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Delårsperioden 1 Januari till 30 September 2018
• Nettointäkter uppgick till 25,5 Mkr (56,0) 

• Kostnad för sålda tjänster minskade till -19,1 Mkr (-45,7)

• Bruttoresultatet minskade till 6,4 Mkr (10,6))

• Administrationskostnader ökade till -22,5 Mkr (-22,4)

• Resultatet före övriga intäkter uppgick till -16,1 Mkr (-11,8)

• Övriga intäkter uppgick till 16,0 MSEK (0)

• Resultatet för skatt uppgick till -0,1 MSEK (-11,8)

• Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3.34% (3,18%)

• Marginalen för nettospelintäkter (NGR) ökade till 1.54% (1.24%)

Tredje kvartalet: 1 Juli – 30 September 2018
• Nettointäkter uppgick till 5,5 Mkr (18,3) 

• Kostnad för sålda tjänster minskade till -3,8 Mkr (-17,3)

• Bruttoresultatet ökade till 1,6 Mkr (0,9)

• Administrationskostnader minskade till -7,5 Mkr (-8,0)

• Resultatet före övriga intäkter uppgick till -5,8 Mkr (-7,1)

• Övriga intäkter uppgick till 16,0 MSEK (0)

• Resultatet för skatt uppgick till 10,1 MSEK (-7,1)

• Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3.35% (2,98%)

• Marginalen för nettospelintäkter (NGR) ökade till 1.38% (1.16%)
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Händelser under tredje kvartalet 
• Användarvillkor för bonusar på spelarkonton ändrades

• Övriga intäkter om 16,0 Mkr avser nedskrivningar av spelarkontobalanser

• Kostnadsreducering med ca 0,25 Mkr per månad 

• Uppnått stark tillväxt på nylanserade marknader 

• Minskad omsättning i juli och augusti på grund av förlorade betallösningar

• Under augusti månad ersattes förlorade betallösningar för kinesisktalande kunder med 
nya och vi har genomfört ytterligare integrationer för att göra det lättare för våra kunder 
att genomföra mobila betalningar.

• Lanserade online casino mot den indonesisktalande marknaden i augusti -18

• Lanserade sportsbook mot japansk- och vietnamesisktalande spelare i september -18

• Började förberedelser för att lansera mot Thailand

• Lanserade nytt användargränssnitt (Desktop & Mobile) mot vietnamesisk-, indonesisk- 
och japansktalande spelare

Händelser efter tredje kvartalet
• Styrelsen i GoldBlue tog beslut om att genomföra en företrädesrättsemission om 14,2 

Mkr som är 100% garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga ägare och ett 
garantikonsortium.

• Sportsbook lanserades på den indonesisktalande marknaden

• Lanserade online casino för den thailändsktalande marknaden

• AnalysGuiden publicerade Goldblue AB Analys

• GoldBlue presenterade bolaget på Stora Aktiedagen i Göteborg

Med ”Bolaget” eller ”GoldBlue” avses GoldBlue med org.nr. 559078-0465. Uppgifter inom parentes avser föregående period. 
parentes avser föregående period. 

GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med fokus på tillväxtmarknader.
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Vd har ordet

Kära aktieägare, 

Efter ett turbulent första halvår med störningar kring 
viktiga betallösningar för kinesisktalande kunder och en 
försenad sportsbook som tillsammans gav oss en kraftig 
nedgång i omsättning har vi i månaderna mellan juli till 
september uppnått följande: 

• Vi har reducerat våra kostnader med 0,25 Mkr 
per månad, genom omstrukturering av befintlig 
verksamhet samt omförhandling av utvalda 
leverantörskontrakt. 

• Vi har visat stark tillväxt på de nya marknaderna vi 
har lanserat i.

• Vi har ersatt förlorade betallösningar med nya och vi 
har genomfört ytterligare integrationer för att göra 
det lättare för våra kunder att genomföra mobila 
betalningar.

• Vi har utvecklat nya användargränssnitt (websidor) 
samt genomfört positioneringskampanjer av www.
happistar.com mot vietnamesisk-, indonesisk- och 
japanspråkiga marknader. För kinesisktalande 
kunder lanseras ett nytt användargränssnitt under 
Q1 2019.   

