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• Omsättningen har ökat med 66 %

• Resultat före avskrivningar har förbättrats med 9,4 mkr
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Verksamhetsöversikt

Väsentliga händelser tredje kvartalet

• Moretime Professional Services AB (publ) går in som delägare i Cistes Energi AB och förvärvar 50 % av aktierna.

• Utdelning till aktieägare i Moretime Financial Services AB med 208 702 kr.

Omsättning och resultat under perioden januari – september 2015 

• Den konsoliderade omsättningen för koncernen för perioden januari - september uppgick till 37 195 tkr  
 (f.år 22 413 tkr) vilket motsvarade en tillväxt på 66 %.  

• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 595 tkr (f.år -12 991 tkr). Resultatet har belastats  
 med kostnader relaterade till nya affärsområden och koncept (Financial Services och Frogleap) på 1 140 tkr.

• Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -6 596 tkr(f.år -16 182 tkr).  

• Resultatet efter skatt uppgick till -8 495 tkr (f.år -16 898 tkr).

• Resultatet per aktie uppgick till -0,35 kr (f.år -1,62 kr).

Finansiell ställning per 30 september 2015

• Soliditet 27 % (f.år 30 %).

• Nettokassan exklusive konvertibelskuld uppgick till -213 tkr (f.år 1 872 tkr).

Händelser efter kvartalets utgång

• En extra bolagsstämma i moderbolaget den 19:e november fattade beslut om en riktad emission  
 till aktieägarna i MDS Digital Solutions AB (publ) (MDS). Avsikten är att MDS därigenom återigen blir  
 ett helägt dotterbolag till Moretime. Efter genomförd emission ökar antal aktier i Moretime med 2 250 052. 

• Moretime har i ett pressmeddelande den 5:e november kommunicerat ett ökat kapitalbehov för  
 Moretime kopplat till förverkligandet av den digitala strategin och genomförandet av strategiska förvärv.  
 Som ett led i denna kapitalisering har Moretimes styrelse vid ovan nämnda bolagsstämma erhållit ett  
 mandat att emittera upp till 8 500 000 teckningsoptioner. En extra bolagsstämma i dotterbolaget Moretime  
 Financial Services AB (publ) den 19:e november 2015 har givit styrelsen ett mandat att emittera upp till 500 000  
 preferensaktier. Skulle hela emissionsutrymmet utnyttjas beräknas detta tillföra Moretime ett kapital om upp  
 till 30 mkr. 
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VD-kommentar

Det tredje kvartalet är generellt ett dåligt kvartal för kon-
sultintensiva bolag. Åtminstone om periodens resultat är 
måttstocken. Moretime är i år inget undantag och det beror 
på att vi fortfarande producerar en stor del av våra intäkter 
genom duktiga människor. Människor som under sommaren 
arbetar mindre än övriga delar av året.  

Intäkten per månad under tredje kvartalet låg i snitt knappt 
30 % under snittintäkten under första halvåret och då klarar 
vi inte av att gå break even vilket är det vi strävar efter. Vi 
kan dock konstatera att även detta kvartal uppvisar en bra 
tillväxt vilket visar den underliggande styrkan i Moretimes 
affär. 

Sett över hela perioden jan-sep är jag och styrelsen tillfreds 
med resultatförbättringen som åstadkommits trots stark 
expansion och uppbyggnad av resurser för genomförandet 
av den digitala strategin. Att inte kompromissa för mycket 
i arbetet med att uppnå den långsiktiga visionen för att nå 
kortsiktiga resultat är viktigt. Ett bra exempel på det är 
våra satsningar på financial services och en egen inkuba-
tor (Frogleap) som är viktiga framtidssatsningar men som 
belastat resultatet med ca 1 140 tkr. Samma sak kan sägas 
om Lawline vars värde mäts i den potential som finns i antal 
användare mer än resultatet som än så länge är negativt. 

Om den finansiella utvecklingen under tredje kvartalet 
inte i sig ger upphov till några stående ovationer så har vi 
desto mer att glädjas över vad gäller utvecklingen av vårt 
digitala Moretime. Under förra veckan genomförde vi en 
presentation av vår digitala strategi i anslutning till en extra 
bolagsstämma i Moretime med anledning av framförallt 
återköpet av aktierna i MDS Digital Solutions AB (publ). 

