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Bokslutskommuniké 

 FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) 

Andra halvåret 2019* 

• Resultat efter finansnetto

förbättrades till – 3,4 (-14,8) MSEK

• Resultatförbättringen kan i stor del

hänföras till sänkta kostnader,

synergieffekter mellan bolagen och

ändrad ägarform av utländska bolag.

• Rörelseresultatet för andra halvåret

uppgick till –5,4 (–13,3) MSEK

• Omsättningen för koncernen under

andra halvåret är 10,6 MSEK jämfört

med 13,8 MSEK i motsvarande

period förra året.

Belopp i TSEK. 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 

*I jämförelsesiffrorna ingår Laika Consulting för perioden 2

augusti till 31 december 2018.

Helåret 2019* 

• Resultat efter finansnetto för helåret

2019 uppgick till -25,4 (-19,7) MSEK.

Resultatet påverkades negativt

under första halvåret av

investeringar i framtida tillväxt och

extraordinära kostnader kopplade till

förvärvet av Laika Consulting AB

samt listningsprocessen på NGM

Nordic MTF. Andra halvåret har

inneburit en stor resultatförbättring

till följd av sänkta kostnader,

synergieffekter och ändrad ägarform

av utländska bolag.

• Under andra halvåret har en stor

resultatförbättring till följd av sänkta

kostnader, synergieffekter och

ändrad ägarform av utländska bolag.

• Rörelseresultatet för helåret 2019

uppgick till –25,3 (–17,0) MSEK

• Omsättningen för koncernen för

helåret uppgick till 20,5 (18,9) MSEK

NYCKELTAL MODERBOLAG

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31  2019-12-31  2018-12-31

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31  2019-12-31   2018-12-31

Nettoomsättning, KSEK 10 580 13 761 20 514 18 922 5 437 8 564 5 041 10 202

Rörelseresultat, KSEK -5 390 -13 337 -25 312 -16 987 -1 911 -13 803 -9 168 -12 818

Resultat efter finans iel la  poster, KSEK -3 414 -14 772 -25 365 -19 679 -1 895 -13 789 -9 171 -12 825

Resultat, KSEK -3 929 -14 871 -25 880 -19 779 -2 895 -14 789 -9 171 -12 825

Poster av engångskaraktär* 0 -4 317 -3 950 -5 083 0 -1 750 -767 -5 083

Resultat ex. poster av engångskaraktär -3 929 -10 555 -21 930 -14 696 -2 895 -13 039 -8 404 -7 741

Resultat / aktie ex. poster av 

engångskaraktär -0,0005 -0,0020 -0,0033 -0,0031 -0,0004 -0,0020 -0,0013 -0,0016

Sol idi tet, % 84,3% 89,0% 84,3% 89,0% 93,1% 93,1% 94,4% 94,4%

Antal  aktier (UB) 10 113 345 5 413 991 10 113 345 5 413 991 10 113 345 5 413 991 10 113 345 5 413 991

Snittantal  aktier 7 802 637 5 392 210 6 608 314 4 779 542 7 802 637 6 608 314 6 608 314 4 779 542

Medelta let anstä l lda 23,0 26,0 24,0 22,0 11,0 13,0 11,0 11,0

KONCERN
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VD-ord 

Vi lägger ett händelserikt 2019 till handlingarna där andra 
halvåret inneburit en positiv utveckling inom flera av 
koncernens delar. Detta gör att vi inleder 2020 fyllda med 
energi och optimism för att fortsatt utveckla FundedByMe-
koncernen i rätt riktning.  

Bolagets finansiella ställning 

Det glädjer mig att se att höstens stora förändringsarbete 
har givit resultat. Bokslutet visar tydligt att trenden går åt rätt 
håll. Det första halvåret 2019 kännetecknades av stora 
kostnadsposter vilket belastade resultat och kassaflöde. 
Andra halvåret har varit betydligt stabilare för hela 
koncernen där vår finansiella ställning blivit starkare, 
ordervärdet sundare och dessutom med en rejält sänkt 
kostnadsbild. Fokus framåt är jakten på lönsamhet i noterad 
miljö samt på att vidareutveckla hela verksamheten. Till följd 
av detta tittar ledningen och styrelsen kontinuerligt på olika 
finansieringslösningar för att stötta bolaget och dess 
tekniska utveckling framåt.  

Även om vi har en bit kvar till lönsamhet så är vi på mycket god väg, där resultatet för andra 
halvåret visar på en klar förbättring, både jämfört mot första halvåret och jämfört med 
motsvarande period i fjol. Vi kan redan nu säga att effekterna av höstens arbete och den 
positiva trenden fortsätter in i 2020. 

