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Andra kvartalet 2020 

(Jämfört med samma period föregående år) 

o Nettoomsättningen ökade med 15,5% till 1 471 

tkr (1 274) 

o Justerat EBITDA uppgick till -1 854 tkr (-462) 

o Kvartalet belastades av jämförelsestörande 

poster om -1 886 tkr (0) hänförliga till bolagets 

notering på Nasdaq Stockholm  

o Periodens resultat uppgick till -4 190 tkr            

(-1 528)  

o Resultatet per aktie uppgick till -0,80 kr (-0,65) 

Första halvåret 2020 

(jämfört med samma period föregående år) 

o Nettoomsättningen ökade med 17,5% till 2 997 

tkr (2 550) 

o Justerat EBITDA uppgick till -3 194 tkr (-1 495) 

o Halvåret belastades av jämförelsestörande 

poster om -2 237 tkr (0) hänförliga till bolagets 

notering på Nasdaq Stockholm  

o Periodens resultat uppgick till -6 336 tkr             

(-2 997) 

o Resultatet per aktie uppgick till -1,21 kr (-1,28) 
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KOMMENTARER FRÅN VD 
 
Kvartal två. Tillika det första kvartalet att redovisa 
för oss som bolag efter den genomförda noteringen 
på Nasdaq First North i mitten på maj.  
 
Ett på många sätt intensivt och märkligt kvartal. Där 
en covid-19-drabbad omvärld också gör att det 
krävs mer av varje individ i vårt samhälle – på 
många plan. I extrema och påfrestande situationer 
sätts ofta karaktär och mod på prov. 
 
För oss var det givet - som ett av få bolag i världen – 
att fullfölja vår notering i en av de svåraste och 
mest osäkra finansiella tidpunkterna i modern tid. 
Det andra kvartalet är således även det kvartal som 
vår noteringsprocess var som mest intensiv.   
 
Vi visar på tydlig styrka och går ur detta andra 
kvartal med en tillväxt på ca 16%!  
 
Nedan redogörs för en del av det som hänt i 
verksamheten under perioden. 
 

Utvalda kortsiktiga insatser under 
kvartalet 
 

• Justeringar i säljkåren 
Rekrytering av nya säljprofiler i syfte att passa 
bättre mot den kommande nya 
abonnemangsmodellen och ”enterprise-
försäljning” 
 

• Fördjupning kring dokumentation, mätning och 
triggers kring den s.k. användarresan inför den 
nya plattformen 

 

 

Utvalda långsiktiga insatser under 
kvartalet 
 
Anpassningar mot en volymmarknad 
Marknaden struktur vittnar om potentialen att 
bygga en marknadsledare. Som ett led i att ge 
Invajo rätt förutsättningar har två nyckelinsatser 
intensifierats.  
 
1. En volymmarknad – justering i abonnemangen 

Vi har under kvartalet arbetat med en justering i 
vår abonnemangspaketering för att möta 
möjligheten till att nå en bred massa och större 
volymer på fler marknader. Den nya 
paketeringen (antal, pris och innehåll) 
implementeras i samband med lanseringen av 
vår nya plattform. 

 
2. Konsolidering 

Då marknaden – grovt uttryckt – ser likadan ut i 
vilken geografisk marknad du än kikar på så 
finns det tydliga signaler om att det finns värden 
att nå genom en konsolidering. Där Invajo ser 
ett värde i att vara aktiv i en sådan process. 
Under kvartalet påbörjades därför ett 
strukturerat och löpande arbete för screening 
och utvärdering av andra aktörer. 

 
Samarbete med tillväxtbyrån G-W 
Under kvartalet så sjösatte vi ett samarbete med 
tillväxtbyrån G-W (som bl.a. drivit 
ompositioneringen av Google Ventures och lett 
Googles material design team (se även tidigare 
pressmeddelande). Uppdraget mot Invajo har 
bestått av följande två delar. 
 
