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Invajokoncern första kvartalet 2021 

(Jämfört med samma period föregående år) 

o Nettoomsättningen ökade med 59,9% till 2 440 tkr (1 366) 

o EBITDA uppgick till -6 672 tkr (-1 691) 

o EBITDA har belastats av uppsägningskostnader om -1 800 tkr för tidigare VD 

o Periodens resultat uppgick till -31 633 tkr (-2 146)  

o Periodens resultat har belastats av en nedskrivning av Bolagets immateriella anläggningstillgångar avseende 

Bolagets tekniska plattform om -22 724 tkr (0) 

o Resultatet per aktie uppgick till -2,51 kr (-0,55) 
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VD kommentar  
 

Årets första kvartal kännetecknades av 
fortsatt tillväxt - om än från relativt låga 
nivåer - samt ett intensifierat arbete med 
att effektivisera verksamheten och 
integrera våra förvärv. Vi noterar att vårt 
breddade digitala produkterbjudande 
gynnar tillväxten. Givet den respons vi får 
av våra kunder och samarbetspartners 
känner jag därför en stark tilltro till att 
fortsätta växa organiskt kommande år. 
 
I slutet av perioden påbörjades även 
effektiviseringsåtgärder som skall leda till 
både ökad konkurrenskraft och snabbare 
väg till lönsamhet.  
 
Gällande våra kunderbjudanden valde vi 
under kvartalet att använda nyare teknik 
från våra förvärv som ersätter befintlig 
teknik. Det genererade i sin tur en 
avskrivning av tidigare nedlagt arbete. Vi 
har även tagit kostnader av 
engångskaraktär i samband med VD-byte 
under kvartalet.  
 
Med de strukturella åtgärder vi nu 
genomför kommer bolaget minska sin 

kostnadsmassa samtidigt som vår 
försäljningstillväxt fortsätter att vara i 
fokus och detta sammantaget skall leda till 
en positiv utveckling. 
 
Vi är en aktiv aktör i att konsolidera den 
fragmenterade event-branschen och vi är 
väl rustade för att snabbt kunna integrera 
och realisera synergier operationellt i takt 
med att fler bolag ansluter sig. 
 
I och med den genomförda finansieringen 
efter kvartalets utgång samt att vårt 
digitala erbjudande blivit betydligt starkare 
i och med förvärven känner vi oss väl 
rustade och andas optimism inför 
framtiden. 
 
Vi är stolta över våra tjänster och att vi kan 
fortsätta göra skillnad för inte bara 
Sveriges företagare och privatpersoner - 
utan även för en global kundgrupp. 
 
 
Love Carlsson 
tf VD 

 
  

  



 
 

Delårsrapport januari - mars 2021 Invajo Technologies AB (publ)  S i d a  | 3 

Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, 
inbjudningar och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det 
gäller ett digitalt eller fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora 
internationella företag till enskilda individer och vi finns tillgängliga globalt.   

Affärsidé 
Invajo utvecklar och tillhandahåller unika 
och lättanvända onlinetjänster för alla 
tänkbara inbjudningar och arrangemang på 
en global marknad. Vi hanterar allt 
administrativt som gör att våra kunder kan 
ägna sin tid åt sina deltagare.  

  

Vision 
Invajos vision är att vara den självklara 

tjänsten för hantering av eventrelaterade 

inbjudningar, bokningar och deltagare i 

världen

.

  

 

 
  

Detta är Invajo 
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KONCERNENS FINANSIELLA INFORMATION 
 

Koncernstruktur 
Invajo koncern består av fyra juridiska enheter, 

Invajo Technologies AB (publ) (moderbolaget), 

Memlin AB, Appinconf Holding AB och Appinconf 

AB. Invajo Technologies AB (publ) äger 100% av 

respektive dotterbolag.  

Huvudkontoret ligger i Stockholm och i mars 2021 

hade koncernen 19 anställda.  

 

Omsättning 
Första kvartalet 2021 

 

Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 440 tkr 

(1 526) under Q1, vilket motsvarar en ökning om 

59,9%. Koncernen nettoomsättning rullande 12 

månader uppgick till 7 573 tkr vilket motsvarar en 

ökning med 36,8% jämfört vid samma tidpunkt 

föregående år.   

