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DELÅRSRAPPORT 1 APRIL – 30 JUNI 2018 
Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet 

Andra kvartalet 2018 
• Invuo-koncernens nettoomsättning 

uppgick till 30,9 Mkr (34,5) 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,1 

Mkr (-14,6), en förbättring med 38% 
• Resultat efter skatt uppgick till -30,4 Mkr 

(-16,8)  
• Resultat per aktie -0,37 kr (-0,29) 
• Kassaflöde före förändring av 

rörelsekapital uppgick till -28 Mkr (-59) 

Första halvåret 2018 
• Invuo-koncernens nettoomsättning 

uppgick till 59,4 Mkr (66,5) 
• Rörelseresultatet uppgick till -18,7 Mkr 

(-25,1) 
• Resultat efter skatt uppgick till -38,7 

Mkr (-28,3)  
• Resultat per aktie -0,47 kr (-0,48) 
• Kassaflöde före förändring av 

rörelsekapital uppgick till -34 Mkr (-64) 

Finansiellt sammandrag      
 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 
tkr 2018 2017 2018 2017 2017 
Nettoomsättning 30 916 34 513 59 371 66 455 127 157 
Rörelseresultat -9 122 -14 565 -18 650 -25 055 -72 231 
Rörelsemarginal neg neg neg neg neg 
Periodens resultat  -30 369 -16 758 -38 693 -28 299 -118 316 
Balansomslutning 104 737 263 339 104 737 263 339 163 189 
Resultat per aktie, före och efter utspädning* -0,37 -0,29 -0,47 -0,48 -2,01 
Soliditet 68% 30% 68% 30% 67% 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -28 213 -65 477 -22 212 -72 406 -104 936 
Balanserade utvecklingskostnader 4 454 -100 7 720 1 661 4 593 
Avskrivningar/Nedskrivningar -3 695 -698 -7 007 -1 332 -14 037 
Antal anställda vid periodens slut 47 45 47 45 39 
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VD‐KOMMENTAR 
Andra kvartalet 2018 var extremt utmanande för Invuos ledning och styrelse. AJ Groups oförmåga att 
tillhandahålla utlovade medel orsakade stor osäkerhet och innebar ett enormt tidsödande arbete. Lyckligtvis 
innebar försäljningen av finansiella tillgångar i maj om 17,5 MSEK att bolaget köpte sig kritiskt andrum. 
 
Vi ställdes inför stora utmaningar i vår verksamhet. Vad gäller eProducts är vi mycket glada att se 
verksamheten gå mot EBIT-vinst under andra kvartalet, vilket var över våra förväntningar. Detta har berott på 
en kombination av hård kostnadskontroll och innovativa inkomstgenererande åtgärder. Det ska noteras att 
detta är första gången i eProducts historia som affärsområdet har gått med vinst. Vår nya strategi ger resultat. 
Det kan tilläggas att denna prestation har åstadkommits trots bördan av ett antal stora kostnader i samband 
med den omstrukturering av bolaget som startade för ett år sedan. Det har endast varit genom enastående 
ledning och laganda som så många utmaningar har övervunnits. 
 
Ser vi in i andra halvåret för eProducts finns både plus och minus. På minussidan har vi fortfarande ett viktigt 
leverantörsavtal som kan komma att ändras i tredje kvartalet, vilket kan leda till något högre kostnader. År av 
underinvestering i IT av tidigare ledning måste dessutom hanteras. Vi måste även göra oss av med långvariga 
kreditåtaganden. På plussidan pågår ett antal initiativ för förbättring av intäkterna i kombination med fortsatt 
avveckling av förlustavtal. Vi är optimistiska att eProducts kan bli lönsamt under större delen av andra halvåret. 
 
MeaWallet stod inför mycket mer utmanande förhållanden under andra kvartalet än vad vi tidigare förväntat. 
För det första var Europas finansiella industri mer distraherade av GDPR-implementation än vad vi förväntat 
och många organisationer tryckte tillbaka investeringar mobila plånböcker till tredje/fjärde kvartalet. För det 
andra var planen att anställa inom marknadsföring och försäljning i MeaWallet inte möjlig på grund av AJ 
Groups underlåtenhet att tillhandahålla medel i april som utlovat. En annan nyckelfaktor under andra kvartalet 
som kommer förbli en faktor under kommande period är att alla finansiella institutioner över Europa, vare sig 
etablerade eller oetablerade, brottas med en marknad som utvecklas extremt snabbt. 
 
