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Fortsatt fokus på större affärer
FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan vårdkedjans aktörer. Vår produkt underlättar 
och effektiviserar vårdpersonalens arbete samt ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin egen vård.

Finansiell utveckling i sammandrag
Finansiell utveckling tredje kvartalet 2019
• De totala intäkterna för kvartalet uppgick till 0,8 Mkr

(1,7) varav nettoomsättning utgjorde 0,7 Mkr (1,5)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,8 kr (-0,5)
• Kassaflödet uppgick till -17,6 Mkr (-14,1)
• Likvida medel per 30 september uppgick till

47,9 Mkr (52,5)

Finansiell utveckling januari – september 2019
• De totala intäkterna för perioden uppgick till 2,4 Mkr

(3,4) varav nettoomsättning utgjorde 1,9 Mkr (2,7)
• Resultatet per aktie uppgick till -2,3 kr (-1,6)
• Kassaflödet uppgick till 6,0 Mkr (10,0)

VD-kommentar

Årets tre första kvartal har varit 
några av de mest produktiva och 
framskridande hittills. Utåt sett har 
vi under året haft en lägre intensitet 
i vår kommunikation, en naturlig 
konsekvens av hög intern aktivitet 
med pågående implementeringar, 
nyckelsamarbeten, stort säljfokus 
och anpassning av vår programvara. 

Under året har FRISQ även haft 
möjlighet att genomföra de första 
mätbara analyserna av FRISQ 
Cares produkt i faktisk verksamhet 
där tidiga resultat visar på högt 
patientengagemang. Något som 
tillsammans med det övriga arbetet 
inneburit att FRISQ fortsatt att 

Väsentliga händelser under perioden

• Apoteksgruppen och FRISQ har genomfört
en förstudie om hur apotek kan ge stöd och
följa upp läkemedelsanvändning hos KOL-
patienter. Arbetet resulterade i ett avtal om
en pilotsatsning.

• Annika Muskantor tillträdde tjänsten som
CFO den 9 september

• Under året har de nya samarbetsmöjligheter
som uppstått med några av vårdens
största aktörer drivit en tillfälligt förändrad
allokering av resurser och prioriteringar.
FRISQ väljer därför att senarelägga
prognosen för break-even för den svenska
verksamheten. Bolaget står fast vid sitt
långsiktiga mål om en nettoomsättning om
225 MSEK i Norden år 2022, men väljer av
kommersiella skäl att i dagsläget frångå att
offentliggöra en uttalad tidpunkt för att nå
break-even.

Utvalda finansiella nyckeltal

Helår
2019 2018 2019 2018 2018

Tkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec
Nettoomsättning 738 1 514 1 903 2 683 5 255
Rörelseresultat -17 960 -10 690 -51 310 -32 635 -46 273
Resultat per aktie, kr -0,8 -0,5 -2,3 -1,6 -2,2
Utvecklingsutgifter, aktiverade 2 192 3 089 9 958 10 146 14 858
Kassaflöde -17 610 -14 108 6 001 9 971 -617
Likvida medel 47 890 52 477 47 890 52 477 41 889
Eget kapital per aktie, kr 9 11 9 11 10
Soliditet % 93 97 93 97 93
Aktiekurs på balansdagen, kr 15,2 21,8 15,2 21,8 18,2
Antal anställda, vid periodens slut 27 16 27 16 17

Tredje kvartalet 9 månader

Rörelseresultat: Resultat före finansnetto
Resultat per aktie: Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden
Utvecklingsutgifter, aktiverade:  Utgifter för produktutveckling som redovisats som tillgång i balansräkning
Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens utgång 
Soliditet: Eget kapital uttryckt som procent av balansomslutningen

stärka sin ställning bland svenska 
vårdaktörer, journalsystem och 
vårdinformationsleverantörer, 
vilket öppnat dörren för intressanta 
möjligheter tillsammans med större 
aktörer, tidigare än prognostiserat.