• Vi har lanserat vårt internationella varumärke 
Happistar på den indonesiska marknaden. 

• Vi har lanserat Sportsbetting i september mot 
vietnamesisk-, indonesisk- och japanspråkiga 
marknaderna. 

• Vi har lanserat Poker mot kinesiskspråkiga 
marknader.  

Andre Rodrigues
VD, GoldBlue AB (publ)

Vi har visat stark 
tillväxt på de nya 
marknaderna vi har 
lanserat i.
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• Vi har förberett en lansering i Thailand som sedan 
framgångsrikt har lanserats under början på 
november. 

I enlighet med Bolagets lanseringsplan, har vi under 
kvartalet fortsatt med utrullningen av nya marknader.

Lanseringarna har gett en god tillväxt som ligger över 
våra förväntningar.

Vår verksamhet i Japan fortsätter att visa stabilitet men 
vi är inte nöjda med det. Genom lansering av ny websida 
för Happistar med Sportsbetting ser vi möjlighet till 
förbättrad tillväxt. Under kommande månader kommer 
vi att lansera ytterligare casino-slottar, live casinon och 
kompletterande betallösningar vilket kommer att hjälpa 
oss att accelerera tillväxten på denna marknad. Vi 
kommer även förstärka marknadsföringen. 

I Bolagets halvårsrapport, redovisade vi en kraftig 
minskning av vår omsättning på den kinesiskspråkiga 
marknaden. Detta berodde på två saker, våra 
leverantörer av betallösningar kunde ej längre hantera 
betalningar från våra kunder samt att vi blev försenade 
av lanseringen av vår sportsbook. Detta medförde att vi ej 
kunde erbjuda sportsbetting till våra kunder under World 
Cup. Detta tillsammans medförde att vi snabbt förlorade 
kunder och omsättning under perioden april-augusti.

Vi har fortsatt stor tilltro till den kinesiskspråkiga 
marknaden och förväntar oss en positiv 
marknadsförändring, nu när vi har nya 
betalningsmetoder på denna marknad. 

Bolaget har dragit fördel av nya leverantörer som vill 
etablera sig på marknaden.

Vi ser redan nu en positiv förändring av våra slutkunders 
beteende och vi hoppas snart kunna se en positiv trend 

Vi har reducerat våra 
kostnader med 0,25 
Mkr per månad, genom 
omstrukturering av 
befintlig verksamhet 
samt omförhandling 
av utvalda 
leverantörskontrakt.
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Tillväxten på bägge 
marknaderna fortsätter 
och vi har etablerat 
partnerskap med 
lokala affiliates 
som ska påbörja 
marknadsbearbetningen 
under nästkommande 
kvartal. Med den 
satsningen hoppas 
vi kunna visa en mer 
aggressiv tillväxt, 
detta i takt med 
att vi kontrakterar 
ytterligare affiliates och 
samarbetspartners.

av tillväxt på den kinesiskspråkiga marknaden.

Lansering av ytterligare casinospel såväl som 
Sportsbetting 2018 kommer att förstärka återhämtningen.

Vår satsning mot den vietnamesiskspråkiga marknaden 
har visat ge en mycket bra tillväxt under perioden, 
tillväxten har underlättats av lanseringen av den 
nya webbsidan för Happistar i juli och lanseringen av 
Sportsbetting under september.

Utfall Vietnamesisk språkiga marknaden:

• Tillväxt nya spelar registreringar på 15% per månad 
under Q3.

• Nya spelarinsättningar (FTD%) på 14% under Q3.

• Tillväxt på i genomsnitt 37% av unika spelar 
insättningar per månad under Q3.  

• Tillväxt av spelarinsättningar på i genomsnitt 53% per 
månad under perioden.

Lanseringen mot den indonesiskspråkiga marknaden 
blev över vår förväntan. Jämförelsevis med de andra 
två lanseringarna (Japan och Vietnam) blev det initiala 
utfallet av denna lansering betydligt bättre.  Trots att det 
är för tidigt att visa trenden i nyckeltal så visar den första 
månadens utveckling en stor potential.