Kombinationen av 
att alltfler börjar 
inse vad som är 
på väg att hända 
inom professi-
onella tjänster, 
vår tillväxt och 
och att vi stän-
digt utvecklar vår 
erbjudandepor t-
följ, gör att vi ser 
ett ökat intresse 
för Moretime. Det visar sig även när vi pratar med professi-
onella investerare inom den digitala sektorn. 

Det viktigaste för Moretime just nu är att vi fortsätter 
arbeta fokuserat på att implementera den digitala strate-
gin. 2016 har alla förutsättningar att bli det år då Moretime 
slutligen kommer ut som framtidens leverantör av professi-
onella tjänster med flera innovativa lösningar som visar på 
den enorma förändringskraften som digitaliseringen repre-
senterar. 

Som det ser ut nu kommer vi att nå en omsättning på ca 
50 mkr för hela 2015 vilket motsvarade en tillväxt på ca 70 
%. Franchisetagare till Moretime omsätter därutöver ca 40 
mkr vilket gör att vi närmar oss 100 mkr i årsomsättning. Vi 
kommer inte att lämna någon prognos för 2016 men som 
tidigare kommunicerats kommer tillväxten inte vara lika pri-
oriterad. Anledningen till det är implementeringen av den 
digitala tillväxtstrategin som innebär fler kunder, ökad skal-
barhet men även en lägre omsättning per kund.

Affärsmål 2017 - 2020 för affärsområdet Business Support

I ett nyhetsbrev som publicerades den 23 november 2015 kommunicerades bl a följande affärsmål för affärsområdet 
Business Support. 

2017 2020
Antal registrerade premiumanvändare 5.000 18.000
Total försäljning tkr 50.000 290.000
Kreditvolym tkr 130.000 600.000
Rörelsemarginal EBITDA 15 % 20 %

Se även presentationen av strategi och affärsmål i Moretime Groups Youtube-kanal: (https://youtu.be/CKS9bDPuYao).

Ovanstående affärsmål inkluderar inte affärsområdet Legal & HR. Inom detta område kommer den affärsmodell som 
under 2015 visat sig fungera väl att fortsätta utvecklas. Denna affärsmodell bygger på att seniora konsulter knyts till More-
time som genom kontinuerlig marknadsföring och paketering av attraktiva och innovativa erbjudanden erbjuds marknaden, 
framförallt medelstora och stora bolag. 

Moretime har inte definierat några intäkts- eller lönsamhetsmål för Financial Services. I det informationsmemorandum som 
Moretime Financial Services AB offentliggjorde i maj har ett icke tidssatt mål om ett ränte- och provisionsöverskott om 1,5 
mkr per månad definierats. Ovanstående mål för kreditvolymer som kan genereras via den digitala plattformen ligger väl 
i linje med de volymer som krävs för att nå detta intäktsmål. 

Stockholm, november 2015

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
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Operationell översikt

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och  
kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att 
skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna 
målgrupp.

Verksamheten är organiserad i tre affärsområden; Legal & 
HR, Business support och Financial Services. Inom respek-
tive affärsområde är Moretime ägare eller delägare i bolag 
som inom sin nisch drar nytta av den förändring av markna-
den som digitaliseringen för med sig. 

Mellan bolagen i ett affärsområde liksom mellan affärsområ-
dena finns stora synergier, både utifrån ett kundperspektiv 
likväl som ur ett ägar-och affärsutvecklingsperspektiv. 

Moretime förfogar över strukturkapital och kunskap som 
möjliggör för bolagen att utvecklas snabbare och med lägre 
risk än som självständiga bolag.

Moretime utvecklar även en digital distributionsplattform 
med visionen att bli den ledande plattformen för affärs-
tjänster till SME-företag. Lansering kommer att ske under 
kvartal 2 2016.

Corporate

Inom Corporate ryms utöver koncernens ledningsgrupp 
de koncerngemensamma funktionerna Moretime Campus, 
IT-utveckling och Marknad och Kommunikation.

Under tredje kvartalet har fokus legat på utvecklingen av 
den digitala strategin och implementering av den nya ope-
rativa strukturen. 

