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Finansiell översikt
Med ”Bolaget” eller ”Orgo Tech” avses Orgo Tech AB med organisationsnummer 556850-3675. Belopp inom parentes i rapporten avser 

motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2018

• Den 3 januari 2018 inledde handeln med Orgo Techs aktie på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "ORGO" 
och har ISIN-kod SE0009806177.

• Den 3 april 2018 lanserade Orgo Tech sin panel där besökare kunde koppla ihop sin installation av IMGO WordPress tillägg med 
panelen. Från panelen kan kunden se statistik och alla sina bilder som kunden har optimerat.

• Efter ökande förfrågningar angående utveckling och optimering av webbplatser och system valde Orgo Tech att lansera ett nytt 
varumärke, orgowebb.se, den 2 juli 2018 för att skilja på IMGO och konsulttjänsten.

• Orgo Tech släppte sin första betan av IOS APP:en IMGO till betatestare den 4 september 2018.

• Den 23 oktober publicerades Orgo Techs IOS app, IMGO, på App Store.

2018-10-01
- 2018-12-31

2017-10-01
- 2017-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

2017-01-01
 - 2017-12-31

Nettoomsättning 601 935 876 784 2 916 082 2 435 718

Resultat efter finansiella poster -543 429 -97 925 -1 995 052 -23 836

Balansomslutning 3 899 618 6 833 341 3 899 618 6 833 341

Soliditet (%) 86% 78% 86% 78%

Bolaget har per 2018-12-31 10 000 000 aktier.
Genomsnittligt antal aktier under 2018 uppgick till 9 720 548 (7 345 238).

Denna rapport har ej granskats av revisor.



VD Mathias Palmkvist har ordet
2018 är nu till ända och ett nytt år med nya möjligheter har tagit 
vid. Orgo Tech listades på Spotlight den 3 januari 2018 och det 
gångna året har varit ett lärorikt och utvecklande år på många 
plan för både bolagets ledning och dess anställda. På pluskontot 
kan vi göra bokslut över en rad nya bra produkter som vi kommer 
jobba stenhårt för att fler ska få upp ögonen för. På minuskontot 
kan kort sägas att resultatutvecklingen inte har blivit såsom 
hoppats på. I det nedan utvecklar jag mina tankar kring dels 
våra produkter och dels hur vi planerar att ta oss an 2019.

Orgo Tech lanserade IMGO – som är ett digitalt verktyg för smart 
och minnessnål bildoptimering – till App Store för IOS enheter 
under slutet av 2018. Vi har även påbörjat arbetet med att 
utveckla en version till Android för att nå ut till mobilmarknaden 
för Google Play. Idag har IOS över 1.3 miljarder aktiva användare 
och Android har över 2 miljarder aktiva användare och detta 
är en gigantisk marknad vi ska bearbeta hårt för att utöka vårt 
användarantal och som en konsekvens för intjäningspotential.  

WordPress är grundstenen för över 30 procent av de omkring 
två miljarder webbplatser som uppskattas finnas idag. Det gör 
WordPress till det ledande Content Management System (CMS). 
Vi valde därför tidigt att utveckla ett tillägg till WordPress som 
gör att webbplatsägare kan använda sig av IMGO snabbt och 
utan några större förkunskaper. Under 2018 uppnådde vi ca 3 
000 nedladdningar av IMGO. Majoriteten av de omdömen rörande 
vår produkt som nått oss har varit ytterst goda och vi strävar 
nu vidare under 2019 med ambitionen att fler ska upptäcka oss. 

Under 2018 skapade vi också varumärket Orgowebb för skapa 
en skiljelinje mellan vår tjänst IMGO och vår konsultverk-
samhet där vi bl.a. tillhandahåller våra kunder tjänster 
såsom optimering av IT-system eller webbplatser. Intresset 
för vår konsulttjänst har varit stadigt växande och trots att 
branschen som sådan har vuxit starkt under lång tid ser vi inga 
tendenser till att IT-konsultmarknaden skulle vara mättat och 
vi kommer att försöka ta ytterligare marknadsandelar där.

Det ekonomiska utfallet av 2018 blev negativt vilket jag inte alls 
är nöjd med. Del i orsaken till det negativa resultatet var för att 
vi lade ett alltför stort fokus på att vidareutveckla våra egna 
tjänster vilket bidrog till att antalet medarbetare blev för högt 
sett till de intäkter som blev utfallet av vår satsning. Mot den 
bakgrunden har det fallit sig naturligt att 2019 inledningsvis 
har varit en tid då stenar har lyfts på för att optimera driften 
och skala bort samtliga kostnader som inte beräknas bära 
sig. Det är bolagets förhoppning och tro att detta tillsammans 
med ett större fokus på konsultdelen av verksamheten ska 
skapa förutsättningar för en lönsammare utkomst av 2019.