Även om vi inte längre förväntar oss minst 20 signerade kontrakt under 2018, förväntar vi oss ändå att 
MeaWallet kan signera omkring 15 kontrakt under året som helhet. Baserat på de tre ordrar som 
undertecknats till dagens datum betyder detta att vi förväntar oss att signera omkring ytterligare 12 ordrar 
fram till årsskiftet. Lyckligtvis har MeaWallet och dess anställda fortsatt att ligga i framkant gentemot 
marknaden och vi tror att denna styrka kommer bära frukt i tredje/fjärde kvartalet, inte bara för våra 
kärnprodukter utan också genom ett antal nya intäktskällor. 
 
Ser man övergripande på bolagets prestation, inklusive kostnadsreducerade insatser som fortsatte över hela 
Invuo och framförallt på huvudkontoret in i andra kvartalet, kan vi med självförtroende säga att bolaget aldrig 
har varit så slimmat som det är idag. 
 
Vår prognostiserade förmåga att med interna medel finansiera verksamheten fram till årsslutet 2018 har, 
såsom vi framförde i pressmeddelanden i maj, baserats på en förväntan om acceleration av MeaWallets 
signering av ordrar och att eProducts rör sig mot lönsamhet. Så är fortfarande fallet. I avsaknad av båda dessa 
faktorer och framförallt med beaktande av att MeaWallets ordersignering har gått trögare än väntat under 
andra kvartalet, kan ytterligare finansiering krävas tidigare än vad som angivits i tidigare prognoser. För att 
säkra en stabil ekonomisk situation för bolaget avser styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma för att söka 
mandat för anskaffning av ytterligare finansiering. 
 
 
John Longhurst 
Verkställande Direktör  
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Väsentliga händelser under kvartalet 

• Invuo informerar om osäkerhet kring det avtal som träffades med AJ Group, där AJ Group skulle 
investera ca 52 miljoner kronor i aktier samt förvärva SDS-lånen. Invuo bekräftade vid två tillfällen ny 
tidpunkt för AJ Groups transaktion samt mottagande av icke-återbetalningsbar deposition. Dessutom 
visade information från AJ Group som mottogs av Invuo att AJ Group skulle komma att försöka göra 
teckningsförbindelsen, som undertecknades i mars 2018, villkorad av nya krav som inte omfattades av 
den gällande teckningsförbindelsen. Den nya informationen tvingade ledningen och styrelsen att 
ompröva sannolikheten för att Invuo faktiskt skulle komma att erhålla medel i enlighet med villkoren i 
tekningsförbindelsen. Till följd främst av förseningarna i samband med AJ Groups förväntade 
investering försvagades Invuos likviditet kraftigt. 
 

• Den 22 maj meddelar Invuo beslut om att sälja tillgångar relaterade till Seamless Distribution Systems 
AB ("SDS") för totalt 17,5 miljoner kronor. Tillgångarna som såldes bestod av aktier i SDS motsvarande 
23,3% av aktierna i SDS, totalt 1 610 618 aktier, och låneåtaganden från SDS till Invuo (med ett 
nominellt värde på 35 miljoner kronor). Denna likviditetstillförsel gör det möjligt för Invuo att fortsätta 
verksamheten och att investera i sina två affärsområden, MeaWallet och eProducts och bolaget 
förväntar sig att kunna bibehålla tillräcklig likviditet för att kunna finansiera verksamheten åtminstone 
fram till utgången av 2018. 
 

• Invuo bekräftar att bolaget kommer att överväga att vidta rättsliga åtgärder till följd av den icke 
genomförda transaktionen med AJ Group Holdings Ltd ("AJ Group"). 
 

• Denny Sternad och Sheliza Jamal lämnar styrelsen den 17:e respektive 22:a maj.  
 
 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

• MeaWallet tecknar avtal med portugisisk bank för leverans av Mea Token Platform. Mea Token 
Platform kommer göra det möjligt för bankens kunder att göra digitala kontaktlösa kortbetalningar 
(tap & pay) genom bankens existerande mobila bankapplikation. Ordervärdet av kontraktet är ca  
€200 000 över en femårsperiod. 
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KONCERNEN 
Med koncernen avses nu den nya koncernen som innehåller segmenten MeaWallet (MEA B2B), eProducts och 
Group functions. Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet. 
 

Omsättning och resultat 
Andra kvartalets nettoomsättning uppgick till 30 916 (34 513) tkr, vilket är en minskning med 10% jämfört med 
samma period föregående år. Minskningen är hänförlig till eProducts och beror på en nedåtgående trend i 
kontantkortsmarknaden. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet eProducts med 90 (92) % och 10 (8) % 
på affärsområdet MEA B2B.   
 
