
Crunchfish AB (publ), Bokslutskommuniké 2017

1

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI - DECEMBER 2017



Crunchfish AB (publ), Bokslutskommuniké 2017

2

Väsentliga händelser under kvartal fyra
• Företaget utökade och fördjupade samarbetet 

med kinesiska mobiltelefontillverkaren OPPO. 
• Crunchfish och amerikanska Vuzix Corporation 

ingick samarbete som innebär att Vuzix förinte-
grerar Crunchfishs mjukvara för geststyrning i 
företagets smarta AR-glasögon.

• Företaget tecknade ett samarbetsavtal med ett 
mindre europeiskt AR-bolag, vilka avser lansera 
nyutvecklade AR-produkter till företagsmarknaden 
under första halvåret 2018.

• Crunchfish beviljades ett amerikanskt patent som 
möjliggör strömsnål aktivering av kameran med 
hjälp av passiva sensorer. 

• Crunchfish ökade marknadsföringen av teknologin 
inom Connected AR gentemot m-handel. 

• Bolaget identifierade ett nytt användningsom-
råde för Crunchfish Connected ARTM teknologin, 
m-legitimering, vilket innebär en smidig och säker 
identifiering av individer i det fysiska rummet.

• Crunchfish beslutade att bilda ett helägt dotter-
bolag för verksamheten kring mobil närhetsbase-
rad interaktion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Crunchfish tecknade avtal med Prezi, som ger 

dem rätt att marknadsföra Crunchfishs mjukvara 
för geststyrning som en del av sin webbaserade 
presentationsplattform.

• Crunchfish fördjupade samarbetet med Nibiru, 
vilket innebär att Nibiru blir återförsäljare av 
Crunchfishs mjukvara och integrerar geststyrning 
som en komponent i sin mjukvaruplattform för AR/
VR produkter.

Siffror i korthet Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning, TSEK 1 943 2 009 3 203 2 690

Resultat före skatt, TSEK -5 017 -3 341 -20 812 -12 534

Resultat per aktie, SEK -0,33 -0,25 -1,35 -0,96

Soliditet, % 85 92 85 92

Kassa vid periodens utgång, TSEK 21 164 44 077 21 164 44 077
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Etablering av partnernätverk för AR-interaktion 
och kommersialisering av Connected AR

Väsentliga händelser under 2017
• Crunchfish etablerade ett nätverk av partners för 

Enterprise AR genom samarbeten med AR-aktö-
rerna Epson, ODG, Optinvent, GoerTek, LLVision 
och Nibiru.

• Brittiska Avantis Systems Ltd som erbjuder tek-
niklösningar till skolor, tecknade ett licensavtal för 
användning av bolagets geststyrningsteknik för sin 
utbildningsplattform ClassVR.

• Företaget utökade ytterligare den omfattande 
patentportföljen med nio beviljade patent.
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VD:s kommentar

Med ett tydligt fokus inom Augmented Reality (AR) 
har vi under senaste året ingått sju strategiskt viktiga 
partnerskap som positionerar oss som ledande global 
leverantör av mjukvara för geststyrning. Partnerska-
pen ger inte bara en ökad synlighet utan innebär också 
en väsentlig ökning av antalet sälj- och marknadsfö-
ringskanaler. Detta skapar goda förutsättningar för 
2018. 

Inom teknologiområdet Connected AR pågår arbe-
tet kring kommersialiseringen av teknologin som under 
året haft fokus mot mobil handel och sociala applika-
tioner. Vi marknadsför även Connected AR-teknologin 
inom industriell AR med koppling till AR glasögon för 
exempelvis servicetekniker där vi har ett unikt erbju-
dande. 