Förändringsarbete och utveckling 

Trots att koncernens stora fokus är jakten på lönsamhet har vi dock inte saktat ner på 
innovationstakten. Våra tunga investeringar i den tekniska plattformen har visat goda resultat, 
inte minst inom vår crowdfunding-verksamhet. Utvecklingen av plattformen har underlättat för 
både oss och för våra kundbolag att genomföra mer kostnadseffektiva och framgångsrika 
finansieringsrundor under årets andra halva. Samtidigt har det möjliggjort fler och säkrare 
transaktioner vilket lett till att snittinvesteringen ökat under 2019. 

Vi kan även se att utvecklingen i Laika har stabiliserats under hösten och att trenden nu pekar i 
rätt riktning. Laikas verksamhet påverkades initialt mer än beräknat när integrationen av 
verksamheterna genomfördes under hösten 2018 och våren 2019. Det är därför extra glädjande 
att utvecklingen nu har vänt och att synergieffekterna, som vi såg potential till i förvärvet av 
Laika, har börjat ge mätbar positiv effekt. 

Under 2020 kommer vi att lansera flera tjänster och funktioner för att utveckla plattformen. Vår 
tjänst för handel med så kallad secondary, som vi utvecklar tillsammans med 
samarbetspartnern Tario, planerar vi att introducera senare i vår. När det gäller vår produkt 
Crowdfunding för noterade bolag för vi diskussioner med flera bolag och corporate finance-
firmor för att tillsammans lansera det första caset. Vi fortsätter att vässa Laikas erbjudande 
ytterligare för att på så sätt ge våra kunder ett ökat mervärde, inte minst genom en starkare, 
bredare och tydligare produkt. 



 
 

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)   Bokslutskommuniké 2019  
Org. Nr. 556871-1823 

3 

 

Samtidigt växer Feminvest starkt och utkristalliserar sig som en maktfaktor inom sitt segment. 
Med utgångspunkt av allt ovan ser vi att koncernen stärker sitt erbjudande och förtydligar ännu 
mera sin position inom det finansiella ekosystemet. Detta strategiska arbete avser bolaget 
fortsätta med under 2020 genom att bland annat en breddning av verksamheten till andra 
närliggande områden inom finansmarknaden.   

Nya EU-regleringar påverkar positivt 

EU meddelade i januari att de efter många år av förhandling nått en överenskommelse som 
innebär en enhetlig uppsättning regler för alla crowdfundingplattformar inom EU vid 
kapitalanskaffning upp till 5 miljoner euro. Vi förväntar oss att detta enhetliga regelverk inom EU 
kommer att leda till bättre affärer och större samarbeten. Det leder sannolikt också till att vi 
under några år kommer att se att plattformar inom EU går samman genom uppköp eller 
sammanslagningar. 

Nu efter Brexit är FundedByMe den största crowdfunding-plattformen inom EU. Räknar man in 
koncernens alla verktyg och erbjudanden tillhandahåller vi lösningar inom alla segment av den 
nya tidens fintech och finansiella kommunikation. Vi har tydligt kunna se hur våra kundbolag 
uppskattar bredden i vårt erbjudande. Att våra kunder kan utnyttja kapaciteten hos alla våra 
bolag ger ett strategiskt försprång som möjliggör större exponering och förbättrar 
förutsättningarna för mer långsiktiga samarbeten. 

2019 var ett händelserikt och utmanande år. Många lärorika och värdefulla erfarenheter rikare, 
blickar vi nu framåt med stor tillförsikt. 

 

 

 

Daniel Daboczy 

VD och koncernchef, FundedByMe 
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Väsentliga händelser under 2019 

 

Första halvåret  

• Den 8 mars 2019 noterades FundedByMe på NGM MTF.  

• Under mars 2019 så implementerade Bolaget Stripe som betaltjänstleverantör vilket bl.a. 

möjliggör en ökning av antalet mindre transaktioner inom equity crowdfunding.  

• Under Q2 2019 inleddes konsolidering och omorganisation av FundedByMe och 

dotterbolaget Laika Consulting som bland annat innebar en flytt till gemensamma 

lokaler. I samband med konsolideringen påbörjades en process att digitalisera Laika 

Consulting. 

• 30 april till 17 maj 2019 genomförde FundedByMe en företrädesemission.   

• Den 27 juni 2019 tog FundedByMe formellt över dotterbolaget Feminvest. 

 

Andra halvåret 

• Den 26 juli godkändes beslut om att genomföra en företrädesemission fattat den 18 

april.  

• Den 3 september meddelade FundedByMe att bolaget genomför en riktad strategisk 

emission till kvalificerade investerare samt en separat riktad emission till Bolagets 

Ordförande, Johan Jörgensen. 

• Den 1 oktober utsågs FundedByMe Katarina Stenborg till vice VD för koncernen. 

• Den 9 oktober omvandlades nätverket Feminvest till ett fristående aktiebolag. 

