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Delårsrapport

1 JANUARI – 31 MARS 2022
FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ),

ORG.Nr. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för 
perioden januari – mars 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser 

motsvarande period föregående år



Januari – Mars i korthet, koncern

FÖRSTA KVARTALET (JANUAR-MARS)

• Nettoomsättningen uppgick till 10 922 (6 626) TSEK

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 105 (-335) TSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 330 (-6 282) TSEK

• Kassan vid perioden utgång var 9 607 TSEK jämfört med 12 172 TSEK vid årets inledning.

• Kassaflödet uppgick till -2 565 (123) TSEK

• Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,002 (-0,003) SEK
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VDs kommentar
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Flowscapes nettoförsäljning för första kvartalet 2022 var den högsta någonsin. Jämfört med motsvarande 

period föregående år, ökade den med 65%. Vårt ökade fokus på lokal närvaro, digital marknadsföring och 

ökade säljresurser ger det resultat vi önskar. När ytterligare länder häver sina pandemirestriktioner, tror vi på 

en bra fortsatt tillväxt i försäljningen.

Många länder har öppnat upp under kvartalet, vilket gjort att vi ser ökande efterfrågan främst i USA och 

Norden. 

I länderna som öppnat upp helt ser man att bolagen kämpar med att få tillbaka all personal till kontoret. 

Vanligast är att medarbetare fortsätter att arbeta hemifrån två till tre dagar i veckan. Många har vant sig med 

arbete hemifrån och har svårt att bryta invanda mönster. Företagen ser en risk med att de som sällan är inne på 

kontoret tappar anknytningen till bolaget och kollegorna och på sikt söker sig till andra arbetsgivare, som 

lyckats bättre med att skapa en rolig och inspirerande arbetsmiljö.

Därför är det nu ett stort fokus på att öka attraktionskraften för sina kontor bland annat med nya digitala 

lösningar, snyggare kontor, bättre kontorsläge och evenemang för att locka tillbaka personalen till kontoret. För 

oss är det positivt att företag vill investera mer i sina kontor och att kraven på digitala lösningar ökar. Vi ser ett 

ökat intresse av bredare digitala ”Workplace Experience” lösningar som, förutom resursbokning, hitta kollegor 

och beläggningsanalys, också har funktionalitet för besökshantering, beställning av mat på jobbet och 

evenemangsbokning. Detta matchar väl den strategi på breddning av produkterbjudandet som Flowscape 

redan påbörjat. 

Vi ser också att bolag, som under pandemin tagit beslut om att reducera ytorna, nu söker lösningar för bokning 

av arbetsplatser men även att kunna mäta och följa upp beläggningen mer exakt med hjälp av sensorer. 

Flowscape har marknadsledande lösningar för alla dessa behov.

Jag är glad att se att vår satsning i USA ger de resultat vi önskar. Antalet kunddialoger har aldrig varit fler än nu 

och vi ser att vårt sätt att nå ut på den marknaden blir starkare och starkare. I våra säljdialoger med några av 

USAs allra största bolag hör vi att vi har det bästa användarinterfacet, en avancerad lösning som möter deras 

krav och att vår USB sensor är helt unik och riktigt smart. Också i Norden ser vi att efterfråga är god, vi får in 

mycket förfrågningar från både Norge och Sverige. I Storbritannien går det lite trögare, där vi nu kommer 

intensifiera vår marknadsföring och proaktiva försäljning.

Vi ser nu också att antalet användare hos våra största kunder ökar snabbt, vilket har gjort att intäkterna från 

dessa växer kraftigt. De återkommande intäkterna fortsätter att öka under kvartalet och i slutet av mars låg de 

på 20 MSEK/år.

Kassan gick ned något under kvartalet, vilket främst berodde på 1.5 MSEK förfallna obetalda kundfakturor och 

0.5 MSEK i emissionskostnader.

Sammantaget är jag övertygad om att vår strategi, att under året dubblera antalet personer inom försäljning 

och marknadsföring samt att öppna lokala säljkontor i Norge och Tyskland, gör att vi kommer nå vårt mål på 

100 MSEK i omsättning 2024. I linje med denna strategi tog vi under kvartalet in 11,6 MSEK, efter 

emissionskostnader.