Koncernens rörelseresultat uppgick till -9 122 (-14 565) tkr under det andra kvartalet, vilket innebär en 
resultatförbättring med 5 442 tkr jämfört med samma kvartal föregående år.  
 
Finansnettot uppgick till -21 599 (-2 228) tkr. De finansiella kostnaderna uppgick till -21 989 (-2 110) tkr och de 
finansiella intäkterna uppgick till 391 (118) tkr. De finansiella kostnaderna bestod främst i nedskrivning av det 
lån Invuo hade mot SDS, vilket medförde en kostnad på -20 733 tkr, medan de finansiella intäkterna avsåg 
ränteintäkter på lånet till SDS för perioden fram till försäljningen.  
 
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -30 369 (-16 758) tkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om -0,37 
(-0,29) kr.  
 

Anställda   
Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 47 (45). Utöver detta har Invuo 7 konsulter.  
 

Avskrivningar och investeringar 
Under kvartalet har investeringar gjorts till ett totalt värde av -8 002 (-311) tkr, varav 7 843 tkr avsåg 
investeringar i immateriella tillgångar och 159 tkr i materiella tillgångar. Avskrivningar för immateriella 
tillgångar uppgick till 3 335 (633) tkr och för materiella tillgångar till 360 (65) tkr.  
 

Kassaflöde och finansiell ställning  
Koncernens totala kassaflöde för det andra kvartalet förbättrades med 3 073 tkr jämfört med samma period 
föregående år och uppgick till 4 888 (1 815) tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 213 
(-65 477) tkr för det andra kvartalet.  
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten var under perioden 33 728 (1 005) tkr, och förklaras främst av 
avyttring av finansiella tillgångar relaterade till SDS. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till       
-627 (66 287) tkr.  
 
Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 11 533 (3 346) tkr.  
 
Invuos balansomslutning var 104 737 tkr per den 30 juni 2018 (263 339). Soliditeten uppgick till 68% jämfört 
med 30% per 30 juni 2017.  
 
Koncernen har inga räntebärande skulder till banker eller andra kreditinstitut. 
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Moderbolaget 
Invuo Technologies AB är moderbolag i Invuokoncernen. Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna 
tjänster till övriga koncernbolag, främst inom finans, ekonomi, affärsutveckling, administration och 
management. Under kvartalet uppgick moderbolagets nettoomsättning till 909 (1 095) tkr och periodens 
resultat till -30 300 (-28 526) tkr. Finansnettot i moderbolaget var -22 645 (-26 485) tkr, varav -20 733 tkr avsåg 
nedskrivning av lån till SDS. Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 7 051 (2 348) tkr. Antal anställda i 
moderbolaget uppgick till 1 (2) personer vid kvartalets slut.  
 

Transaktioner med närstående 
Koncernen har under perioden inte haft några väsentliga transaktioner med närstående, utöver sedvanliga 
transaktioner mellan koncernbolag och intresseföretag. Transaktionerna har skett till marknadsmässiga villkor. 

 
ÖVRIGT  
Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana 
de antagits av EU som presenterats i koncernens årsredovisning för 2017. Koncernens funktionella valuta är  
svenska kronor som även är rapporteringsvalutan. Denna rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Moderbolagets finansiella rapporter i sammandrag har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
 
Ändrade redovisningsprinciper från 2018 
 
Koncernen har börjat tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder från och 
med 1 januari 2018. 
 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering (IFRS 9) 
Den nya nedskrivningsmodellen innebär att reservering för kreditförluster avseende främst kund- och liknande 
fordringar tidigareläggs. Reservering görs för samtliga dessa fordringar motsvarande de kreditförluster som 
förväntas uppkomma under den återstående löptiden och inte bara för de fordringar som har uppvisat 
objektiva bevis på nedskrivningsbehov. 
 
Intäkter från kunder (IFRS 15) 
IFRS 15 är en heltäckande standard för att bestämma hur stora intäkter som ska redovisas och när dessa 
intäkter ska redovisas. Införandet av IFRS 15 har inte medfört någon effekt på koncernens finansiella rapporter 
utöver utökade upplysningskrav. Se tabell nedan avseende intäkternas fördelning.  
 
Moderbolagets och koncernens finansiella rapporter påverkas inte av övergången till IFRS 9 och IFRS 15. 
 
