Detta är den första installationen för kunden i 

Storbritannien och den innefattar tre kontor med totalt 665 platser. Ordervärdet första året är 

390 TSEK och därefter 170 TSEK årligen.  

Efter rapportperiodens utgång 

Flowscape får ytterligare order i Australien. En av Flowscapes stora globala kunder väljer nu 

att utöka sin installation med ett nytt kontor i Brisbane Australien. Samtidigt utökas en befintlig 

installation i Sydney. Flowscape systemet kommer bland annat användas för en säker 

återgång till kontoren efter Covid-19 ”lock down”. Ordervärdet är 1,3 MSEK första året och 

därefter 300 TSEK årligen. 

Flowscape får stororder på ny lösning för social distansering. Ett stort globalt företag har tagit 

beslut om att rulla ut Flowscapes nya lösning för social distansering på 70 av företagets kontor. 

https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/flowscape-far-ytterligare-order-i-australien,c3152357
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Denna första order innefattar 14 av kontoren och ordervärdet är 2,6 MSEK första året samt 

därefter 220 TSEK årligen. 

Ett av Sveriges ledande bolag inom spelbranschen väljer Flowscapes smarta kontorslösning 

för sitt kontor i Stockholm. Kunden har valt Flowscapes kompletta smarta kontorslösning med 

rumsbokning via mobil app, rumspaneler, Outlook plug-in och kioskskärmar. Arbetsplatserna 

kommer kunna bokas, blockeras eller automatiskt reserveras via sensorerna. Nyttjandet av alla 

rum och arbetsplatser kommer följas upp i Flowscapes rapporteringsportal. Ordervärdet första 

året är 760 TSEK och därefter ca 200 TSEK årligen. 

Flowscape har fortsatt framgång i Storbritannien. En befintlig kund installerar Flowscape’s 

system på ytterligare 11 kontor i Storbritannien. Lösningen är en viktig del i kundens strategi att 

låta medarbetarna återgå till sina kontor på ett säkert sätt efter Covid-19 ”lock down”. 

Ordervärdet är 1,9 MSEK första året och därefter 830 TSEK årligen. 

Flowscape vinner ny kund i Sverige. Ett av Sveriges ledande bolag inom dagligvaruhandeln 

väljer Flowscapes smarta rumsbokningslösning för sitt huvudkontor i Stockholm. Ordervärdet 

första året är 200 TSEK och därefter ca 130 TSEK årligen. 

Flowscape får två ordrar i Storbritannien. I samband med att många företag i Storbritannien 

under hösten planerar att öppna sina kontor så ökar nu efterfrågan på digitala lösningar för 

social distansering på kontoren. Flowscape får många förfrågningar och dialogerna ger 

resultat. Flowscape har nu fått två ordrar till ett totalt ordervärde på 290 TSEK första året och 

därefter 210 TSEK årligen.  

Flowscape får första ordern i Afrika. En kund i Sydafrika lägger en order för installation av 

Flowscapes Covid-19 lösning till deras kontor i Johannesburg och Kapstaden. Flowscape som 

idag har installationer i mer än 30 länder utökar med denna order med ytterligare ett nytt land. 

Ordervärdet är 110 TSEK första året och därefter 70 TSEK årligen. 

Personal 
Antalet anställda och heltidskonsulter vid periodens slut var 25 personer. 

Aktien 
Antalet registrerade aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 1 802 487 955. Aktierna handlas 

på Spotlight Stock Market under kortnamnet FLOWS med ISIN-kod SE0005937117. 
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Koncern 
Bolaget är moderbolag i en koncern. Det helägda dotterbolaget Crowdsoft Nordic AB,  

556923-9394, bedriver ingen verksamhet utan innehar endast teckningsoptioner i Bolaget. 

Flowscape AB, 556866-9625 är ett helägt dotterbolag sedan mars 2018.  

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen, Bokförings- 

nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), samt i 

enlighet med Spotlight Stock Markets bestämmelser. I övrigt har samma redovisningsprinciper 

och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som Flowscapes verksamhet exponeras för är samman-

fattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologiut-

veckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov.  

Under innevarande period har inga andra väsentliga förändringar avseende risk- eller 

osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer 

hänvisas till årsredovisningen och tidigare publicerat prospekt, offentliggjort i januari 2018. 