Övriga rörelseintäkter uppgick till 142 tkr (1) vilket 

avser erhållna statliga bidrag relaterat till covid-19. 

Koncernen har inte aktiverat något arbete för egen 

räkning under perioden.  

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 384 

tkr (1 526) vilket motsvarar en minskning om 9,3% 

under första kvartalet. Moderbolagets 

nettoomsättning rullande 12 månader uppgick till 

5 665 tkr vid periodens utgång och motsvarar en 

ökning med 2,3% jämfört vid samma tidpunkt 

föregående år.   

Rörelseresultatet 
Första kvartalet 2021 

EBITDA uppgick under första kvartalet till -6 672 tkr 

(-1 691) i koncernen. Rörelsekostnaderna 

exkluderat avskrivningar och nedskrivningar 

uppgick till -9 254 tkr (-3 595). Resultatet har under 

perioden belastats av uppsägningskostnader om -1 

800 tkr för tidigare VD, beloppet avser 

uppsägningslön, juristkostnader och andra 

uppsägningskostnader. 

Resultatet har under perioden även belastats av 

kostnader om -2 466 tkr relaterat till 

teknikutveckling som sedan årsskiftet 2020, i 

samband med lansering av plattformen, inte längre 

aktiveras i balansräkning som immateriella 

anläggningstillgångar då utvecklingsarbetet under 

2021 avser förbättringar och tekniksupport av den 

lanserade teknikplattformen.   

Nedskrivning under det första kvartalet 2021 

Styrelsen har tillsammans med Bolagets nya ledning 

gjort bedömningen att skriva ner samtliga 

immateriella anläggningstillgångar som är 

hänförbart till Bolagets tekniska plattform som 

lanserades under föregående kvartal. Bolagets gör 

bedömningen, givet nuläget, att plattformen inte 

motsvarar det bokförda värdet. Bolaget kommer 

utvärdera löpande om den tekniska plattformen 

kan utgör något värde som vid ett senare tillfälle 

kan hanteras. Nedskrivningen av den tekniska 

plattformen uppgick till 22,7 mkr. Transaktionen är 

inte kassaflödespåverkande och styrelsen gör 

bedömningen att det inte äventyrar bolagets egna 

kapital.   

Invajo 
Technologies AB

Memlin AB
Appinconf 
Holding AB

Appinconf AB
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Kassaflöde & investeringar 
Första kvartalet 2021 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 

första kvartalet uppgick till -4 943 tkr (-114) i 

koncernen.  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

uppgick till -112 tkr (-596) i koncernen. 

Investeringarna består av aktivering av kostnader 

avseende utvecklingsarbeten av teknikplattformar 

och dess nya funktioner.  

Under första kvartalet 2021 uppgick 

avskrivningarna av immateriella 

anläggningstillgångarna avseende balanserade 

utgifter till -1 545 tkr (-266) i koncernen. 

Avskrivningar avseende goodwill uppgick till -672 

tkr (0).  

Koncernens nedskrivningar av immateriella 

anläggningstillgångar hänförligt till bolagets 

tekniska plattform uppgick till -22 724 tkr (0). 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 1 190 tkr (1 064) som avser en 

kvittningsemission som genomfördes mars månad.    

Eget kapital & skulder 
Koncernens egna kapital uppgick till 13 313 tkr per 

den sista mars 2021 (11 471 tkr). Aktiekapitalet var 

3 178 583,00 kr (977 089,25 kr), fördelat på 12 714 

332 (3 908 357) aktier.  

Nyemission & aktiekapital 

Moderbolaget har genomfört en kvittningsemission 

mot skulder avseende konsultarbete av EPTI under 

första kvartalet som ökade aktiekapitalet med 

65 935,75 kr från 3 112 647,25 kr till 3 178 583,00 

kr och ökade antalet aktier med 263 743 från 

12 450 589 aktier till 12 714 332 aktier. 

Utspädningen för befintliga aktieägare va ca 2,1 

procent.  

I samband med noteringen på Nasdaq Stockholm i 

maj 2020 erbjuds investerare att teckna sig för unit 

som avsåg en aktie och en teckningsoption av serie 

TO1. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 

utnyttjas för teckning av aktier under juni 2021 

kommer ytterligare 1 332 222 aktier att emitteras 

och bolagets aktiekapital kommer därmed att öka 

med ytterligare 333 055,50 kr. 