Tillväxten på bägge marknaderna fortsätter och vi har 
etablerat partnerskap med lokala affiliates som ska 
påbörja marknadsbearbetningen under nästkommande 
kvartal. Med den satsningen hoppas vi kunna visa en 
mer aggressiv tillväxt, detta i takt med att vi kontrakterar 
ytterligare affiliates och samarbetspartners.

Under de kommande sex till nio månaderna kommer 
Bolaget att genomföra flera kostnadsbesparande 
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insatser för att ytterligare reducera våra operationella 
kostnader. Vi kommer även fokusera på att göra vår 
organisation än effektivare samt införa ytterligare 
förbättringar och automatiseringar med hjälp av vår 
teknologi. Vår plattform är en av hörnstenarna i vår 
verksamhet och de hitintills gjorda investeringarna i vår 
teknik kommer att medföra skalbarhet och tillväxt på de 
marknader som Bolaget är verksam på. Vi kommer även 
att införa ett initiativ för en mer effektiv marknadsföring 
och integrera ytterligare produkter så att vi kan attrahera 
mer kunder.

Bolagets bedömning är att det är ett paradigmskifte i 
den marknad vi är aktiva på. Vi ser ett skifte i demografen 
i våra kunders profil och att det i vår kunddatabas finns 
en målgrupp som är mer intresserade av västerländska 
produkter jämfört med de klassiska i Asien. Detta är mer 
av det erbjudande som Europeiska operatör erbjuder. 
I syfte att ta vara på denna möjlighet, har GoldBlue 
genomfört ett projekt där vi genomlyst interna såväl som 
externa processer som syftar i en tydlighet mot våra 
kunder och erbjudande. Detta har bland annat medfört 
att vi reviderat våra kundvillkor för alla casino varumärken 
samt vår marknadsprofil och lanserat det nya ”Happistar” 
med en ny logotype och produkterbjudande. Vidare har vi 
enligt ovan, reviderat våra kundprocesser och uppdaterat 
våra användarvillkor som finns på våra hemsidor. 
Detta innebär att vi har infört utgångsdatum för alla 
spelarbonusar vi har gett våra kunder och nya regler för 
inaktiva kundkonton. Detta har förutom en effektivare 
kundhantering och tydligare villkor för våra erbjudanden, 
framförallt bonuskampanjer, medfört att Bolaget 
under detta kvartal redovisar en kraftig reducering av 
kortfristiga skulder vilket medför en resultatpåverkan i 
form av en övrig rörelseintäkt om 15,9 Mkr. 

Vi har ersatt förlorade 
betallösningar med nya 
och vi har genomfört 
ytterligare integrationer 
för att göra det lättare 
för våra kunder att 
genomföra mobila 
betalningar
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De senaste veckorna har vi också förberett en 
företrädesemission där vi erbjuder våra aktieägare att 
teckna nya aktier för 14,2 Mkr. Denna finansiering är nu helt 
säkrad genom teckningsförbindelser från befintliga större 
ägare och ett garantikonsortium. 

Kapitalet kommer användas för att förstärka 
våra varumärken genom marknadsföring och för 
rörelsefinansiering tills vi når lönsamhet.

Det första halvåret var mycket turbulent för oss efter att 
vi hade en stark tillväxt under 2017.  Under slutet på tredje 
kvartalet har vi sett flera tecken på en vändning av den 
negativa utveckling vi hade under första halvåret. Vi har 
visat en mycket god tillväxt på nylanserade marknader 
tillsammans som vi har integrerat in nya betallösningar för 
kinesiska kunder som kompletterar de vi förlorade under 
första halvåret. Detta kommer kunna ge oss god tillväxt 
under det kommande året.