Efterfrågan på geststyrning ökar
Vi blir i allt större utsträckning kontaktade av företag 
som är intresserade av geststyrning för sina AR-lös-
ningar, vilket är glädjande. Marknaden mognar och 
alltfler inser att traditionella interaktionsmetoder inte 
alltid fungerar i AR glasögon och vill istället använda 
geststyrning. Den ökande efterfrågan innebär också 
att nya samarbeten öppnas upp där vårt senaste med 
amerikanska AR-glasögontillverkaren Vuzix är ett 
utmärkt exempel. Vuzix är en av industrins mest of-
fensiva aktörer, med produkter både för industrin och 
slutkonsument vilket innebär stor potential för oss. 
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Prezi med 85 miljoner användare väljer  
Crunchfish
Prezi är ett spännande bolag som med sin webbaserade 
presentationsplattform i kombination med vår gest-
styrningsmjukvara kommer att kunna skapa en intuitiv 
och dynamisk interaktion med presentationer. Prezi har 
85 miljoner användare och ges genom avtalet rätten 
att marknadsföra Crunchfishs geststyrningsmjukvara i 
sitt webbaserade presentationsprogram. 

Fördjupat samarbete med världens fjärde  
största telefontillverkare
Vi fortsätter vårt viktiga samarbete med kinesiska mo-
biltelefontillverkaren OPPO och kommer dessutom att 
fördjupa relationen genom att gemensamt arbeta med 
geststyrd interaktion kopplat till nästa generations 
hårdvarukomponenter. 

Fortsatt innovationskraft
Utöver att vi byggt upp ett brett samarbete bland 
tillverkare av AR-glasögon och positionerat oss inom 
mobil handel kännetecknades 2017 av ett flertal bety-
delsefulla innovationer och beviljade patent. Få svenska 
bolag i samma storlek har vår innovationskraft och 
framgång vad gäller sökta patent. 

Optimism kring framtiden
Tekniken och marknaden för AR i stort har under 2017 
tagit viktiga kliv framåt och mycket kommer att hända 
framöver kopplat till AR. Jag ser att 2018 kommer 
kunna bli året då användning av AR i mobilen tar fart 
och att användning av AR-glasögon inom industrin går 
från pilotinstallationer mot full utrullning. Vi kommer 
då att skapa ordentlig tillväxt inom AR/VR segmenten 
genom våra etablerade partnerskap och målmedvetna 
teknologiutveckling och visa marknaden att vi är den 
ledande aktören inom våra teknologiområden för AR.

”Sju strategiskt viktiga part-
nerskap positionerar oss som 

global leverantör.”
JOAKIM NYDEMARK, VD



Crunchfish AB (publ), Bokslutskommuniké 2017

4

Crunchfish i korthet
Crunchfish har sedan starten 2010 fokuserat på interaktion mellan människa och maskin. Företagets geststyr-
ningsteknologi, som idag finns installerad i miljontals smarta telefoner, gör det möjligt att styra funktioner med 
handgester. Företagets andra teknologi, Crunchfish Connected ARTM, är ett nytt sätt att upptäcka och kommu-
nicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Crunchfishs erbjudande är unikt genom möjligheten att i en 
kundlösning kunna kombinera de två interaktionsteknologierna inom geststyrning och mobila närhetsbaserade 
system och  adresserar de nya interaktionsbehov som uppstår i det paradigmskifte som AR/VR innebär.

Geststyrning för AR
Crunchfish utvecklar mjukvara som gör det möjligt att 
med handgester styra och interagera med AR-glasö-
gon, VR-enheter, mobiltelefoner och en mängd annan 
konsumentelektronik. Beröringsfri interaktion med 
gester är en självklar ersättare eller komplement till 
interaktionsmetoder som handkontroller, röststyrning 
och fysiska knappar.

Inom industrin lämpar sig geststyrning för AR-lös-
ningar speciellt väl genom att den erbjuder en snabb 
och enkel interaktion i ofta krävande arbetssituationer, 
vilket resulterar i en effektiv arbetsprocess och där-
med omedelbara kostnadsbesparingar.

Crunchfish erbjuder sin patenterade geststyrnings-
teknologi till tillverkare av AR-glasögon, leverantörer av 
AR-mjukvara, mobil AR samt systemintegratörer. Dessa 
adresserar i sin tur slutanvändarna vilka typiskt utgörs 
av konsumenter och företag inom industri och logistik. 

Connected AR för m-handel
Crunchfish Connected ARTM är en teknologi som möj-
liggör att man kan upptäcka och kommunicera med allt 
och alla som befinner sig i närheten. Den patenterade 
teknologin digitaliserar den närmaste omgivningen runt 
en människa eller en sak.