IT-utvecklingen har förstärkts med ytterligare en senior pro-

jektledare. Investeringar har gjorts i kompetensutveckling 
och arbetsprocesser med support- och utvecklingsdelen på 
Sri Lanka. Allt i syfte att säkerställa kvalitet och leveranstid 
av den digitala plattformen. 
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Lawline

Lawline är Sveriges ledande hemsida för juridisk rådgivning. Under andra kvartalet 
genomfördes utvecklingen av en större förändring av hemsidan i syfte att öka konver-
teringen från besökare till betaltjänster. Den digitala utredningstjänsten Lawline Express 
ökade antal kunder med 224 % under kvartalet jämfört med föregående kvartal (426 
jämfört med 191). Den nya tjänsten telefonrådgivning som tillval till Express valdes av ca 
13 % av kunderna. 

Införandet av funktion för kundomdömen har under kvartalet resulterat i 272 omdömen 
med ett genomsnittligt betyg om 4.6 av 5 för Lawlines tjänster.

Försäljningen av bemanningstjänster kom igång under slutet av kvartalet och insatserna 
har resulterat i en handfull uppdrag. Kundrecensionerna som sorteras på varje Lawline-
medlem har även stärkt värdet av Lawlines CV-databas.  

Antal besökare på lawline.se under kvartal 3 uppgick till 799 000 st, vilket är en ökning 
med 52 % jämfört med samma period 2014 då antal besökare var 525 000 st. 

En sammanvägd bedömning av utvecklingen visar att tjänsten fortsätter att öka i populari-
tet, att kunderna är nöjda med den service som erbjuds och att det finns en betalningsvilja.

Moretime Legal/Corporate Legal Services

Aktivitetsnivån i tredje kvartalet var säsongsrelaterat lägre än tidigare kvartal. Omsätt-
ningen ökade dock med 140 % jämfört med motsvarande kvartal 2014. Efterfrågan på 
bolagsjurister från medelstora och stora bolag håller i sig. I syfte att tydliggöra erbjudan-
det kommer under fjärde kvartalet en ny hemsida för erbjudandet att lanseras. 

Den affärsjuridiska marknaden domineras idag av advokatbyråer med en samlad omsättning 
på ca 9 miljarder kr per år samt anställda bolagsjurister. Med den amerikanska markna-
den som förebild uppskattar vi att marknaden för affärsjuridik utanför advokatbyråerna 
kommer att växa från nära noll till uppskattningsvis 750 – 1 000 miljoner kr om 3-5 år. 
Moretimes ambition är att ta 15-20 % av denna marknad och omsätta minst 150 mkr. 

Peopletransition

Peopletransition är Moretimes HR erbjudande och konkurrerar bl. a. med etablerade 
aktörer som Wise Group, HR Commitment, ID Entity m.fl. Tjänsteerbjudandet utgörs av 
Rekrytering, HR, Interim, Konsulting och Outplacement. 

Peopletransition har hittills under 2015 haft en tillväxt på ca 30 % även om tredje kvar-
talet var svagt även med hänsyn till kalendereffekten. I början av oktober tillträdde Peter 
Holm, som närmast var HR Director hos Elekta Instrument AB, som ny ansvarig för 
Peopletransition. Fokus för Peter kommer att vara att ytterligare vässa och differentiera 
Peopletransitions erbjudande och hitta synergier med andra erbjudanden inom Moreti-
me, inte minst med Legal.

Legal & HR

Affärsområdet Legal & HR omfattar koncepten Lawline, Moretime Legal/Corporate Legal Services samt Peopletransition. 
De strategiskt viktigaste målen för affärsområdet är dels att utmana den affärsjuridiska marknaden och ta marknadsandelar 
från advokatbyråerna genom att introducera nya tjänstekoncept och erbjuda andra betalningsmodeller, dels att fortsätta 
arbetet med att göra Peopletransition till den främsta utmanaren till de stora HR-företagen. Lawline ingår i detta affärsom-
råde och är motorn i det digitala tjänsteerbjudandet.