Andre Rodrigues
VD, GoldBlue AB (publ)
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Händelser under perioden

GoldBlue AB är ett svenskt noterat iGaming bolag, med fokus på tillväxtmarknader. 
Grundat av tre pionjärer från spelindustrin, bland annat Rune Löderup och Staffan 
Lindgren. Rune Löderup har 15 års erfarenhet från finansbranschen innan han började 
verka inom spelbranschen där han nu har 13 års erfarenhet. Staffan Lindgren har över 
20 års erfarenhet från spelbranschen och är en av grundarna av NYX Gaming som 
förvärvades av Scientific Games 2017 för 631 miljoner dollar. Grundarna kompletteras i 
styrelsen av Jesper Ramskov Jensen med en gedigen erfarenhet inom sportsbetting 
och Harmen Brenninkmeijer som har en mycket lång erfarenhet att både driva och 
bygga upp bolag inom både landbaserat- och online casino.

iGaming på tillväxtmarknader har en enorm tillväxtpotential. Sydostasien är idag den 
näst största marknaden i världen och har under de senaste åren utvecklats enormt. 
Majoriteten av iGaming bolagen i området arbetar idag med gammal teknik som ofta 
inte stödjer mobil användning. Marknaden är flera år bakom den tekniska utvecklingen 
av den europeiska iGaming-marknaden. 

GoldBlue erbjuder spelarna på tillväxtmarknader de senaste spelen inom iGaming, 
som drivs på den senaste tekniken, med modern mobilt användargränssnitt. Tekniken 
är anpassad så att det är möjligt för spelaren att använda våra tjänster trots dålig 
mobilnätverksanslutning. 

GoldBlues strategi är att investera i regionen och växa med marknaden. 

GoldBlue AB är noterat på den svenska börsen NGM Nordic MTF, vilket ger aktieägare 
möjligheten att investera inom iGaming på tillväxtmarknader genom ett svenskt 
börsnoterat bolag.

Verksamheten

GoldBlue har reviderat kundprocesser och uppdaterat användarvillkor som finns 
på våra hemsidor. Detta innebär att Bolaget har infört utgångsdatum för alla 
spelarbonusar vi har gett våra kunder och nya regler för inaktiva kundkonton.. Detta 
har förutom en effektivare kundhantering och tydligare villkor för våra erbjudanden, 
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framförallt bonuskampanjer, medfört att Bolaget under detta kvartal redovisar en 
kraftig reducering av kortfristiga skulder vilket medför en resultatpåverkan i form av en 
övrig rörelseintäkt om 15,9 Mkr. 

GoldBlue påbörjade tidigt under tredje kvartalet ett kostnadsreduceringsprogram samt 
omförhandlade utvalda leverantörskontrakt som har medöfrt en besparing på ca 0,25 
Mkr per månad. Bolaget har parallellt genomfört flera större teknikutvecklingsprojekt. 

Ett nytt användargränssnitt mot vietnamesiska-, indonesiska- och japanskatalande 
kunderna är utvecklat och lanserat.

Under augusti lanserade bolaget ett online casino för  indonesisktalande spelare. 

Den efterlängtade integrationen av sportsbook blev klar för vietnamesiska-, 
indonesiska- och japanskatalande marknader under augusti. 

Vi har ersatt förlorade betallösningar med nya och vi har genomfört ytterligare 
integrationer för att göra det lättare för våra kunder att genomföra mobila betalningar. 
Vi har fortsatt stor tilltro till denna marknad, och förväntar oss tillväxt nu när vi har nya 
betalningsmetoder på plats.

Händelser efter perioden
• Styrelsen i GoldBlue beslutar om en företrädesrättsemission om 14,2 Mkr som 

är 100% garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga ägare och ett 
garantikonsortium.

• AnalysGuiden publicerade Goldblue AB Analys

• Sportsbook lanserat på den indonesisktalande marknaden

• Lanserade online casino för den thailändsktalande marknaden

• GoldBlue presenterade bolaget på Stora Aktiedagen i Göteborg

• Ytterligare betallösningar har integrerats
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Allmänt

Försäljning och resultat
Nettointäkter uppgick till  5,5 Mkr (18,3 Mkr). Det redovisade resultatet för perioden 
uppgick till 10, 1 MSEK (-7,1 Mkr). 