Nya redovisningsprinciper från 2019 
IFRS 16 Leasingavtal ersätter existerande IFRS relaterade till redovisning av leasingavtal, såsom IAS 17 
Leasingavtal och IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. Koncernen planerar att 
tillämpa standarden från den 1 januari 2019. IFRS 16 påverkar främst leasetagare och den centrala effekten är 
att alla leasingavtal som idag redovisas som operationella leasingavtal ska redovisas på ett sätt som liknar 
nuvarande redovisning av finansiella leasingavtal förutsatt att de uppfyller kraven för att redovisas som en 
lease i enlighet med IFRS 16. Standarden föreskriver en gemensam leasingstandard för redovisning av all 
leasing med undantag för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en löptid på högst 12 
månader. Det innebär att även för operationella leasingavtal behöver tillgång och skuld redovisas, med 
tillhörande redovisning av kostnader för avskrivningar och ränta – till skillnad mot idag då ingen redovisning 
sker av hyrd tillgång och relaterad skuld, och då leasingavgifterna periodiseras linjärt som leasingkostnad. 
Koncernen har påbörjat bedömningen av de potentiella effekterna på de finansiella rapporterna. Den hittills 
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identifierade mest väsentliga effekten är att koncernen kommer att behöva redovisa nya tillgångar och skulder 
för sina operationella leasingavtal gällande kontorslokaler vilket bland annat kommer att påverka nyckeltalen 
EBITDA och capex. Ytterligare information avseende faktiska effekter kommer att upplysas om när analysen är 
färdigställd vilket inte förväntas vara genomfört förrän under fjärde kvartalet 2018. 
 

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 
Invuos verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer där olika riskfaktorer kan påverka företaget. Dessa 
riskfaktorer kan innebära påverkan på bolagets förmåga att uppnå affärsmål. Invuo är i behov av ytterligare 
likviditet. Styrelsen monitorerar kontinuerligt bolagets finansieringssituation och kan använda olika metoder 
för att finansiera bolagets negativa kassaflöde.  
 
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Invuos lednings nuvarande 
förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad 
information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. 
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade 
informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och 
konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.  
Moderbolaget har en pågående tvist med Skatteverket, med maximal exponering om ca 6 Mkr. Detta belopp är 
inbetalt till Skatteverket och bolaget har även överklagat Skatteverkets beslut. Ett av koncernens dotterbolag 
har även en pågående skatterevision. 
 
För övriga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till redogörelsen i senaste årsredovisningen på 
sidorna 16-21 samt sidan 69.   
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SEGMENTSINFORMATION 
Invuos verksamhet består av två affärsområden – eProducts och MEA B2B. Group functions avser ej fördelade 
kostnader.  

  Nettoomsättning, tkr Nettoomsättningstillväxt jmf med fg år % 

  
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

2018 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2017 

MEA B2B 3 199  2 853  7 067  4 910  8 774  12% - 44% - - 

eProducts 27 717  31 660  52 304  61 545  118 383  neg neg neg neg neg 
Group 
functions  -             -               -               -               -    - - - - - 

Invuos 
koncern 30 916 34 513 59 371 66 455 127 157 neg neg neg neg neg 

 

 

  Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal % 

Total 
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

2018 2017 2018 2017  2017 2018 2017 2018 2017 2017 

MEA B2B -6 017  -2 934  -11 856  -6 001  -24 525  neg neg neg neg neg 

eProducts 121  -713  -57  -1 452  -4 551  0,44% neg neg neg neg 
Group 
functions -3 226  -10 918  -6 737  -17 602  -43 155  neg neg neg neg neg 

Invuos 
koncern -9 122 -14 565 -18 650 -25 055 -72 231 neg neg neg neg neg 

 

MeaWallet  

Försäljning 
MeaWallet har säkrat tre nya kontrakt under det första kvartalet 2018. Detta är under vår förväntan, men vi 
tror fortfarande att vi kan säkra totalt 15 nya kontrakt under 2018. 
 
Trots den inverkan av regelverk såsom PSD2 och GDPR, som tillfälligt flyttat bankernas fokus från mobila- och 
digitala betalningar, har vår pipeline ökat under perioden vilket indikerar en växande marknad. 
 
Som en del av vår förtroendestrategi gentemot våra kunder är det viktigt att leverera hög kvalité på utsatt tid 
och till överenskomna priser. Förtroende gör återkommande försäljning enklare. 
 

Leverans 
MeaWallets tjänst är byggd som en säker mellanprogramsplattform (middleware) för att möjliggöra snabb 
leverans av hög volym. Som planerat har leveranstiden blivit reducerad från 12 månader till cirka 4 månader. 
För tillfället kör MeaWallet nio kundprojekt parallellt. Detta innefattar projekt med MasterCard, Visa, American 
Express och nationella lokala projekt. I dagsläget levererar vi vår lösning både som en funktionstjänst (managed 
service) likväl som lokalinstallation (on premises). 
 