I USA fortsätter diskussionerna med 
vårdgivare som förväntat och enligt 
ursprunglig plan. Avslutningsvis är vi 
stolta över att nu kunna erbjuda vården 
en standardiserad och integrerad 
produkt som både är värdeskapande 
och har en unik funktionalitet. 

Martin Irding
VD FRISQ
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Finansiell översikt
Koncernens intäkter och resultat, tredje 
kvartalet 2019 
Koncernens totala intäkter i det tredje kvartalet uppgick till 0,8 Mkr 
(1,7) varav 0,7 Mkr (1,5) utgjorde nettoomsättning. Nedgången i 
intäkter jämfört med föregående kvartal är tillfällig och beror på ett 
skiftat fokus mot större affärer med stor långsiktig potential istället för 
korta pilotprojekt. Detta har inneburit att försäljningen mot mindre 
kunder har fått lägre prioritet vilket lett till en försening av intäkterna 
på kort sikt. Koncernens övriga rörelseintäkter i det tredje kvartalet 
uppgick till 0,02 Mkr (0,2). 
 
Koncernens kostnader exklusive avskrivningar, som i huvudsak avser 
personal, utveckling och drift uppgick i kvartalet till 14,3 Mkr (9,9). 
Kostnadsökningen är relaterad till ökad aktivitet inom 
produktutveckling, satsningar inom sälj och marknad samt 
förberedelser för internationell expansion. 
 
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 4,5 
Mkr (2,4) och är främst hänförliga till aktiverade utvecklingsutgifter.  
 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -18,0 Mkr (-10,7). 
 
Skatt på resultatet i det tredje kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,1). Inga 
ytterligare uppskjutna skattefordringar kommer att redovisas förrän 
koncernen har positiva skattemässiga överskott. 
 

Koncernens intäkter och resultat, 
januari-september 2019 
Koncernens totala intäkter för årets tre första kvartal uppgick till 2,4 
Mkr (3,4) varav 1,9 Mkr (2,7) utgjorde nettoomsättning. Koncernens 
övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 0,5 Mkr (0,8) och är 
hänförliga till EU-finansiering för innovationsinitiativet i Norge. 
 
Koncernens kostnader exklusive avskrivningar uppgick för perioden till 
41,8 Mkr (30,7). Kostnadsökningen är bl a relaterad till ökad aktivitet 
inom produktutveckling, satsningar inom sälj samt förberedelser för 
internationell expansion i linje med bolagets plan. 
 
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 12,0 
Mkr (5,3) och är främst hänförliga till aktiverade utvecklingsutgifter. 
Ökningen jämfört med motsvarande period föregående år beror på att 
avskrivning av FRISQ Care påbörjades först under det andra kvartalet 
2018 samt på förändringen av leasingskulden i och med övergången till 
IFRS 16 från och med 1 jan 2019. 
 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -51,3 Mkr (-32,6). 
 

Kassaflöde och finansiell ställning 
  

Under det tredje kvartalet 2019 genererade koncernen ett negativt 
kassaflöde från den löpande verksamheten uppgående till -14,9 Mkr (-
11,2) till följd av fortsatt fokus på utveckling och kommersialisering av 
FRISQ:s produkter i kombination med ännu begränsade intäkter. 
Kassaflödet från förändring av rörelsekapital uppgick till -1,4 Mkr och är 
huvudsakligen hänförligt till minskade leverantörsskulder. Koncernens 
kassaflöde från investeringsverksamheten i det tredje kvartalet uppgick 
till -1,9 Mkr (-3,3) och är främst relaterat till aktiverade 
utvecklingsutgifter. Det finansiella kassaflödet för det tredje kvartalet 
uppgick till -0,8 Mkr (0,4). 
 