A. Privatmarknaden 

Genom att särskilja oss i vår positionering, vara 
starkare än konkurrenterna, ha fler intäktsben 
(dvs även lägre risk) och öka leadsgenereringen 
till våra företagsabonnemang ser vi stora 
möjligheter i att även erbjuda en version för 
privat användning.  
 
Ett område där Facebook Event får anses vara 
en klar dominant. Och mot bakgrund av volymer 
och bevisad användning ser vi såklart även vår 
egen potential på området.  
 
Potentialen kan bli tydligare genom att dra en 
parallell till det som Whatsapp, Snapchat, Signal 
m.fl. gjort för meddelandetjänster. Med ett 
justerat erbjudande och därav en något annan 
upplevelse för användaren skapas nya 
beteenden – utanför Facebook. Invajo ser 
möjligheten att göra motsvarande för deltagare 
och bokningar.  
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B. ”Produkt X” 
Som en del i att understödja ökad distribution 
(dvs, fler användare) i kombination med fler och 
kompletterande intäkter (icke 
abonnemangsbaserade) har Invajo tagit fram en 
ny form av produkt. Där G-W haft som uppdrag 
att konkretisera design, flöden, 
användarupplevelse mm.  
 
Produkten har global potential och är fullt viral i 
sin natur. Nästa steg för bolaget är att utvärdera 
potentiella go to market-partners och 
sedermera prioritering mot utvecklingens road 
map. Ett tidigt läge och stor potential gör att vi 
får återkomma med mer information senare.  

 
 
 

Nyinrättad tillväxtgrupp 
För att ha ett tydligt fokus på tillväxt så har vi under 
perioden organiserat oss runt en nyinrättad 
tillväxtgrupp. En grupp med individer med olika 
kompetenser som på olika sätt bidrar till tillväxten. 
På detta sätt blir hela bolaget organiserat runt 
tillväxten och med ett forum och arbetssätt som ska 
säkra kombinationen av fokus, kompetens och 
beslut. 
 
Vi fortsätter nu med all kraft framåt enligt den plan 
som finns och mot uppfyllnad av våra kort- och 
långsiktiga mål.   
 
Fredrik Berglund 
VD 
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Invajo i korthet 
Invajo är ett så kallat SaaS-bolag (Software as a 

Service), dvs en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten 

används för en effektiv och smidig digital hantering 

av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel 

på användningsområden är streaming av digitalt 

event, webinar eller någon form fysisk 

sammankomst. Tjänsten används av företag av alla 

storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer 

och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i 

Sverige men kunder och användare finns även i 

andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, 

Belgien, Japan, Bulgarien.  

Huvudkontoret ligger i Stockholm och i juni 2020 

hade bolaget 12 anställda. 

 
 

 
 

 

  

INFORMATION OM INVAJO 
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Affärsidé 
Invajo ska utveckla, tillhandahålla och sälja en 

generisk och lättanvänd onlinetjänst för hantering 

av inbjudningar, bokningar och deltagare på en 

global marknad.  

Målsättning 
Invajo ska vara ett globalt ledande SaaS-bolag som 

förenklar och förbättrar för varje enskild användare.  

Vision 
Invajos vision är att vara den självklara tjänsten för 

hantering av eventrelaterade inbjudningar, 

bokningar och deltagare i världen.  

Affärsmodell 
Invajo erbjuder, utvecklar och distribuerar en 

plattform som förenklar för användare som på olika 

sätt och av olika skäl behöver en enkel och flexibel 

lösning för hanteringen av inbjudningar, bokningar 

och deltagare.  

Intäktsmodell 
Invajos plattform har tre distributionsspår där 

samtliga har olika primära målgrupper med olika 

intäktsmodeller. Huvudaffären är från 

företagsabonnemang genom SaaS.  

1. SaaS (Software as a Service) 
Företag och organisationer betalar ett 

årsabonnemang för nyttjande av tjänsten. 