6 Moretime Professional Services AB (publ)  - Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Tkr Jan-Sep Jan-Sep Helår

2015 2014 2014
Intäkter 14 078 8 707 13 468
EBITDA före overhead 2 -1 111 546
Overheadfördelning -2 055 -871 -1 273
EBITDA inkl. overhead -2 053 -1 982 -727

Tillväxt 62 %
Antal fakturerade kunder 119 90 137
Omsättning per kund och månad 13,1 10,7 8,2

Affärsområdet Legal & HR i siffror
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Business Support

Affärsområdet Business Support omfattar koncepten Moretime Affärsstöd, MDS Digital Solutions AB (publ) samt 
Frogleap Incubator. Affärsområdets främsta uppgift är att realisera målsättningen att digitalisera delar av tjänsteut-
budet i syfte att effektivisera leveransen av dessa tjänster men framför allt göra tjänsterna billigare.

Moretime Affärsstöd

Moretime Affärstöds främsta konkurrensfördel är förmågan att kunna leverera en hel-
hetslösning och vara en ”one stop shop” för mindre bolag. Utöver att tillhandahålla 
ekonomifunktion agerar Moretime Affärsstöd, till skillnad från de traditionella redovis-
ningsbyråerna, även strategisk resurs som medverkar till att förverkliga bolagens vision 
och strategi, genom kvalificerad rådgivning inom affärsutveckling, juridik och HR. Verk-
samheten bedrivs även genom franchisetagare. 

Enheten får en central roll i den nya digitala plattform som lanseras under andra kvarta-
let 2016. Det arbete som pågått under 2015 med fokus på organisationsutveckling och 
kvalitetsfrågor kommer att fortsätta under 2016 med syftet att vara i framkant när redo-
visningsbranschen förändras som en följd av digitaliseringen. 

MDS Digital Solutions

MDS består idag av ett processcenter som erbjuder digitalisering av leverantörsfakturor, 
digitalt attestflöde samt sökbart fakturaarkiv. MDS hanterar ca 5 000 fakturor per månad 
och majoriteten av kunderna utgörs idag av Moretime och Moretimes franchisetagare. 
MDS är även återförsäljare och supportpartner till det molnbaserade affärssystemet 
24SevenOffice.

MDS utvecklar även en egen applikation, IPSUM, som är en teknisk plattform och data-
bas för automatisering av samtliga ekonomiprocesser för mindre företag.

I april genomfördes en utdelning av aktier i bolaget till Moretimes aktieägare. Målsätt-
ningen var att särnotera bolaget i anslutning till utdelningen. Av olika orsaker blev detta 
förskjutet och i november fattade en extra bolagsstämma i Moretime beslut om att 
återköpa utestående aktier i MDS vilket gör att bolaget i slutet av 2015 återigen kommer 
att bli ett helägt dotterbolag.

Frogleap Incubator

Frogleap är Moretimes nystartade inkubator och erbjuder ett Acceleratorprogram för 
bolag i tidiga skeden. Programmet bygger på att samla bolag och idéer inom en viss 
vertikal för att matcha dessa med ett nätverk av mentorer och partners med värdefull 
och efterfrågad kompetens. Målsättningen är att etablera Frogleap som en av de ledande 
inkubatorerna i Sverige och på sikt även internationellt. Frogleap Incubator AB drivs tillsam-
mans med Springfellow International AB som äger 50 % av bolaget Frogleap Incubator AB. 

Under tredje kvartalet påbörjades det första acceleratorprogrammet inom vertikalen 
e-hälsa med fem deltagande bolag. Programmet finansieras genom EU projektet ”Twist 
Digital”. Parallellt har arbetet med att skapa en inkubatormiljö på Moretime Campus där 
start ups kan utvecklas med stöd av mentorer, investerare och Moretimes tjänstepaket 
fortstatt. 
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Affärsområdet Business Support i siffror

MDS Digital Solutions AB ingår ej i omsättningen fr.o.m 1 april då bolaget endast är ett intresseföretag. I EBITDA ingår 
Moretimes andel av bolagets resultat.

