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Orderingången och faktureringen under 2019 avseende prenumerationer på bolagets SaaStjänst, som numera är den helt dominerande intäktskällan, ökade med 86 procent och
motsvarar 96 (70) procent av Bolagets totala orderingång och fakturering. Bruttomarginalen
ökade till 93 (82) för helåret och 95 (83) procent under sista kvartalet. Bolaget har nu
prenumerationsavtal med 55 kunder, avseende XMReality Remote Guidance.
Kvartalet oktober – december 2019
●
●
●
●

Nettoomsättningen uppgick till 3 222 TSEK (3 250 TSEK).
Kostnaderna uppgick till -12 374 TSEK (-13 124 TSEK).
Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner blev -7 676 TSEK (-8 337 TSEK).
Kassaflödet blev -8 414 TSEK (13 781 TSEK) och soliditeten var vid periodens slut 61,8 (80,2)
procent.

Fjärde kvartalet avslutade året med en orderingång på +35 procent jämfört med samma period
föregående år. Orderingången avseende prenumerationer motsvarade 96 (70) procent av den
totala orderingången och var en blandning av automatisk förnyelse av tidigare tecknade
prenumerationer samt nytecknade prenumerationsavtal. Ökningen av andelen prenumerationer
påverkade även bruttomarginalen positivt och blev för perioden 95 (70) procent.

Helåret 2019
●
●
●
●

Nettoomsättningen uppgick till 11 921 TSEK (10 155 TSEK).
Kostnaderna uppgick till -45 001 TSEK (-45 949 TSEK).
Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner blev -27 364 TSEK (-29 317 TSEK).
Kassaflödet blev -28 451 TSEK (-8 443 TSEK).

Den totala orderingången ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Bruttomarginalen
ökade till 93 (82) procent som en effekt av ökad andel prenumerationsförsäljning.
Bolagets försäljning av prenumerationer faktureras när order erhålls, men intäktsförs månadsvis i
efterhand. Då prenumerationerna omfattar en framåtriktad period om 12 månader, periodiserar
Bolaget prenumerationsintäkterna över 12 månader med lika delar per månad. Den
resultatmässiga effekten av tagna ordrar får därför ett begränsat genomslag under aktuell
faktureringsperiod.
Kassaflödesmässigt påverkas Bolaget positivt i anslutning till ordertecknandet/faktureringen. Den
fakturerade orderingången, som vid periodens slut ännu inte intäktsförts, ökade med 71 procent
och uppgick till 6 897 TSEK (4 035 TSEK). Hårdvaruförsäljning intäktsförs då varorna levererats.

Väsentliga händelser under kvartalet oktober - december 2019
●

Världsledande förpackningskoncernen Sidel tecknade globalt avtal med XMReality

●

Ny VD till XMReality under våren 2020

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
● XMReality genomförde fullt garanterad företrädesemission om totalt 35,8 msek
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VD har ordet
Det är intressant att se hur våra kunder löser
många olika typer av behov med en och samma
lösning. Nibe använder lösningen främst mot
sina servicepartners för att lösa problemet att
deras internationella servicenätverk inte har
tillräckliga erfarenheter av Nibes teknologi. Vår
största kund, ABB satsar på remote guidance
främst av skälet att de vill försäkra sig om att de
snabbt kan koppla upp sig mot en kund i
händelse att något oförutsett inträffar.
Minskat resande är en uppenbar fördel med
remote guidance och vi ser framför oss en
framtid där det, av hållbarhetsskäl, kommer att
krävas mycket starka skäl för att flyga ut
servicepersonal om det istället går att använda
remote guidance. Vi är bara i början av en sådan
utveckling men de flesta är överens om att
utvecklingen bara kan gå i den riktningen.