2. PaaS (Platform as a Service) 
En lösning för den som har behov av hela 

plattformen. Användaren erhåller en 

fullständig kopia av plattformen. Detta 

möjliggör en helhetslösning för stora och 

komplexa organisationer eller till exempel 

licensiering mot en specifik geografisk 

marknad. 

3. Peer 
En kostnadsfri version av tjänsten med fokus på 

privatpersoner med lägre funktionalitet än 

SaaS och PaaS. Bolaget ser stora möjligheter till 

intäkter inom denna kategori genom att 

användaren betalar en mindre summa för extra 

funktioner för ett specifikt event.   
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FINANSIELL INFORMATION 
 

Omsättning 

 

Andra kvartalet 2020 

Nettoomsättningen uppgick till 1 471 tkr (1 274), 

vilket motsvarar en ökning om 15,5%. Övriga 

rörelseintäkter uppgick till 12 tkr (64) och aktiverat 

arbete för egen räkning uppgick till 399 tkr (710).  

Första halvåret 2020 

Nettoomsättningen uppgick till 2 997 tkr (2 550), 

vilket motsvarar en ökning om 17,5%. Övriga 

rörelseintäkter uppgick till 13 tkr (112) och aktiverat 

arbete för egen räkning uppgick till 776 tkr (1 530).  

De rullande tolv månadernas nettoomsättning 

uppgick per den sista juni 2020 till 5 735 tkr och per 

den sista juni 2019 till 4 776 tkr, vilket motsvarar en 

ökning om 20%.  

Rörelseresultatet 
Andra kvartalet 2020 

EBITDA uppgick under andra kvartalet till -3 740 tkr 

(-462). Rörelsekostnaderna exkluderat avskrivningar 

uppgick till -5 622 tkr (-2 510).  

Rörelseresultatet har belastats av 

jämförelsestörande poster om -1 886 tkr (0) som är 

hänförliga till bolagets notering på Nasdaq 

Stockholm.  

Justerat EBITDA uppgick till -1 854 tkr (-462).  

 

Första halvåret 2020 

EBITDA uppgick under första halvåret 2020 till          

-5 431 tkr (-1 495). Rörelsekostnaderna exklusive 

avskrivningar uppgick till -9 217 tkr (-5 687).  

Rörelseresultatet har belastats av 

jämförelsestörande poster om -2 237 tkr (0) som är 

hänförliga till bolagets notering på Nasdaq 

Stockholm. 

Justerat EBITDA uppgick till -3 194 tkr (-1 495). 

Kassaflöde & investeringar 
Andra kvartalet 2020 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 

andra kvartalet 2020 uppgick till 761 tkr (-3 917).  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

uppgick till -3 280 tkr (-1 165). Investeringarna 

består av aktivering av kostnader avseende 

utvecklingsarbeten av nya teknikplattformar.   

Under andra kvartalet 2020 uppgick 

avskrivningarna av immateriella 

anläggningstillgångarna till -257 tkr (-265). Bolagets 

avskrivningar avseende materiella 

anläggningstillgångar uppgick till -8 tkr (-23). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 12 713 tkr (5 701) som avser nyemissionsbelopp 

om 23 980 tkr (0) samt emissionskostnader om        

-1 918 tkr i samband med börsnoteringen den 14 

maj 2020. Förändring av kortfristiga finansiella 

skulder uppgick till -9 349 tkr (5 701), det avser 

upptagna kortfristiga lån och amortering av 

kortfristiga lån. 

Första halvåret 2020 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 

första halvåret 2020 uppgick till 646 tkr (-3 815). 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

uppgick till -3 876 tkr (-2 908). Investeringarna 

består av aktivering av kostnader avseende 

utvecklingsarbeten av nya teknikplattformar.  

Under första halvåret 2020 uppgick avskrivningarna 

av immateriella anläggningstillgångar till -515 tkr (-
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530). Bolagets avskrivningar avseende materiella 

anläggningstillgångar uppgick till -17 (-32). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 13 778 tkr (7 701) som avser nyemissionsbelopp 

om 23 980 tkr (0) samt emissionskostnader om        

-1 918 tkr i samband med börsnoteringen den 14 

maj 2020. Förändring av kortfristiga skulder uppgick 

till -8 284 tkr (7 701), det avser upptagna 

kortfristiga lån och amortering av kortfristiga lån.  