Teknologin skapar en rad nya interaktionsmöjlighe-
ter, som kan användas för bland annat mobilbetalning 
och närhetsbaserad marknadsföring i butik eller i 
möten mellan människor.

Initialt riktar sig bolaget till leverantörer av appar 
för handel, marknadsföring och olika sociala samman- 
hang som konferenser och dating. Potentiella använ- 
dare är bland annat kunder i butik och besökare på 
mässor och konferenser. Crunchfish adresserar även 
stora butikskedjor med egna mobila plånböcker samt 
alla typer av applikationsbolag som erbjuder eller vill 
erbjuda sömlös interaktion i butik.

Crunchfishs marknad
Marknadsundersökningsföretaget Tractica förutspår 
att den globala marknaden för smarta AR-glasögon 

kommer att växa från 150,000 sålda enheter år 2016 
till närmare 23 miljoner sålda enheter år 2022. Dessa 
volymer kommer att öka marknadsvärdet från cirka 
140 miljoner USD år 2016 till närmare 20 miljarder 
USD år 2022 avseende AR-hårdvara enligt Tracticas 
bedömning.
 Enligt Stratistics Market Research Consulting 
förväntas den globala marknaden för beröringsfri 
geststyrning överstiga 32 miljarder dollar år 2022, en 
tillväxt med en CAGR på cirka 26%.
 Idag är efterfrågan av geststyrning för AR-lösningar 
för industrin starkast i Europa och USA. Den kinesiska 
marknaden investerar dock mycket i AR, och Crunch-
fish bedömer att geststyrning för industrin kommer 
att växa starkt även där de närmaste åren. Även mobil 
AR i smartphones kopplad till verktyg som ARCore från 
Google kommer driva tillväxten inom AR och geststyr-
ning närmaste åren.

Antalet användare av närhetsbaserade mobilbe-
talningar förväntas enligt Ovums prognos mer än 
fördubblas varje år från 2016 till 2019, för att då 
överstiga en miljard användare globalt. 2020 förutspår 
WorldPay att mobilbetalningarna är fler än kortbetal-
ningarna.

Affärsmodell 
Crunchfishs geststyrningsteknologi licensieras till 
tillverkare av bland annat AR-glasögon, leverantörer av 
AR-mjukvaruplattformar och systemintegratörer.

Betalningsmodellen bygger oftast på royalty med 
betalning per producerad enhet. Även abonnemangs-
baserad modell tillämpas, där en månadsbetalning 
per enhet och/eller applikation innehållande bolagets 
mjukvara samt support ingår. 

För Connected AR erbjuds transaktionsbaserade 
affärsmodeller eller en modell kopplad till antal använ-
dare och i vilken omfattning teknologin används i en 
applikation. Även modeller baserade på reklamintäkter 
kan appliceras. 
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Kvartal fyra och helåret 2017
Omsättning och resultat för kvartal fyra
Nettoomsättningen uppgick till 1 943 (2 009) TSEK 
under fjärde kvartalet och rörelsens kostnader till  
9 971 (7 966) TSEK. EBITDA för perioden uppgick till  
-4 117 (-2 697) TSEK. Resultatet för fjärde kvartalet 
före skatt uppgick till -5 017 (-3 341) TSEK och har 
belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar 
om 879 (540) TSEK samt med materiella anläggnings-
tillgångar om 22 (18) TSEK.  

Förklaringarna till ökningen av rörelsens kostnader, 
och därmed även till ökningen av förlusten före skatt, 
är huvudsakligen att bolaget satsat större resurser på 
marknadsbearbetning samt att administrationskostna-
derna har ökat till följd av börsintroduktionen. 

Bolagets intäkter utgörs huvudsakligen av upfront- 
betalningar och erhållen royalty. När ett nytt avtal 
ingås erhåller bolaget vanligtvis en upfront-betalning 
som oftast ger kunden rätt att producera ett visst 
antal enheter med bolagets mjukvara. Produceras 
ytterligare enheter utgår en löpande royalty per 
producerad enhet. En upfront-betalning intäktsförs när 
teknologin överlämnas till kunden medan en löpande 
royalty intäktsförs vartefter den tjänas in. Eftersom 
bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och kundbasen 
ännu är begränsad får varje nytt avtal en stor effekt 
på redovisad nettoomsättning. Den kan därför variera 
relativt mycket från kvartal till kvartal. Royaltynivåer-
na är under uppbyggnad och kommer över tid bli det 
dominerande intäktsslaget. 