I november 2020 genomförde moderbolaget en 

riktad emission. Erbjudandet avsåg emittering av 

unit som avser sju (7) aktier och tre (3) 

teckningsoptioner av serie 2020/2021. Om samtliga 

teckningsoptioner av serie 2020/2021 utnyttjas för 

teckning av aktier under maj 2021 kommer 

ytterligare 1 071 432 aktier att emitteras och 

bolagets aktiekapital kommer öka med ytterligare 

267 858 kr.  

Skulder 

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 2 000 

tkr (0) vid periodens utgång och dem likvida medlen 

uppgick till 10 219 tkr (1 073). Bolagets nettokassa 

uppgick till 8 219 tkr (1 073).  

Banklånet om 1 500 tkr förfaller till betalning den 

sista december 2021. Det andra banklån om 500 tkr 

som förfaller till betalning sista december 2022.  

Koncernens skuldsättningsgrad vid periodens 

utgång uppgick till 111,3% (112,2) och soliditeten 

uppgick till 47,2% (47,1). 

Optionsprogram 
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. 

Båda incitamentsprogrammen 2020/2023 serie 1 

och serie 2 fulltecknades.  

Årsstämma 2020 
På årsstämman den 17 juni 2020 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 
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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. 

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. 

Årsstämma 2021 
Årsstämman äger rum den 11 juni 2021. Stämman 

kommer att genomföras genom poströstning utan 

fysisk närvaro. 

Covid-19 
Covid-19 utbrottet har inneburit att Bolaget har 

prioriterat produktutveckling av digitala verktyg för 

att möta kundernas efterfrågan.  

Bolaget vidtog tidigt åtgärder för att begränsa 

smittspridningen och samtidigt upprätthålla full 

verksamhetsdrift. 

Bolagets nyförsäljning av abonnemang och även 

förnyelser av befintliga abonnemang har i en viss 

utsträckning påverkats av pandemin främst genom 

senarelagda upphandlingar och avslut.  

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

Nasdaq Stockholm, First North Growth Market. 

Första handelsdagen var den 14 maj 2020. Den 31 

mars 2021 noterades aktiekursen till 5,01 kr. Det 

motsvarade ett marknadsvärde på ca 63,7 Mkr. 

Bolaget har teckningsoptioner av serie TO1 

upptagen till handel på Nasdaq Stockholm, som 

förfaller till inlösen under juni 2021.  

Finansiell kalender 
Årsstämma hålls den 11 juni 2021 genom 

poströstning. 

Delårsrapport kvartal 2 2021, presenteras den 19 

augusti 2021. 

Delårsrapport kvartal 3 2021, presenteras den 18 

november 2021.  

Delårsrapport kvartal 4 2021, presenteras den 24 

februari 2022. 

Årsredovisning och delårsrapporterna kommer att 

finnas tillgängliga på bolagets hemsida samma dag 

som dem publiceras för allmänheten.   

Väsentliga händelser under 
första kvartalet 2021 
Den 22 mars enades Bolagets styrelse och Bolagets 

dåvarande Verkställande Direktör Fredrik Berglund 

att ta nästa steg i Bolagets utveckling genom att 

inleda en rekryteringsprocess av en ny 

Verkställande Direktör. Fredrik avgick med 

omedelbar verkan från sin position som 

Verkställande Direktör och Love Carlsson tillträdde 

som tillförordnad Verkställande Direktör 

omgående. Styrelsen har omgående inlett en 

rekryteringsprocess, som väntas bli färdig under 

hösten.  

Under det första kvartalet beslutade Bolagets 

styrelse att genomföra en kvittningsemission som 

betalning av skulder till konsultbolaget EPTI. 

Bolagets aktiekapital ökade med 65 935,75 kr från 

3 112 647,25 kr till 3 178 583,00 kr och ökade 

antalet aktier med 263 743 från 12 450 589 aktier 

till 12 714 332 aktier.  

Den 31 mars kallade Bolaget till årsstämma, men 

vid ett senare tillfälle senarelades årsstämman med 

anledning av sjukdom hos styrelsemedlemmar.  