Utgående likvida medlen den sista juni 2020 11 267 

tkr (1 753). 

Eget kapital & skulder 
Bolagets eget kapital uppgick till 26 658 tkr per den 

sista juni 2020 (-6 778 tkr). Aktiekapitalet var 

1 643 200,25 kr (593 576 kr), fördelat på 6 572 801 

aktier.  

Nyemission & aktiekapital 

Bolaget genomförde en nyemission om ca 23 980 

Mkr i samband med börsnoteringen på Nasdaq 

Stockholm under andra kvartalet 2020. 

Aktiekapitalet ökade från 977 089,25 kr till 

1 643 200,25 kr. Erbjudandet avsåg emittering av 

unit som avser en aktie och en teckningsoption av 

serie TO1. Om samtliga teckningsoptioner av serie 

TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer 

ytterligare 1 332 222 aktier att emitteras och 

bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 

ytterligare 333 055,50 kr. 

Skulder 

Bolagets räntebärande skulder uppgick till 1 500 tkr 

(1 485) vid periodens utgång och dem likvida 

medlen uppgick till 11 267 tkr (1 753). Bolagets 

nettokassa uppgick till 9 767 tkr (268).  

Bolaget har under första halvåret amorterat ett 

banklån om 1 460 tkr och även upptagit ett banklån 

om 1 500 tkr.  

Skuldsättningsgraden vid periodens utgång uppgick 

till 39,8% (neg) och soliditeten uppgick till 71,5% 

(neg). 

 

 

Optionsprogram 
Optionsprogram 2017/2020 & 2018/2020 

Bolaget hade vid årets ingång två optionsprogram, 

2017/2020 & 2018/2020.  

Båda optionsprogrammen löper ut i december 

2020, förutsättningarna för båda 

incitamentsprogrammen framgår i Invajos 

memorandum som finns tillgänglig på hemsidan. 

Optionsprogram 2020/2023:1 & 2020/2023:2 

På extra bolagsstämman den 27 februari 2020 

beslutade om inrättande av ett långsiktigt 

teckningsoptionsprogram, som sedan på 

årsstämman den 17 juni 2020 beslutades det att 

ändra villkoren för teckningsoptioner enligt 

incitamentsprogram 2020/2023 serie 1 och serie 2 

på så sätt att respektive teckningskurs för 

nyteckning av aktier genom utnyttjande av 

teckningsoptionerna ändras från 23 kr till 18 kr. 

Invajo aktie 
Invajo Technologies AB (publ) ”INVAJO” handlas på 

Nasdaq Stockholm, First North Growth Market. 

Första handelsdagen var den 14 maj 2020. Den 30 

juni 2020 noterades aktiekursen till 6,41 kr. Det 

motsvarade ett marknadsvärde på ca 42,1 Mkr. 

Årsstämma 2020 
På årsstämman 2020 den 17 juni beslutades att 

omvälja styrelseledamöterna Erik Wikström, Fredrik 

Berglund, Mikael Malm, Susanne Rönnqvist Ahmadi 

och Hans Isoz.  

Övriga beslut från stämman; 

o Det beslutades att bemyndiga styrelsen att - 

vid ett eller flera tillfällen och längst intill 

nästkommande årsstämma – besluta om att 

öka bolagets aktiekapital genom nyemission av 

aktier samt att emittera teckningsoptioner och 

konvertibler i sådan utsträckning som från tid 

till annan är tillåten enligt bolagsordningen. 

o Nyemission av aktier, liksom emission av 

teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna 

ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt samt med eller utan 

bestämmelse om apport, kvittning eller andra 

villkor. 
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o Det beslutades att ändra villkoren för 

teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 

2020/2023 serie 1 och serie 2, som beskrivs i 

avsnittet ”Optionsprogram”. 