Kassaflödet för perioden jan-sept 2019 följer i huvudsak samma 
mönster som i tredje kvartalet, bortsett från det finansiella kassaflödet 
som för perioden jan-sept 2019 var 58,9 Mkr (50,0) till följd av den 
riktade nyemission som genomfördes i mars 2019 och som tillförde 
FRISQ 61,2 Mkr efter emissionskostnader. Det finansiella kassaflödet 
för perioden påverkas även av förändringen av leasingskulden i och 
med övergången till IFRS 16 från och med 1 januari 2019. För 
information om IFRS 16, se redovisningsprinciper på sidan 3. 

Koncernens likvida medel vid tredje kvartalets utgång uppgick till 47,9 
Mkr (52,5). FRISQ har fortsatt ingen lånefinansiering utan 
verksamheten finansieras genom eget kapital. Det egna kapitalet vid 
det tredje kvartalets utgång uppgick till 210,0 Mkr (213,8) vilket 
motsvarar 9 kr (11) per aktie.  
 

Investeringar och utvecklingsutgifter 
De huvudsakliga investeringarna under det tredje kvartalet härrör till 
aktiverade utvecklingsutgifter relaterade till produkten FRISQ Care vilka 
uppgick till 2,2 Mkr (3,1).  
 
 

Medarbetare 
  

FRISQ:s totala team uppgår till ca 40 medarbetare, däribland de mest 
kompetenta i Sverige inom IT-utveckling, sjukvård och affärsutveckling. 
Utöver anställda har FRISQ ett antal konsulter som bl a bistår arbetet med 
bolagets internationalisering. Medelantalet anställda under tredje 
kvartalet uppgick till 27 (14). Vid kvartalets utgång hade FRISQ 27 
anställda. 
 

Moderbolaget  
 

I moderbolaget FRISQ Holding AB bedrivs i huvudsak koncernförvaltning. 
Nettoomsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 0,5 Mkr (0,6) och 
rörelseresultatet till -0,8 Mkr (-0,7). Nettoomsättningen som är intern 
elimineras på koncernnivå och avser fakturering till dotterbolag för 
administrativa tjänster. Under föregående år hade moderbolaget utöver 
nettoomsättningen övriga rörelseintäkter hänförliga till EU-stöd för ett 
innovationsinitiativ i Norge. I det fjärde kvartalet 2018 bokades dessa 
intäkter om till dotterbolaget FRISQ AB där koncernens operativa 
verksamhet bedrivs och ska redovisas i sin helhet. Kostnaderna i 
moderbolaget är i huvudsak relaterade till förvaltning som styrelsearbete 
och bolagets listning på Nasdaq First North. De finansiella 
anläggningstillgångarna i moderbolaget, som avser andelar i 
dotterbolagen, har under året ökat med 70 Mkr till följd av lämnat 
aktieägartillskott från moderbolaget. 
 

Optioner 

  

Koncernen har per den 30 september 2019 ett utestående 
teckningsoptionsprogram, 2018:1. Detta optionsprogram riktar sig till 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare och nyckelpersoner 
med syfte att säkerställa samstämmiga incitament mellan aktieägare 
och medarbetare.  
 
Program 2018:1 i FRISQ Holding AB 
Optionsprogrammet omfattar högst 600 000 teckningsoptioner och 
riktar sig till anställda och nyckelpersoner i koncernen. 
Teckningsoptionerna har överlåtits till de teckningsberättigade till 
marknadspris enligt oberoende fastställd värdering. Teckning av 
nyemitterade aktier kan ske under juni 2021. Varje teckningsoption ger 
rätt att teckna 1 aktie till teckningskursen 44 kr per aktie. Vid fullt 
utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 29 994 kr. 
Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i 
samband med emissioner m.m.  
 
Riktad emission 2017 
Per extra bolagsstämma den 7 mars 2017 beslutades om en riktad 
emission av högst 1 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption 
ger rätt att senast den 31 maj 2022 teckna en ny aktie i FRISQ till en 
kurs om 0,05 kr motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna 
emitterades för att säkerställa FRISQ:s åtagande, om villkoren är 
uppfyllda, att erlägga tilläggsköpeskilling för förvärvet av FRISQ Care.  