• Den 11 oktober presenterade FundedByMe sin nya produkt Crowdfunding för noterade 

bolag. Produkten kommer ge publika och noterade bolag möjlighet att utnyttja fördelarna 

som crowdfunding genom FundedByMe innebär. 

• Den 23 oktober tecknade FundedByMe en avsiktsförklaring (LOI) med Tario. Parterna 

ska ta fram en funktion för andrahandsmarknad (secondary) för onoterade aktier. 

Avsikten är att kunna erbjuda en andrahandsmarknad för investerarmedlemmarna på 

plattformen. 

• Den 6 november beslutade FundedByMe att genomföra en riktad emission till ett 

konsortium av investerare.  

• Den 18 december meddelade FundedByMe att bolaget har minskat sitt ägande till under 

20 procent i alla samägda partnerbolag i utlandet. Detta leder till en redovisningsteknisk 

skillnad där FundedByMe-koncernen inte redovisar sin andel i partnerbolagens 

eventuella förluster. Samtidigt behåller FundedByMe en stark närvaro i berörda länder 

samt fortsätter nå stora grupper av investerare utomlands. 

• Den 18 december meddelade FundedByMe att bolagets effektiviseringar inneburit cirka 

45 procent lägre operationella kostnader jämfört med första halvåret 2019.  
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Den 14 januari nåddes FundedByMe av nyheten att nya EU-regleringar är framtagna för 

att lyfta europeiska crowdfunding-plattformar. Överenskommelsen innebär en enhetlig 

uppsättning regler för alla crowdfunding-plattformar inom EU vid kapitalanskaffning upp 

till 5 miljoner euro. 

• Den 28 januari ingick FundedByMe ett samarbetsavtal med företagsinkubatorn 

eXpression i Umeå. Samarbetet syftar till att stötta inkubatorns företag avseende 

kapitalanskaffning och marknadsexponering genom equity crowdfunding. 
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Kommentarer perioden 1 juli – 31 december 2019 

Koncern 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående 

år. Jämförelser för föregående år för Laika Consulting 

rör perioden augusti till december 2018 då förvärv blev 

klart den 2 augusti 2018.  

 

Resultat Koncern 

Koncernens intäkter var under perioden 10,6 (13,8) 

MSEK. Av omsättningen är 5,4 (5,0) MSEK hänförliga 

till moderbolaget FundedByMe, varav 0,7 (0,9) MSEK 

räknas som koncernintern försäljning. Inkluderat i 

moderbolagets andel är övriga intäkter är 0,96 MSEK 

var aktiverat arbete för egen räkning. Laika Consulting 

bidrar med en omsättning på 6,7 (8,3 under perioden 

augusti till december 2018) MSEK varav 1,0 (0,9 under 

perioden augusti till december 2018) MSEK var 

koncernintern försäljning.  

 

Rörelsekostnaderna i koncernen uppgick till 16,0 

(27,1) MSEK för perioden. Moderbolaget står för 7,3 

(14,2) MSEK och dotterbolaget Laika bidrar till 

rörelsekostnader om 8,6 (12,9 under perioden augusti 

till december 2018) MSEK.  

 

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -

5,4 (-13,3) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats 

positivt av sänkta kostnader i både moderbolag och 

dotterbolag. Rörelseresultatet påverkades negativt 

under perioden av avskrivning av goodwill för Laika på 

1,5 (1,3).  

 

Resultatet efter finansiella poster blev -3,4 (-14,7) 

MSEK. Förändring av klassificering av immateriella 

tillgångar rörande ägande i internationella bolag, från 

intressebolag till ägande i internationella aktiebolag, 

medför en positiv effekt under perioden på 2,0 (-1,3) 

MSEK.  

 

Periodens resultat var -3,9 (-14,9) MSEK. Resultatet 

belastades negativt av nedskrivningar av immateriella 

tillgångar i dotterbolaget Laika Consulting med 0,5 

MSEK.  

 

Kassaflöde Koncern 

Koncernen visar ett positivt kassaflöde med 1,6 (-4,0)  

MSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande 

delen av verksamheten för perioden uppgår till -8,0 

(3,6) MSEK. Periodens kassaflöde från investerings-

verksamheten påverkar kassaflödet positivt med 1,4 (-

7,6) MSEK. Finansieringsverksamheten hade positiv 

påverkan på kassaflödet med 8,1 (0,02) MSEK vilket 

resulterade i 1,6 (-4,0) MSEK totalt för perioden.  

 

Finansiell ställning Koncern 

Koncernens immateriella tillgångar uppgår till 27,2 

(31,1) MSEK, i huvudsak bestående av goodwill, 26,1 

(29,5) MSEK. Finansiella anläggningstillgångar uppgår 

till 8,2 (9,0) MSEK, vilket utgörs av ägande i 

internationella bolag.  