Under fjärde kvartalet 2017 ingick Crunchfish ett 
avtal som ger bolaget rätt till en upfront-betalning av 
licens som intäktsförts under kvartalet. Under fjärde 
kvartalet 2016 ingicks två avtal med upfront-betalning 
av licenser.

En av Crunchfishs kunder, Qingdao Hisense  
Communications Co, har som tidigare meddelats inte 
uppfyllt sina avtalade förpliktelser rörande rapporte-
ring och revision. Efter att Crunchfish vidtagit rättsliga 
åtgärder har kunden under fjärde kvartalet inlett 
förlikningsdiskussioner med Crunchfish.

Omsättning och resultat för helåret
Nettoomsättningen uppgick till 3 203 (2 690) TSEK för 
helåret och rörelsens kostnader till -33 393 (-25 335) 
TSEK. EBITDA för perioden uppgick till -17 274  
(-10 020) TSEK. 

Resultatet för helåret före skatt uppgick till  
-20 812 (-12 534) TSEK och har belastats med av-
skrivningar av materiella och immateriella tillgångar om 
3 182 (2 062) TSEK samt med materiella anläggnings-
tillgångar om 90 (87) TSEK.

Investeringar
Under fjärde kvartalet investerade bolaget 2 328  
(2 130) TSEK i immateriella anläggningstillgångar. 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 0 (41) TSEK. 

För helåret uppgick investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar till 7 602 (8 175) TSEK. Investe-
ringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under 
perioden till 0 (41) TSEK.

Likviditet och finansiering
Bolagets likvida medel vid utgången av fjärde kvartalet 
uppgick till 21 164 (44 077) TSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under perioden till -4 079 (-5 040) TSEK och för helår-
et till -14 938 (-13 197).

Personal
Per den 31 december 2017 uppgick antalet anställda 
till 20 (17) personer.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal olika riskfaktorer kan ha negativ påverkan på 
Crunchfishs verksamhet och bransch. Det är därför 
av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av 
bolagets tillväxtmöjligheter. Här hänvisas till Inbjudan 
till förvärv av aktier i Crunchfish AB (prospektet)
på sidan 12, som är tillgängligt på crunchfish.com. 

Närståendetransaktioner
Styrelsens ordförande Joachim Samuelsson har genom 
bolag fakturerat 824 Tkr under fjärde kvartalet 2017. 
För helåret 2017 har Joachim Samuelsson genom 
bolaget fakturerat 1 338 Tkr. Av fakturerat belopp 
för helåret avser 500 Tkr nedlagt arvode för år 2016. 
Ersättningen för år 2017 avser utfört arbete avseen-
de affärsutveckling och teknikområdet Connected AR 
samt ersättning för utveckling av bolagets patent- 
portfölj.
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Största aktieägare 
Nedanstående tabell visar Crunchfishs tio största 
ägare per 2017-12-29. 

Aktieägare Antal aktier Andel av  
  röster och kapital
Joachim Samuelsson 4 271 333 27,73%
Midroc Invest AB 3 036 336 19,71%
Svenska Handelsbanken 1 250 000 8,12%
Paul Cronholm 1 000 000 6,49%
Carlquist Holding AB 723 333 4,70%
Bluefin Ventures AB 452 000 2,93%
Nitrox Consulting AB 452 000 2,93%
Mikael Peterson med bolag 305 000 1,98%
Claes Capital Consulting AB 280 600 1,82%
Rippen AB 247 000 1,60%
Summa 12 017 602 78,02%
Övriga ägare 3 385 300 21,98%

Totalt 15 402 902 100,00%

Aktien
Crunchfishs aktie är listad på Nasdaq First North 
Stockholm under tickern ”CFISH”. 

