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INTÄKTSÖKNING +67% JÄMFÖRT  
MED FÖREGÅENDE KVARTAL 

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2018                

  

• De totala intäkterna ökade till 1,7 Mkr vilket innebär en ökning med +67%  
jämfört med det andra kvartalet då intäkterna uppgick till 1,0 Mkr. 

• Av de totala intäkterna utgör nettoomsättning 1,5 Mkr (0,0) och  
övriga rörelseintäkter 0,2 Mkr (0,0). 

• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10,7 Mkr (-8,1).  

• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,5 kr (-0,4). 

• Kassaflödet för kvartalet uppgick till -14,1 Mkr (-10,8). 

• Eget kapital per den 30 september uppgick till 213,8 Mkr (199,2). 

• Likvida medel per den 30 september uppgick till 52,5 Mkr (58,6). 
 

 
FINANSIELL UTVECKLING JANUARI – SEPTEMBER 2018 

• De totala intäkterna för perioden uppgick till 3,4 Mkr (0,2) fördelat på  
nettoomsättning 2,7 Mkr (0,1) och övriga rörelseintäkter om 0,8 Mkr (0,0). 

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -32,6 Mkr (-23,0).  

• Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,6 kr (-1,1). 

• Kassaflödet för perioden uppgick till 10,0 Mkr (17,1). 

FINANSIELLT SAMMANDRAG   
 

  Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

Tkr Jul-sep jul-sep   jan-sep jan-sep   jan-dec 

Nettoomsättning 1 514 44   2 683 145   248 

Övriga rörelseintäkter 170 8  765 11  7 

Rörelseresultat -10 690 -8 119  -32 635 -23 040  -32 701 

Resultat per aktie, kr -0,5 -0,4  -1,6 -1,1  -1,5 

Utvecklingsutgifter, aktiverade 3 089 3 387  10 146 11 638  16 134 

Kassaflöde -14 108 -10 781  9 971 17 111  1 006 

Likvida medel 52 477 58 611   52 477 58 611   42 506 

 
 
FRISQ utvecklar digitala verktyg som förenklar kommunikationen mellan de olika aktörerna i vårdkedjan. 
FRISQ:s lösningar är ett stöd för vårdpersonal och ger samtidigt patienter nya möjligheter att bli mer engagerade  
i sin egen vård. FRISQ Holding AB är moderbolag. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. 
FRISQ:s aktie handlas på Nasdaq First North. 
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VD MARTIN IRDING KOMMENTERAR DET TREDJE KVARTALET 

 
INTÄKTSÖKNING +67% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE KVARTAL 
 
Sedan CE-märkningen av FRISQ Care i början av året har intresset och efterfrågan att testa 
systemet varit mycket stor. FRISQ har därför påbörjat flertalet Proof of Concept (POC)-tester 
och pilotprojekt. Dessa betalar kunderna för och de har därmed utgjort en av FRISQ:s viktiga 
intäktskällor hittills i år. Den tilltagande efterfrågan har bidragit till att de totala intäkterna ökat 
med +67% i jämförelse med föregående kvartal. Vi ser en fortsatt kraftig efterfråge- och 
intäktsökning under årets fjärde kvartal och under 2019. 
 
Vi har under det tredje kvartalet arbetat med integrationer till flera ledande globala 
journalsystemsleverantörer. Detta gynnar FRISQ på flera sätt, men framförallt innebär det att 
vi redan idag kan sälja FRISQ Care till befintliga användare av journalsystem. Samtidigt 
innebär våra samarbeten med stora systemleverantörer att vi kan delta i större 
upphandlingar både i Sverige och utomlands där vår lösning efterfrågas som ett komplement 
till journalsystemen. Vi deltar redan i större upphandlingar (med ordervärden överstigande 
100 Mkr för FRISQ) där beslut väntas under andra halvåret 2019. Genom dessa 
upphandlingar kan vi nå 10 000-tals användare och kan därmed skapa väsentliga intäkter för 
FRISQ.  
 
Redan idag möjliggör integrationerna med existerande journalsystem att vi kan sälja in 
FRISQ till vårdgivare som är intresserade av våra vårdplanslösningar. Genom den pågående 
integrationen med CGM:s journalsystem TakeCare är det nu tekniskt möjligt för 70 000 
licensierade vårdanvändare (läkare, sjuksköterskor och psykiatriker m.fl.) att använda FRISQ 
Care. Journalsystemet TakeCare används bland annat i Stockholms Läns Landsting (SLL) 
och Västra Götalandsregionen. Detta innebär en stor kommersiell möjlighet för FRISQ 
framöver. FRISQ kan erbjuda TakeCare-användare i SLL (och andra landsting) en bra 
lösning med existerande journalsystem. SLL arbetar just nu med en stor upphandling av ett 
nytt journalsystem där en vårdplanslösning som liknar den FRISQ erbjuder är kravställd, men 
det kommer att ta många år innan den är fullt ut implementerad i hela SLL. Detta öppnar upp 
en affärspotential för FRISQ även under de år det dröjer innan ett nytt system är fullt ut 
implementerat. 
 