Nästa rapporttillfälle mm 

Kommande rapporter 

Kvartalsrapport för kvartal 3 2020, publiceras den 19 november, 2020 

Bokslutskommuniké 2020, publiceras den 25 februari, 2021 

Granskning av revisorer 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Flowscapes revisor. 
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande 

översikt av Bolagets verksamhet. 

 

Stockholm den 2020-08-27 

Flowscape Technology AB (publ) 

 

Styrelsen och verkställande direktören 

 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Reigo, VD Flowscape Technology AB 

Tel +46 70 942 4687 Email: peter.reigo@flowscape.se 

 

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020. 

Företagsinformation 
FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866 

Saltmätargatan 8 
113 59 Stockholm 

www.flowscape.se 
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Resultaträkning – koncernen 
 
 

  

KONCERNEN 2020 2019 2020 2019 2019

RESULTATRÄKNING apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

TKR
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 7 687 6 118 14 483 12 624 26 788

Aktiverat arbete för egen räkning 3 402 1 225 5 778 2 879 6 783

Övriga intäkter 67 30 102 42 311

Summa intäkter 11 156 7 373 20 363 15 545 33 882

Rörelsens kostnader

Produktion och driftskostnader -7 -19 -40 -36 -70

Handelsvaror -2 663 -1 675 -4 758 -3 513 -8 323

Övriga externa kostnader -5 456 -2 930 -9 759 -5 822 -12 550

Personalkostnader -2 856 -2 890 -5 375 -6 109 -10 761

Av- och nedskrivningar av materiella och 0

immateriella anläggningstillgångar -6 803 -7 973 -13 373 -12 789 -26 007

Rörelseresultat -6 629 -8 114 -12 942 -12 724 -23 829

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -37 -108 -177 -164 -781

Resultat före skatt -6 666 -8 222 -13 119 -12 888 -24 610

PERIODENS RESULTAT -6 666 -8 222 -13 119 -12 888 -24 610
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Balansräkning – koncernen 
 

 

 

 

 

 

KONCERNEN

BALANSRÄKNING 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

TKR
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 31 522 43 342 37 432

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 28 552 33 215 29 833

Licenser och varumärken 0 18 12

60 074 76 575 67 277

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 320 347 333

Inventarier, verktyg och installationer 0 2 0

320 349 333

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 230 0 230

Summa finansiella anläggningstillgångar 230 0 230

Summa anläggningstillgångar 60 624 76 924 67 840

Omsättningstillgångar

Varulager 3 224 3 371 2 476

Kundfordringar 6 533 4 722 4 999

Övriga fordringar 710 509 1 155

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 493 185 432

Kassa och bank 14 444 1 137 2 931

Summa omsättningstillgångar 25 404 9 924 11 993

SUMMA TILLGÅNGAR 86 028 86 848 79 833
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KONCERNEN

BALANSRÄKNING 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

TKR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 45 062 35 437 35 437

Övrigt tillskjutet kapital 129 322 112 407 112 407

Annat eget kapital inklusive årets resultat -105 519 -80 678 -92 401

Summa eget kapital 68 865 67 166 55 443

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 532 3 713 1 917

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 800 0 829

Leverantörsskulder 5 220 3 163 4 468

Övriga kortfristiga skulder 1 892 2 530 7 822

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 719 10 276 9 354

15 631 15 969 22 473

Summa skulder 17 163 19 682 24 390

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 028 86 848 79 833
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Koncernens egna kapital – specifikation 

 

 

Kassaflödesanlys i sammandrag - koncern 
 

 

 

 

Övrigt till- Summa

KONCERNEN Aktie- skjutet Annat eget

EGET KAPITAL kapital kapital eget kapital kapital

TKR
Belopp vid föregående års början 35 437 112 407 -67 790 80 054

Årets resultat -24 610 -24 610

Belopp vid föregående års slut 35 437 112 407 -92 400 55 444

Belopp vid årets början 35 437 112 407 -92 400 55 444

Periodens resultat -13 119 -13 119

Nyemission inkl premier teckningsoptioner 9 625 20 405 30 030

Kostnader hänförliga till nyemission -3 490 -3 490

Belopp vid årets slut 45 062 129 322 -105 519 68 865

KONCERNEN 2020 2019 2020 2019 2019

KASSAFLÖDESANALYS apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

TKR
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 033 778 -2 876 1 264 5 221