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång 
Styrelsen i Bolaget beslutade att avskeda Bolagets 

tidigare VD och tillika styrelseledamot Fredrik 

Berglund den 12 april 2021 med omedelbar verkan 

och utan rätt till lön och övriga förmåner under 

uppsägningstiden. Styrelsen finner att den tidigare 

VD inte har haft rätt att besluta och genomföra 

utbetalning till sig själv som ersättning för 

semesterlöneskuld.  

Den 16 april offentliggjorde Bolagets styrelse att 

man har som avsikt att genomföra en riktad 
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nyemission om ca 5 mkr. Den riktade emissionen 

avses genomföras med stöd av bemyndigande från 

årsstämman den 17 juni 2020. Bolagets styrelse har 

även givit Corpura Fondkommission AB i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att genomföra den 

riktade emissionen genom en accelererad book 

building-process.  

Bolagets styrelse har, i enlighet med ovan 

offentliggörande samma dag, genomförde en riktad 

nyemission. På grund av stort intresse valde 

Bolagets styrelse att utöka erbjudandet till totalt 

2 102 500 aktier. Teckningskursen i den riktade 

emissionen blev 4,78 kr och fastställdes genom en 

accelererad bookbuilding-process genomförd av 

Corpura Fondkommission AB. Den riktade 

emissionen tillför Bolaget ca 10 mkr före 

transaktionskostnader. Bolaget har även i samma 

transaktion erhållit garantiåtaganden och 

teckningsförbindelser om sammanlagt ca 5,1 mkr 

avseende Bolagets teckningsoptioner av serie 

2020/2021, innebär att 100 procent av 

emissionsvolymen i TO 2020/2021 är garanterad.  

Fredagen den 14 maj var den sista dagen i 

nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 

2020/2021. Totalt utnyttjades ca 25%. Dem övriga 

75% garanterades av garantiåtagare, Bolagets 

styrelse beslutade att genomföra en riktade 

emission om 75% av optionsinlösen. Bolaget 

tillfördes därmed med ytterligare 5,1 mkr före 

transaktionskostnader.   

Den 28 april offentliggör Bolaget att man kommit 

överens med Memlin ABs tidigare VD och grundare, 

Christian Ramel, att han ska kliva in i en ledande roll 

i koncernen.  

Den 3 maj offentliggör Bolaget att man har sagt upp 

sitt avtal med Lago Kapital om likviditetsgaranti 

omgående.  

Den 4 maj kommunicerar Bolaget att man 

senarelägger Årsstämman 2021 till den 11 juni och 

att stämman ska genomföras enbart genom 

poströstning.   
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Notera 

Denna information är sådan som Invajo 

Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen publicerades den 31 maj 2021, kl. 

08:00 CET. 

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 

 

 

Hans Isoz    Susanne Rönnqvist Ahmadi 

Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 

 

Mikael Malm    Love Carlsson 

Styrelseledamot    tf Verkställande Direktör 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 

        Helår 

belopp i Tkr Q1 2021 Q1 2020   2020 

          

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 2 440 1 526   6 659 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 377   1 263 

Övriga rörelseintäkter 142 1   174 

Summa rörelsens intäkter 2 582 1 904   8 096 

          

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader -4 633 -1 267   -7 780 

Personalkostnader -4 621 -2 328   -9 914 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella -24 941 -266   -5 682 

och immateriella anläggningstillgångar         

Summa rörelsens kostnader -34 195 -3 861   -23 376 

          

Rörelseresultatet -31 613 -1 957   -15 280 

          

Resultat från finansiella poster         

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 0   35 

Räntekostnader och liknande resultatposter -26 -189   -422 

  -20 -189   -387 

          

Resultat efter finansiella poster -31 633 -2 146   -15 667 

          

Skatt på periodens resultat 0 0   -51 

Förändring av uppskjuten skatt 0 0   -1 024 

          

Periodens resultat -31 633 -2 146   -16 742 

          

Resultatet per aktie, kr -2,51 -0,55   -2,05 

Genomsnittligt antal utestående aktier vid 12 582 3 908   8 179 

periodens utgång, tusental         
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 

  

     

belopp i Tkr 2021-03-31 2020-03-31   2020-12-31 

          

TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter 2 453 21 984   26 603 

Goodwill 12 538 0   13 210 

          

Materiella anläggningstillgångar         

Inventarier 40 69   47 

          