Utöver samarbetet med CGM pågår liknande integrationsarbete med andra globala aktörer. 
Vi räknar med att under 2019 vara etablerade med landsting som representerar över 50% av 
Sveriges befolkning. Som en del av vår internationella etableringsplan är det ett viktigt mål 
för FRISQ att etablera Sverige som ett internationellt ”showcase”. Vi har idag en så stark 
efterfrågan på den svenska marknaden att vi redan under 2019 planerar för att etablera oss 
internationellt. Vi vet att vi har en globalt unik produkt och att vi har minst ett par års 
försprång gentemot tänkbara konkurrenter och vi har starka globala partners som vill 
samarbeta med oss utomlands. Vi planerar därför att stärka FRISQ:s organisation ytterligare 
för att möjliggöra en utrullning av FRISQ Care i Sverige samtidigt som etableringen på stora 
viktiga globala marknader påbörjas. 
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FÖRSTÄRKNINGAR MÖJLIGGÖR GLOBAL EXPANSION 
 
För att möjliggöra en kommersialisering av FRISQ Care internationellt har vi låtit förstärkta 
ledningsgruppen ytterligare. I augusti fick jag förmånen att hälsa Stefan Sjögren välkommen 
till FRISQ. Stefan kommer att arbeta som Strategic Sales Advisor. Jag är glad över Stefans 
stora entusiasm och vilja att utveckla FRISQ:s kundbearbetning och att etablera nya viktiga 
strategiska partnerskap. Stefans erfarenhet från försäljning inom Siemens Healthcare, 
Cerner och GE HCIT blir ett utmärkt komplement till vårt befintliga team. 

Samtidigt har Örjan Lindström rekryterats som FRISQ:s Chief Development Officer. Örjans 
erfarenheter av att skala upp och driva större utvecklingsteam, även internationellt, kommer 
att vara värdefullt för FRISQ:s ambition att växa. Örjan kommer att arbeta nära Casper 
Winsnes som fått sin roll som Chief Product Officer permanentad. Rekryteringen av Örjan 
möjliggör också för Casper att arbeta ännu mer fokuserat med FRISQ:s långsiktiga 
produktplan. 

FRAMÅTBLICK

 
En fortsatt hög prioritet i det fjärde kvartalet och in i början på nästa år är att fortsätta bygga 
och förstärka FRISQ:s organisation, inte minst inom försäljning och marknadsföring. Vi 
behöver bättre och mer systematiskt tillvarata de många affärsmöjligheter vi identifierat, både 
i Sverige och internationellt. 

Arbetet i FRISQ:s ledning med att tydliggöra FRISQ:s strategi och att på bredare front 
kommunicera denna och bolagets stora potential fortsätter. Som jag tidigare berört kommer 
vi att fortsätta med att explicit och ännu tydligare kommunicera vad vi anser är unikt med 
FRISQ Care och hur vår roadmap ser ut framåt. Detta är viktigt för att skapa långsiktigt 
förtroende i dialogen med de olika aktörerna i vårdkedjan och med våra investerare. Jag 
kommer vid vår kapitalmarknadsträff i Stockholm den 3:e december att konkretisera hur vi 
avser att utveckla vår marknadsposition. Med tillförsikt om framtiden fortsätter FRISQ:s 
viktiga arbete. 
 
 
                  

         
 
 
 
 

                                                                  
 

                  Martin Irding  
                                  VD FRISQ 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET 

  

STRATEGISKT SAMARBETE MED COMPUGROUP MEDICAL 
 
FRISQ har ingått ett strategiskt partnerskap med CompuGroup Medical, Sverige (CGM). 
Samarbetet bygger på övertygelsen att det behövs en bredare samverkan för att accelerera 
digitaliseringen och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Målet är att tillsammans med 
CGM öppna upp för att jobba tillsammans med ett stort antal företag, forskningsinstitut och 
organisationer. CGM har en bred bas av tjänster och produkter på den svenska marknaden 
och är ledande internationellt inom sitt område. 

 
 

FÖRSTÄRKNINGAR MÖJLIGGÖR GLOBAL EXPANSION 

Mot bakgrund av FRISQ:s ambition att kommersialisera FRISQ Care och expandera 
internationellt har Stefan Sjögren tillträtt som Strategic Sales Advisor. 
Stefan har bred erfarenhet inom e-hälsa och har tidigare bland annat arbetat som Sales 
Executive på Siemens Healthcare, Cerner och GE HCIT. På FRISQ kommer Stefan primärt 
att arbeta med försäljning med fokus på större kunder och strategiska partnerskap.  

Under det tredje kvartalet uppgraderades även FRISQ:s ledning med Örjan Lindström som 
Chief Development Officer. Örjan kommer att ansvara för vidareutvecklingen av FRISQ 
Care. Örjan har god erfarenhet av att leda utveckling i olika sammanhang, både i Sverige 
och internationellt. Örjan kommer närmast från en roll som utvecklingschef på Fintech-
startupen Qapital och har tidigare bl.a. arbetat med utveckling i ledande befattning inom 
Apollo Travel Group. 

