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Statligt erkännande skapar möjligheter i en turbulent tid

VD-kommentar 
Under årets första tre månader genomförde vi en övertecknad 
företrädesemission om cirka 74,6 Mkr och många affärs-
utvecklingsinitiativ med kunder både i Sverige och utomlands. 
Vi tecknade en avsiktsförklaring med det prestigefulla universitets-
sjukhuset Dartmouth-Hitchcock Medical Center i USA. Men 
kvartalet kom också att innebära utmaningar på makronivå som få 
hade kunnat föreställa sig vid slutet av 2019 vilket innebar stora 
kortsiktiga omprioriteringar i vården. Jag talar givetvis om 
coronapandemin.

Pandemin har för oss inneburit förändringar i verksamheten. 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi trots den ansträngda 
situationen i samhället ser med stor tillförsikt på framtiden och 
behovet av en sammankopplad och effektiv vård. Mer om vårt 
perspektiv på pandemin går att läsa i den operationella 
uppdatering som utkom den 29 april 2020.

Att verka mot den ansträngda vårdsektorn har krävt en särskild 
lyhördhet till våra kunders behov och kapacitet. Våra 
försäljningsrutiner och det dagliga arbetet har behövt anpassas 
efter detta. Vissa dialoger har pausats samtidigt som andra 
accelererats med anledning av den ojämna belastningen i vården. 
Vi fortsätter arbeta enligt fokusområdena som presenterades i 
samband med emissionen tidigare i år.

Vi har under kvartalet sett en digital mobilisering från regionernas 
sida för att möta de nya behoven. En omställning som enligt SKR 
bedöms ha bestående effekter på vården och hastigheten i 
förnyelsen av offentlig sektor. I april utkom även 
huvudbetänkandet i den statliga utredningen “Samordnad 
utveckling för god och nära vård” i vilken FRISQ identifierades som 
den enda tekniska lösningen som hittills uppfyller behoven för 
patientkontraktet, en bärande del i regeringens vårdstrategi

Med stora utmaningar för samhället och vården framför oss ser vi 
fram emot att delta i vårdens utveckling och göra skillnad.

Martin Irding, VD FRISQ

Utvalda finansiella nyckeltal

Rörelseresultat: Resultat före finansnetto
Resultat per aktie: Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden 
Utvecklingsutgifter, aktiverade: Utgifter för produktutveckling som redovisats som tillgång i balansräkning
Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens utgång
Soliditet: Eget kapital uttryckt som procent av balansomslutningen 

Första kvartalet Helår

2020 2019 2019 2018
Tkr jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec
Nettoomsättning 567 568 1 936 5 255
Rörelseresultat -23 568 -16 311 -73 457 -46 273
Resultat per aktie, kr -0.8 -0.8 -3.2 -2.2
Utvecklingsutgifter, aktiverade 4 576 3 549 19 315 14 858
Kassaflöde 45 210 -20 213 -14 984 -617
Likvida medel 71 915 21 476 26 705 41 689
Eget kapital per aktie, kr 10 10 8 10
Soliditet % 94 93 92 93
Aktiekurs på  balansdagen, kr 10.0 18.4 14.2 18.2
Antal anställda vid periodens slut 33 19 33 17

Finansiell utveckling i sammandrag
Första kvartalet 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 0,6 Mkr (0,6)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,8 kr (-0,8)

Delårsrapport
Januari – mars 2020 

Väsentliga händelser under perioden
• Avsiktsförklaring tecknad med Dartmouth-Hitchcock Medical Center

avseende avtal för försäljning av standardprodukt
• FRISQ genomförde fullt garanterad företrädesemission om 7 175 460

aktier till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie med företrädesrätt för
Bolagets befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till 120%. Därtill
valde styrelsen att utnyttja överteckningsoption som gav möjlighet att
emittera ytterligare högst 1 111 111 aktier vilket sammanlagt innebar en
total emissionsvolym om cirka 74,6 Mkr före emissionskostnader.