Marknaden 
Betalning är tråkigt, det måste vara enkelt och användarvänligt. Digitalisering gör betalningen enklare och 
säkrare, MeaWallet gör den mer användarvänlig. 
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Uppskattningsvis 440 miljoner personer kommer använda kontaktlösa betalningar under 2018 enligt Juniper 
Research. Apple Pay kommer att nästan dubbla sitt antal av digitala plånböcker till 2020, uppgående till 227 
miljoner. Samsung Pay och Google Pay kommer var för sig stå för 100 miljoner följt av nyare plånböcker såsom 
Garmin och Fitbit Pay. 
 
Den sammanlagda marknadsandelen för Apple, Samsung och Google kommer att nå 60% av användarna för 
globala mobila kontaktlösa betalningar till 2023. 
 
POS-godkännandet av kontaktlösa transaktioner kommer växa till nästan 100% under kommande två år, vilket 
gör mobila betalningar till något som varje utgivare måste stödja. 
 

MeaWallets position 
MeaWallet är inte ett uppstartsbolag utan ett uppskalningsföretag. Med runt 40 anställda har MeaWallet ett 
unikt läge på marknaden med nära samarbete med Mastercard, Visa och American Express. MeaWallet finns 
nu med slutanvändare i 23 länder och fortsätter att växa in på nya marknader. Vår huvudmarknad är Europa 
och Mellanöstern. MeaWallet är en av få företag i världen som erbjuder godkända betalningslösningar för både 
OEM Pay och i app/bankbetalningar. 
 

Produkter 
MeaWallet tillhandahåller för närvarande vår Mea Token Platform till banker för tokenisering av deras 
kortportfölj. Fokuset för det första halvåret har varit att bygga vår Mea Token Platform för att fullt ut stödja 
den senaste specifikationen från Mastercard, Visa och American Express. Detta har lett till att vår plattform och 
SDK har blivit en av de första fullt godkända Mastercard Cloud-Based Payments 2.0-lösningen i världen. 
 
Med den nyligen annonserade Secure Remote Commerce (SRC) från det ledande betalningssystemet, har 
MeaWallet inkluderat support för det i vår produktplan. SRC möjliggör tokeniserade transaktioner vid 
internetköp och i applikationer för att förbättra transaktionssäkerhet och användarupplevelsen vid 
internetköp. 
 
Tillsammans med detta har MeaWallet även börjat arbeta med ett flertal nya produkter för att expandera vår 
produktportfölj för att vara bättre förberedda på förändringar i marknaden. Detta har resulterat i två produkter 
som vi just nu utformar; Mea Token Management och Mea Spend Control. Mea Token Management är en 
produkt som möjliggör token push provisionering och Mea Spend Controll är en kontrollfunktion för 
konsumenter att ha full kontroll över alla deras tokens med uttagsgränser, begränsa köptyper och andra 
kontrollfunktioner. 
 

Produktberedskap och certifieringar 
MeaWallets plattform är byggt som en säker middleware plattform. För de första bankerna spenderade vi 12 
månader på att möjliggöra plattformen. Under 2018 har detta reducerats till 4 månader och planen är att 
reducera detta ner till veckor. 
 
I juli 2018 mottog MeaWallet Mastercard Cloud-Based Payments 2.0 intyg för vår backend och SDK som en av 
dom första digitala försäljarna i världen. MeaWallet har framgångsrikt fullföljt American Express SDK 
säkerhetsutvärdering. 
 

Nya tjänster 
Under 2017 – 2018 har vi sett många nya tjänster från systemen. Secure Remote Commerce har åtagits av alla 
ledande betalningssystem, Merchant Tokenization är på uppgång och Token control services lanseras av alla 
ledande system. MeaWallet har Secure Remote Commerce support i våra system och vi bygger just nu 
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produkter för multi-systemfunktioner för att kontrollera, hantera samt sätta uttagsgränser för tokens. Detta 
kommer att stödjas av våra nya produkter; Mea Token Management och Mea Spend Control. 
 

Organisation 
MeaWallets lednings-, produkt- och administrationsteam är beläget i Norge. Utveckling och projektledning är 
beläget i Lettland. Vi har även fältkontor i England, Polen och Portugal. MeaWallet hade 26 anställda i januari, i 
slutet av juni var vi 39 anställda. MeaWallet kommer fortsätta växa under 2018 – 2019 för att fullgöra den 
existerande och nya strategin. 
 