Med detta sagt så summerar jag 2018 som ett både spännande 
och lärorikt år. Vår tjänst IMGO har utvecklats ytterligare och 
vårt team har visat sig villiga att förkovra sig inom området 
genom en hängivenhet och nyfikenhet som gör en chef både 
stolt och glad. Nu är tanken att vi ska kavla upp ärmarna 
ännu ett snäpp för för att skapa en verksamhet som ger 
tillbaka till de aktieägare som valt att investera och tro på oss.

Mathias Palmkvist  
VD, Orgo Tech AB



Om Orgo Tech AB

Verksamhetsbeskrivning och affärsmodell
Orgo Techs verksamhet vilar på två ben - dels genom utvecklad tjänst benämnd IMGO och dels genom IT-konsultering.

IMGO:
Orgo Tech erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för 
besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare. 
Framförallt har Bolaget som ambition att underlätta arbetet för större bolag som hanterar större mängd ordrar och kunder via sina webb-
platser. Orgo Tech lanserade i slutet av 2016 en betaversion av sin egenutvecklade mjukvarutjänst, IMGO. Tjänsten finns tillgänglig som en 
”plug-in” i WordPress och kommer under 2018 att vidareutvecklas. IMGO minskar automatiskt bildernas filstorlek snabbt utan att besökar-
na till webbplatsen märker någon visuell skillnad. Fördelar med tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet för företagens webb-
platser, vilket i sig generar lägre kostnader och snabbare webbplatser. Orgo Techs vision är att bli det ledande bolaget inom optimering av 
högtrafikerade webbplatser och webbtjänster. IMGO utgår från en månadsavgift per aktiv tjänst där Bolagets kunder betalar för den tjänst 
som används. Intäkterna per dags dato genereras från en prissättning om 10 öre per optimerad bild samt 50 öre per GB i CDN-trafik. 

Konsultverksamheten:
Orgo Tech erbjuder flera tjänster under varumärket orgowebb som hjälper andra företag att bl.a. automatisera uppgifter, snabba upp de-
ras system eller webbplatser och får de att synas mer på sociala medier och Google. Genom att snabba upp ett system med någon sekund 
per sidvisning eller genom automatisering av rutinuppgifter uppgifter kan ett företag frigöra många timmar som istället kan investeras i 
andra mer produktiva uppgifter. Tjänsternas prissätts från en rörlig modell beroende på vilken typ av tjänst kunden efterfrågar. Priset kan 
sättas månads-, projekt- eller timvis

Målsättningar 2019
Målet för Orgo Tech är att i framtiden vara marknadsledande inom bildoptimering och kringtjänster i Sverige samt bedriva en aktiv 
och lönsam konsultverksamhet inom IT-relaterade tjänster. Bolagets målsättning är lönsamhet med tillväxt. Bolagets mer specifika 
målsättningar för 2019 presenteras nedan: 

• Avseende IMGO - Nå totalt 100 000 nedladdningar av IMGO på AppStore och Google Play.
• Avseende konsultdelen (Orgoweb) - Teckna ett flertal storkundsavtal (över 200 000 kr).
• Avseende verksamheten i stort - Skapa lönsamhet tillsammans med fortsatt omsättningsökning.



Omsättning
Nettoomsättningen under verksamhetsåret 2018 uppgick 
till 2 916 082 (2 435 718) SEK. Nettoomsättningen under det 
fjärde kvartalet 2018 uppgick till 601 935 (876 784) SEK. Årets 
omsättningsökningen om en cirka 21 procent beror på det 
nya varumärket, orgowebb.se och nya löpande supportavtal.

Finansiell utveckling
Resultatet för räkenskapsåret 2018 uppgick till -1 995 052 (-23 836) 
SEK och resultatet under det fjärde kvartalet 2018 uppgick till -543 
429 (-97 925) SEK. Under 2018 belastas resultatet med övriga kost-
nader om 1 506 830 SEK i from av hyreskostnader, reklamkostnader, 
förbrukningsmaterial, IT-tjänster samt aktie- och noteringskostnad-
er. Härutöver hade Bolaget personalkostnader om 2 453 047 SEK.

Likviditet
Bolagets likvida medel per den 31 december 2018 uppgick 
till 1 597 150 (167 098) SEK och soliditeten per den 31 de-
cember 2018 uppgick till 86 (78) procent. Kassaflödet för 
räkenskapsåret 2018 uppgick till 1 430 052 (111 311) SEK.