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets 

finansiella flexibilitet och styrelsens 

handlingsutrymme.  

Finansiell kalender 
Publicering av kvartalsrapport Q3 2020 sker den 16 

november 2020. 

Väsentliga händelser under 
första halvåret 2020 
Den 4 februari 2020 lämnade bolaget in en 

förfrågan till Nasdaq Stockholm om granskning av 

huruvida bolaget uppfyller noteringskraven Nasdaq 

First North Growth Market.  

På extra bolagsstämman som hölls den 27 februari 

2020 beslutades, bland annat, att utse Susanne 

Rönnqvist Ahmadi och Hans Isoz till ordinarie 

ledamöter i bolagets styrelse. Det beslutades om 

ändring av bolagetsnamn från Invajo International 

AB till Invajo Technologies AB samt införande av ett 

avstämningsförbehåll i bolagsordningen för att 

möjliggöra anslutning av bolagets aktier till 

Euroclear. 

Den 3 mars 2020 gjorde Nasdaq Stockholm AB 

bedömningen att Invajo uppfyller kraven för 

notering på Nasdaq Firtst North Growth Market och 

meddelande att bolagets ansökan om upptagande 

till handel av bolagets aktier kommer att 

godkännas. 

Den 31 mars 2020 återbetalade bolaget 

företagslånet som upptogs den 30 december 2019 

med ett kapitalbelopp om 1 460 000 kronor från 

Svenska Handelsbanken AB (publ). 

Den 9 april 2020 gick bolaget ut med ett 

erbjudande till allmänheten i Sverige och 

institutionella investerare att förvärva units i 

bolaget, bestående av aktier och teckningsoptioner, 

samt beslutade att fullfölja ansökan om notering på 

Nasdaq First North Growth Market. I samband med 

detta offentliggjordes bolagets 

investeringsmemorandum avseende erbjudandet. 

Den 22 april upptog bolaget ett företagslån om 

1 500 000 kronor från Svenska Handelsbanken AB 

(publ) som förfaller till betalning den 30 september 

2020.  

Den 14 maj noterades bolaget på Nasdaq First 

North Growth Market med handelsnamnet 

”INVAJO”. 
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Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång 
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter 

periodens utgång. 

Notera 

Denna information är sådan som Invajo 

Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen publicerades den 17 augusti 2020, 

kl. 08:15 CET. 

 

 

Revisor 

Rapporten har varit föremål för översiktlig 

granskning av bolagets revisorer Grant Thornton 

Sweden AB med huvudansvarig revisor Mattias 

Kjellman.     

Försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 

delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets 

verksamhet, ställning och resultat. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Adam Bäckström, CFO 

Tel: 073-026 68 26 

adam@invajo.com

Erik Wikström    Fredrik Berglund 

Styrelseledamot och Ordförande  Styrelseledamot och Verkställande Direktör 

 

 

Hans Isoz    Susanne Rönnqvist Ahmadi 

Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 

 

Mikael Malm 

Styrelseledamot 
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Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i 
enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapport för Invajo Technologies AB per 30 juni 2020 och den 6 

månadersperiod som slutade detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en 

slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 

Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 

består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och 

redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 

översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 

och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas 

vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om 

alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 

slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 

en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning 

att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den  
 
Grant Thornton Sweden AB 
 
 
 
 

Mattias Kjellman 
Auktoriserad revisor 
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RESULTATRÄKNING 

 

 

 
1 Rörelseresultatet har belastats av jämförelsestörande poster om -1 886 tkr (0) som är hänförliga till bolagets notering på Nasdaq 

Stockholm.  

2 Rörelseresultatet har belastats av jämförelsestörande poster om -2 237 tkr (0) som är hänförliga till bolagets notering på Nasdaq 

Stockholm. 