Utökad tillväxtstrategi 
Tokenisering har blivit en handelsvara snabbare än väntat. Det har dock även lanserats många nya tjänster från 
systemen, vilket kommer ge oss en ökad omsättning. MeaWallet kommer leverera dessa nya tjänster och 
dessutom utöka produktportföljen. Ledningsgruppen har arbetat med en utökad strategi för att säkra framtida 
tillväxt för bolaget. Den nya strategin inkluderar en bredare uppsättning av produkter till samma typ av kunder. 
En ny strategiplan kommer att presenteras i Q3 2018. 
 
 

eProducts 

eProducts agerar som distributör av digitala produkter på tre olika marknader; Danmark, Grönland och Sverige.  
 
I Danmark har vi gjort stora förbättringar under andra kvartalet, främst när det kommer till nedskärning av 
kostnader samt vidarefakturering av kostnader. Vi undersöker möjligheterna att på olika sätt kontakta 
slutanvändarna i Danmark direkt vilket kommer att öka våra marginaler avsevärt. 
 
Grönland är fortfarande en intressant och viktig marknad för oss och under de kommande kvartalen hoppas vi 
öka såväl vår marknadsandel som intäkter med hjälp av nya produkter.  
 
Med de utökade aktiviteterna under andra kvartalet har vi en bra grund att fortsätta bygga vidare på. Med flera 
pågående dialoger med både potentiella kunder, operatörer och tjänsteleverantörer strävar vi efter lönsamhet 
under kommande kvartal.  
 
Sverige har varit och är fortfarande vår primära och största marknad. Efter att ha gjort några grundläggande 
förändringar, huvudsakligen på kundsidan där vi har höjt serviceavgifterna, vidarefakturerat kostnader samt 
blivit av med icke lönsamma kunder, har eProducts som bolag flyttats fram till en position där vi har blivit 
lönsamma och det är tidigare än förväntat.  
 
Under de senaste 6 månaderna har eProducts arbetat hårt för att bygga en plattform som gör att företaget kan 
stå på egna ben med ett positivt kassaflöde. Det har nu lyckats främst genom att utforska möjligheterna med 
våra befintliga kunder och minska kostnaderna på alla nivåer. Fokus kommer nu att riktas mot vår pipeline för 
att ta nästa steg till att bli ett lönsamt företag. Alla nya affärer som vi tar nu kommer att ha en direkt inverkan 
på vår sista rad.  
 
När vi går in i tredje kvartalet gör vi det med förväntningarna att nå ut till befintliga och nya kunder på alla våra 
marknader med nya intressanta produkter som hjälper både dem och oss att öka intäkterna. Att utforska 
möjligheten att nå ut direkt till konsumenterna och att skära ett steg i distributionskedjan kommer även vara 
en prioritet. 
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FINANSIELL INFORMATION – KONCERNEN 
Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet 

 
 

Koncernens rapport över totalresultat 
    

 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 
tkr 2018 2017 2018 2017 2017 

        
Nettoomsättning 30 916 34 513 59 371 66 455 127 157 

Övriga rörelseintäkter 1 001 -369 2 017 -187 8 
Materialkostnader -27 832 -30 921 -53 080 -59 602 -115 809 

Övriga externa kostnader -876 -5 278 -2 530 -7 983 -18 766 
varav aktiverade utvecklingskostnader 4 454 -100 7 720 1 661 4 593 
Personalkostnader -8 636 -10 791 -17 421 -20 997 -48 179 
Avskrivningar/Nedskrivningar -3 695 -698 -7 007 -1 332 -14 037 

Övriga rörelsekostnader - -1 021 - -1 409 -2 605 
Rörelseresultat -9 122 -14 565 -18 650 -25 055 -72 231 

Finansnetto -21 599 -2 228 -20 712 -3 316 -18 988 
Resultat före skatt -30 721 -16 793 -39 362 -28 371 -91 219 

Inkomstskatt 352 35 669 72 -27 097 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -30 369 -16 758 -38 693 -28 299 -118 316 

Periodens resultat från avvecklad verksamhet och 
verksamhet under försäljning - -21 397 - -35 084 50 590 

- varav SDS - 52 - 6 282 160 548 
- varav SEQR B2C - -21 278 - -41 016 -93 056 
- varav eProducts Latvia - -170 - -350 -16 902 

Periodens resultat -30 369 -38 155 -38 693 -63 383 -67 726 
        

ÖVRIGT TOTALRESULTAT        
Valutakursdifferenser 906 -1 226 1 742 -1 360 -1 299 
Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare -29 463 -39 381 -36 951 -64 743 -69 025 
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Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet 
 