 

Kortfristiga fordringar uppgår till 5,3 (10,2) MSEK varav 

majoriteten 4,1 (7,1) MSEK utgörs av kundfordringar. 

  

Det egna kapitalet uppgår till 36,8 (51,3) MSEK per 

balansdagen. Koncernens långfristiga skulder uppgick 

till 7 (78) TSEK. Koncernen har en checkkredit på 1,5 

MSEK per balansdagen. 

  

Investeringar och Likviditet Koncern 

Under perioden har Koncernen investerat i 

utvecklande av nya produkter med 0,96 MSEK. Se 

övriga intäkter motsvarandes aktiverat arbete för egen 

räkning.  

 

Likvida medel i koncernen uppgår till 2,7 (6,7) MSEK 

per periodens slut (31 december). Bolagets 

finansiering i övrigt är oförändrad. 

 

 

Kommentarer perioden 1 januari – 31 december 

2019 Koncern 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående 

år. Jämförelser för föregående år för Laika Consulting 

rör perioden augusti till december 2018 då förvärv blev 

klart den 2 augusti 2018. 

 

Resultat Koncern 

Koncernens intäkter var under perioden 20,5 (18,9) 

MSEK. Av omsättningen är 8,6 (10,2) MSEK hänförliga 

till moderbolaget FundedByMe varav 0,7 (0,9) MSEK 

är internförsäljning. Inkluderat i moderbolagets andel 

är övriga intäkter är 0,96 MSEK var aktiverat arbete för 

egen räkning. Dotterbolaget Laika Consulting bidrar 

med en omsättning på 17,3 (8,8 under perioden 

augusti till december 2018) MSEK varav 4,6 MSEK var 

internförsäljning.  

 

Rörelsekostnaderna i koncernen uppgick till 45,8 

(35,9) MSEK för året. Moderbolagets kostnader bidrar 

med 22,4 (23,0) MSEK.  Dotterbolaget Laika 

Consulting bidrar till kostnader med 23,5 (12,9 MSEK 

under perioden augusti till december 2018). 

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till  

-25,3 (-17,0) MSEK.  
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Rörelseresultatet har påverkats av kostnader rörande 

avskrivning av goodwill för Laika på 3,1 (1,3 för 

perioden augusti – december 2018) MSEK.  

 

Kassaflöde Koncern 

Koncernen visar ett negativt kassaflöde med -4,0 (-9,8) 

MSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande 

delen av verksamheten för perioden som uppgår till -

17,0 (-33,0) MSEK har påverkats negativt av 

rörelseresultat. Periodens kassaflöde från 

investeringsverksamheten påverkar kassaflödet 

positivt med 2,0 (-29,8) MSEK. Finansierings-

verksamheten bidrar till en positiv effekt om 11,1 (53,0) 

MSEK under perioden till följd av nyemission. 

 

 

Finansiell ställning Koncern 

Koncernens immateriella tillgångar uppgår till 27,2 

(31,1) MSEK, i huvudsak bestående av goodwill, 26,1 

(29,5) MSEK. Finansiella anläggningstillgångar uppgår 

till 8,2 (9,0) MSEK, vilket utgörs av ägande i 

internationella bolag.  

 

Kortfristiga fordringar uppgår till 5,3 (10,2) MSEK varav 

majoriteten 4,1 (7,1) MSEK utgörs av kundfordringar. 

  

Det egna kapitalet uppgår till 36,8 (51,3) MSEK per 

balansdagen. Koncernens långfristiga skulder uppgick 

till 7 (78) TSEK. Koncernen har en checkkredit på 1,5 

MSEK per balansdagen. 

  

Investeringar och Likviditet Koncern 

Under perioden har Koncernen investerat i 

utvecklande av nya produkter med 0,96 MSEK. Se 

övriga intäkter motsvarandes aktiverat arbete för egen 

räkning.  

 

Likvida medel i koncernen uppgår till 2,7 (6,7) MSEK 

per periodens slut (31 december). Bolagets 

finansiering i övrigt är oförändrad. 
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RESULTATRÄKNING KONCERN

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Nettoomsättning 8 967 13 761 18 901 18 922

Övriga  rörelseintäkter 1 614 0 1 614 0

Summa Intäkter 10 580 13 761 20 514 18 922

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -2 304 -2 259 -4 912 -2 314

Övriga  externa kostnader -2 620 -12 093 -14 455 -17 120

Personalkostnader -8 730 -10 864 -22 069 -14 135
Av- och nedskrivningar av materiel la  och 

immateriel la  anläggningsti l lgångar -2 289 -1 883 -4 362 -2 340

Övriga  rörelsekostnader -28 0 -28 0

Summa rörelsens kostnader -15 971 -27 098 -45 827 -35 909

Resultat från andelar i  intresseföretag

Rörelseresultat -5 390 -13 337 -25 312 -16 987

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i  intresseföretag 

och gemensamt s tyrda företag 1 894 -1 273 -118 -2 523
Resultat från övriga  värdepapper och 