Marknaden för Remote Guidance mognar allt
mer. Den karaktäriseras nu mer och mer av
efterfrågan av integrerade lösningar i kunders
befintliga system vilket väl passar vår
positionering. XMReality valde tidigt att fokusera
på praktiska tillämpningar med stort kundvärde,
en strategi som vi blir alltmer övertygade om är
den rätta för ett bolag som oss. Från att tidigare
behövt förklara konceptet remote guidance för
kunderna och bevisa teknologins robusthet är vi
idag i ett läge där kunderna letar praktiska
digitaliseringslösningar och betydligt snabbare
tar till sig de fördelar som XMReality erbjuder.

Senare delen av 2019 har varit omdanande för
XMReality. Förutom att vi har fått igång vår
kundnära försäljningsverksamhet i Tyskland och
USA har vi också byggt ett nytt sätt att sälja vår
lösning on-line. Små och medelstora företag kan
nu själva ladda ner, installera och betala sin
XMRealitys lösning on-line medan större företag
som vill utvärdera lösningen också kan vara mer
självförsörjande. Detta gör att våra säljare kan
koncentrera sig helt på större globala kunder och
vidareutveckling av befintliga kunder. Dessutom
har vi nu, tack vare online-erbjudandet,
möjligheten att i snabbare takt börja utforska nya
tillämpningsområden och kundkategorier.
Genom att arbeta med automatiserad digital
marknadsföring (market automation) kan vi rikta
och utforma marknadsföringen mot olika
kundkategorier och marknader.

Ett tecken på marknadens ökande mognad är att
vi under fjärde kvartalet slog rekord avseende
totalvärdet på nytecknade kundorder/avtal
under ett enskilt kvartal. Detta är en verifiering
av att vår teknologi och vårt erbjudande är
konkurrenskraftigt. De flesta av dessa kunder är
stora globala bolag som har potential att utöka
sin användning av remote guidance i sin
verksamhet i samband med att deras arbetssätt
och processer ändras. Vi ser hur fler och fler
kommer tillbaka och inte bara låter
prenumerationer förnyas utan även utökar
antalet licenser vilket är ett kvitto på att vår
lösning skapar kundvärde. Intressanta exempel
på detta under fjärde kvartalet har varit Sidel,
Inbev och Nibe.

XMReality är idag ett välutvecklat SaaS-bolag,
med en betydligt större skalbarhet än tidigare år.

Affären med Sidel är särskilt intressant därför att
de väljer att integrera vår lösning med sitt eget
användarregister i Windows, vilket öppnar för att
snabbt kunna addera nya användare vid behov.
Detta ökar ytterligare möjligheten till snabb
uppskalning hos Sidel.

Johan Castevall, VD
Linköping 7 februari, 2020
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Ekonomiskt underlag till Bokslutskommuniké 2019
Resultaträkningar (TSEK)
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Erhållna koncernbidrag
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Resultat per aktie (SEK)
Resultat per aktie efter full
utspädning (SEK)
Genomsnittligt antal aktier under
perioden
Antal aktier vid periodens utgång
Genomsnittligt antal aktier, efter
full utspädning, under perioden
Antal aktier, efter full utspädning,
vid periodens utgång

Oktober – December
2019
2018
3 222
3 250
1 208
1 399
268
139
4 698
4 788
-239
-815
-5 750
-4 772
-5 099
-5 392
-1 138
-1 282

Januari - December
2019
2018
11 921
10 155
5 289
5 478
427
999
17 637
16 632
-1 282
-3 023
-19 890
-16 856
-19 456
-20 404
-4 160
-4 069

-136
-7 664
0

-864
-8 337
21

-149
-27 300
0

-1 530
-29 250
21

-12

-20

-64

-88

-7 676
29
0
-7 647
-0,45
-0,44

-8 336
0
0
-8 336
-0,49
-0,48

-27 364
29
0
-27 335
-1,60
-1,59

-29 317
0
0
-29 317
-1,72
-1,70

17 050 000

16 094 428

17 050 000

14 982 648

17 050 000
17 270 000

17 050 000
16 334 428

17 050 000
17 228 630

17 050 000
15 257 634

17 270 000

17 290 000

17 270 000

17 290 000
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Balansräkningar (TSEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter, utvecklingsarbeten
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2019-12-31

