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Styrelsen och verkställande direktören för Crowdsoft Technology AB avger härmed rapport för 

perioden januari - mars 2017. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser 

motsvarande period föregående år. 

Januari – mars 2017 i korthet 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS) 

• Nettoomsättningen blev 65 (0) TSEK. 

• Rörelseresultat uppgick till -2 712 (-1 171) TSEK. 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 859 (-1 178) TSEK. 

• Soliditeten uppgick till 65 (38)%. 

• Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,01) SEK 

Väsentliga händelser under första kvartalet 
2017 

• Öppnar segment inom idrottstävlingar genom avtal med Stockholm Velothon/Ironman. 

• Säljer C-One till Gothia Cup, världens största fotbollsturnering för ungdomar. 

• Nyemission med företräde för aktieägarna om 25,9 miljoner kronor beslutades. 
Emissionen tillförde bolaget 21,4 miljoner kronor netto efter rapportperiodens utgång. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens 
utgång 

• Bolagets årsstämma den 18 maj 2017 beslutade i enlighet med valberedningens 
reviderade förslag att omvälja Urban Fagerstedt, Lennart Gillberg, Henrik Tjernberg 
och Lena Torlegård som styrelseledamöter samt att välja Sverker Littorin som ny 
styrelseledamot. Henrik Tjernberg omvaldes som styrelseordförande. 

 

  



Sida 03 
 

 

  
  

VD-kommentar  
C-One – kraften ligger på försäljning 

Vårt huvudfokus är försäljning och sedan vi i oktober ökade resurserna på säljsidan har mycket 

hänt. Vi har under första kvartalet ytterligare ökat fokus och resurser på försäljningsinsatserna. 

Under kvartalet har vi etablerat en process för att öka inflödet av potentiella kunder via vår 

web. En nyckel till detta är att skapa marknadsmaterial som på olika sätt ökar bolagets 

exponering, samt koppla detta till ett modernt CRM-system. Detta är på plats nu. 

Vi arbetar idag med än fler säljprocesser och effekten av satsningarna på försäljning stärks 

kontinuerligt. Vi är självklart inte nöjda med att vi inte kommit längre med kommersiella avtal till 

dags dato, men antalet kvalificerade dialoger är betydligt fler nu och valideringen av C-One 

tillämpningen för flertal behov stärks kontinuerligt. Vi kan konstatera att säljprocesserna är 

långa och vi gör allt vi kan för att så snabbt som möjligt komma vidare till avslut. Därför har vi 

lagt större fokus på ett mindre antal segment för att där kunna satsa med mer kraft och kunna 

arbeta igenom kopplingen mellan behov – lösning – affärsvärde mer noggrant. 

Att sätta människor som arbetar i en verksamhet i fokus som sensorer för att därigenom skapa 

lägesbild och samverkan är ett kostnadseffektivt sätt i jämförelse med existerande system. En 

grupp som samverkar skapar gemensamt lägesbild samtidigt som gruppen genom strukturerad 

kommunikation kan hantera avvikelser. Det är ett nytt sätt att tänka. Begreppen lägesbild och 

samverkan har senaste halvåret blivit nyckelbegrepp hos många av de kunder vi för 

diskussioner med. Att lösa problem på annorlunda sätt är innovativt, nydanande och 

utmanande. 

Bolaget har med stöd från aktieägare och garanter genomfört en nyemission om netto 21,4 

miljoner kronor. Dessa medel gör att vi kommer att kunna sätta ytterligare fokus på 

marknadsbearbetning och försäljning. 

Karolinska Universitetssjukhuset har C-One i drift sedan i höstas. Sjukhuset använder 

systemet för att hantera avvikelser och 

incidenter och sedan informera ledning och 

personal om incidenter och åtgärder. Vi 

arbetar kontinuerligt med Karolinska 

Universitetssjukhuset för att skapa tekniska 

och funktionella förutsättningar för att 

bredda användandet i termer av 

användare, organisationer och funktioner 

så att verksamheten får en än större nytta 

av systemet. Vi är även stolta över att C-
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One under våren har uppvisat stor stabilitet och felfri funktion när kommunikationsbehovet vid 

olika händelser varit mycket stort. 