fordringar som är anläggningsti l lgångar 0 -10 0 0
Övriga  ränteintäkter och l iknande 

resultatposter 150 33 190 20
Räntekostnader och l iknande 

resultatposter -67 -185 -124 -189

Summa resultat från finansiella poster 1 977 -1 435 -52 -2 692

Resultat efter finansiella poster -3 414 -14 772 -25 365 -19 679

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan -515 0 -515 0

Resultat före skatt -3 929 -14 772 -25 880 -19 679

Skatt på  periodens  resultat 0 -99 0 -99

Periodens resultat -3 929 -14 871 -25 880 -19 779
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TILLGÅNGAR KONCERN

2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgi fter för utveckl ingsarbeten och l iknande arbeten 1 054 1 395Koncess ioner, patent, l i censer, varumärken samt l iknande 

rättigheter 0 246

Goodwi l l 26 109 29 475

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och insta l lationer 73 206

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i  intresseföretag och gemensamt s tyrda företag 0 2 232

Andra långfris tiga  värdepappers innehav 8 179 6 763

Summa anläggningstillgångar 35 416 40 317

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 079 7 091

Fordran Koncernbolag 0 0

Aktuel l  skattefordran 150 1 346

Övriga  fordringar 86 306
Förutbeta lda  kostnader och upplupna intäkter 942 1 460

Kortfristiga placeringar

Övriga  kortfri s tiga  placeringar 303 421

Kassa  och bank 2 713 6 710

Summa omsättningstillgångar 8 273 17 334

SUMMA TILLGÅNGAR 43 689 57 651

EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERN

2019-12-31 2018-12-31

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapita l 1 479 791

Fond för utveckl ingsutgi fter 958 0

Fritt eget kapital

Överkurs fond 130 825 121 059

Övrigt fri tt eget kapita l 53 48

Balanserat resultat -70 589 -50 811

Föregående års  resultat 0 0

Periodens  resultat -25 879 -19 778

Summa eget kapital 36 848 51 310

Långfristiga skulder

Skulder ti l l  kreditinsti tut 1 0

Övriga  skulder 0 35

Uppskjuten skatteskuld 6 43

Summa långfristiga skulder 7 78

Kortfristiga skulder

Skulder ti l l  kreditinsti tut 1 500 190

Leverantörsskulder 985 2 234

Aktuel l  skatteskuld 0 62

Övriga  skulder 2 666 984

Upplupna kostnader och förutbeta lda  intäkter 1 683 2 793

Summa kortfristiga skulder 6 834 6 263

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 688 57 651
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* Jämförelsesiffror  saknas för 1 januari 2018 – 30 juni 2018 då koncernen upprättades den 2 augusti 2018.

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL* KONCERN

Aktie

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Balanserat 

resultat inkl 

årets Summa

Eget kapital 1 januari 2018 0 0 0 0

Periodens resultat 0 0 0 0

Nyemission, netto emissionskostnader 0 0 0 0

Återbet aktieägartillskott 0 0 0 0

Eget kapital 30 juni 2018 786 102 724 -55 715 47 796

Periodens resultat 0 0 -14 873 -14 873

Nyemission, netto emissionskostnader 5 18 383 0 18 388

Eget kapital 31 december 2018 791 121 107 -70 588 51 310

Periodens resultat 0 0 -21 950 -21 950

Nyemission, netto emissionskostnader 0 1 677 0 1 677

Eget kapital 30 juni 2019 791 122 784 -92 539 31 036

Periodens resultat 0 0 -3 929 -3 929

Nyemission, netto emissionskostnader 688 8 095 0 8 783

Fond för utvecklingsutgifter 0 958 0 958

Eget kapital 31 december 2019 1 479 131 837 -96 469 36 848

KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG KONCERN

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten -7 963 3 630 -17 065 -32 998

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 1 405 -7 630 1 986 -29 751

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 8 117 23 11 082 52 985

Periodens kassaflöde 1 559 -3 977 -3 997 -9 764
Likvida medel vid periodens 

början 1 153 10 687 6 710 16 474

Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0Annan ökning/minskning av 

bokförda värdet 0 0 0 0

Likvida medel vid årets slut 2 713 6 710 2 713 6 710
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Kommentarer perioden 1 juli – 31 december 2019 

Moderbolag 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående 

år 

  

Resultat Moderbolag 

Bolagets intäkter för perioden var 5,4 (5,0) MSEK, en 

ökning med 0,4 MSEK. Inkluderat i moderbolagets 

övriga intäkter är 0,96 MSEK var aktiverat arbete för 

egen räkning. Av intäkten utgjorde 0,7 (0,9) MSEK 

internförsäljning till dotterbolag. Rörelsekostnaderna 

uppgick till 7,3 (14,2) MSEK. Sänkningen i kostnader 

är relaterade till sänkta externa kostnader 

motsvarande en sänkning med 7,2 MSEK, där 

sänkningarna är relaterade till ökade effektiviseringar 

och synergieffekt med dotterbolaget Laika Consulting 

samt frånvaro av engångsposter kopplade till förvärv 

och notering. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 

-1,9 (-9,2) MSEK. Förändringen i rörelseresultat är i allt 

väsentligt hänförligt till sänkta kostnader för perioden. 