Summa anläggningstillgångar 15 031 22 053   39 860 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar 1 486 837   1 867 

Övriga kortfristiga fordringar 626 145   1 062 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 841 236   318 

  2 953 1 218   3 247 

          

Kassa och bank         

Likvida medel 10 219 1 073   14 084 

          

Summa omsättningstillgångar 13 172 2 291   17 331 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 28 203 24 344   57 191 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
  

 

 

  

belopp i Tkr 2021-03-31 2020-03-31   2020-12-31 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Eget kapital         

Aktiekapital 3 179 977   3 113 

Övrigt tillskjutet kapital 107 446 54 860   106 916 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -97 312 -44 366   -66 275 

Summa eget kapital 13 313 11 471   43 754 

          

Avsättningar         

Avsättning för uppskjutna skatter 66 0   66 

Summa avsättningar 66 0   66 

          

Långfristiga skulder         

Långfristiga räntebärande skulder 500 0   500 

Summa långfristiga skulder 500 0   500 

          

Kortfristiga skulder         

Kortfristiga räntebärande skulder 1 500 0   1 500 

Leverantörsskulder 2 204 2 509   3 354 

Övriga kortfristiga skulder 1 814 4 986   2 308 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 806 5 378   5 709 

Summa kortfristiga skulder 14 324 12 873   12 871 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 203 24 344   57 191 

Förändring av eget kapital 
2021-01-01 2020-01-01   2020-01-01 

2021-03-31 2020-03-31   2020-12-31 

          

Ingående eget kapital 43 754 10 933   10 933 

Nyemission 1 190 2 684   52 025 

Kapitalanskaffningskostnad 0 0   -2 646 

Teckningsoptioner 0 0   184 

Omräkningsdifferens  2 0   0 

Periodens resultat -31 633 -2 146   -16 742 

Utgående eget kapital 13 313 11 471   43 754 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 
  

        Helår 

belopp i Tkr Q1 2021 Q1 2020   2020 

          

Den löpande verksamheten         

          

Rörelseresultatet -31 613 -1 957   -15 280 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 941 266   5 682 

Betald ränta -20 -27   -226 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -6 692 -1 718   -9 824 

förändring av rörelsekapital         

          

Förändring av rörelsekapital         

Förändring av kortfristiga fordringar 294 701   -1 328 

Förändring av kortfristiga skulder 1 455 903   9 210 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 943 -114   -1 942 

          

Investeringsverksamheten         

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -112 -596   -9 033 

Kassa från förvärvade dotterbolag 0 0   707 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -112 -596   -8 326 

          

Finansieringsverksamheten         

Nyemissioner 1 190 0   31 734 

Teckningsoption 0 0   184 

Förändring av kortfristiga finansiella skulder 0 1 064   -8 285 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 190 1 064   23 633 

          

Periodens kassaflöde -3 865 354   13 365 

          

Likvida med vid periodens början 14 084 719   719 

Likvida med vid periodens slut 10 219 1 073   14 084 
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KONCERNENS KVARTALSDATA OCH NYCKELTAL 

 
        Helår 

belopp i Tkr Q1 2021 Q1 2020   2020 

          

Nettoomsättning 2 440 1 526   6 659 

Nettoomsättningstillväxt (%) 59,9% 19,6%   25,9% 

Nettoomsättning rullande 12 månader 7 573 5 537   6 659 

Organisk nettoomsättningstillväxt (%) -9,3% 19,6%   25,9% 

EBITDA -6 672 -1 691   -9 598 

Rörelseresultatet, EBIT -31 613 -1 957   -15 280 

Periodens resultat  -31 633 -2 146   -16 742 

Resultat per aktie (kr) -2,51 -0,55   -2,05 

Skuldsättningsgrad (%) 111,3% 112,2%   29,4% 

Soliditet (%) 47,2% 47,1%   76,5% 

Nattokassa (+) / nettoskuld (-) 8 219 1 073   12 084 

Antal aktier vid periodens utgång  12 714 332 3 908 357   12 450 589 

Genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens utgång  12 582 461 3 908 357   8 179 473 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 

  

        Helår 

belopp i Tkr Q1 2021 Q1 2020   2020 

          

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 1 384 1 526   5 807 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 377   1 263 