Förberedelserna för C-One systemets användning inför sommarens Gothia cup är i full gång 

och vi kan konstatera att detta kommer att bli ett mycket intressant användningsfall för C-One. 

Trots de långa säljcyklerna är vi mycket positiva och bekräftelserna av att vi ligger rätt, att 

systemet har en innovativ och mycket intressant funktionalitet, ger oss stor motivation. 

Grunden till en tydligt skalbar affär är lagd med de processer vi byggt in i verksamheten. Alla 

vill att det skall lossna och vi tar steg hela tiden. 

Alf Eriksson 

VD 

Verksamhet 
Crowdsoft levererar säkerhetssystem som erbjuder nya möjligheter för övervakning, kontroll 

och händelseregistrering. Med hjälp av egenutvecklade applikationer för smartphones och en 

central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden, kan kontrollcentralerna för 

samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa en bild av inträffade 

störningar och effektivt dirigera korrigerande åtgärder och räddningsinsatser. Crowdsoft vänder 

sig till organisationer, företag och myndigheter. 

Marknad 
Crowdsoft verkar inom ett marknadssegment som betecknas ”Situational Awareness Systems 

(SAS)”. Enligt Research and Markets beräknas omsättningen för denna typ av system att öka 

med över 7% per år till att nå 17,4 miljarder dollar år 2020. De kunder som har nytta av 

systemen 1) förfogar över omfattande infrastruktur, exempelvis för produktion av varor, elkraft 

och transporter; 2) är exponerade mot allmänheten såsom exempelvis sjukhus, 

persontransporter, hotell, och köpcentra; eller 3) bedriver verksamhet som till stor del är mobil 

eller geografiskt spridd som inom detaljhandel, facility management, och bevakning eller en 

kombination av dessa. 
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Ekonomisk utveckling 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 65 (0) TSEK. 

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under första kvartalet till 1 554 (263) TSEK. Under 

perioden har testautomatisering införts för kvalitetshöjning av utvecklingsarbetet samt lösning 

för multipla moln, förfinad användaradministration samt effektivare case-hantering har tillförts 

kommunikationssystemet C-One. Rörelsens kostnader under första kvartalet uppgår till som 

4 331 (1 434) TSEK. Bland rörelsens kostnader ingår kostnader för utveckling av hemsida 

jämte digital säljstödjande marknadsföringsplattform, övriga försäljningskostnader, 

utvecklingskostnader samt personalkostnader. Avskrivningar på utvecklingskostnader skedde 

med 390 (0) TSEK. 

Rörelseresultat blev under kvartalet -2 712 (-1 171) TSEK. Resultat efter finansiella poster 

uppgick till -2 859 (-1 178) TSEK. 

Finansiell ställning 

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 1 246 TSEK. Koncernens 

egna kapital på balansdagen uppgick till 28 607 TSEK, jämfört med 10 094 TSEK vid 

årsskiftet. Moderbolagets egna kapital på balansdagen uppgick till 28 611 TSEK, jämfört med 

10 096 TSEK vid årsskiftet. 

Vid extra bolagsstämma den 2 mars 2017 beslutades att godkänna styrelsens beslut om 

nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Under mars 2017 genomfördes denna 

nyemission. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden hade erhållits för hela 

emissionsbeloppet. Genom nyemissionen tillfördes bolaget 25,9 miljoner kronor före 

emissionskostnader om ca 4,5 miljoner kronor, netto 21,4 miljoner kronor. Efter emissionen 

uppgår bolagets aktiekapital till 8 618 948,875 kronor med totalt 344 757 955 aktier. Medel från 

emissionen kommer användas till marknadsbearbetning och försäljning. 

Efter den genomförda nyemissionen i mars 2017 har bolaget tillräckligt med rörelsekapital för 

de närmsta 12 månaderna. Eventuellt ytterligare behov av extern kapitalanskaffning kan inte 

uteslutas. Detta kommer bero av bolagets utveckling och beslut avseende investeringar i den 

löpande verksamheten. Om ytterligare kapitalanskaffning inte kan genomföras när behov 

eventuellt föreligger kommer Bolaget överväga alternativa sätt att finansiera verksamheten. 