2018-12-31

16 039
0
405
59
16 503

14 754
0
528
8
15 290

184
6 792
9 347
16 323

261
5 978
37 798
44 037

32 826

59 327

20 273
383
12 169
32 826

47 608
844
10 875
59 327

510
3 700
Inga

692
3 700
Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder1
Summa eget kapital och skulder
varav räntebärande skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
1
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Förändringar i eget kapital (TSEK)
Belopp vid periodens ingång
Nyemission (efter avdrag av
emissionskostnader)
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång
Genomsnittligt antal aktier under perioden2
Antal aktier vid periodens utgång2
Genomsnittligt antal aktier, efter full
utspädning, under perioden2
Antal aktier, efter full utspädning, vid
periodens utgång2
2

2019-12-31
47 608
0

2018-12-31
56 827
20 0982

-27 335
20 273
17 050 000
17 050 000

-29 317
47 608
14 982 6482
17 050 0002

17 228 630

15 257 6342

17 270 000

17 290 0002

Nyemission om 2 442 018 aktier tecknade i oktober och registrerade den 6 november 2018.

Kassaflödesanalyser (TSEK)
Oktober - December
2019
2018
Den löpande verksamheten
Kassaflöde före förändringar av
rörelsekapitalet
Förändringar av rörelsekapitalet
Rörelsens kassaflöde
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Januari - December
2019
2018

-6 516

-7 084

-23 456

-25 367

-610
-7 126
-1 240

2 177
-4 907
-1 253

809
-22 647
-5 321

2 714
-22 653
-5 196

-47

19 941

-482

19 406

-8 414
17 761
9 347

13 781
24 017
37 798

-28 451
37 798
9 347

-8 443
46 241
37 798
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Finansiell utveckling i sammandrag (TSEK)
Nedan sammanfattas XMReality AB (publ) finansiella utveckling för åren 2015 – 2019. Samtliga uppgifter för
verksamhetsåren 2015-2018 baseras på material hämtat från officiellt publicerade årsredovisningar.
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Erhållna koncernbidrag
Resultat efter bokslutsdispositioner
Vinstmarginal, %
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa, bank
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balansomslutning
Räntabilitet på genomsnittligt totalt
kapital, %
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital,
%
Soliditet, %
Skuldsättningsgrad, ggr
Räntetäckningsgrad, %
Kassalikviditet, %
Antalet anställda (perioden slut)
Investeringar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Vinst per aktie, SEK
Vinst per aktie vid full utspädning, SEK
Genomsnittligt antal aktier under perioden
Antal aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier, efter full
utspädning, under perioden
Antal aktier, efter full utspädning, vid
periodens utgång

2019
11 921
-27 300
-27 364
29
-27 335
neg
16 039
405
59
184
6 792
9 347
20 273
383
12 169
32 826

2018
10 155
-29 250
-29 317
0
-29 317
neg
14 754
528
8
261
5 978
37 798
47 608
844
10 875
59 327

2017
6 683
-22 633
-22 741
0
-22 741
neg
12 458
1 705
0
306
6 014
46 241
56 827
1 535
8 362
66 724

2016
5 155
-9 976
-10 041
0
-10 041
neg
6 595
901
25
587
2 297
22 100
26 556
2 428
3 521
32 505

2015
3 532
-4 195
-4 275
0
-4 275
neg
4 592
0
25
1 589
1 592
1 184
2 749
4 212
2 021
8 982