Periodens resultat är -2,9 (-9,2) MSEK vilket är en 

förbättring med 6,3 MSEK. Förbättringen i kostnader 

påverkar resultatet positivt. Ett aktiekapitaltillskott till 

dotterbolaget Laika Consulting belastar resultatet 

negativt med 1 MSEK i perioden.  

 

Kassaflöde och Finansiell ställning Moderbolag 

Bolaget visar ett positivt kassaflöde med 1,5 (–4,0) 

MSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande 

delen av verksamheten för perioden som uppgår till -

3,4 (-8,5) MSEK har påverkats negativt av 

rörelseresultat. Periodens kassaflöde från 

investeringsverksamheten påverkar kassaflödet 

negativt med -3,2 (4,4) MSEK. Påverkan av 

finansieringsverksamheten är positiv med 8,1 (0,01) 

MSEK till följden av nyemissioner under perioden. 

  

Finansiell ställning Moderbolag 

Bolagets immateriella tillgångar uppgår till 4,0 (0,6) 

MSEK på balansdagen och består av balanserade 

utgifter för utvecklingsarbeten motsvarande 1,1 MSEK 

samt övertagande av Feminvest motsvarande ett 

värde av 2,9 MSEK. Finansiella anläggningstillgångar 

motsvarar 50,3 (50,3) MSEK motsvarandes 

dotterbolaget Laika Consulting med 35,8 MSEK samt 

ägande i internationella bolag med 14,5 MSEK. 

Kortfristiga fordringar uppgår till 2,4 (3,5) MSEK varav 

1,2 (2,0) MSEK utgörs av kundfordringar och 0,6 (0,8) 

utgörs av koncerninterna fordringar till dotterbolaget. 

Likvida medel uppgår till 2,3 (6,7) MSEK per 

balansdagen. 

  

Det egna kapitalet uppgår till 54,9 (58,3) MSEK per 

balansdagen. Aktiekapitalet motsvarar 1,5 (0,8) MSEK 

där ökningen är en konsekvens av 5 st. emissioner 

utförda och registrerade under perioden. 

Överkursfonden är 130,8 (121,0) MSEK på 

balansdagen, en ökning med 9,8 MSEK som ett 

resultat av registrerade emissioner under perioden. 

Årets  resultat påverkar det egna kapitalet negativt med 

-14,8 MSEK. Bolaget har inga räntebärande skulder 

per balansdagen. 

  

Investeringar och Likviditet Moderbolag 

Under perioden har Bolaget investerat i utvecklande av 

nya produkter med 0,96 MSEK. Se övriga intäkter 

motsvarandes aktiverat arbete för egen räkning.  

 

Bolaget stängde fem framgångsrika kapitalrundor  

under perioden. Bolagets finansiering i övrigt är 

oförändrad.  

 

 

Kommentarer perioden 1 januari – 31 december 

2019 Moderbolag 

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående 

år. 

  

Resultat Moderbolag 

Bolagets intäkter för perioden var 8,6 (10,2) MSEK. 

Inkluderat i moderbolagets övriga intäkter är 0,96 

MSEK var aktiverat arbete för egen räkning. Av 

intäkten utgjorde 0,7 (0,9) MSEK internförsäljning till 

dotterbolag. Rörelsekostnaderna uppgick till 22,4 

(23,0) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 

-13,8 (-12,8) MSEK. Förändringen i rörelseresultat är i 

allt väsentligt hänförligt till ökade kostnader för 

omorganisation och engångsposter relaterade till 

första halvåret.  

 

Kassaflöde och Finansiell ställning Moderbolag 

Bolaget visar ett negativt kassaflöde med -4,4 (-9,8) 

MSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande 

delen av verksamheten för perioden som uppgår till -

11,2 ( -26,9) MSEK har påverkats negativt av 

rörelseresultatet. Periodens kassaflöde från 

investeringsverksamheten påverkar kassaflödet 

negativt med -2,9 (-35,8) MSEK. Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten påverkar positivt med 9,8 

(52,9) MSEK.  