Detta inbegriper upptagande av lån, omförhandling av lånevillkor med långivare, förhandling 

med övriga leverantörer till Bolaget om senarelagd betalning eller nedskrivning av fordran samt 

neddragningar och besparingar i Bolagets löpande verksamhet. 
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Personal 
Antalet anställda vid periodens slut var 5 (1) personer. 

Aktien 
Antalet registrerade aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 215 473 722. Efter den 

genomförda nyemissionen uppgår antalet aktier till 344 757 954. Aktierna handlas på 

Aktietorget under kortnamnet CROWD med ISIN-kod SE0005937117. 

Koncern 
Bolaget är moderbolag i en koncern. Det helägda dotterbolaget Crowdsoft Nordic AB,  

556923-9394, bedriver ingen verksamhet utan äger endast teckningsoptioner i Bolaget. 

Redovisningsprinciper 
Bokslutskommunikén är upprättad i överensstämmelse med årsredovisningslagen, 

Bokföringsnämndens allmänna råd BNFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), 

samt i enlighet med Aktietorgets bestämmelser. I övrigt har samma redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som Crowdsofts verksamhet exponeras för är 

sammanfattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, 

teknologiutveckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov. Under innevarande period har 

inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad 

redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat prospekt, 

offentliggjort i mars 2017. 
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Resultaträkning – koncernen 
 

 

  

KONCERNEN 2017 2016 2016

RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar jan-dec

TKR
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 65 - 101

Aktiverat arbete för egen räkning 1 554 263 5 368

Summa intäkter 1 619 263 5 469

Rörelsens kostnader

Produktion och driftskostnader -38 -49 -172

Övriga externa kostnader -1 956 -1 128 -10 044

Personalkostnader -1 887 -201 -4 921

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -450 -56 -1 264

Rörelseresultat -2 712 -1 171 -10 932

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -147 -7 -719

Resultat före skatt -2 859 -1 178 -11 651

PERIODENS RESULTAT -2 859 -1 178 -11 651
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Balansräkning – koncernen 
 

 

  

KONCERNEN

BALANSRÄKNING 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TKR
TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 25 847 - -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 738 10 491 14 574

Licenser och varumärken 272 508 330

16 010 10 999 14 904

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 14 6

4 14 6

Summa anläggningstillgångar 16 014 11 013 14 910

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 54 - 27

Övriga fordringar 662 598 407

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 - 24

Kassa och bank 1 246 68 1 744

Summa omsättningstillgångar 1 986 666 2 202

SUMMA TILLGÅNGAR 43 847 11 679 17 112
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Koncernens egna kapital – specifikation 

 

 

 

KONCERNEN

BALANSRÄKNING 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TKR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 5 387 3 078 5 387

Övrigt tillskjutet kapital 50 829 15 604 29 456

Annat eget kapital inklusive årets resultat -27 609 -14 276 -24 749

Summa eget kapital 28 607 4 406 10 094

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 983 969 970

Övriga kortfristiga skulder 6 431 5 946 3 096

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 826 358 2 952

Summa skulder 15 240 7 273 7 018

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 847 11 679 17 112

KONCERNEN Aktie- Bundna Överkurs- Balanserat Årets

EGET KAPITAL kapital reserver fond resultat resultat

TKR
Belopp vid årets början 5 387 5 368 29 456 -18 466 -11 652

Pågående nyemission 25 857

Kostnader pågående nyemission -4 484

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter

  - aktiveringar innevarande period 1 554 -1 554

  - återföring avskrivningar tidigare aktiveringar -134 134

Resultatdisposition enligt förslag vid årsstämma -11 652 11 652

Årets resultat -2 859

Belopp vid årets slut 5 387 32 645 24 972 -31 538 -2 859
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Resultaträkning - moderbolaget 
 
 

MODERBOLAGET 2017  2016  2016 

RESULTATRÄKNING jan-mar  jan-mar  jan-dec 

TKR      

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 65  -  101 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 554  263  5 368 

Summa intäkter 1 619  263  5 469 

Rörelsens kostnader      

Produktion och driftskostnader -38  -49  -172 

Övriga externa kostnader -1 955  -1 127  -10 043 

Personalkostnader -1 887  -201  -4 921 

Av- och nedskrivningar av materiella och      

immateriella anläggningstillgångar -450  -56  -1 264 

Rörelseresultat -2 711  -1 170  -10 931 

Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0  0  0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -147  -7  -719 