• Årsstämman beslutade att implementera ett optionsprogram samt en
tillhörande nyemission om högst 320 000 aktier.

Väsentliga händelser efter perioden:

• Avtal tecknades med Lunds universitet för användning av FRISQ Care
• Den statliga utredningen “Samordnad utveckling för god och nära vård”

har identifierat FRISQ som den enda tekniska lösningen som hittills
uppfyller behoven för det så kallade patientkontraktet.

• USA-satsningen kvarstår som planerat men förskjuts något då Frisqs
initiala kunder och samarbetspartners behöver anpassa sin verksamhet
på kort sikt för att möta Covid-19. Vi räknar med att återuppta arbetet så
snart som covidsituationen är under kontroll på den amerikanska
östkusten.

• Bolaget står i nuläget kvar vid tidigare kommunicerade mål, men covid-
situationens oöverskådliga effekter på samhället i allmänhet och
sjukvården i synnerhet, gör att bolagets mål kan komma att revideras när
möjligheter och konsekvenser är mer överskådliga.

• Fokus på att utveckla och skala upp produkten, i enlighet med de
målsättningar som utfästes i samband med den nyligen genomföra
emissionen, kvarstår.

Finansiell utveckling i sammandrag
Finansiell utveckling januari – juni 2020
• Kassaflödet uppgick till 45,2 Mkr (-20,2)
• Likvida medel per 31 mars uppgick till 71,9 Mkr (21,5)

FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan vårdkedjans aktörer. Vår produkt 
underlättar och effektiviserar vårdpersonalens arbete samt ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård.

FRISQ – enda tekniska lösningen som uppfyller behoven för patientkontraktet
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Finansiell översikt
Koncernens intäkter och resultat, 
första kvartalet 2020
Koncernens neboomsäbning uppgick cll 0,6 Mkr (0,6). Kvartalets
neboomsäbning skiljer sig dock innehållsmässigt från föregående år i
och med ab den i år har en högre komponent av återkommande
licensbaserade intäkter. Neboomsäbningen är cll del säsongs-
beroende med tyngd mot slutet av året. Akcverat arbete för egen
räkning uppgick cll 1,8 Mkr (0). Övriga rörelseintäkter uppgick cll 0
Mkr (0,4) och avser primärt kommersiella innovaconsprojekt
finansierade av EU.

Koncernens kostnader exklusive avskrivningar, som i huvudsak avser
personal, utveckling och drig uppgick cll 19,8 Mkr (13,7).
Kostnadsökningen är primärt relaterad cll ökad akcvitet inom
produktutveckling, sälj och marknad, samt 2,2 Mkr relaterat cll
marknadsföringsakcviteter i samband med företrädesemissionen.

Totala avskrivningar av materiella och immateriella cllgångar uppgick
cll 6,2 Mkr (3,6). Den högre avskrivningen jämfört med samma period
föregående år är en;
• Direkt konsekvens av ökad akcvitet, och därmed större

avskrivningsbas, inom produktutveckling 2019 jämfört med 2018.
• Indirekt konsekvens av harmonisering av produkterbjudandet

föregående år, vilken resulterade i en förkortad förväntad
nybjandeperiod för akcverade cllgångar från 2017 och 2018.

Bolaget bedömer inte ab den rådande Covid-19 pandemin påverkar
värderingen av balanserade cllgångar.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick cll -23,6 Mkr (-16,4).
Finansnebot uppgick cll -0,1 Mkr (-0,1) och avser räntekostnader
hänförliga cll nybjanderäbscllgångar.
Skab på̊ resultatet i det första kvartalet uppgick cll 0,0 Mkr (0,0).

Kassaflöde och finansiell ställning
Under första kvartalet 2020 genererade koncernen eb negacvt
kassaflöde från den löpande verksamheten om -16,8 Mkr (-15,2) cll
följd av fokus på̊ utveckling och kommersialisering i kombinacon med
ännu begränsade intäkter.