 

        Q1 - Q2 Q1 - Q2   Helår 

belopp i Tkr Q2 2020 Q2 2019   2020 2019   2019 

                

Rörelsens intäkter               

Nettoomsättning 1 471 1 274   2 997 2 550   5 288 

Aktiverat arbete för egen räkning 399 710   776 1 530   2 461 

Övriga rörelseintäkter 12 64   13 112   112 

Summa rörelsens intäkter 1 882 2 048   3 786 4 192   7 861 

                

Rörelsens kostnader               

Övriga externa kostnader -3 0411 -447   -4 3082 -1 002   -2 002 

Personalkostnader -2 581 -2 063   -4 909 -4 685   -7 563 

Avskrivningar -266 -274   -532 -547   -1 095 

Summa rörelsens kostnader -5 888 -2 784   -9 749 -6 234   -10 660 

                

Rörelseresultatet -4 006 -736   -5 963 -2 042   -2 799 

                

Resultat från finansiella poster               

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1   3 1   3 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -187 -793   -376 -956   -1 012 

  -184 -792   -373 -955   -1 009 

                

Resultat efter finansiella poster -4 190 -1 528   -6 336 -2 997   -3 808 

                

Skatt på periodens resultat 0 0   0 0   0 

                

Periodens resultat -4 190 -1 528   -6 336 -2 997   -3 808 

                

Resultatet per aktie, kr -0,80 -0,65   -1,21 -1,28   -1,22 

Genomsnittligt antal utestående aktier vid 5 241 2 341   5 241 2 341   3 125 

periodens utgång, tusental               



 
 

Delårsrapport januari - juni 2020 Invajo Technologies AB (publ)  S i d a  | 12 

 
BALANSRÄKNING 

  

belopp i Tkr 2020-06-30 2019-06-30   2019-12-31 

          

TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter 25 006 16 747   21 645 

          

Materiella anläggningstillgångar         

Inventarier 61 94   77 

          

Summa anläggningstillgångar 25 067 16 841   21 722 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar 385 605   1 593 

Övriga kortfristiga fordringar 482 82   157 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72 671   170 

  939 1 358   1 919 

          

Kassa och bank         

Likvida medel 11 267 1 753   719 

          

Summa omsättningstillgångar 12 206 3 111   2 639 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 37 273 19 952   24 361 
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BALANSRÄKNING 
  

belopp i Tkr 2020-06-30 2019-06-30   2019-12-31 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Eget kapital         

Aktiekapital 1 643 594   977 

Övrigt tillskjutet kapital 75 488 34 037   52 175 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -50 473 -41 409   -42 220 

Summa eget kapital 26 658 -6 778   10 932 

          

Kortfristiga skulder         

Kortfristiga räntebärande skulder 1 500 1 485   1 460 

Leverantörsskulder 2 527 2 233   2 750 

Övriga kortfristiga skulder 1 680 15 876   3 663 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 908 7 136   5 556 

Summa kortfristiga skulder 10 615 26 730   13 429 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 273 19 952   24 361 

Förändring av eget kapital 
2020-01-01 2019-01-01   2019-01-01 

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

          

Ingående eget kapital 10 932 -3 781   -3 781 

Nyemission 22 062 0   18 521 

Periodens resultat -6 336 -2 997   -3 808 

Utgående eget kapital 26 658 -6 778   10 932 
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KASSAFLÖDESANALYS 

 
        Q1-Q2 Q1-Q2   Helår 

belopp i Tkr Q2 2020 Q2 2019   2020 2019   2019 

                

Den löpande verksamheten               

                

Rörelseresultatet -4 006 -736   -5 963 -2 042   -2 799 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 266 287   532 561   1 118 

Betald ränta -185 -792   -212 -955   -1 009 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -3 925 -1 241   -5 643 -2 436   -2 690 

förändring av rörelsekapital               

                

Förändring av rörelsekapital               

Förändring av kortfristiga fordringar 279 -569   980 -397   164 

Förändring av kortfristiga skulder 4 407 -2 107   5 309 -982   -3 675 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 761 -3 917   646 -3 815   -6 201 