Casper Winsnes som tidigare varit tillförordnad Chief Product Officer har nu fått positionen 
permanentad. Rekryteringen av Örjan Lindström som Chief Development Officer innebär att 
Casper kan fokusera mer på den långsiktiga produktplanen och stötta kommersialiseringen 
av FRISQ Care internationellt. 

 
FUSIONEN AV FRISQ CARE AB OCH FRISQ AB FULLBORDAD 

FRISQ:s styrelse fattade tidigare beslut om att fusionera FRISQ Care AB i FRISQ AB med 
syfte att förenkla koncernens bolagsstruktur och att minimera administrativa kostnader. I linje 
med plan är nu fusionen fullbordad och FRISQ Care AB har absorberats av FRISQ AB. 
Tidigare förpliktelser hos FRISQ Care AB har automatiskt övertagits av FRISQ AB. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 
    

TECKNANDE AV OPTIONSPROGRAM 

Styrelsen i FRISQ Holding AB har med stöd av tidigare bemyndigande beslutat om en  
riktad nyemission om 495 915 aktier som betalning för förvärvade aktier i FRISQ AB. 
Transaktionen är hänförlig till ett optionsprogram där två ledande befattningshavare 
innehade sammanlagt 110 teckningsoptioner i dotterbolaget FRISQ AB. Optionsinnehavarna 
hade enligt avtal både en rätt och skyldighet att överlåta aktierna i FRISQ AB till FRISQ 
Holding AB i utbyte mot sammanlagt 495 915 aktier i FRISQ Holding AB (sk apportemission). 
Genom transaktionen ökade antalet aktier i FRISQ Holding AB med 495 915 aktier 
från 19 722 287 aktier till 20 218 202 aktier och aktiekapitalet ökade med 24 795,75 kr från 
986 114,35 kr till 1 010 910,10 kr. Som en följd har styrelsen i FRISQ Holding AB makulerat 
optionsprogram 2016:1. Optionsprogrammet tillkom för att säkerställa förpliktelsen att 
förvärva aktierna i FRISQ AB. Genom apportemission har teckningsoptionerna blivit 
överflödiga och har därför makulerats. Se även stycket Optioner på sid 8. 
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KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT JULI - SEPTEMBER 

Koncernens totala intäkter i det tredje kvartalet uppgick till 1,7 Mkr varav 1,5 Mkr utgör 
nettoomsättning från FRISQ Care och kringliggande tjänster till vårdgivare. Koncernens 
övriga rörelseintäkter i det tredje kvartalet uppgick till 0,2 Mkr och är i huvudsak hänförliga till 
EU-finansiering för ett innovationsprojekt i Norge där FRISQ arbetar med en integration mot 
Norges ledande journalsystem (DIPS).  
 
Koncernens kostnader exklusive avskrivningar, som i huvudsak avser personal, utveckling 
och drift uppgick i kvartalet till 9,9 Mkr (7,4). Personalkostnaderna i kvartalet är i ungefärlig 
paritet med samma period föregående år. Kostnadsökningen är i huvudsak relaterad till de 
övriga externa kostnaderna genom ökad aktivitet bl.a. inom marknadsföring, försäljning och 
utveckling samt förberedelserna för internationell expansion.  
 
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 2,4 Mkr (0,8) och är främst 
hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter för FRISQ Care och FRISQ Recept. Från och 
med det andra kvartalet påbörjades avskrivningar för FRISQ Care. 
 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,7 Mkr (-8,1). 

 
 

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER 

Koncernens nettoomsättning för årets första nio månader uppgick till 2,7 Mkr och avser i 
huvudsak FRISQ Care samt kringliggande tjänster till vårdgivare. Koncernens övriga 
rörelseintäkter uppgick till 0,8 Mkr och är främst hänförliga till EU-finansiering för ett 
innovationsprojekt i Norge.  
 
Koncernens kostnader exklusive avskrivningar för årets första nio månader uppgick till 30,7 
Mkr (21,6). Kostnadsökningen är relaterad till koncernens plan att öka fokus på 
kommersialisering och internationell expansion. 
 
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 5,3 Mkr (2,3) och är främst 
hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter för FRISQ Care och FRISQ Recept.  
 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -32,6 Mkr (-23,0). 
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KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING 

Under det tredje kvartalet genererade koncernen ett negativt kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgående till -11,2 Mkr (-7,4) till följd av fortsatt fokus på utveckling och 
kommersialisering av FRISQ:s produkter i kombination med ännu begränsade intäkter. 
Kassaflödet från förändring av rörelsekapital uppgick till -2,9 Mkr hänförligt till ökade 
kundfordringar och minskade leverantörsskulder. Koncernens kassaflöde från 
investeringsverksamheten i det tredje kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (-3,4) främst relaterat till 
de balanserade utvecklingsutgifterna. Kassaflödet från finansieringsverksamheten i det tredje 
kvartalet uppgick till 0,4 Mkr (0,0) hänförligt till inbetalningar relaterade till teckningsoptioner.  
 