Övriga rörelseintäkter 12 1   28 

Summa rörelsens intäkter 1 396 1 904   7 098 

          

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader -4 303 -1 267   -7 482 

Personalkostnader -4 044 -2 328   -9 264 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella -24 108 -266   -5 388 

och immateriella anläggningstillgångar         

Summa rörelsens kostnader -32 455 -3 861   -22 134 

          

Rörelseresultatet -31 059 -1 957   -15 036 

          

Resultat från finansiella poster         

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 0   18 

Räntekostnader och liknande resultatposter -21 -189   -418 

  -15 -189   -400 

          

Resultat efter finansiella poster -31 074 -2 146   -15 436 

          

Skatt på periodens resultat 0 0   0 

          

Periodens resultat -31 074 -2 146   -15 436 

          

Resultatet per aktie, kr -2,47 -0,55   -1,89 

Genomsnittligt antal utestående aktier vid 12 582 3 908   8 179 

periodens utgång, tusental         
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

  

belopp i Tkr 2021-03-31 2020-03-31   2020-12-31 

          

TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter 1 255 21 984   25 249 

          

Materiella anläggningstillgångar         

Inventarier 17 69   20 

          

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i dotterföretag 16 000 0   16 000 

          

Summa anläggningstillgångar 17 272 22 053   25 269 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar 1 185 837   1 325 

Fordringar hos koncernföretag 750 0   250 

Övriga kortfristiga fordringar 548 145   995 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 272 236   277 

  2 755 1 218   2 847 

          

Kassa och bank         

Likvida medel 8 805 1 073   12 812 

          

Summa omsättningstillgångar 11 560 2 291   15 659 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 28 832 24 344   40 928 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

belopp i Tkr 2021-03-31 2020-03-31   2020-12-31 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Eget kapital         

Aktiekapital 3 179 977   3 113 

Övrigt tillskjutet kapital 103 188 54 860   102 064 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -91 192 -44 366   -60 118 

Summa eget kapital 15 175 11 471   45 059 

          

Kortfristiga skulder         

Kortfristiga räntebärande skulder 1 500 0   1 500 

Leverantörsskulder 1 937 2 509   3 039 

Övriga kortfristiga skulder 1 630 4 986   1 941 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 590 5 378   5 389 

Summa kortfristiga skulder 13 657 12 873   11 869 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 832 24 344   56 928 

 

 

     

Förändring av eget kapital 
2021-01-01 2020-01-01   2020-01-01 

2021-03-31 2020-03-31   2020-12-31 

          

Ingående eget kapital 45 059 10 933   10 933 

Nyemission 1 190 2 684   52 024 

Kapitalanskaffningskostnad 0 0   -2 646 

Teckningsoptioner 0 0   184 

Periodens resultat -31 074 -2 146   -15 436 

Utgående eget kapital 15 175 11 471   45 059 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

 

  

        Helår 

belopp i Tkr Q1 2021 Q1 2020   2020 

          

Den löpande verksamheten         

          

Rörelseresultatet -31 059 -1 957   -15 036 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 108 266   5 388 

Betald ränta -15 -27   -239 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -6 966 -1 718   -9 887 

förändring av rörelsekapital         

          

Förändring av rörelsekapital         

Förändring av kortfristiga fordringar 93 701   -927 

Förändring av kortfristiga skulder 1 788 903   8 209 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 085 -114   -2 605 

          

Investeringsverksamheten         

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -112 -596   -8 935 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0   0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -112 -596   -8 935 

          

Finansieringsverksamheten         

Nyemissioner 1 190 0   31 734 

Teckningsoption 0 0   184 

Förändring av kortfristiga finansiella skulder 0 1 064   -8 285 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 190 1 064   23 633 

          

Periodens kassaflöde -4 007 354   12 093 

          

Likvida med vid periodens början 12 812 719   719 

Likvida med vid periodens slut 8 805 1 073   12 812 
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Noter 
Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och tillämpande 

redovisningsprinciper är enligt BFNAR 2012:1 och 

koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar samma 

redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som 

tillämpades i årsredovisningen för 2020.  

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. 

Organisk nettoomsättningstillväxt (%) 
Moderbolagets nettoomsättningstillväxt mellan 

jämförbara perioder i procentsats.  
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