                

Investeringsverksamheten               

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 280 -1 165   -3 876 -2 908   -8 336 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 2   0 2   2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 280 -1 163   -3 876 -2 906   -8 334 

                

Finansieringsverksamheten               

Nyemissioner 22 062 0   22 062 0   18 521 

Förändring av kortfristiga finansiella skulder -9 349 5 701   -8 284 7 701   -4 040 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 713 5 701   13 778 7 701   14 481 

                

Periodens kassaflöde 10 194 621   10 548 980   -54 

                

Likvida med vid periodens början 1 073 1 132   719 773   773 

Likvida med vid periodens slut 11 267 1 753   11 267 1 753   719 
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KVARTALSDATA OCH NYCKELTAL 

 
        Helår 

belopp i Tkr Q2 2020 Q2 2019   2019 

          

Nettoomsättning 1 471 1 274   5 288 

Nettoomsättningstillväxt (%) 15,5% 15,2%   23,9% 

Nettoomsättning rullande 12 månader 5 735 4 776   5 288 

EBITDA -3 740 -462   -1 704 

Justerat EBITDA -1 854 -462   -1 704 

Rörelseresultatet, EBIT -4 006 -736   -2 799 

Justerat EBIT -2 120 -736  -2 799 

Periodens resultat  -4 190 -1 528   -3 808 

Resultat per aktie (kr) -0,80 -0,65   -1,22 

Skuldsättningsgrad (%) 39,8% Neg   122,8% 

Soliditet (%) 71,5% Neg   44,9% 

Nettokassa (+) / nettoskuld (-) 9 767 268  -741 

Antal aktier vid periodens utgång (st) 6 572 801 2 341 176   3 908 357 

Genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens utgång (st)  5 240 579 2 341 176   3 124 767 

Jämförelsestörande poster -1 886 0   0 
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Noter 
Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och tillämpande 

redovisningsprinciper är enligt BFNAR 2012:1 (K3). 

Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder som tillämpades i 

årsredovisningen för 2019.  

Definition nyckeltal 
Rörelseresultatet (EBIT) 
Resultatet för perioden inklusive av- och 

nedskrivningar på materiella och immateriella 

anläggningstillgångar innan finansiella poster och 

skatt. 

EBITDA 
Rörelseresultatet exklusive av- och nedskrivningar 

av immateriella- och materiella 

anläggningstillgångar. 

EBITDA% 

EBITDA i förhållande till summa rörelsens intäkter. 

Justerat EBITDA 
EBITDA justerat för påverkan av jämförelsestörande 

poster. Syftet är att visa EBITDA exklusive poster 

som stör jämförelsen med andra perioder.  

Justerat EBIT 
Rörelseresultatet enligt resultaträkningen exklusive 

jämförelsestörande poster. Syftet är att visa EBIT 

exklusive poster som stör jämförelsen med andra 

perioder. 

Jämförelsestörande poster 
Avser poster som särredovisas då de av väsentlig 

karaktär, försvårar jämförelsesyftet och anses 

främmande från den ordinarie kärnverksamheten. 

Exempelvis förvärvsrelaterade poster, kostnader för 

börsnotering, omstruktureringsposter eller vid 

ändrad beräkningsmetod.  

Resultatet per aktie 

Periodens resultat dividerat på genomsnittligt antal 

utestående aktier vid periodens utgång. 

Genomsnittligt antal utestående aktier vid 

periodens utgång 

 

Antalet aktier i bolaget vid periodens ingång 

adderat med antalet aktier i bolaget vid periodens 

utgång, dividerat med två (2). 

Soliditet% 
Eget kapital i förhållande till balansomslutning. 

Skuldsättningsgrad% 

Totala skulderna i förhållande till Eget kapital. 

Nettoskuld / Nettokassa 

Nettoskuld visar förhållandet mellan bolagets 

räntebärande skulder och dess räntebärande 

tillgångar samt likvida medel. Negativ nettoskuld = 

nettokassa. 
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