Koncernens likvida medel uppgick vid det tredje kvartalets utgång till 52,5 Mkr (58,6). FRISQ 
har fortsatt ingen lånefinansiering utan verksamheten finansieras helt genom eget kapital. 
Det egna kapitalet uppgick vid det tredje kvartalets utgång till 213,8 Mkr (199,2) vilket 
motsvarar 10,8 kr per aktie.  

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER 

Investeringarna i det tredje kvartalet uppgick till 3,3 Mkr (3,4) och avser i huvudsak 
aktiverade utvecklingsutgifter för produktutveckling av FRISQ Care.  

RESULTAT PER AKTIE 
 

Resultat per aktie baseras på resultatet efter skatt. Resultatet per aktie för det tredje kvartalet 
uppgick till -0,5 kr (-0,4).  

ÖVRIG INFORMATION 

Medelantalet anställda under det tredje kvartalet uppgick till 14 (14). Vid kvartalets utgång 
hade FRISQ 16 anställda. Under kvartalet nettoanställdes fyra medarbetare varav två till 
utvecklingsavdelningen, en till marknad och en till avdelningen för implementation.  
Utöver de anställda har FRISQ ca 20 av branschens mest erfarna experter och konsulter 
knutna till sig. Dessa bidrar bl.a. till att vidareutveckla FRISQ samt att bibehålla försprånget 
gentemot konkurrensen. 
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Koncernen hade per den 30 september 2018 totalt fem utestående teckningsoptionsprogram, 
2014:1, 2016:1, 2016:2, 2016:3 och 2018:1. Relaterat till teckning av de två förstnämnda 
programmen ökade antalet aktier med 495 915 st i oktober 2018 till totalt 20 218 202 st – Se 
stycket ”Väsentliga händelser efter kvartalets utgång” på sid 5. De kvarvarande options-
programmen riktar sig till styrelseledamöter, befattningshavare och anställda i koncernen med 
syfte att säkerställa samstämmiga incitament mellan aktieägare och medarbetare.  
 
Program 2016:2 i FRISQ Holding AB 
Optionsprogrammet omfattar högst 450 000 teckningsoptioner och riktar sig till anställda och 
nyckelpersoner i koncernen. Samtliga teckningsoptioner har överlåtits till marknadspris enligt 
oberoende fastställd värdering. Teckning av nyemitterade aktier kan ske från och med den 1 mars 
2017 till och med den 1 mars 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,04 aktier till 
teckningskursen 29,9 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 23 494 kr. 
Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. 
 
Program 2016:3 i FRISQ Holding AB 
Optionsprogrammet omfattar 150 000 teckningsoptioner och riktar sig till anställda och 
nyckelpersoner i koncernen. Samtliga teckningsoptioner har överlåtits till marknadspris enligt 
oberoende fastställd värdering. Teckning av nyemitterade aktier kan ske från och med den 1 
oktober 2017 till och med den 30 september 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,04 
aktier till teckningskursen 38,3 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med  
7 831 kr. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med 
emissioner m.m. 
 
Program 2018:1 i FRISQ Holding AB 
Optionsprogrammet omfattar högst 600 000 teckningsoptioner och riktar sig till anställda och 
nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna har överlåtits till de teckningsberättigade till 
marknadspris enligt oberoende fastställd värdering. Teckning av nyemitterade aktier kan ske under 
juni 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie till teckningskursen 44 kr per aktie. Vid 
fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 29 994 kr. Teckningsoptionerna är föremål för 
sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.  
 
Riktad emission 2017 
Utöver ovanstående program beslutades på extra bolagsstämma den 7 mars 2017 om en riktad 
emission av högst 1 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 31 
maj 2022 teckna en ny aktie i FRISQ till en kurs om 0,05 kr motsvarande aktiens kvotvärde. 
Teckningsoptionerna emitteras för att säkerställa FRISQ:s åtagande, om villkoren härför är 
uppfyllda, att erlägga tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av FRISQ Care. Teckningsoptionerna 
kommer att vara pantsatta till FRISQ AB under löptiden och panten frisläpps i omgångar om/när 
villkoren för tilläggsköpeskilling är uppfyllda.  
 
Baserat på det totala antalet utestående aktier 20 218 202 st per utgången av oktober 2018 skulle 
vid fullt utnyttjande av ovanstående optionsprogram, inklusive de 1 100 000 optioner hänförliga till 
en eventuell tilläggsköpeskilling (riktad emission 2017) den potentiella utspädningseffekten utgöra 
ca 11,5% av aktiekapitalet och antalet röster. 
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I moderbolaget bedrivs i huvudsak koncernförvaltning. Nettoomsättningen för det tredje 
kvartalet uppgick till 0,6 Mkr (0,6) och rörelseresultatet till -0,7 Mkr (0,0). Nettoomsättningen 
som är intern och som elimineras på koncernnivå avser fakturering till dotterbolag för 
administrativa tjänster. Utöver nettoomsättningen hade moderbolaget under det tredje 
kvartalet övriga rörelseintäkter uppgående till 0,2 Mkr (0,0). Dessa är i huvudsak hänförliga 
till EU-stöd för ett innovationsprojekt i Norge. Kostnaderna i moderbolaget är i huvudsak 
relaterade till förvaltning såsom styrelsearbete och bolagets listning på Nasdaq First North.  
 