 
Baserat på det totala antalet utestående aktier 23 918 202 per den 30 
september 2019 skulle, vid fullt utnyttjande av ovanstående 
optionsprogram inklusive den riktade emissionen 2017, det totala 
antalet aktier öka med 5,5%. 
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Redovisningsprinciper och övrig information 
Aktien 
. 

FRISQ Holding AB:s aktie handlas sedan den 12 oktober 2016 på Nasdaq 
First North under kortnamnet FRISQ. Antal aktier i bolaget per den 30 
september 2019 uppgick till 23 918 202. 
 

Koncernstruktur 
     

Per den 30 september 2019 består koncernen av moderbolaget FRISQ 
Holding AB, org.nr. 556959-2867 och de helägda dotterbolagen FRISQ 
AB, org.nr. 556783-5664 och FRISQ USA Holding Inc. Det senare bolaget 
äger 100% av av kapital och röster i FRISQ LLC. De amerikanska 
dotterbolagen är under etablering. Koncernens operativa verksamhet 
bedrivs i FRISQ AB. Koncernen driver enbart ett rörelsesegment.  
 

Transaktioner med närstående 
 

Under rapportperioden har två styrelseledamöter fakturerat 
sammanlagt 60 Tkr per månad för konsultation. Utöver detta har 
koncernen inga väsentliga transaktioner med närstående utöver 
sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning.  
 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

  

FRISQ är ett förhållandevis ungt utvecklingsbolag. Bolaget lanserade 
under 2018 sina första kommersiella produkter och har ännu begränsad 
intäktsgenerering. Det går därmed ännu inte att dra långtgående 
slutsatser om marknadens acceptans av produkterna eller förutspå 
tydliga trender beträffande bolagets försäljnings- och 
resultatutveckling. FRISQ är beroende av att kunna ingå licens- och 
samarbetsavtal och av ett antal tillstånd, ersättningssystem samt därtill 
hörande lagar, regelverk, myndighetsbeslut och praxis (vilka kan 
förändras). FRISQ är vidare beroende av immateriella rättigheter som 
är svåra att skydda genom registrering. Att FRISQ:s tekniska plattformar 
har hög pålitlighet för att säkerställa tillförlitlighet i bolagets 
informationshantering och skydd mot t ex intrång och läckage är också 
avgörande för den framtida utvecklingen. Innan stabil intjäningsnivå 
uppnås och så länge produktutvecklingen fortgår kan FRISQ vara i 
behov av ytterligare externa kapitaltillskott. Ingen väsentlig förändring 
av synen på risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under det tredje 
kvartalet 2019. För ytterligare information, se risker och 
osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen 2018.  

Principer för delårsrapportens 
upprättande 
. 

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har 
använts som i den senaste årsredovisningen för både koncernen och 
moderbolaget, undantaget de förändrade redovisningsprinciper som 
anges nedan. Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För 
redovisning av leasing använder moderbolaget undantaget i RFR2 som 
innebär att IFRS 16 inte behöver tillämpas i juridisk person. För 
detaljerad information beträffande bolagets redovisningsprinciper 
hänvisas till årsredovisningen 2018. 
 
Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper  
Ett antal nya standarder och ändringar av standarder träder i kraft för 
räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2019. Ingen av dessa bedöms 
ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter förutom IFRS 16 
enligt nedan. 
 