Tkr Jan-Sep Jan-Sep Helår

2015 2014 2014
Nettoomsättning inkl franchisetagare 46 016 38 923 53 156
Varav franchisetagare 31 553 27 161 37 292

Intäkter koncern 14 463 11 762 15 864
EBITDA före overhead 1 453 865 -1 974
Overheadfördelning -2 116 -1 411 -1 393
EBITDA inkl. overhead -663 -546 -3 367

Tillväxt 19 %
Antal fakturerade kunder inkl franchisetagare 824 946 1 110
Varav genom franchisetagare 684 828 985
Varav direktfakturerade kunder 140 118 125
Omsättning per kund och månad totalt 6,2 4,6 4,0
Omsättning per kund och månad 
direktfakturerade kunder 11,5 11,1 10,6
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Financial Services

Affärsområdet Financial Services omfattar koncepten Moretime Financial Services och Billevo och tillhandahåller rådgivning 
inom finansieringsområdet, förmedling av finansieringslösningar samt egen kreditverksamhet till Moretimekunder. Målet för 
verksamheten är att bli ”the place to go” för entreprenörer som är i behov av finansieringslösningar och rådgivning. Idag 
saknas en helhetsleverantör av dessa tjänster mot denna målgrupp. 

Moretime Financial Services/Billevo

I februari genomfördes förvärvet av 100 % av aktierna i Billevo AB som är en av pionjä-
rerna inom förmedling av fakturaköp i Sverige. 

Vision är att bli ”the place to go” när entreprenörer och SME-företag söker finansiering. 
Strategin går ut på att kombinera rådgivning, förmedling och egna finansieringslösningar 
och på så sätt fylla en funktion som oberoende rådgivare som idag inte finns på markna-
den. Behovet kommer av att kreditmarknaden blir alltmer diversifierad med bristande 
transparens för entreprenören.

Under varumärket Billevo kommer Moretime Financial Services att tillhandahålla finansie-
ringserbjudande där hela processen från kreditprövning till beslut och utbetalning kan ske 
i realtid genom att hela processen digitaliseras. Billevo förfogar redan idag över ett digitalt 
ratingsystem som bygger på uppgifter från såväl offentliga källor som från en skrapning 
av kundens bankkonto. 

Affärsområdet spås få en stor betydelse i den digitala strategin och målsättningen är att 
inom fem år skapa en kreditvolym på ca 600 mkr.

Affärsområdet Financial Services i siffror

Verksamheten konsolideras från och med 1 mars 2015. Siffrorna omfattar således endast 10 månader. 

* Med värde provisionsstock avses förväntade provisionsintäkter på existerande affärer. Det faktiska utfallet kan bli både högre 
och lägre. Det bokförda värdet på provisionsstocken per den 30 september uppgick till 1 000 tkr.

Tkr Jan-Sep

2015
Intäkter 1 519
EBITDA före overhead -805
Overheadfördelning -183
EBITDA inkl. overhead -988
Värdeförändring provisionsstock 222
Värde provisionsstock* 3 585
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Kassaflöde och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
delårsperioden januari-september 2015 (jämfört med 
motsvarande period 2014) till -3 596 tkr (f.år 932 tkr). Kon-
cernens likvida medel uppgick per den 30 september till 287 
tkr (f.år 1 872 tkr).

De kortfristiga fordringarna har under rapportperioden 
ökat med 1 919 tkr. De kortfristiga skulderna har under rap-
portperioden ökat med 10 812 tkr. 

Soliditeten per 30 september 2015 uppgick till 27 procent 
(f.år 30 procent). 

Investeringar och förvärv

Investeringarna under rapportperioden uppgick netto till 
6 619 tkr och utgjordes huvudsakligen av investeringar 
i finansiella anläggningstillgångar med 6 824 tkr och 
aktiverade utvecklingskostnader med 2 791 tkr. Genom 
utdelning av aktier i MDS Digital Solutions AB har de 
immateriella tillgångarna minskat netto med 3 373 tkr.

Resultat per aktie 

Resultat per aktie uppgick till -0,35 kr (f.år -1,62 kr).

Eget kapital

Per den 30 september 2015 uppgick det registrerade aktie-
kapitalet till 1 801 tkr, fördelat på 26 487 321 aktier, envar 
med ett kvotvärde om 0,068 kr. Därutöver finns 3 340 000 
teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande kan öka aktieka-
pitalet med 227 tkr och antal aktier med 3 339 985 aktier. 
Utestående konvertibellån om nominellt 2 000 tkr kan vid 
full konvertering öka aktiekapitalet med 82 tkr och antal 
aktier med 1 212 117. 