Investeringar
GoldBlues totala investeringar under perioden uppgick till 5,7 Mkr (3,3 Mkr), och avsåg 
immateriella anläggningstillgångar med 5,5 Mkr (2,4 Mkr) avseende kapitalisering av 
utveckling av programvara och materiella anläggningstillgångar 0,2 Mkr (0,8 Mkr) 
avseende inventarier och verktyg.

Likviditet och finansiering
Bolaget hade vid periodens utgång 6,6 Mkr (14,7 Mkr) i likvida medel och inga utnyttjade 
krediter. GoldBlue AB saknar i dagsläget helt långfristiga skulder

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören för GoldBlue AB försäkrar att delårsrapporten ger 
en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför

Stockholm den 23 september 2018

Andre Rodrigues, VD

Rune Löderup, Ordförande

Staffan Lindgren, Styrelseledamot

Jesper Ramskov Jensen, Styrelseledamot

Harmen Brenninkmeijer, Styrelseledamot

Övriga intäkter
Övriga intäkter uppgår till 16,0 Mkr och avser nedskrivning av spelarkontobalanser. Se 
vidare not 2 under efterkommande resultaträkning.
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Ägarstruktur
Per den sista september  2018 var de tre största ägarna Raging Bull Invest AB (Rune 
Löderup) med 14,3%, Watermill Ventures Ltd (Allen Yan) med 7,9% och Chartus Holding 
Limited (Niels von Sweigbergk) med 7,1 procent. Totalt hade bolaget ca 3163 ägare per 
den 30 september 2018.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per den 30 september 2018 uppgick GoldBlues egna kapital till 14,4 Mkr (5,5 Mkr). 

GoldBlues aktiekapital är fördelat på 31 614 167 aktier med ett kvotvärde om 0,09 kr. 
Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Teckningsoptioner
På årsstämman den 20 juni 2018 fastställdes en emission om totalt 2 400 000 
teckningsoptioner. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma bolagets helägda 
dotterbolag, GoldBlue Ltd. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 31 
december 2020 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 5,00 kr per aktie.
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Resultaträkning
KONCERNEN

Belopp i kr 01/07/2018
30/09/2018

01/07/2017
30/09/2017

01/01/2018
30/09/2018

01/01/2017
30/09/2017

01/01/2017
31/12/2017

Intäkter 5,477,178 18,287,735 25,582,252 56,377,263 70,258,088

Kostnad för sålda tjänster¹ -3,816,670 -17,368,144 -19,110,641 -45,733,243 -57,522,111

Bruttoresultat 1,660,508 919,591 6,471,611 10,644,019 12,735,977

Administrationskostnader -7,529,092 -8,043,991 -22,566,165 -22,417,946 -31,211,939

Övriga rörelseintäkter² 15,976,213 0 15,976,213 0 0

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 -9,650,561

Resultat före skatt 10,107,629 -7,124,400 -118,341 -11,773,926 -28,126,523

Periodens resultat 10,107,629 -7,124,400 -118,341 -11,773,926 -28,126,523

PERIODENS TOTALRESULTAT 10,107,629 -7,124,400 -118,341 -11,773,926 -28,126,523

Hänförligt till 

Moderbolagets aktieägare 10,107,629 -7,124,400 -118,341 -11,773,926 -28,126,523

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

10,107,629 -7,124,400 -118,341 -11,773,926 -28,126,523

Not 1 Not 2

Kostnader för sålda tjänster utgörs av: Övriga intäkter avser nedskrivning av spelarskulden. 
Spelarskulden har akumulerats från och med 2015 och har 
under 2018 i avstämning mot våra interna databaser över 
spelarinsättningar och bonusuppbokningar funnits mis-
stämma. Spelarskulden per 2018/09/30 är korrekt enligt våra 
interna databaser och avstämningar. 

Posten är just nu under utredning huruvida den ska belasta 
eget kapital eller resultaträkningen för respektive år. I linje 
med ovan beskrivning och gällande regelverk är det vår 
bästa bedömning att posten i denna rapport hanteras som 
övrig intäkt med risk att bedömningen kan ändras till och 
med nästa rapporttillfälle.