Kassaflödet från förändring av rörelsekapital uppgick cll 0,6 Mkr
(-2,3) och från investeringsverksamheten -4,6 Mkr (-4,3), vilket främst
var relaterat cll akcverade utvecklingsutgiger. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick cll 66,6 Mkr (-0,8), och hänförs cll
den företrädesemissionen som genomförts under kvartalet.

Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick cll 71,9 Mkr (21,5). FRISQ
har fortsab ingen lånefinansiering då verksamheten finansieras
genom eget kapital. Det egna kapitalet vid kvartalets utgång uppgick
cll 231,0 Mkr (245,6) vilket motsvarar 10 kr (10) per akce.

Investeringar och utvecklingsutgi<er
Investeringar består primärt av utvecklingsutgiger relaterade cll
produkten FRISQ Care vilka för första kvartalet uppgick cll 4,6 Mkr
(3,5).

Medarbetare
Medeltalet anställda under första kvartalet uppgick cll 33 (19).
Vid kvartalets utgång, hade FRISQ 33 (19) anställda.

Moderbolaget
I moderbolaget FRISQ Holding AB bedrivs i huvudsak koncern-
förvaltning. Moderbolagets neboomsäbning uppgick cll 0,4 Mkr (0,4)
och rörelseresultatet cll -3,3 Mkr (-1,3) varav 2,2 Mkr relaterar cll
marknadsföringsakcviteter i samband med företrädesemissionen.
Neboomsäbningen avser fakturering cll doberbolag för administracva
tjänster. Kostnaderna i moderbolaget är primärt hänförliga cll utgiger
som drivs av ab bolaget är noterat på Nasdaq First North. De
finansiella anläggningscllgångarna i moderbolaget, som avser andelar
i doberbolagen, har under kvartalet ökat med 40 Mkr cll följd av
lämnat akceägarcllskob från moderbolaget.

OpAonsprogram
Samtliga program sygar cll ab säkerställa samstämmiga incitament för
akceägare och medarbetare. För yberligare informacon se
kommunikéer från respekcve års Årsstämmor.

Program 2018:1 i FRISQ Holding AB
Programmet, med högst 600 000 teckningsopconer, riktar sig cll
anställda och nyckelpersoner i koncernen. Opconerna har överlåcts
cll marknadspris enligt oberoende fastställd värdering. Teckning av
nyemiberade akcer kan ske under juni 2021. Varje opcon ger räb ab
teckna 1 akce cll kursen 44 kr per akce. Vid fullt utnybjande ökar
akcekapitalet med 29 994 kr. Teckningsopconerna är föremål för
sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Program 2017 - Riktad emission i FRISQ Holding AB
Per extra bolagsstämma den 7 mars 2017 beslutades om en riktad
emission av högst 1 100 000 teckningsopconer med räb ab senast den
31 maj 2022 teckna en ny akce i FRISQ cll en kurs om 0,05 kr
motsvarande akcens kvotvärde. Teckningsopconerna emiberades för
ab säkerställa FRISQ:s åtagande, om villkoren är uppfyllda, ab erlägga
clläggsköpeskilling avseende förvärvet av koncept för vårdprocesser
med cllhörande prototypkod.

Program 2020/2023 i FRISQ Holding AB
Programmet riktar sig cll styrelseledamoten Lars Björk och sygar cll
ab erbjuda ägande i Bolaget för hans betydande engagemang i eta-
bleringen av FRISQ i USA. Totalt kan han clldelas 300 000 tecknings-
opconer utan erläggande av opconspremie. Opconerna tjänas in
under tre år, och förutsäber akcvt deltagande som ledamot. Varje
opcon ger räb ab förvärva en ny akce i FRISQ cll en kurs om 11.44 kr
per akce senast den 15 april 2026. Teckningsopconerna är föremål för
sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Program 2020/2026 i FRISQ Holding AB - Riktad emission
För ab möjliggöra Bolagets leverans av akcer enligt Opconsprogram
2020/2023, samt täcka därmed sammanhängande kostnader, kan
högst 320 000 teckningsopconer emiberas. Vid fullt utnybjande ökar
akcekapitalet med 16 000 kronor. Räb ab teckna teckningsopcon-
erna, med avvikelse från akceägarnas företrädesräb, cllkommer
Koncernbolag, omfabar räben ab överlåta teckningsopconerna och
gäller inom samma cdsfönster och cll samma pris som Program
2020/2023. Teckningsopconerna är föremål för sedvanliga
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Baserat på det totala antalet utestående akcer om 32 204 773
inklusive 8 286 571 BTA:er per den 31 mars 2020 skulle, vid fullt
utnybjande av ovanstående opconsprogram inklusive den riktade
emissionen 2017, det totala antalet akcer öka med 6,3%.
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Redovisningsprinciper och övrig information