Kommande rapportering
Crunchfish AB (publ) offentliggör en ekonomisk rapport 
vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är plane-
rad enligt nedan:
• Årsredovisning för 2017 avses att publiceras 

under vecka 15, 2018
• Delårsrapport januari – mars 2018 offentliggörs 8 

maj 2018, kl 08:30.
• Årsstämma 2018 hålls 8 maj. Tid och plats medde-

las senare.
• Halvårsrapport januari – juni 2018 offentliggörs 

24 augusti 2018, kl 08:30.
• Delårsrapport juli – september 2018 offentliggörs 

15 november 2018, kl 08:30.

Aktieägarmöten
• 27 september 2018, kl 18.30 håller Crunchfish 

företagspresentation hos Aktiespararna i Lysekil.
Ytterligare information finns i Finansiella kalendern i 
IR-sektionen på bolagets webbplats.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Revision
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor.

Bolagsuppgifter
Crunchfish AB (publ), organisationsnummer 556804-
6493, är ett aktiebolag med säte i Malmö. 

Information
Frågor gällande denna rapport besvaras av:
VD Joakim Nydemark
Tel: +46 706 351 609
ir@crunchfish.com

Crunchfish AB (publ)
Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
+46 706 351 609

Avlämnande av kvartalsrapport
Malmö, 13 februari 2018. Styrelsen och verkställande 
direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rätt-
visande översikt över företagets verksamhet, ställning 
och resultat.

Joachim Samuelsson (ordförande)
Joakim Nydmark (VD)
Stephan Carlquist
Göran Linder
Mikael Kretz
Patrik Olsson
Malte Zaunders

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är vald Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Infor-
mationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018.
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FINANSIELL REDOVISNING
RESULTATRÄKNING (SEK)
 Oktober - December Helår 

 2017 2016 2017 2016
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning  1 942 618 2 008 683 3 203 433 2 689 797
Aktiverat arbete för egen räkning  2 328 492 2 130 247 7 602 457 8 174 816
Övriga rörelseintäkter  682 016 571 318 2 040 985 2 301 301
Summa rörelsens intäkter  4 953 126 4 710 248 12 846 875 13 165 914
   
Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader  -4 995 184 -4 164 134 -15 511 976 -10 853 770
Personalkostnader  -3 981 466 -3 051 815 -14 324 041 -12 140 782
Avskrivningar av materiella och      
immateriella anläggningstillgångar  -900 500 -558 434 -3 271 992 -2 148 952
Övriga rörelsekostnader  -93 749 -191 720 -285 086 -191 720
Summa rörelsens kostnader  -9 970 899 -7 966 103 -33 393 095 -25 335 224
 
Rörelseresultat  -5 017 773 -3 255 855 -20 546 220 -12 169 310
 
Finansiella poster 
Ränteintäkter  737 51 234 8 544 58 910
Räntekostnader och liknande resultatposter  0 -135 942 -274 665 -423 709
Resultat från finansiella poster  737 -84 708 -266 121 -364 799

Resultat före skatt  -5 017 036 -3 340 563 -20 812 341 -12 534 109
 
Skatter 
Skatt på periodens resultat  0 0 0 0
   
Periodens resultat  -5 017 036 -3 340 563 -20 812 341 -12 534 109
   
Nyckeltal   
EBITDA  -4 117 273 -2 697 421 -17 274 228 -10 020 358
Resultat per aktie  -0,33 -0,25 -1,35 -0,96
Antal aktier, genomsnitt*  15 402 902 13 227 986 15 402 902 13 084 786
Antal aktier per balansdagen*  15 402 902 15 402 902 15 402 902 15 402 902
Resultat per aktie efter full utspädning  -0,31 -0,24 -1,29 -0,91
Antal aktier efter full utspädning genomsnitt*  16 077 902 14 069 653 16 077 902 13 749 786
Antal aktier efter full utspädning per balansdagen*  16 077 902 16 077 902 16 077 902 16 077 902
     
*Split 10:1 beslutades av årsstämman 2016-06-20 och registrerades av Bolagsverket 2016-08-23

Jämförelsetalen för helåret 2016 har beräknats som om spliten vore genomförd per 2016-01-01.
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BALANSRÄKNING (SEK)

 

Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utvecklingskostnader  18 655 457 14 519 666
Summa immateriella anläggningstillgångar  18 655 457 14 519 666
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier  131 938 222 350
Summa materiella anläggningstillgångar  131 938 222 350
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag  1 1
Andra långfristiga fordringar  373 000 0
Summa materiella anläggningstillgångar  373 001 1
   