Per den 30 september 2018 bestod koncernen av FRISQ Holding AB, org.nr. 556959-2867 
och det helägda dotterbolaget FRISQ AB, org.nr. 556783-5664. FRISQ Holding AB är 
koncernmodern. Koncernens operativa verksamhet bedrivs i dotterbolaget. FRISQ AB blev 
dotterbolag genom apportemission i FRISQ Holding AB under 2015. Koncernen driver enbart 
ett rörelsesegment. Fusionen av det tidigare dotterbolaget FRISQ Care AB som uppgått i 
FRISQ AB med syfte att förenkla koncernens bolagsstruktur och att minimera administrativa 
kostnader är nu fullbordad. Tidigare förpliktelser hos FRISQ Care AB har automatiskt 
övertagits av FRISQ AB. 

 

Koncernen har under rapportperioden inte utfört några väsentliga transaktioner med 
närstående under rapportperioden utöver sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och 
företagsledning. Tre styrelseledamöter fakturerar sammanlagt 130 Tkr per månad för 
konsultation. 

. 

FRISQ Holding AB:s aktie handlas sedan den 12 oktober 2016 på Nasdaq First North under 
kortnamnet FRISQ. Antal aktier i bolaget per den 30 september 2018 uppgick till 19 722 287 
st. I oktober 2018 ökade antalet aktier med 495 915 st till 20 218 202 st relaterat till 
tecknande av tidigare beslutade optionsprogram.
 

 

FRISQ är ett förhållandevis ungt utvecklingsbolag. Bolaget har nyligen lanserat sina första 
kommersiella produkter och har ännu begränsad intäktsgenerering. Det går därmed ännu 
inte att dra några långtgående slutsatser om marknadens acceptans av produkterna eller 
förutspå tydliga trender beträffande bolagets försäljnings- och resultatutveckling. FRISQ är 
beroende av att kunna ingå licens- och samarbetsavtal och av ett antal olika tillstånd, 
ersättningssystem samt därtill hörande lagar, regelverk, myndighetsbeslut och praxis (vilka 
kan förändras). FRISQ är vidare beroende av immateriella rättigheter som är svåra att 
skydda genom registrering. Att FRISQ:s tekniska plattformar har hög pålitlighet för att 
säkerställa tillförlitlighet i bolagets informationshantering och skydd mot t ex intrång och 
läckage är också avgörande för den framtida utvecklingen. Ingen väsentlig förändring av 
synen på risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under det tredje kvartalet.
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. 
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering 
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har 
använts som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och moderbolaget, bortsett 
från de förändrade redovisningsprinciper som anges nedan. Ett antal ändringar i standarder 
har trätt i kraft 2018. Ingen av dessa har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och 
rapportering. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
(ÅRL) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för 
juridiska personer. För detaljerad information beträffande bolagets redovisningsprinciper 
hänvisas till årsredovisningen 2017. 

Uppskjuten skattefordran 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det finns faktorer som övertygande 
talar för att det kommer att finnas tillräckliga framtida skattemässiga överskott. Från och med 
det tredje kvartalet redovisas inga ytterligare uppskjutna skattefordringar förrän koncernen 
redovisar positiva skattemässiga överskott. Den ändrade principen innebär inte att bolaget 
förändrat sin bedömning av koncernens framtida vinstgenerering.  
 
IFRS 9 Finansiella instrument 
Koncernen tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument från och med den 1 januari 2018.  
Standarden ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den innehåller 
regler för klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av 
finansiella instrument och säkringsredovisning. Övergången till IFRS 9 har inte påverkat 
värderingen av koncernens finansiella instrument utan endast klassificeringen av dessa. 
Kategorierna för klassificering av finansiella tillgångar i IAS 39 ersätts av tre kategorier (finansiella 
tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde, finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde över övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över 
resultaträkningen).  
 
Koncernens samtliga finansiella tillgångar klassificeras som finansiella tillgångar som värderas  
till upplupet anskaffningsvärde. Dessa finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. En reserv för värdeminskning görs för kreditförluster som  
kan uppstå inom de närmaste 12 månaderna. I det fall kreditriskerna ökat väsentligt reserveras  
för de kreditförluster som förväntas inträffa under tillgångens hela löptid. En nedskrivning  
redovisas i resultaträkningen som en övrig extern kostnad. 
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
Koncernen tillämpar IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder från den 1 januari 2018. IFRS 15 är  
en heltäckande principbaserad standard för all intäktsredovisning, oavsett typ av transaktion eller 
bransch, som ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som behandlar 
intäktsredovisning. Intäkterna redovisas när prestationsåtagandet uppfyllts genom att en vara  
eller en tjänst överförts till kunden. Åtagandet är fullgjort vid en specifik tidpunkt om det inte  
fullgörs löpande över tiden. Provisionsbaserade intäkter redovisas när den underliggande 
provisionsbaserade händelsen inträffar. 
 