Eget kapital uppgick per 30 september till 9 829 tkr  
(f.år 9 190 tkr).

Finansiell översikt

Nettoomsättning och Resultat 

Januari - September 2015 
Tkr

Legal &  
HR

Business  
support

Financial  
Services

Totalt 
affärs-

områden Corporate
 

Eliminering
Totalt 

koncernen

Extern omsättning 13 896 13 306 1 344 28 546 8 649 37 195
Intern omsättning 182 1 157 175 1 514 5 945 -7 459 0
Nettoomsättning 14 078 14 463 1 519 30 060 14 594 -7 459 37 195

EBITDA före overheadfördelning 2 1 453 -805 650 427 -5 395 -4 318
EBITDA inkl overheadfördelning -2 053 -663 -988 -3 704 427 -318 -3 595

Januari - September 2014 
Tkr

Legal &  
HR

Business  
support

Financial  
Services

Totalt 
affärs-

områden Corporate
 

Eliminering
Totalt 

koncernen

Extern omsättning 8 707 11 520 0 20 227 2 186 22 413
Intern omsättning 242 242 2 485 -2 727 0
Nettoomsättning 8 707 11 762 0 20 469 4 671 -2 727 22 413

EBITDA före overheadfördelning -1 111 865 0 -246 -12 745 -12 991
EBITDA inkl overheadfördelning -1 982 -546 0 -2 528 -12 745 2 282 -12 991
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Risker och osäkerheter

För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till det 
prospekt som upprättats med anledning av den företräde-
semission som genomfördes i november 2014. Prospektet 
finns tillgängligt på moretimegroup.se/investor-relations/
finansiell-information/.

Framtidsutsikter

Få tvivlar på att den digitala revolutionen, som förändrat 
förutsättningarna för en rad branscher, även kommer att 
förändra de branscher som Moretime utmanar. Moretime 
står väl rustade med såväl digitala tjänster som en högkom-
petent konsultorganisation som genom sin kunskap bidrar 
till utvecklingen av de digitala tjänsterna och agerar rådgiva-
re till våra kunder. Även den generella outsourcingtrenden 
talar för Moretimes affär liksom generationsskiften och upp-
köpsmöjligheter.

Principer för delårsrapportens upprättande

Moretime tillämpar årsredovisningslagen enligt Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Koncernredovisningen omfattar Moretime Professional Ser-
vices AB (publ) samt dotterbolagen Lawline AB, Moretime 
Business Partner AB, Moretime Financial Services AB (publ) 
och Frogleap Incubator AB. Moretime Financial Services 
AB (publ) konsolideras från och med 2015-03-01. Kon-
cernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Koncerngoodwill skrivs av med 10 procent årligen. 

Kommande rapporttillfällen 

Bokslutskommuniké lämnas den 26 februari 2016.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisor. 

Stockholm den 27 november 2015 
Moretime Professional Services AB (publ) 

Styrelsen och Verkställande direktören

Kontaktperson:  
Carl-Fredrik Morander, VD 
Moretime Professional Services AB (publ) 
 
Drottninggatan 95A 
113 60 Stockholm  
Tel 070 609 99 93 
www.moretimegroup.se
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Koncernens resultaträkning

belopp i kronor 1507-1509 1407-1409 1501-1509 1401-1409 1401-1412

Nettoomsättning 9 894 982 7 748 484 37 194 915 22 413 306 32 615 687

Aktiverat arbete för egen räkning 601 500 724 000 1 685 276 2 290 235 2 750 302

Övriga rörelseintäkter -21 461 0 750 418 0 202 064

10 475 021 8 472 484 39 630 609 24 703 541 35 568 053

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -5 156 387 -6 305 972 -18 694 874 -21 888 931 -29 725 628

Personalkostnader -8 395 319 -5 080 366 -24 530 916 -15 806 119 -22 603 430

Avskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -948 116 -1 019 220 -3 000 948 -3 190 692 -4 087 552

-14 499 822 -12 405 558 -46 226 738 -40 885 742 -56 416 610

Rörelseresultat -4 024 801 -3 933 074 -6 596 129 -16 182 201 -20 848 557

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande poster 2 689 14 923 3 294 15 386 15 551