IFRS 16 Leasingavtal   
Från och med den 1 januari 2019 tillämpar FRISQ IFRS 16 Leasing. FRISQ 
har vid övergången till IFRS 16 använt den förenklade 
övergångsmetoden vilket innebär att jämförelsetalen inte omräknas. 
Istället har nyttjanderätter relaterade till leasade tillgångar värderats till 
ett belopp som motsvarar återstående leasingskuld per den 1 januari 
2019. Koncernens vägda genomsnittliga marginella låneränta som 
använts vid beräkningen av diskonteringseffekten uppgår till 5%. Den 
nya standarden innebär att leasingavtal där FRISQ är leasingtagare 
redovisas i balansräkningen som tillgång respektive skuld. 
Resultaträkningen påverkas genom avskrivning på tillgången samt 
räntekostnad på skulden istället för en operationell leasingkostnad. 
Med denna bakgrund förbättras rörelseresultatet jämfört med tidigare 
eftersom en del av leasingbetalningarna redovisas som räntekostnad 
inom finansnettot. Resultatmått såsom EBITDA, rörelseresultat och 
finansnetto har därmed påverkats från och med 1 januari 2019, liksom 
de tillhörande marginalmåtten. FRISQ har gjort bedömningen att 
påverkan ej är signifikant.  
 
Vid övergångstidpunkten redovisas nyttjanderättstillgångar samt 
leasingskulder om 9 757 tkr. Nyttjanderättstillgångarna är hänförliga till 
kontorslokaler. Korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den 
underliggande tillgången har ett mindre värde har undantagits.  
 
Övergången till IFRS 16 får även effekter på kassaflödet. I jämförelse 
med 2018 påverkas kassaflödet från den löpande verksamheten 
positivt i och med att avskrivningarna på nyttjanderättstillgångar 
återläggs som ej kassaflödespåverkande samtidigt som 
leasingbetalningarna redovisas som amortering av räntebärande 
skulder i kassaflödet från finansieringsverksamheten. 
 
För ytterligare information om IFRS 16, se not 2 och 8 i FRISQ:s 
årsredovisning 2018. 
 

Kommande finansiella rapporter 
 

x Delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 och bokslutskommuniké: 
21 februari 2020 

 

Försäkran 
Delårsrapporten har fastställts av styrelsen i FRISQ Holding AB den 7 
november 2019. Styrelsens sammansättning vid den tidpunkten: Mats 
Lindstrand (ordförande), Martin Irding (VD) samt ordinarie ledamöter Lars 
Björk, Anna Frick, Åke Hallman, Göran Hägglund och Per Egon Johansson. 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport 
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför.  
 
Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. 
 

Kontaktinformation 
Martin Irding, VD FRISQ, E-post: martin.irding@frisq.se  
Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm 
Tel +46 (0)8 120 131 21 
 
FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser 
E-post: info@fnca.se Tel +46 (0)8 528 00 399 
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Koncernens finansiella rapportering 

Koncernens resultaträkning i sammandrag               

 
Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat. 
 

Koncernens balansräkning i sammandrag 

 

Helår

2019 2018 2019 2018 2018
Tkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 738 1 514 1 903 2 683 5 255
Övriga rörelseintäkter 16 170 530 765 1 147
Summa intäkter 754 1 684 2 433 3 448 6 402

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -9 323 -6 695 -24 954 -20 336 -28 397
Personalkostnader -4 933 -3 232 -16 800 -10 400 -15 913
Avskrivningar av materiella anläggnings-
tillgångar och immateriella tillgångar -4 458 -2 447 -11 989 -5 347 -8 365
Summa kostnader -18 714 -12 374 -53 743 -36 083 -52 675

Rörelseresultat -17 960 -10 690 -51 310 -32 635 -46 273

Finansnetto -88 -1 -302 -2 95
Resultat efter finansiella poster -18 048 -10 691 -51 612 -32 637 -46 178

Resultat före skatt -18 048 -10 691 -51 612 -32 637 -46 178

Skatt på periodens resultat 0 58 0 4 163 4 163

PERIODENS RESULTAT -18 048 -10 633 -51 612 -28 474 -42 015

Resultat per aktie före/efter utspädning (kr) -0,8 -0,5 -2,3 -1,6 -2,2

Tredje kvartalet 9 månader
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Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 

 
 