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 380 -1 226 -6 158 -3 009 -7 144

Delsumma -5 413 -448 -9 034 -1 745 -1 923

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 000 -1 704 20 547 738 2 710

Periodens kassaflöde -6 413 -2 152 11 513 -1 007 787

Likvida medel vid periodens början 20 857 3 289 2 931 2 144 2 144

Likvida medel vid periodens slut 14 444 1 137 14 444 1 137 2 931
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Resultaträkning - moderbolaget 
 

 

MODERBOLAGET 2020 2019 2020 2019 2019

RESULTATRÄKNING apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

TKR
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 64 65 129 129 256

Aktiverat arbete för egen räkning 239 115 405 445 830

Övriga intäkter 0 0 0 0 0

Summa intäkter 303 180 534 574 1 086

Rörelsens kostnader

Produktion och driftskostnader -7 -19 -40 -36 -70

Övriga externa kostnader -784 -500 -1 503 -1 108 -2 315

Personalkostnader -287 -299 -574 -584 -1 230

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -1 590 -3 389 -3 512 -3 792 -7 599

Rörelseresultat -2 365 -4 027 -5 095 -4 946 -10 128

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 496

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -12 -4 -14 -512

Resultat före skatt -2 368 -4 039 -5 099 -4 960 -10 144

PERIODENS RESULTAT -2 368 -4 039 -5 099 -4 960 -10 144
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Balansräkning – moderbolaget 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

TKR
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 467 11 979 8 563

Licenser och varumärken 0 18 12

5 467 11 997 8 575

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 0

0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 53 694 53 694 53 694

53 694 53 694 53 694

Summa anläggningstillgångar 59 161 65 691 62 269

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 213 267 213

Fordringar hos koncernföretag 17 325 7 839 10 768

Övriga fordringar 168 89 291

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 300 60 313

Kassa och bank 13 461 158 148

Summa omsättningstillgångar 31 467 8 413 11 733

SUMMA TILLGÅNGAR 90 628 74 104 74 002
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MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

TKR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 45 062 35 437 35 437

Fond för utvecklingsutgifter 5 467 8 910 7 198

50 529 44 347 42 635

Fritt eget kapital

Överkursfond 129 322 112 407 112 407

Balanserad förlust -85 797 -79 097 -77 385

Periodens resultat -5 099 -4 960 -10 144

38 426 28 350 24 879

Summa eget kapital 88 955 72 697 67 514

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 778 438 817

Skulder till koncernföretag 0 31 31

Övriga kortfristiga skulder 151 290 4 986

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 744 648 654

Summa skulder 1 673 1 407 6 488

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90 628 74 104 74 002
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Moderbolagets egna kapital – specifikation 
 

 

Kassaflödesanlys i sammandrag – 
moderbolaget 
 

 

Övrigt fritt Summa

MODERBOLAGET Aktie- Bundna Överkurs- fritt eget eget

EGET KAPITAL kapital reserver fond kapital kapital

TKR
Belopp vid föregående års början 35 437 10 526 112 407 -80 713 77 657

Årets resultat -10 143 -10 143

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter

  - aktiveringar innevarande period 830 -830 0

  - återföring avskrivningar tidigare aktiveringar -4 158 4 158 0

Belopp vid föregående års slut 35 437 7 198 112 407 -87 528 67 514

Belopp vid årets början 35 437 7 198 112 407 -87 528 67 514

Periodens resultat -5 099 -5 099

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter

  - aktiveringar innevarande period 405 -405 0

  - återföring avskrivningar tidigare aktiveringar -2 136 2 136 0

Nyemission 9 625 20 405 30 030

Kostnader hänförliga till nyemission -3 490 -3 490

Belopp vid periodens slut 45 062 5 467 129 322 -90 896 88 955

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

MODERBOLAGET 2020 2019 2020 2019 2019

KASSAFLÖDESANALYS apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

TKR
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 543 107 -1 626 575 -3 051

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 826 -115 -6 992 -445 -830

Delsumma -5 283 -8 -8 618 130 -3 881

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 21 931 0 4 000

Periodens kassaflöde -5 283 -8 13 313 130 119

Likvida medel vid periodens början 18 744 167 148 29 29

Likvida medel vid periodens slut 13 461 159 13 461 159 148