Väsentliga händelser
Under första kvartalet
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• Styrelsen i Flowscape Technology AB (publ) offentliggör avsikten att genomföra ett listbyte från Spotlight 
Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Processen har initierats.

• Flowscape Technology AB (publ) genomför en riktad nyemission om totalt 156 625 000 aktier till 
kvalificerade investerare. Teckningskursen bestämdes till 0,08 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om 
cirka 15,0 procent jämfört mot stängningskursen för aktien den 18 mars 2022. Teckningskursen fastställdes 
genom förhandlingar med investerarna och bedöms vara marknadsmässig. Genom den riktade 
nyemissionen tillfördes Flowscape cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader.

• En av Sveriges största kommuner väljer Flowscapes marknadsledande lösning för smarta kontor. Lösningen 
skall stötta kommunen i deras nya hybrida arbetssätt och omfattar rumsbokning, arbetsplatsbokning och 
analysverktyg för kontorets nyttjande. Ordervärdet första året är 1 650 000 SEK och därefter 580 000 SEK 
årligen.

• Ett ledande amerikanskt dataspelsföretag har valt Flowscapes lösning till fyra av deras kontor i USA och 
Europa. Efter att ha noggrant utvärderat 10 lösningar valdes Flowscapes som den starkaste, för att stötta 
dem i deras nya hybrida arbetssätt. Ordervärdet första året är 1 300 000 SEK och därefter 600 000 SEK 
årligen återkommande.

• Flowscape växer vidare i Asien med en installation av sin ledande lösning för det nya hybrida arbetssättet. 
Kunden finns i Indien och ordervärdet första året är 641 000 SEK och därefter 
502 000 SEK årligen återkommande SaaS intäkt.

• Flowscapes lösning, för det nya hybrida arbetssättet, vinner ett nytt globalt ramavtal med ett stort svenskt 
bolag. De första installationerna blir i Sverige, USA och Polen. Ordervärdet första året för dessa tre kontor är 
571,000 SEK (53,720 Euro) och därefter 269,000 SEK (25,300 Euro) årligen återkommande SaaS intäkter.

• Flowscapes lösning för det smarta kontoret fortsätter vinna affärer i Sverige. Ett ledande svenskt 
fastighetsbolag valde Flowscape för det hybrida arbetssättet på tre av sina egna kontor och coworking 
spaces. Det sammanlagda ordervärdet första året för dessa kontrakt är 573,300 SEK (54,800 EURO) med 
förbetalda årliga SaaS licenser på 168,600 SEK (16,130 EURO).



Väsentliga händelser
Efter rapportperiodens utgång

• En befintlig kund väljer nu att utöka sin Flowscape-installation till ytterligare ett kontor i Australien. 
Lösningen används sedan flera år för att hantera deras aktivitetsbaserade kontor och nu efterfrågas även 
Flowscapes lösning för det hybrida arbetssättet, och för omfattande analys av hur kontoret används. 
Ordervärdet det första året är på 570,000 SEK och därefter 180,000 SEK årligen återkommande.

• En av Flowscapes befintliga kunder utökar antalet användare kraftigt när de öppnar och anpassar sina 
kontor för det hybrida arbetssättet. Kunden utökar därmed antalet användarlicenser till 13,000 stycken från 
dagens 7,000. Ordervärdet första året är 3,815,000 SEK och därefter 495,000 SEK årligen återkommande.

• Flowscapes lösning för det smarta kontoret vinner ytterligare affär i Norge. En Norsk kommun 
valde Flowscape lösning för deras nya hybrida kontor. Ordervärdet första året är 1,180,000 SEK med årligen 
återkommande intäkter på 540,000 SEK.
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Finansiell utveckling
Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 10 922 (6 626) TSEK.

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under första kvartalet till 1 757 (2 039) TSEK.

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick under första kvartalet till -11 819 (-9 036) TSEK.

Rörelsekostnader omfattar främst kostnader för kundbearbetning, personalkostnader samt 
utvecklingskostnader. 

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under första kvartalet till 1 105 (-335) TSEK.

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under första kvartalet till -2 460 (-2 956) TSEK.

Avskrivning av goodwill uppgick under första kvartalet till -2 955 (-2 955) TSEK.

Resultat efter finansiella poster blev för första kvartalet -4 330 (-6 282) TSEK. 

Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 9 607 (10 108) TSEK jämfört med 12 172 (9 
985) TSEK vid årets inledning.