Marknadsföringskostnader - inkl bonusar 13,801,613

Kostnad för spelleverantör 2,476,117

Kommission affiliates 2,832,911

19,110,641
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THE GROUP

Belopp i kr 30/09/2018 30/09/2017 31/12/2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 10,563,080 4,011,834 6,872,341

10,563,080 4,011,834 6,872,341

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 437,011 505,046 493,578

Inventarier 333,784 271,154 280,953

770,795 776,200 774,531

Summa anläggningstillgångar 11,333,874 4,788,033 7,646,872

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 555,265 -258,543 2,257,786

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 899,640 409,808 21,246

1,454,904 151,265 2,279,032

Kassa och bank 6,588,053 14,524,093 23,940,037

Summa omsättningstillgångar 8,042,957 14,675,358 26,219,069

SUMMA TILLGÅNGAR 19,376,832 19,463,391 33,865,941

Balansräkning
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THE GROUP

Belopp i kr 30/09/2018 30/09/2017 31/12/2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 2,845,275 684,179 2,852,010

Övrigt tillskjutet kapital 78,136,944 52,823,025 80,963,884

Annat eget kapital -66,509,611 -36,207,053 -39,634,212

Årets resultat -118,341 -11,758,072 -28,126,524

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 14,354,268 5,542,080 16,055,159

Summa eget kapital 14,354,268 5,542,080 16,055,159

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 224,327 201,536 1,957,204

Övriga skulder 4,206,668 13,314,277 15,107,173

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 591,570 405,499 746,405

Summa kortfristiga skulder 5,022,564 13,921,312 17,810,782

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19,376,832 19,463,391 33,865,941
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Kassaflödesanalys
KONCERNEN

Belopp i kr 01/01/2018
30/09/2018

01/01/2017
30/09/2017

01/01/2018
30/06/2018

01/01/2017
30/06/2017

01/01/2017
31/12/2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -118,341 -11,773,926 -10,225,970 -4,649,526 -28,126,523

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Valuta kursdifferanser 315,184 76,624 -287,665 -135,199 376,236

Avskrivningar på anläggningstillgångar 2,044,354 346,642 1,165,815 552,353 871,731

Nedskrivning fordran 0 0 0 0 9,650,561

Övriga intäkter -15,976,213 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -13,735,017 -11,350,661 -9,347,821 -4,232,372 -17,227,995

 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 824,128 3,140,176 -2,201,481 2,830,518 12,111,848

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 3,281,185 3,157,332 4,167,996 3,271,424 -14,082,663

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,629,703 -5,053,153 -7,381,306 1,869,570 -19,198,809

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5,544,001 -2,473,889 -4,017,000 -2,548,904 -2,334,397

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -194,827 -776,200 -222,020 -707,591 -882,669

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,738,828 -3,250,089 -4,239,020 -3,256,495 -3,217,066

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 12,143,006 0 11,607,178 38,891,990

Ökning/minskning av långfristiga skulder 0 3,427,159 0 3,432,328 0

Ökning/minskning emissionskostnader -2,240,926 0 -2,138,926 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,240,926 15,570,165 -2,138,926 15,039,506 38,891,990

Årets kassaflöde -17,609,458 7,266,923 -13,759,252 13,652,581 16,476,114

Likvida medel vid årets början 23,940,037 7,463,923 23,940,037 7,463,923 7,463,923

Kursdifferens i likvida medel 257,474 -55,488

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 6,588,053 14,675,358 10,180,785 21,116,504 23,940,037
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Förändring av eget kapital

Koncernen

Belopp i kr

Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Övriga 
reserver

Balanserad 
vinst inkl 

årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Belopp vid periodens ingång 2018-01-01 2,845,575 78,980,774 0 -65,771,189 16,055,160

Omräkningsdifferanser 1,397,097 -738,722 658,375

Emissionskostnader -2,240,926 -2,240,926

Årets resultat -118,341 -118,341

BELOPP VID PERIODENS UTGÅNG 2018-09-30 2,845,575 78,136,945 0 -66,628,252 14,354,268
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Tilläggsupplysningar

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen. Inga 
förändringar har skett av redovisningsprinciperna sedan senaste årsbokslutet. 

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kr om inget annat anges. 
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