Koncernens balansräkning    
 30 juni 30 juni 31 dec 
tkr 2018 2017 2017 
TILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar 53 273 54 521 48 240 
- varav goodwill 8 186 6 184 7 655 
- varav balanserade utvecklingskostnader 27 728 27 092 22 384 
- varav kundavtal - 563 - 
- varav övriga immateriella tillgångar 17 359 20 682 18 201 
Materiella anläggningstillgångar 1 634 8 671 2 313 
Innehav redovisade med kapitalandelsmetoden - - 161 
Uppskjuten skattefordran - 27 757 - 
Andra långfristiga fordringar 7 486 37 474 
Lager av färdiga varor 1 755 2 715 2 831 
Kundfordringar 15 196 15 959 13 762 
Övriga fordringar 14 438 11 439 47 423 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 901 7 505 7 542 
Likvida medel 11 533 3 347 3 443 
Totala tillgångar som innehas för försäljning  -  130 938 - 
- varav  SDS  -  60 963 - 
- varav SEQR B2C  -  66 691 - 
- varav eProducts Latvia  -  3 283 - 
Summa tillgångar 104 737 263 339 163 189 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital 71 142 77 741 108 716 
Avsättningar 149 169 143 
Övriga långfristiga skulder 125 66 127 125 
Uppskjuten skatteskuld 4 114 67 4 470 
Leverantörsskulder 15 805 24 506 23 273 
Aktuella skatteskulder - 284 12 
Övriga kortfristiga skulder 7 052 47 006 4 387 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 350 10 924 22 063 
Totala skulder som innehas för försäljning - 36 515 - 
- varav SDS - 16 969 - 
- varav SEQR B2C - 16 952 - 
- varav eProducts Latvia - 2 593 - 
Summa eget kapital och skulder 104 737 263 339 163 189 

 
 
 

Koncernens förändring av eget kapital    
 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
tkr 2018 2017 2018 2017 2017 
Vid periodens början 101 137 110 761 108 716 135 762 135 762 
Periodens totalresultat -29 463 -39 381 -36 951 -64 743 -69 025 
Nyemission - - - - 41 975 
Emissionskostnader -532 - -623 - -5 995 
Omklassificering - - - - -1 
Optionsprogram - 361 - 722 - 
Försäljning av egna aktier -                   6 000    - 6 000                   6 000    
Vid periodens slut 71 142 77 741 71 142 77 741 108 716 
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Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet 

Koncernens rapport över kassaflöden 
     

 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 
tkr 2018 2017 2018 2017 2017 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -27 804 -58 876 -34 417 -63 863 -76 025 
Förändring av rörelsekapital -409 -6 601 12 205 -8 543 -28 911 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -28 213 -65 477 -22 212 -72 406 -104 936 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 33 728 1 005 26 997 529 136 771 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -627 66 287 3 546 66 418 -590 
Periodens kassaflöde 4 888 1 815 8 331 -5 459 31 245 
Avgår kassaflöde för avyttrad verksamhet - - - - -36 133 
Likvida medel vid periodens början 6 737 1 368 3 443 8 663 8 663 
Kursdifferens likvida medel -92 163 -241 143 -333 
Likvida medel vid periodens slut 11 533 3 346 11 533 3 347 3 443 

 
 
 
 
 

Nyckeltal      
 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår 
  2018 2017 2018 2017 2017 
Avkastning på eget kapital  neg neg neg neg neg 
Resultat per aktie, före och efter utspädning  -0,37 -0,29 -0,47 -0,48 -2,01 
Rörelseresultat, tkr -9 122 -14 565 -18 650 -25 055 -72 231 
Nettoomsättningstillväxt (jämfört med samma period föregående år) neg neg neg neg neg 
Rörelsemarginal  neg neg neg neg neg 
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 82 084 955 58 765 305 82 084 955 58 765 305 58 830 082 
Kassalikviditet 165% 46% 165% 46% 145% 
Soliditet 68% 30% 68% 30% 67% 
Eget kapital, tkr 71 142 77 741 71 142 77 741 108 716 
Eget kapital per aktie 0,87 1,32 0,87 1,32 1,32 
Antal anställda vid periodens slut 47 45 47 45 39 

 
 
 
 
 

Kvartalsöversikt       

  Kv 4 2016 Kv 1 2017 Kv 2 2017 Kv 3 2017 Kv 4 2017 Kv 1 2018 Kv 2 2018 
Nettoomsättning, tkr 34 064 31 942 34 513 31 541 29 161 28 456 30 916 
Rörelseresultat, tkr -4 137 -10 489 -14 566 -33 500 -13 676 -9 529 -9 122 
Resultat per aktie, före och efter 
utspädning  