Eget kapital på balansdagen uppgick till 42 604 (52 408) TSEK, jämfört med 35 360 TSEK vid årsskiftet.

5

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ) | Org. Nr. 556725-4866

www.flowscapesolutions.com
5



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 120 företagskunder i 20 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.
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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-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.
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Personal
Antalet anställda och heltidskonsulter vid periodens slut var 26 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.

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. Flowscape AB äger, sedan kvartal ett 2022, i sin tur 
100% av det storbritannien-baserade bolaget Flowscape Technology LTD, 12330512, och 100% av det USA 
baserade bolaget Flowscape INC, EIN 87-4303310.

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 föregående års 
årsredovisning. 
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Resultaträkning – koncernen
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(TKR) JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC

2022 2021 2021

Nettoomsättning 10 922 6 626 32 592

Aktiverat arbete för egen räkning 1 757 2 039 6 880

Övriga rörelseintäkter 245 44 370

Summa intäkter 12 924 8 709 39 842

Produktion och driftkostnader 0 -8 -8

Handelsvaror -3 058 -1 824 -8 066

Övriga externa kostnader -5 660 -4 245 -18 626

Personalkostnader -3 101 -2 967 -11 786

Rörelseresultat (EBITDA) 1 105 -335 1 356

Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar -5 422 -5 918 -23 646

Rörelseresultat (EBIT) -4 317 -6 253 -22 290

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0

Räntekostn o likn resultatposter -13 -29 -96

Resultat före skatt (EBT) -4 330 -6 282 -22 386

Periodens resultat -4 330 -6 282 -22 386



Balansräkning – koncernen
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KONCERNEN

TILLGÅNGAR (TKR) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 10 862 22 657 13 792

Balanserade utgifter för utveckl. 22 404 27 109 23 108

Summa Immateriella anläggningstillgångar 33 266 49 766 36 900

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 272 299 279

Inventarier, verktyg o installationer 0 0 0

Summa Materiella anläggningstillgångar 272 299 279

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 230 230 230

Summa Finansiella anläggningstillgångar 230 230 230

Summa anläggningstillgångar 33 768 50 295 54 174

Omsättningstillgångar

Varulager 1 990 2 758 2 613

Kundfordringar 3 525 4 232 5 738

Övriga fordringar 14 207 539 631

Förutbet kostn o upplupna intäkter 3 530 773 818

Kassa och bank 9 607 10 108 12 172

Summa omsättningstillgångar 32 859 18 410 21 972

SUMMA TILLGÅNGAR 66 627 68 705 76 146



Balansräkning – koncernen forts.
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 45 062 45 062 45 062

Pågående emission 12 530 0 0

Övrig tillskjutet kapital 128 369 129 324 129 324

Annat eget kapital inklusive årets resultat -143 357 -121 978 -139 026

Summa eget kapital 42 604 52 408 35 360

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut (KS) 675 1 641 1 089

Leverantörsskulder 4 827 2 732 3 827

Övriga kortfristiga skulder 4 053 1 209 2 142

Upplupna kostn o förutbet intäkter 14 468 10 715 16 963

Summa Kortfristiga skulder 24 023 16 297 24 021

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 627 68 705 59 381



Koncernens egna kapital – specifikation
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Övrigt till- Summa

Aktie- Pågående skjutet Annat eget

EGET KAPITAL kapital emission kapital eget kapital kapital

TKR

Belopp vid föregående års början 45 062 - 129 324 -116 640 57 746

Periodens resultat -22 386 -22 386

Belopp vid föregående års slut 45 062 - 129 325 -139 027 35 360

Pågående emission 12 530 12 530

Emissionskostnader -956 -956

Periodens resultat -4 330 -4 330

Belopp vid periodens slut 45 062 12 530 129 325 -143 357 42 604



Kassaflödesanlys i sammandrag - koncern
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2022 2021 2021

KASSAFLÖDESANALYS (TKR) Jan-Mar Jan-Mar Jan-dec

Kassaflöde via den löpande verksamheten -369 2432 9894

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1782 -2032 -6880

Delsumma -2151 400 3014

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -414 -277 -828

Periodens kassaflöde -2565 123 2186

Likvida medel vid periodens början 12172 9985 9985

Likvida medel vid periodens slut 9607 10108 12172



Resultaträkning - moderbolaget
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(TKR) JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC

2022 2021 2021

Nettoomsättning 305 304 1 218

Aktiverat arbete för egen räkning 0 8 8

Övriga intäkter 0 0 0

Summa intäkter 305 312 1 226

Rörelsens kostnader

Produktion och driftkostnader 0 -8 -8

Övriga externa kostnader -1 091 -699 -2 248

Personalkostnader -291 -88 -158

Rörelseresultat (EBITDA) -1 077 -483 -1 188

Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar -201 -639 -2 557

Rörelseresultat (EBIT) -1 278 -1 122 -3 745

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag -2 500 -2 500 -7 500

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0

Räntekostn o likn resultatposter 0 0 0

Resultat före skatt (EBT) -3 778 -3 622 -11 245

Periodens resultat -3 778 -3 622 -11 245



Balansräkning - moderbolaget
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TILLGÅNGAR (TKR) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckl. 1271 3 390 1 473

Licenser och varumärken 0 0 0

Summa Immateriella anläggningstillgångar 1 271 3 390 1 473

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg o installationer 0 0 0

Summa Materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 53 694 53 694 53 694

Summa Finansiella anläggningstillgångar 53 694 53 694 53 694

Summa anläggningstillgångar 54 965 57 084 55 167

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 54 213 81

Fordringar hos koncernföretag 13 788 20 298 16 048

Övriga fordringar 13 398 224 374

Förutbet kostn o upplupna intäkter 378 45 337

Kassa och bank 2 035 5 166 3 487

Summa omsättningstillgångar 29 653 25 946 20 327

SUMMA TILLGÅNGAR 84 618 83 030 75 494



Balansräkning – moderbolaget forts.
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 45 062 45 062 45 062

Fond för utvecklingsutgifter 1 271 3 390 1 473

Pågående emission 12 530 0 0

Fritt eget kapital

Överkursfond 128 369 129 324 129 324

Balanserad förlust -100 904 -91 778 -89 860

Periodens resultat -3 778 -3 622 -11 245

Summa eget kapital 82 550 82 376 74 754

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 802 236 549

Övriga kortfristiga skulder 265 174 186

Upplupna kostn o förutbet intäkter 1 244 5

Summa Kortfristiga skulder 2 068 654 740

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 618 83 030 75 494



Moderbolagets egna kapital - specifikation
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Övrigt fritt Summa

Aktie- Pågående Bundna Överkurs- fritt eget eget

EGET KAPITAL kapital emission reserver fond kapital kapital

TKR

Belopp vid föregående års början 45 062 - 4 021 129 324 -92 409 85 998

Periodens resultat -11 245 -11 245

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter

  - aktiveringar innevarande period 8 -8

  - återföring avskrivningar tidigare aktiveringar -2 556 2 556

Nyemission

Kostnader hänförliga till nyemission

Belopp vid föregående års slut 45 062 - 1 473 129 324 -101 106 74 754

Periodens resultat -3 778 -3 778

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter

  - aktiveringar innevarande period -

  - återföring avskrivningar tidigare aktiveringar -201 201

Pågående emission 12 530 12 530

Emissionskostnader -956 -956

Belopp vid periodens slut 45 062 12 530 1 272 128 369 -104 683 82 550

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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2022 2021 2021

KASSAFLÖDESANALYS (TKR) Jan-Mar Jan-Mar Jan-dec

Kassaflöde via den löpande verksamheten -1452 -691 -2370

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -3793 -3793

Delsumma -1452 -4484 -6163

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

Periodens kassaflöde -1452 -4484 -6163

Likvida medel vid periodens början 3487 9650 9650

Likvida medel vid periodens slut 2035 5166 3487



Nästa rapporttillfälle mm

Kommande rapporter

Kvartal 2 – 17 augusti 2022

Kvartal 3 – 16 November 2022

Bokslutskommuniké – 22 februari 2023

Årsstämma: 1 juni 2022 (Ingen utdelning föreslås)

Granskning av revisorer
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Flowscapes revisor.

Avlämnande av delårsrapport
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att rapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets 
verksamhet.

Stockholm den 18 maj 2022

Flowscape Technology AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

Viktig information
Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB (publ) 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 18 maj 2022.

För ytterligare information kontakta

Peter Reigo, VD
Tel +46 70 942 4687 
Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com
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