FRISQ:s huvudsakliga intäktsströmmar avser uppdrag där bolaget säljer och implementerar 
tjänster (i dagsläget främst pilotprojekt). Implementeringstjänster intäktsredovisas i takt med  
att implementeringen fullgörs. Tillämpningen av IFRS 15 har inte fått någon påverkan på FRISQ:s 
intäktsredovisning och därmed inte heller på koncernens finansiella rapporter.  
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IFRS 16 Leasingavtal   
Standarden är tillämplig för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare och ska 
ersätta IAS 17 Leasingavtal. De nya standarderna kräver att samtliga tillgångar och skulder 
hänförliga till alla leasingavtal, med ett fåtal undantag, ska redovisas i balansräkningen. 
Arbetet med att utvärdera och kvantifiera effekterna i FRISQ:s finansiella rapporter är under 
pågående.  
 

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 
 
Bokslutskommuniké 2018:                                                              21 februari 2019 
Delårsrapport för första kvartalet 2019:                                                   9 maj 2019 
Årsstämma för 2018:                                                                             16 maj 2019 
Delårsrapport för andra kvartalet 2019:                                           29 augusti 2019 
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019:                                         7 november 2019 
 
Rapporterna hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.frisqholding.se samma dag 
som de publiceras. 

 
FÖRSÄKRAN 
.  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande 
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför. 

 
 
Stockholm 7 november 2018 

 
 
 
Mats Lindstrand Göran Hägglund 
Ordförande 
 
 
 
Per Egon Johansson Anna Frick 

 

 

Åke Hallman Lars Björk 
 
 
 
Martin Irding 
VD 
 

 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer. 

http://www.frisqholding.se/
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KORT OM FRISQ 
. 
FRISQ utvecklar digitala verktyg som förenklar kommunikationen mellan de olika aktörerna i 
vårdkedjan. FRISQ:s lösningar utgör ett stöd för vårdpersonal och ger samtidigt patienter nya 
möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård. 
 
Med FRISQ på plats kan vården arbeta mer processorienterat, med rätt IT-stöd för att 
sömlöst kunna dokumentera, planera och kommunicera i realtid med patienten och helt 
integrerat med nuvarande journalsystem.  
 
Med FRISQ:s tjänster kan patienten dela hälsovärden direkt med vården från sin 
mobiltelefon, läsa sin journal och beställa hem hela familjens recept direkt till dörren.  
 
FRISQ följer både nationella och internationella standarder för hälso- och sjukvårdsdata 
samt uppfyller EU:s dataskyddsförordning. Självfallet utvecklas FRISQ:s tjänster utifrån den 
senaste tekniken, med moderna gränssnitt för både vårdgivare och patient. 
 
Vi på FRISQ strävar efter att utveckla och leverera nästa generations vårdlösningar för 
patienter, anhöriga, vårdgivare och forskning. 
 
Läs mer om oss på www.frisq.se och frisqholding.se 

 
KONTAKTINFORMATION 
. 

Martin Irding, VD FRISQ 
E-post: martin.irding@frisq.se  
 
FRISQ Holding AB (publ) 
Vasagatan 38, 111 20 Stockholm 
Tel +46 (0)8 120 131 21 
E-post: info@frisq.se 
Hemsida:  www.frisqholding.se  
Organisationsnummer: 556959-2867 
  
FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser 
Tel +46 (0)8 528 00 399 
  

http://www.frisq.se/
mailto:martin.irding@frisq.se
mailto:info@frisq.se
http://www.frisqholding.se/
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Koncernens resultaträkning
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4

Tkr 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 514 565 604 103 44 101 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0 0 739 992

Övriga rörelseintäkter 170 442 153 -4 8 3 0 0

Summa intäkter, exkl. aktiverat arbete 1 684 1 007 757 99 52 104 0 0

Tillväxt (%) vs föregående kvartal 67% 33% 665%

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -6 695 -7 174 -6 467 -5 378 -4 254 -3 193 -3 466 -3 376

Personalkostnader -3 232 -3 746 -3 422 -3 615 -3 151 -3 851 -3 720 -4 199

Avskrivningar -2 447 -2 133 -767 -767 -766 -767 -767 -35

Summa kostnader -12 374 -13 053 -10 656 -9 760 -8 171 -7 811 -7 953 -7 610

Rörelseresultat -10 690 -12 046 -9 899 -9 661 -8 119 -7 707 -7 214 -6 618

Finansnetto -1 -1 0 16 -2 0 0 1

Resultat efter finansiella poster -10 691 -12 047 -9 899 -9 645 -8 121 -7 707 -7 214 -6 617