Summa anläggningstillgångar  19 160 396 14 742 017
   
Omsättningstillgångar   
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  1 823 514 1 545 194
Övriga fordringar  984 111 2 038 662
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  991 788 1 415 303
Summa kortfristiga fordringar  3 799 413 4 999 159
   
Kassa och bank   
Kassa och bank  21 163 587 44 076 736
Summa kassa och bank  21 163 587 44 076 736
   
Summa omsättningstillgångar  24 963 000 49 075 895
   
Summa tillgångar  44 123 396 63 817 912
   
 

  2017-12-31 2016-12-31
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Eget kapital och skulder 
   
Eget kapital   
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  708 533 708 533
Fond utvecklingskostnader  13 310 920 7 510 595
Summa bundet eget kapital  14 019 453 8 219 128
   
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat   44 499 630 62 834 064
Årets resultat  -20 812 341 -12 534 109
Summa fritt eget kapital  23 687 289 50 299 955
   
Summa eget kapital  37 706 742 58 519 083
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  2 639 587 1 609 593
Övriga skulder   489 929 424 040
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 287 138 3 265 196
Summa kortfristiga skulder  6 416 654 5 298 829
   
Summa eget kapital och skulder  44 123 396 63 817 912
   
Nyckeltal   
Soliditet  85,5% 91,7%
Skuldsättningsgrad  0,0 0,0
Räntebärande nettoskuld  e.t. e.t. 

BALANSRÄKNING (SEK)
  2017-12-31 2016-12-31
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KASSAFLÖDESANALYS (SEK)

 
  2017 2016 2017 2016

Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat  -5 017 773 -3 255 855 -20 546 220 -12 169 310
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  980 213 738 087 3 557 078 1 855 394
Erhållen ränta m.m.  737 51 234 8 544 58 910
Erlagd ränta  0 -78 442 -274 665 -184 524
Betald inkomstskatt  0 0 0 0
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av rörelsekapital  -4 036 823 -2 544 976 -17 255 263 -10 439 530
     
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital     
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -1 432 041 -2 772 291 1 199 746 -2 313 873
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  1 389 844 277 323 1 117 825 -443 503
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4 079 020 -5 039 944 -14 937 692 -13 196 906
     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i teknikutveckling  -2 328 492 -2 130 247 -7 602 457 -8 174 816
Förvärv av inventarier  0 -40 782 0 -40 782
Erlagda depositioner  0 0 -373 000 0
     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 328 492 -2 171 029 -7 975 457 -8 215 598
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission  0 54 195 338 0 60 757 895
Återbetalning aktieägarlån  0 -5 700 000 0 0
Betalda teckningsoptionspremier  0 0 0 2 320
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 48 495 338 0 60 760 215
     
Förändring av likvida medel  -6 407 512 41 284 365 -22 913 149 39 347 711
Likvida medel vid årets början/periodens början  27 571 099 2 792 371 44 076 736 4 729 025
     
Likvida medel vid årets slut/periodens slut  21 163 587 44 076 736 21 163 587 44 076 736

 Oktober - December Helår
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (SEK)

 
  2017 2016 2017 2016
    
 
Eget kapital vid periodens början  42 723 778 1 656 808 58 519 083 10 846 602
    
Nyemission  0 65 247 480 0 65 248 912
Emissionskostnader  0 -5 044 642 0 -5 044 642
Teckningsoptioner  0 0 0 2 320
Periodens resultat  -5 017 036 -3 340 563 -20 812 341 -12 534 109
     
Eget kapital vid periodens utgång  37 706 742 58 519 083 37 706 742 58 519 083  
 

NYCKELTAL

EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under aktuell period

Resultat per aktie  Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under aktuell period där potentiella aktier  
efter full utspädning genom utgivna teckningsoptioner mm har räknats med

Soliditet Eget kapital vid periodens slut i procent av totala tillgångar vid periodens slut

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder vid periodens slut dividerat med eget kapital vid periodens slut

Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder vid periodens slut minus likvida medel vid periodens slut

 Oktober - December Helår
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