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

61,8
0,04
Neg
132,6
17

80,2
0,04
neg
402,5
23

85,2
0,04
neg
624,9
19

81,7
0,1
neg
693,0
14

30,6
1,57
neg
137,4
5

5 289
32
51
-1,60
-1,14
17 050 000
17 050 000
17 228 630

5 478
140
8
-1,72
-1,70
14 982 6487
17 050 0007
15 257 6347

6 687
1 908
0
-1,56
-1,52
13 175 2276
14 607 9826
13 565 2276

2 999
901
0
-1,20
-1,15
7 202 5933,4
8 368 4203,4
7 463 0853,4

2 121
0
0
-0,83
-0,81
4 822 7635
5 133 2805
4 972 7635

17 270 000

17 290 0007

14 997 9826

8 758 4203,4

5 283 2805

Nyemission om 2 889 200 aktier registrerade 11 maj 2016 samt 345 940 aktier tecknade mot konvertibelt
skuldebrev registrerade 12 maj 2016
4
Nyemission om 1 860 000 aktier tecknade i december, registrerade 21 januari 2017
5
Nyemission om 697 680 aktier registrerad 18 juni 2015
6
Nyemission om 4 379 562 aktier tecknade i april och registrerade vid två tillfällen, 21 april respektive 1 juni
2017.
7
Nyemission om 2 442 018 aktier tecknade i oktober och registrerade den 6 november 2018.
3
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Definition av nyckeltal
Vinstmarginal
Eget kapital
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Räntetäckningsgrad
Vinst per aktie
Kassalikviditet

Resultat efter finansnetto dividerat med omsättningen
Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital
Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt
totalt kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital
Eget kapital dividerat med balansomslutningen
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal
utestående aktier
Kassa och omsättningstillgångar exkl. varulager dividerat med
korta skulder

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare rapporterade perioder.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på XMReality AB (publ) verksamhet. Det är därför av stor vikt att
beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. För utförligare beskrivning av risker hänförliga
till Bolaget och dess aktier hänvisas till ”XMReality Annual Report 2018”, sidan 21 ”Risk factors”.
Styrelsen bedömer att nuvarande och tillgänglig likviditet tillsammans med likviditeten från nu pågående
nyemission är tillräcklig för att säkerställa fortsatt drift.

Aktien
XMReality AB (publ) aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är XMR och
ISIN-kod SE0009664188. Vid perioden slut uppgick antalet aktier i XMReality AB (publ) till 17 050 000 st
(oförändrat jämfört med årsskiftet). Det finns endast ett aktieslag. Varje aktie motsvarar en röst.
Det fanns ett utestående optionsprogram 2016/2020 omfattande rätten att teckna upp till 120 000 aktier. Detta
optionsprogram, vars teckningsperiod var 1-31 januari 2020, förföll utan att några aktier tecknades.
Vid årsstämman 2019 beslutades om ytterligare ett optionsprogram 2019/2022 omfattande rätten att teckna
upp till 500 000 aktier. Ur detta program har under september 2019 optioner motsvarande rätten att teckna
100 000 aktier tecknats fördelat lika på 2 personer i ledningsgruppen, Marcin Szymanski och Per Unell.
Ytterligare erbjudande om att förvärva optioner inom ramen för detta program kommer att erbjudas personal
omkring kvartalsskiftet Q1 och Q2. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
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Certified advisor
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 - 121 576 90
www.redeye.se

Granskning av revisor
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning.

Avlämnande av bokslutskommuniké
Styrelsen och verkställande direktören intygar och försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande
översikt över företagets verksamhet, ställning och resultat.

Kommande rapporttillfällen:
Årsredovisning
Delårsrapport för första kvartalet 2020
Årsstämma
Delårsrapport för andra kvartalet 2020
Delårsrapport för tredje kvartalet 2020
Bokslutskommuniké 2020

vecka 14, 2020
24 april, 2020
27 april, 2020
14 augusti 2020
29 oktober 2020
12 februari, 2021

Samtliga rapport finns tillgängliga på bolagets hemsida.
Linköping 2020-02-07
Styrelsen

Kontaktperson hos XMReality AB (publ):
Johan Castevall, VD
telefon +46 (0)73 356 04 81; e-post johan.castevall@xmreality.se
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