Resultat före skatt -10 691 -12 047 -9 899 -9 645 -8 121 -7 707 -7 214 -6 617

Skatt 58 1 963 2 142 2 723 1 787 1 696 1 587 1 427

Periodens resultat -10 633 -10 084 -7 757 -6 922 -6 334 -6 011 -5 627 -5 190

Koncernens balansräkning
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4

Tkr 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 37 017 36 346 35 975 32 138 28 384 25 739 23 814 13 740

Goodwill 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490 104 490

Materiella anläggningstil lgångar 357 177 202 228 253 278 303 328

Uppskjuten skattefordran 20 936 20 879 18 915 16 773 14 050 12 264 10 582 10 131

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 077 2 374 4 1 0 0 0

Kortfristiga fordringar 4 828 4 394 4 493 3 578 3 301 2 461 2 605 1 471

Likvida medel 52 477 66 585 30 794 42 506 58 611 69 392 78 182 41 500

Summa tillgångar 221 182 232 873 195 243 199 717 209 090 214 624 219 976 171 660

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 986 986 846 846 841 841 841 721

Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 0 5 5 5 0

Övrigt ti l lskjutet kapital 289 543 289 178 239 640 239 640 239 666 239 666 239 666 190 711

Bal resultat inkl periodens resultat -76 736 -66 103 -56 019 -48 262 -41 340 -35 006 -28 995 -23 368

Summa eget kapital 213 793 224 061 184 467 192 224 199 172 205 506 211 517 168 064

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 331 3 379 4 496 934 2 627 2 408 839 1 293

Övriga kortfristiga skulder 5 058 5 433 6 280 6 559 7 291 6 710 7 620 2 303

Summa skulder 7 389 8 812 10 776 7 493 9 918 9 118 8 459 3 596

Summa eget kapital och skulder 221 182 232 873 195 243 199 717 209 090 214 624 219 976 171 660

KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG 
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  Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

Tkr juli-sept juli-sept   jan-sept jan-sept   jan-dec 

          
Rörelsens intäkter          
Nettoomsättning 1 514 44  2 683 145  248 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0  0 739  739 

Övriga rörelseintäkter 170 8  765 11  7 

Summa intäkter, exkl aktiverat arbete 1 684 52  3 448 156  255 

          
Rörelsens kostnader          
Övriga externa kostnader -6 695 -4 254  -20 336 -10 913  -16 291 

Personalkostnader -3 232 -3 151  -10 400 -10 722  -14 337 

Avskrivningar av materiella anläggnings-          
tillgångar och immateriella tillgångar -2 447 -766  -5 347 -2 300  -3 067 

Summa kostnader -12 374 -8 171  -36 083 -23 935  -33 695 

          
Rörelseresultat -10 690 -8 119  -32 635 -23 040  -32 701 

          
Finansnetto -1 -2  -2 -2  14 

Resultat efter finansiella poster -10 691 -8 121  -32 637 -23 042  -32 687 

          
Resultat före skatt -10 691 -8 121  -32 637 -23 042  -32 687 

          
Skatt på periodens resultat 58 1 787  4 163 5 070  7 793 

          
PERIODENS RESULTAT -10 633 -6 334   -28 474 -17 972   -24 894 

          
Resultat per aktie före/efter utspäd. (kr) -0,5 -0,4   -1,6 -1,1   -1,5 

 
Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat. 
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  2018 2017 2017 

Tkr 30-sep 30-sep 31-dec 

       

TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Balanserade utvecklingsutgifter 37 017 28 384 32 138 

Goodwill 104 490 104 490 104 490 

Materiella anläggningstillgångar 357 253 228 

Uppskjuten skattefordran 20 936 14 050 16 773 

     
Omsättningstillgångar     
Kundfordringar 1 077 1 4 

Kortfristiga fordringar 4 828 3 301 3 578 

Likvida medel 52 477 58 611 42 506 

Summa tillgångar 221 182 209 090 199 717 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Eget kapital     
Aktiekapital 986 841 846 

Ej registrerat aktiekapital 0 5 0 

Övrigt tillskjutet kapital  289 543 239 666 239 640 

Balanserat resultat inklusive årets resultat -76 736 -41 340 -48 262 

Summa eget kapital 213 793 199 172 192 224 

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 2 331 2 627 934 

Övriga kortfristiga skulder 5 058 7 291 6 559 

Summa skulder 7 389 9 918 7 493 

     
Summa eget kapital och skulder 221 182 209 090 199 717 
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  Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

Tkr jul-sep jul-sep   jan-sep jan-sep   jan-dec 

                

Ingående eget kapital  224 061 205 506  192 224 168 064  168 064 

Periodens resultat -10 633 -6 334  -28 474 -17 972  -24 894 

Transaktioner med aktieägare          
Nyemission 0 0  49 678 47 000  46 911 

Apportemission 0 0  0 2 080  2 080 
Emission med stöd av 
teckningsoptioner 365 0  365 0  0 

Teckningspremie för teckningsoptioner 0 0  0 0  63 

          
Utgående eget kapital  213 793 199 172   213 793 199 172   192 224 

               

I eget kapital ingår medel från den i maj 2018 genomförda emissionen om 53 123 Tkr reducerat med 
emissionskostnader om 3 445 Tkr. 