Resultat före skatt -2 858  -1 177  -11 650 

PERIODENS RESULTAT -2 858  -1 177  -11 650 
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Balansräkning – moderbolaget 
 
 

 

MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TKR
TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 25 847 - -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 738 10 491 14 574

Licenser och varumärken 272 508 330

16 010 10 999 14 904

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4 14 6

4 14 6

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 50 50 50

50 50 50

Summa anläggningstillgångar 16 064 11 063 14 960

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 54 - 27

Fordringar hos koncernföretag 75 - 75

Övriga fordringar 662 598 407

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 - 24

Kassa och bank 1 125 54 1 622

Summa omsättningstillgångar 1 940 652 2 155

SUMMA TILLGÅNGAR 43 851 11 715 17 115
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Bolagets egna kapital – specifikation 

 

 

MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TKR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 387 3 078 5 387

Nyemission under registrering 25 857 - -

Fond för utvecklingsutgifter 6 788 - 5 368

38 032 3 078 10 755

Fritt eget kapital

Överkursfond 24 972 15 604 29 456

Balanserad förlust -31 535 -13 097 -18 465

Periodens resultat -2 858 -1 177 -11 650

-9 421 1 330 -659

Summa eget kapital 28 611 4 408 10 096

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 983 969 971

Skulder till koncernföretag - 70 -

Övriga kortfristiga skulder 6 431 5 910 3 096

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 826 358 2 952

Summa skulder 15 240 7 307 7 019

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 851 11 715 17 115

MODERBOLAGET Aktie- Bundna Överkurs- Balanserat Årets

EGET KAPITAL kapital reserver fond resultat resultat

TKR
Belopp vid årets början 5 387 5 368 29 456 -18 465 -11 650

Pågående nyemission 25 857

Kostnader pågående nyemission -4 484

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter

  - aktiveringar innevarande period 1 554 -1 554

  - återföring avskrivningar tidigare aktiveringar -134 134

Resultatdisposition enligt förslag vid årsstämma -11 650 11 650

Årets resultat -2 858

Belopp vid årets slut 5 387 32 645 24 972 -31 535 -2 858
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Kassaflödesanlys i sammandrag - koncern 
 

 

Kassaflödesanlys i sammandrag – moderb. 
 

 

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

 

 

 

KONCERNEN 2017 2016 2016

KASSAFLÖDESANALYS jan-mar jan-mar jan-dec

TKR
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 140 -2 180 -8 485

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 554 -324 -5 429

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 084 2 475 15 561

Periodens kassaflöde -498 -29 1 647

Likvida medel vid periodens början 1 744 97 97

Likvida medel vid periodens slut 1 246 68 1 744

MODERBOLAGET 2017 2016 2016

KASSAFLÖDESANALYS jan-mar jan-mar jan-dec

TKR
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 141 -2 178 -8 592

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 554 -324 -5 429

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 084 2 475 15 561

Periodens kassaflöde -497 -27 1 540

Likvida medel vid periodens början 1 622 82 82

Likvida medel vid periodens slut 1 125 55 1 622
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Nästa rapporttillfälle mm 

Kommande rapporter 

Halvårsrapport 2017, publiceras den 24 augusti 2017 

Kvartalsrapport för kvartal 3 2017, publiceras den 16 november 2017 

Bokslutskommuniké 2017, publiceras den 15 februari 2018 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande 

översikt av Bolagets verksamhet. 

 

Stockholm den 2017-05-18 

Crowdsoft Technology AB (publ) 

 

Styrelsen 

 

För ytterligare information kontakta: 

Alf Eriksson 

VD Crowdsoft Technology AB 

Tel +46 70 7107807 

Email: alf.eriksson@crowdsoft.com 

Denna information är sådan information som Crowdsoft Technology AB är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017. 

Företagsinformation 
CROWDSOFT TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866 

Tegelbacken 4A, besöksadress 
Box 13131, postadress 
103 03 Stockholm 

www.crowdsoft.com 