AkAen
FRISQ Holding AB:s akce handlas sedan den 12 oktober 2016 på̊
Nasdaq First North under kortnamnet FRISQ. Antal akcer i bolaget
per den 31 mars 2020 uppgick cll 32 204 773 inklusive 8 286 571
BTA:er.

Koncernstruktur
Per den 31 mars 2020 består koncernen av moderbolaget FRISQ
Holding AB, org.nr. 556959-2867 och de helägda doberbolagen FRISQ
AB, org.nr. 556783-5664 och FRISQ USA Holding Inc. Det senare
bolaget äger 100% av kapital och röster i FRISQ LLC. De amerikanska
doberbolagen är under etablering. Koncernens operacva verksamhet
bedrivs i FRISQ AB. Koncernen driver enbart eb rörelsesegment.

TransakAoner med närstående
Under första kvartalet har en styrelseledamot fakturerat sammanlagt
60 Tkr för konsultacon. Utöver deba har koncernen inga väsentliga
transakconer med närstående utöver löner och ersäbningar cll
styrelse och företagsledning.

Risker och osäkerhetsfaktorer
FRISQ är eb förhållandevis ungt utvecklingsbolag. Bolaget lanserade
under 2018 sina första kommersiella produkt och har ännu begränsad
intäktsgenerering. Det går därmed ännu inte ab dra långtgående
slutsatser om marknadens acceptans av produktera, eller förutspå̊
tydliga trender beträffande bolagets försäljnings- och
resultatutveckling. FRISQ är beroende av ab kunna ingå licens- och
samarbetsavtal och av eb antal cllstånd, ersäbningssystem samt
därcll hörande lagar, regelverk, myndighetsbeslut och praxis (vilka
kan förändras). FRISQ är vidare beroende av immateriella räqgheter
som är svåra ab skydda genom registrering. Ab FRISQ:s tekniska
plarormar har hög pålitlighet för ab säkerställa cllförlitlighet i
bolagets informaconshantering och skydd mot t ex intrång och
läckage är också̊ avgörande för den framcda utvecklingen. Dessutom
är FRISQ beroende av ab kunder/vårdpersonal finns cllgänglig för
implementering. Innan stabil intjäningsnivå uppnås, och så länge
produktutvecklingen fortgår, är FRISQ i behov av yberligare externa
kapitalcllskob.
Utöver den för cllfället rådande Covid-19 situaconen - och
omöjligheten i ab för cllfället förutse varakcgheten eller
omfabningen av vårdens behov ab fokusera på akutsjukvård - har
synen på̊ risker eller osäkerhetsfaktorer inte förändrats under det
första kvartalet 2020. För yberligare informacon, se risker och
osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen 2019.

Principer för delårsrapportens uppräHande
Denna delårsrapport har för koncernen uppräbats i enlighet med IAS
34. Delårsrapportering och Rådet för Finansiell Rapporterings
rekommendacon RFR 1, Kompleberande redovisningsregler för
koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har
använts som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och
moderbolaget, undantaget de förändrade redovisningsprinciper som
anges nedan. Moderbolagets rapportering är uppräbad i enlighet
med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet for Finansiell
Rapporterings rekommendacon RFR 2, Redovisning för juridiska
personer. För detaljerad informacon beträffande bolagets
redovisningsprinciper hänvisas cll årsredovisningen 2019.

Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper
Inga nya standarder/ändringar av standarder som påverkar bolaget
har träb i krag för räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2020.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras 27 augusc 2020
Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 12 november 2020
Bokslutskommunikén för helåret 2020 publiceras 25 februari 2021

Finansiella rapporter finns cllgängliga på bolagets hemsida
www.frisqholding.se samma dag som de publiceras.

Försäkran
Delårsrapporten har fastställts av styrelsen i FRISQ Holding AB den 7
maj 2020.
Styrelsens sammansäbning vid den cdpunkten: Mats Lindstrand
(ordförande), samt ordinarie ledamöter Lars Björk, Anna Frick, Åke
Hallman, Göran Hägglund och Per Egon Johansson.
Styrelsen och verkställande direktören, Marcn Irding, försäkrar ab
denna delårsrapport ger en räbvisande översikt av moderbolagets
och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

Utdelning
Ingen utdelning föreslås cll akceägarna. Först när bolaget uppnår
stabil lönsamhet kommer förslag om utdelning cll akceägare ab ske.

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

KontakAnformaAon
Mar9n Irding, VD FRISQ, E-post: marcn.irding@frisq.se 
Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm, Tel +46 (0)8 120 131 21 

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Cercfied Adviser E-post: info@fnca.se
Tel +46 (0)8 528 00 399

http://www.frisholding.se/
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens balansräkning i sammandrag

Koncernens finansiella rapportering

Första kvartalet Helår

2020 2019 2019 2018
Tkr jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec

Rörelsens intäkter
Neboomsäbning 567 568 1 936 5 255
Aktiverat arbete för egen räkning 1 823 0 5 026 0
Övriga rörelseintäkter 0 391 1 157 1 147

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -11 605 -8 694 -33 109 -28 397
Personalkostnader -8 183 -4 993 -24 375 -15 913
Av- och nedskrivningar av materiella anläggnings- -6 170 -3 583 -24 092
tillgångar och immateriella tillgångar -8 365
Summa kostnader -25 958 -17 270 -81 576 -52 675

Rörelseresultat -23 568 -16 311 -73 457 -46 273

Finansnetto -76 -114 -306 95

Resultat efter finansiella poster -23 644 -16 425 -73 763 -46 178

Resultat före skatt -23 644 -16 425 -73 763 -46 178

Skatt på periodens resultat 0 0 0 4 163
PERIODENS RESULTAT -23 644 -16 425 -73 763 -42 015
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag 0 0 5
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -23 644 -16 425 -73 758
Resultat per aktie före/efter utspädning (kr) -0.8 -0.8 -3.2 -2.2

2020 2019 2019 2018
Tkr 31-mar 31-mar 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter 36 992 39 633 37 665 38 760
Goodwill 104 490 104 490 104 490 104 490
Materiella anläggningstillgångar 7 331 10 363 7 599 762
Finansiella tillgångar 500 200 500 200
Uppskjuten skattefordran 20 936 20 936 20 936 20 936
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 281 2 717 1 305
Kortfristiga fordringar 4 434 67 011 5 030 6 455
Likvida medel 71 915 21 476 26 705 41 689

Summa tillgångar 246 879 264 111 203 642 214 597

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1 196 1 196 1 196 1 011
Ej registrerat aktiekapital 414 0 0
Övrigt tillskjutet kapital 417 024 351 067 350 686 289 652
Omräkningsreserv 5 0 5
Balanserat resultat inklusive årets resultat -187 683 -106 702 -164 040 -90 277
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 230 956 245 561 187 847
Summa eget kapital 230 956 245 561 187 847 200 386

Långfristiga skulder
Leasingskuld 3 216 5 864 3 382 0
Summa långfristiga skulder 3 216 5 864 3 382 0
Kortfristiga skulder
Leasingskuld 3 409 3 133 3 418 0
Leverantörsskulder 3 312 2 876 4 589 8 176
Övriga kortfristiga skulder 5 986 6 677 4 406 6 035
Summa kortfristiga skulder 12 707 12 686 12 413 14 211
Summa eget kapital och skulder 246 879 264 111 203 642 214 597
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Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Antal aktier