-0,10 -0,43 -0,65 -1,07 -0,46 -0,10 -0,37 

Nettoomsättningstillväxt (jmf med fg 
kvartal) neg neg 8% neg neg neg neg 

Kassalikviditet 42% 44% 46% 88% 145% 144% 165% 
Soliditet 54% 44% 30% 68% 67% 75% 68% 
Eget kapital, tkr 135 762 110 761 77 741 128 875 108 716 101 137 71 142 
Eget kapital per aktie 2,25 1,88 1,32 2,19 1,32 1,23 0,87 
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FINANSIELL INFORMATION–MODERBOLAGET 
 
 

Moderbolagets resultaträkning     
 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
tkr 2018 2017 2018 2017 2017 
Nettoomsättning 909 1 095 1 819 2 190 4 128 
Övriga rörelseintäkter - - - - 5 
Rörelsens kostnader -8 564 -3 136 -15 912 -7 422 -23 869 
Rörelseresultat -7 654 -2 041 -14 093 -5 232 -19 736 
Finansnetto -22 645 -26 485 -21 747 -34 076 3 818 
Resultat före skatt -30 300 -28 526 -35 840 -39 308 -15 918 
Inkomstskatt - - - - -12 225 
Periodens resultat -30 300 -28 526 -35 840 -39 308 -28 143 

 
 
 
 
 

Moderbolagets balansräkning    
 30 juni 30 juni 31 dec 
tkr 2018 2017 2017 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar 26 580 17 346 63 741 
Summa omsättningstillgångar 72 204 154 288 87 898 

Summa tillgångar 98 783 171 634 151 639 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital 68 008 62 109 104 472 
Kortfristiga skulder 30 776 109 525 47 167 
Summa eget kapital och skulder 98 783 171 634 151 639 

     
Ställda säkerheter - - - 
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga 
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Invuos aktie april - juni 2018                          
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                                                                                 

Invuo  

Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten 
bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under 
varumärket MeaWallet™ och distribution av eProdukter. www.invuo.com 
 
Invuos delårsrapport för perioden april till juni har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 18 juli 
2018. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
 
 

Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören för Invuo Technologies AB (publ) försäkrar att delårsrapporten ger en 
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Stockholm den 18 juli 2018 
 
 
 
 
Tomas Jalling   Petra Sas    
Styrelseordförande  Styrelseledamot  
 
 
 
 
Robin Saunders                                      John Longhurst       
Styrelseledamot   VD 
 
 
 
 
Invuo Technologies AB (publ) org.nr 556610–2660  
All information publiceras på www.invuo.com omedelbart efter offentliggörandet. 
 
 
 
Kontakt 
För mer information vänligen kontakta 
Martin Schedin, CFO/IR 
martin.schedin@invuo.com  
+46 8 564 878 00 
  

Kursutveckling andra kvartalet -68,26% 
Kortnamn  INVUO                                                       
Börsvärde (30 juni) 60 Mkr  
Högsta kurs  2,35 kr                                                                                                         
Lägsta kurs   0,54 kr                                                      
Totalt antal aktier (30 juni)        82 084 955 
 

Kommande rapporttillfällen: 
22 nov 2018 Rapport för tredje kvartalet 
14 feb 2019 Bokslutskommuniké 
21 mar 2019 Årsredovisning 2018 
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Definitioner  
Avkastning på eget kapital (%) 
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Inkluderas för att investerare ska kunna skapa sig en bild av 
avkastningen på det egna kapitalet. 
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 
Antal aktier i genomsnitt före och efter utspädning. Inkluderas för att investerare ska kunna skapa sig en bild av hur antalet 
aktier förändrats över tid. 
Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 
Nettoomsättningstillväxt 
Nettoomsättning jämfört med föregående period i procent. 
Resultat per aktie, före och efter utspädning 
Periodens resultat hänförligt till Bolagets aktieägare dividerat med periodens genomsnittliga antal aktier före och efter 
utspädning. Inkluderas för att investerare ska kunna skapa sig en bild av resultat per aktie under perioden. 
Rörelsemarginal (%) 
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT) i procent av rörelsens intäkter. Inkluderas för att investerare ska kunna 
skapa sig en bild av lönsamheten i Bolaget. 
Soliditet (%) 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Inkluderas för att investerare ska kunna skapa sig en bild av hur stor del av 
tillgångarna som utgörs av eget kapital. 
 
 