I eget kapital ingår medel från den i mars 2019 genomförda riktade nyemissionen om 66 600 Tkr reducerat 
med emissionskostnader om 5 381 Tkr. 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

 
 

Ställda säkerheter 

 
 

Antal aktier 

 
    

Helår

2019 2018 2019 2018 2018
Tkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

Ingående eget kapital 228 041 224 061 200 386 192 224 192 224
Periodens resultat -18 048 -10 633 -51 612 -28 474 -42 015

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 0 0 61 219 49 678 49 678
Emission med stöd av teckningsoptioner 0 365 0 365 311
Teckningspremie för teckningsoptioner 0 0 0 0 188

Utgående eget kapital 209 993 213 793 209 993 213 793 200 386

Tredje kvartalet 9 månader

Helår
2019 2018 2019 2018 2018

Tkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

Resultat efter finansiella poster -18 048 -10 691 -51 612 -32 637 -46 178
Avskrivningar 4 458 2 447 11 989 5 347 8 365
Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet 55 0 70 0 0
Betald skatt 0 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten,
före förändring av rörelsekapital -13 535 -8 244 -39 553 -27 290 -37 813

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet -1 403 -2 931 -2 655 -2 427 2 728
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 938 -11 175 -42 208 -29 717 -35 085
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 893 -3 298 -10 702 -10 355 -15 521
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -779 365 58 911 50 043 49 989

Periodens kassaflöde -17 610 -14 108 6 001 9 971 -617

Likvida medel vid periodens början 65 500 66 585 41 889 42 506 42 506
Likvida medel vid periodens slut 47 890 52 477 47 890 52 477 41 889

Tredje kvartalet 9 månader

2019 2018 2018 2019 2018 2018
30-sep 30-sep 31-dec 30-sep 30-sep 31-dec

Ställda säkerheter 500 200 200 Inga Inga Inga
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga Inga Inga

Koncernen Moderbolaget

Helår
2019 2018 2019 2018 2018

juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

Ingående antal aktier 23 918 202 19 722 287 20 218 202 16 926 346 16 926 346
Utgående antal aktier 23 918 202 19 722 287 23 918 202 19 722 287 20 218 202

Genomsnittligt antal aktier 23 918 202 19 722 287 22 779 740 18 267 988 18 710 637

Tredje kvartalet 9 månader
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Moderbolagets finansiella rapportering 
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

 
Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat. 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

 

Helår
2019 2018 2019 2018 2018

Tkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 450 550 1 350 1 750 2 200
Övriga rörelseintäkter 8 171 8 766 5
Summa intäkter 458 721 1 358 2 516 2 205

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -481 -1 246 -3 149 -2 890 -4 588
Personalkostnader -808 -223 -1 253 -665 -887
Summa kostnader -1 289 -1 469 -4 402 -3 555 -5 475

Rörelseresultat -831 -748 -3 044 -1 039 -3 270

Finansnetto 0 0 0 0 98
Resultat efter finansiella poster -831 -748 -3 044 -1 039 -3 172

Skatt på periodens resultat 0 0 0 681 -1 390

PERIODENS RESULTAT -831 -748 -3 044 -358 -4 562

Tredje kvartalet 9 månader

2019 2018 2018
Tkr 30-sep 30-sep 31-dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 267 063 196 490 197 053
Uppskjuten skattefordran 0 2 070 0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 38 855 49 243 55 751
Likvida medel 40 698 44 323 35 690
Summa tillgångar 346 616 292 126 288 494

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 196 986 1 011

Fritt eget kapital
Överkursfond 350 435 289 115 289 401
Balanserat resultat inklusive årets resultat -6 491 560 -3 446
Summa eget kapital 345 140 290 661 286 966

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 678 405 511
Övriga kortfristiga skulder 798 1 060 1 017
Summa kortfristiga skulder 1 476 1 465 1 528

Summa eget kapital och skulder 346 616 292 126 288 494