Räntekostnader och liknande poster -378 424 -162 596 -1 133 204 -731 661 -974 534

-375 735 -147 673 -1 129 910 -716 275 -958 983

Resultat efter finansiella poster -4 400 536 -4 080 747 -7 726 039 -16 898 476 -21 807 540

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 -20 304

Andel i intresseföretags resultat -522 250 0 -769 035 0

PERIODENS RESULTAT -4 922 786 -4 080 747 -8 495 074 -16 898 476 -21 827 844

Moderbolagets andel av periodens resultat -1 201 384 -3 263 356 -1 935 874 -16 577 649 -18 321 270
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Koncernens balansräkning

belopp i kronor 15-09-30 14-09-30 14-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 144 092 10 859 661 11 405 548

Goodwill 8 648 696 7 649 375 8 337 002

16 792 788 18 509 036 19 742 550

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 191 068 166 884 130 751

191 068 166 884 130 751

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 2 887 530 0 0

Fordringar hos intresseföretag 120 000 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 860 000 0 360 000

Andra långfristiga fordringar 176 600 176 600 176 600

7 044 130 176 600 536 600

Summa anläggningstillgångar 24 027 986 18 852 520 20 409 901

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 522 508 3 814 153 4 482 389

Övriga kortfristiga fordringar 1 532 833 1 150 860 1 808 543

Fordringar hos intresseföretag 600 261 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 346 620 4 918 525 3 791 868

12 002 222 9 883 538 10 082 800

Kassa och bank 287 428 1 872 232 3 883 699

Summa omsättningstillgångar 12 289 650 11 755 770 13 966 499

SUMMA TILLGÅNGAR 36 317 636 30 608 290 34 376 400
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Koncernens balansräkning

belopp i kronor 15-09-30 14-09-30 14-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 801 138 710 855 914 855

Pågående nyemission 0 0 844 135

1 801 138 710 855 1 758 990

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel -18 882 142 1 559 453 1 642 563

Övrigt tillskjutet kapital 35 405 250 23 818 613 37 626 537

Periodens resultat -8 495 074 -16 898 476 -21 827 844

8 028 034 8 479 590 17 441 256

Summa eget kapital 9 829 172 9 190 445 19 200 246

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 500 000 0 0

Konvertibla lån 1 837 340 5 000 000 1 837 340

2 337 340 5 000 000 1 837 340

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån från kreditinstitut 4 954 167 0 0

Förskott från kunder 4 255 414 754 763 3 333 117

Leverantörsskulder 6 494 416 7 376 869 3 363 569

Övriga skulder 3 247 481 4 591 631 2 029 558

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 199 646 3 694 582 4 612 570

24 151 124 16 417 845 13 338 814

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 317 636 30 608 290 34 376 400
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Koncernens kassaflödesanalys

belopp i kronor 1501-1509 1401-1409 1401-1412

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets resultat -8 495 074 -16 898 476 -21 827 844

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 000 948 3 190 692 4 087 552

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -5 494 126 -13 707 784 -17 740 292

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar -1 919 422 -2 901 083 -2 936 691

Förändring av kortfristiga skulder 10 812 310 2 240 535 273 851

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 398 762 -14 368 332 -20 403 132

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -3 392 665 -7 475 635 -8 866 692

Avyttring av immateriella tillgångar 3 372 561 0 0

Investeringar i materiella tillgångar -187 597 -208 519 -104 594

Avyttring av materiella tillgångar 96 200 0 0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -6 507 530 -2 000 -362 000

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 700 000 700 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 619 031 -6 986 154 -8 633 286

Finansieringsverksamheten

Upptagande av lån 500 000 5 000 000 1 837 340

Lån från aktieägare 0 1 100 000 0

Nyemission 5 544 976 16 187 008 31 043 067

Utdelning till aktieägare -8 311 138 0 0

Avyttring dotterbolag 1 890 160 0 0

Amortering av långfristiga skulder 0 0 -900 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -376 002 22 287 008 31 980 407

PERIODENS KASSAFLÖDE -3 596 271 932 522 2 943 989

Förändring av likvida medel

Likvida medel vid periodens början 3 883 699 939 710 939 710

Likvida medel vid periodens slut 287 428 1 872 232 3 883 699