          

  Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

Tkr jul-sep jul-sep   jan-sep jan-sep   jan-dec 

               
Resultat efter finansiella poster -10 691 -8 121  -32 637 -23 042  -32 687 

Avskrivningar 2 447 766  5 347 2 300  3 067 

Betald skatt 0 0  0 0  0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, före förändring  
av rörelsekapital -8 244 -7 355  -27 290 -20 742  -29 620 

        
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital  -2 931 -39  -2 427 1 631  1 836 

         
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -11 175 -7 394  -29 717 -19 111  -27 784 
Kassaflöde från investerings-
verksamheten -3 298 -3 387  -10 355 -13 688  -18 184 
Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 365 0  50 043 49 910  46 974 

        
Periodens kassaflöde -14 108 -10 781  9 971 17 111  1 006 

        
Likvida medel vid periodens början 66 585 69 392  42 506 41 500  41 500 

Likvida medel vid periodens slut 52 477 58 611  52 477 58 611  42 506 
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  Koncernen   Moderbolaget 

  2018 2017 2017   2018 2017 2017 

  30-sep 30-sep 31-dec   30-sep 30-sep 31-dec 

Ställda säkerheter 200 200 200   Inga Inga Inga 

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga   Inga Inga Inga 

 

        

  Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

  jul-sep jul-sep   jan-sep jan-sep   jan-dec 

Ingående antal aktier 19 722 287 16 826 346   16 926 346 14 422 500   14 422 500 

Utgående antal aktier 19 722 287 16 826 346  19 722 287 16 826 346  16 926 346 

Pågående registrering av aktier 0 100 000  0 100 000  0 

          
Genomsnittl. antal aktier före utspädn. 19 722 287 16 826 346   18 267 988 15 945 925   16 243 764 

                

  Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

Tkr jul-sep jul-sep   jan-sep jan-sep   jan-dec 

Nettoomsättning 1 514 44  2 683 145  248 

Rörelseresultat  -10 690 -8 119  -32 635 -23 040  -32 701 

Resultat efter finansiella poster  -10 691 -8 121   -32 637 -23 042   -32 687 

Resultat per aktie före/efter utspädn., kr -0,5 -0,4   -1,6 -1,1   -1,5 

Eget kapital per aktie, kr 11 12   11 12   11 

Soliditet % 97% 95%   97% 95%   96% 

Aktiekurs på balansdagen, kr 21,8 19,5   21,8 19,5   26,4 

Antal anställda, medeltal 14 14  14 13   14 

Antal anställda, vid periodens slut 16 14   16 14   14 

 
Definitioner nyckeltal:  

  

Rörelseresultat:  
Resultat före finansnetto  
Resultat per aktie före utspädning: 
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda  
genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden före utspädning  
Resultat per aktie efter utspädning: 
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda  
genomsnittligaantalet utestående aktier under perioden efter utspädning  
Eget kapital per aktie:  
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut  
Soliditet:  
Eget kapital i procent av balansomslutningen 
Genomsnittligt antal anställda:  
Genomsnitt av antal anställda vid periodens utgång    
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG 

        

  Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

  2018 2017   2018 2017   2017 

Tkr jul-sep jul-sep   jan-sep jan-sep   jan-dec 

               
Rörelsens intäkter              
Nettoomsättning 550 600  1 750 1 650  2 250 

Övriga rörelseintäkter 171 0  766 2  2 

Summa intäkter 721 600  2 516 1 652  2 252 

           
Rörelsens kostnader          
Övriga externa kostnader -1 246 -259  -2 890 -885  -1 539 

Personalkostnader -223 -294  -665 -839  -774 

Summa kostnader -1 469 -553  -3 555 -1 724  -2 313 

          
Rörelseresultat -748 47  -1 039 -72  -61 

          
Finansnetto 0 0  0 0  16 

Resultat efter finansiella poster -748 47  -1 039 -72  -45 

          
Skatt på periodens resultat 0 -10  681 16  690  

         

PERIODENS RESULTAT -748 37   -358 -56   645 

 
Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat. 
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  2018 2017 2017 

Tkr 30-sep 30-sep 31-dec 

        

TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     
Finansiella anläggningstillgångar 196 490 166 491 166 491 

Uppskjuten skattefordran 2 070 716 1 390 

     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar 49 243 33 475 44 056 

Likvida medel 44 323 43 597 30 107 

Summa tillgångar 292 126 244 279 242 044 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 986 841 846 

Ej registrerat aktiekapital 0 5 0 

     

     
Fritt eget kapital     
Överkursfond 289 115 242 576 239 577 

Balanserat resultat inklusive årets resultat 560 154 918 

Summa eget kapital 290 661 243 576 241 341 

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 405 0 100 

Övriga kortfristiga skulder 1 060 703 603 

Summa skulder 1 465 703 703 

     
Summa eget kapital och skulder 292 126 244 279 242 044 

 
 
 

 
 
Denna information är sådan som FRISQ Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 klockan 08:00 
(CET). 
  
 
 
 
 

 

 