Första kvartalet Helår
2020 2019 2019 2018

Tkr jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec

Resultat efter finansiella poster -23 644 -16 425 -73 763 -46 178
Av- och nedskrivningar 6 170 3 583 24 092 8 365
Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 154 0
Betald skatt 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten,
före förändring av rörelsekapital -17 474 -12 842 -49 517 -37 813

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 635 -2 311 -3 204 2 728

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 839 -15 153 -52 721 -35 085
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 576 -4 300 -20 414 -15 521
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 66 625 -760 58 151 49 989
Periodens kassaflöde 45 210 -20 213 -14 984 -617

Likvida medel vid periodens början 26 705 41 689 41 689 42 306
Likvida medel vid periodens slut 71 915 21 476 26 705 41 689

Första kvartalet Helår
2020 2019 2019 2018

Tkr jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 187 847 200 386 200 386 192 224
Periodens resultat -23 644 -16 425 -73 763 -42 015
Övrigt totalresultat
Periodens omräkningsdifferens 
vid omräkning av utländska dotterbolag

0 0 5

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 66 753 61 600 61 219 49 678

Utgående eget kapital 230 956 245 561 187 847 200 386
I eget kapital ingår medel från den i februari 2020 genomförda företrädesemissionen om 74 662 Tkr reducerat med emissionskostnader om 7 909 Tkr. 

Första kvartalet Helår
2020 2019 2019 2018

jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec
Ingående antal aktier 23 918 202 20 218 202 20 218 202 16 926 346
Utgående antal aktier inklusive BTA:er 32 204 773 23 918 202 23 918 202 20 218 202

Varav BTA:er under registrering 8 286 571 0 0
Genomsnittligt antal aktier inklusive BTA:er 29 017 630 20 464 869 23 066 695 18 710 637

Betalda Tecknad Aktie (BTA)

Ställda säkerheter
Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2019 2020 2019 2019
Tkr 31-mars 31-mars 31-dec 31-mars 31-mars 31-dec
Pantsatta banktillgodohavanden 500 200 500 Inga Inga Inga
Nyttjanderättstillgångar, bilar 1 045 Inga 459 Inga Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga Inga Inga
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Moderbolagets finansiella rapportering

2020 2019 2019 2018
Tkr 31-mar 31-mar 31-dec 31-dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar 307 063 227 053 267 063 500

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 33 093 102 656 57 366 717
Likvida medel 68 576 19 076 20 541 26 705

Summa tillgångar 408 732 348 785 344 970 203 642

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 196 1 196 1 196 1 196
Ej registrerat aktiekapital 414 0 0 350 686
Fritt eget kapital -164 040
Överkursfond 416 772 350 816 350 435
Balanserat resultat inklusive årets resultat -11 159 -4 704 -7 900
Summa eget kapital 407 223 347 308 343 731 187 847
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 300 400 1 066
Övriga kortfristiga skulder 1 209 1 077 173 3 382
Summa kortfristiga skulder 1 509 1 477 1 239 12 413
Summa eget kapital och skulder 408 732 348 785 344 970 203 642

Första kvartalet Helår
2020 2019 2019 2018

Tkr jan-mars jan-mars jan-dec jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 450 450 2 200 5 255
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1 147
Summa intäkter 450 450 2 200

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 476 -1 485 -5 826 -28 397
Personalkostnader -236 -222 -895 -15 913
Summa kostnader -3 712 -1 707 -6 721 -52 675

Rörelseresultat -3 262 -1 257 -4 521 -46 273

Finansnetto 2 0 67 95
Resultat efter finansiella poster -3 260 -1 257 -4 454 -46 178

Resultat före skatt -3 260 -1 257 -4 454 -46 178

Skatt på periodens resultat 0 0 0 4 163
PERIODENS RESULTAT -3 260 -1 257 -4 454 -42 015