  

 

 

 

 

Finansiell ställning Moderbolag 

Bolagets immateriella tillgångar uppgår till 4,0 (0,6) 

MSEK på balansdagen och består av balanserade 
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utgifter för utvecklingsarbeten motsvarande 1,1 MSEK 

samt övertagande av Feminvest motsvarande ett 

värde av 2,9 MSEK. Finansiella anläggningstillgångar 

motsvarar 50,3 (50,3) MSEK motsvarandes 

dotterbolaget Laika Consulting med 35,8 MSEK samt 

ägande i internationella bolag med 14,5 MSEK. 

Kortfristiga fordringar uppgår till 2,4 (3,5) MSEK varav 

1,2 (2,0) MSEK utgörs av kundfordringar och 0,6 (0,8) 

utgörs av koncerninterna fordringar till dotterbolaget. 

Likvida medel uppgår till 2,3 (6,7) MSEK per 

balansdagen. 

  

Det egna kapitalet uppgår till 54,9 (58,3) MSEK per 

balansdagen. Aktiekapitalet motsvarar 1,5 (0,8) MSEK 

där ökningen är en konsekvens av 5 st. emissioner 

utförda och registrerade under perioden. 

Överkursfonden är 130,8 (121,0) MSEK på 

balansdagen, en ökning med 9,8 MSEK som ett 

resultat av registrerade emissioner under perioden. 

Årets  resultat påverkar det egna kapitalet negativt med 

-14,8 MSEK. Bolaget har inga räntebärande skulder 

per balansdagen. 

  

Investeringar och Likviditet Moderbolag 

Under perioden har Bolaget investerat i utvecklande av 

nya produkter med 0,96 MSEK. Se övriga intäkter 

motsvarandes aktiverat arbete för egen räkning.  

 

Bolaget stängde fem framgångsrika kapitalrundor  

under perioden. Bolagets finansiering i övrigt är 

oförändrad.  
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAG

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Nettoomsättning 3 604 4 185 6 648 9 346

Koncernintern försä l jning 648 856 731 856

Övriga  rörelseintäkter 1 185 0 1 185 0

Summa Intäkter 5 437 5 041 8 564 10 202

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -454 -99 -657 -154

Övriga  externa kostnader -1 536 -8 726 -10 378 -13 753

Personalkostnader -5 092 -4 986 -10 758 -8 257
Av- och nedskrivningar av materiel la  och immateriel la  

anläggningsti l lgångar -238 -398 -546 -855

Övriga  rörelsekostnader -28 0 -28 0

Summa rörelsens kostnader -7 348 -14 209 -22 367 -23 019

Resultat från andelar i  intresseföretag 0 0 0 0

Rörelseresultat -1 911 -9 168 -13 803 -12 818

Resultat från finansiella poster

Övriga  ränteintäkter och l iknande resultatposter 34 10 58 20
Räntekostnader och l iknande resultatposter -18 -13 -44 -27

Summa resultat från finansiella poster 16 -3 14 -7

Resultat efter finansiella poster -1 895 -9 171 -13 789 -12 825

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan -1 000 0 -1 000 0

Resultat före skatt -2 895 -9 171 -14 789 -12 825

Skatt på  periodens  resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -2 895 -9 171 -14 789 -12 825
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TILLGÅNGAR MODERBOLAG

2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgi fter för utveckl ingsarbeten och l iknande 

arbeten
1 054 642Koncess ioner, patent, l i censer, varumärken samt l iknande 

rättigheter 2 900 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i  intresseföretag och gemensamt s tyrda företag 35 830 50 267

Andra långfris tiga  värdepappers innehav 14 467 0

Summa anläggningstillgångar 54 251 50 909

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 150 2 025

Fordran Koncernbolag 648 820

Aktuel l  skattefordran 99 14

Övriga  fordringar 43 304
Förutbeta lda  kostnader och upplupna intäkter 470 911

Kortfristiga placeringar

Kassa  och bank 2 309 6 710

Summa omsättningstillgångar 4 718 10 783

SUMMA TILLGÅNGAR 58 970 61 691

EGET KAPITAL OCH SKULDER MODERBOLAG

2019-12-31 2018-12-31

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapita l 1 479 791

Fond för utveckl ingsutgi fter 958 0

Fritt eget kapital

Överkurs fond 130 825 121 059

Övrigt fri tt eget kapita l 53 48

Balanserat resultat -63 636 -50 811

Föregående års  resultat 0 -12 825

Periodens  resultat -14 790 0

Summa eget kapital 54 891 58 263

Långfristiga skulder

Skulder ti l l  kreditinsti tut 1 0

Summa långfristiga skulder 1 0

Kortfristiga skulder

Skulder ti l l  kreditinsti tut 0 190

Leverantörsskulder 337 699

Skulder ti l l  koncernföretag 946 0

Aktuel l  skatteskuld 0 62

Övriga  skulder 1 342 388

Upplupna kostnader och förutbeta lda  intäkter 1 453 2 089

Summa kortfristiga skulder 4 078 3 428

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58 970 61 691
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAG

Aktie

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Balanserat 

resultat inkl 

årets Summa

Eget kapital 1 januari 2018 578 68 395 -50 811 18 162

Periodens resultat 0 0 -4 904 -4 904

Nyemission, netto emissionskostnader 208 34 329 0 34 537

Återbet aktieägartillskott 0 -400 0 -400

Eget kapital 30 juni 2018 786 102 724 -55 715 47 796

Periodens resultat 0 0 -7 921 -7 921

Nyemission, netto emissionskostnader 5 18 383 0 18 388

Eget kapital 31 december 2018 791 121 107 -63 636 58 262

Periodens resultat 0 0 -11 894 -11 894

Nyemission, netto emissionskostnader 0 1 677 0 1 677

Eget kapital 30 juni 2019 791 122 784 -75 530 48 046

Periodens resultat 0 0 -2 896 -2 896

Nyemission, netto emissionskostnader 688 8 095 0 8 783

Fond för utvecklingsutgifter 0 958 0 958

Eget kapital 31 december 2019 1 479 131 837 -78 425 54 891

KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG MODERBOLAG

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 407 -8 516 -11 243 -26 892

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 238 4 394 -2 930 -35 822

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 142 145 9 772 52 949

Periodens kassaflöde 1 496 -3 977 -4 402 -9 765

Likvida medel vid periodens början 812 10 687 6 710 16 474

Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0

Annan ökning/minskning av bokförda värdet 0 0 0 0

Likvida medel vid årets slut 2 309 6 710 2 308 6 710
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NOTER 

 
Not 1, Redovisningsprinciper 

FundedByMe tillämpar årsredovisningslagen och BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3). Denna delårsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagens 9 kap, Delårsrapport. Samma 

redovisningsprinciper och beräknin gsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste 

årsredovisningen. För mer information, inkl. avseende redovisningsprinciper, värderingsprinciper mm, 

hänvisas till årsredovisningen 2018. Samtliga bolag i koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper 

  

 

Not 2, Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättade av denna bokslutskommuniké 

Koncernen arbetar med projekt där det inte går att undvika risker. Ledningen fokuserar ständigt på att 

förebygga och hantera risker i ett så tidigt stadie som möjligt. Moderbolaget FundedByMe:s riskbild finns 

beskriven i det informationsmemorandum som upprättats som del av bolagets noteringsprocess till NGM 

Nordic MTF. Även det förvärvade bolaget Laika Consultings riskbild finns beskriven i bolagets 

informationsmemorandum. Informationsmemorandumet beskriver riskbilden för 2019. Några generella 

förändringar i denna riskbild har inte skett.  

 

 

 

Not 3, Goodwill 

  

  
 

Avskrivning Goodwill 

Laika Consulting AB förvärvades av Bolaget den 2 augusti 2018.  

 

Styrelsen har granskat utfall för 2019 och budget för 2020 och ser en starkare organisation med 

optimerade kostnader och ökat fokus på kärnverksamheten. De kostnadsposter som belastar resultatet 

2019 anses inte påverka verksamheten negativt i 2020. 

 

Laika Consulting har funnits i 16 år och är ett stabilt bolag. Då Styrelsen historiskt kan se att bolaget är 

stabilt med starkt varumärke och nätverk anser vi att 10 års avskrivning av Goodwill är motiverbart.   

 

  

 

 

Goodwill Koncern 2019-01-01 2018-07-01

värden i KSEK 2019-12-31 -2018-12-31

Ingående värde 29 475 0

Goodwill på företagsförvärv under perioden 0 30 757

Utgående Goodwill 29 475 30 757

Ingående värde på avskrivningar 0 0

Periodens avskrivningar -3 366 -1 282 

Utgående värde på avskrivningar -3 366 -1 282 

Summa Goodwill 26 109 29 475
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Not 4 Kostnader av engångskaraktär 

 

 
 
 
* Jämförandetal för Koncernen 2018-01-01 till 2018-06-30 saknas då Koncernen skapades 2 aug 2018.  

  

 

 

 

 

Årsstämma 2019 

 

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 14 maj 2020.  

 

 

Kommande finansiella rapporter 

 

-        Årsredovisning 2019:    23 april 2020 

-        Halvårsrapport jan-jun 2020:                  31 aug 2020 

-        Bokslutskommuniké juli -dec 2020:         28 feb 2021 

 

  

Koncern* Moderbolag

2019-01-07 2019-01-01 2019-01-07 2019-01-01 2018-07-01 2018-01-01

Kostnader av engångskaraktär 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31 -2018-12-31 -2018-12-31

Förvärv Laika Consulting -                       -               -               -               467             3 118          

Notering NGM Nordic MTF -                       1 750          -               1 750          300             1 965          

Omorganisering och digitalisering Laika -                       2 200          -               -               -               -               

-                       3 950          -               1 750          767             5 083          
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