Aktien
Det finns ett aktieslag i Orgo Tech. Bolagets aktie är noterad på 
Spotlight Stock Market under tickern ”ORGO” Per den 31 de-
cember 2018 uppgick antalet aktier till 10 000 000 (8 000 000). 
Genomsnittligt antal aktier under 2018 uppgick till 9 
720 548 (7 345 238). Genomsnittligt antal aktier under 
fjärde  kvartalet 2018 uppgick till 10 000 000 (8 000 000).

Teckningsoptioner
Bolaget har totalt 400 000 teckningsoptioner utställda på ny-
ckelpersoner i bolagets ledning. Varje teckningsoption ger 
rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till kursen 6 SEK per ak-
tie där teckning kan ske från och med den 1 oktober 2018 till 
och med den 31 oktober 2020. Vid fullt utnyttjade teckning-
soptioner kan aktiekapitalet öka med maximalt 40 000 SEK.

Priset på teckningsoptionerna har värderats enligt Black & 
Scholes-formeln.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Bokslutskommunikén har upprättats enligt Årsredovisning-
slagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (”K3”). För ytterligare information om redovisning-
sprinciper hänvisas till Orgo Techs årsredovisning för 2017.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Förslag till disposition av Orgo Techs resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen ut-
delning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 8 maj 2019. Årsredo-
visningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets 
hemsida (www.orgotech.com) senast tre veckor innan årsstämman.

Finansiell kalender
Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje 
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

• Q1-rapport   2019-04-16

• Årsstämma 2018  2019-05-08

• Q2-rapport   2019-08-02

• Q3-rapport   2019-11-01

• Bokslutskommuniké  2020-02-03

Avlämnande av bokslutskommuniké
Stockholm, den 1 februari 2019
Orgo Tech AB
Styrelsen

Utveckling i siffror under perioden
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.



(SEK) 2018-10-01
- 2018-12-31

2017-10-01
- 2017-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

2017-01-01
 - 2017-12-31

Nettoomsättning 601 935 876 784 2 916 082 2 435 718

Övriga rörelseintäkter 0 45 000 0 45 000

601 935 912 784 2 916 082 2 480 718

Rörelsens kostnader

Inköp tjänster -235 701 0 -953 484 -376 878

Övriga externa kostnader -356 097 -639 678 -1 506 830 -844 159

Personalkostnader -553 837 -380 417 -2 453 046 -1 283 980

-1 145 635 -1 020 095 -4 913 360 -2 505 017

Rörelseresultat -543 700 -98 311 -1 997 278 -24 299

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 331 782 2 427 859

Räntekostnader och liknande resultatposter -60 -396 -201 -396

271 386 2 226 463

Resultat efter finansiella poster -543 429 -97 925 -1 995 052 -23 836

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -543 429 -97 925 -1 995 052 -23 836

Resultat per aktie -0,05 -0,01 -0,20 0,00

Resultaträkning



2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital
Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 0 6 000 000

0 6 000 000

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 500 000 0

Depositioner 160 000 0

660 000 0

Summa anläggningstillgångar 660 000 0

Omsättingstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 458 853 428 493

Övriga fordringar 40 000 1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 143 615 237 749

1 642 468 666 243

Kassa och bank 1 597 150 167 098

Summa omsättningstillgångar 3 239 618 833 341

SUMMA TILLGÅNGAR 3 899 618 6 833 341

Balansräkning

2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 000 000 800 000

Pågående ej registrerad nyemission 0 6 000 000

1 000 000 6 800 000

Fritt eget kapital

Överkursfond 5 892 857 92 857

Balanserat resultat -1 534 915 -1 511 079

Periodens resultat -1 995 052 -23 836

2 362 890 -1 442 058

Summa eget kapital 3 362 890 5 357 942

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 838 271 595

Övriga skulder 245 667 1 093 354

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 283 223 110 450

536 728 1 475 399

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 899 618 6 833 341



Rapport över förändringar i eget kapital

Aktie-
kapital

Nyemission
under reg.

Överkurs-
fond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

Ingående balans 2017-01-01 142 857 657 143 92 857 -25 428 -74 586 792 843

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -74 586 74 586 0

Nyemission 657 143 5 342 857 0 -1 421 065 0 4 578 935

Optioner 0 0 0 10 000 0 10 000

Periodens resultat 0 0 0 0 -23 836 -23 836

Utgående balans 2017-12-31 800 000 6 000 000 92 857 -1 511 079 -23 836 5 357 942

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -23 836 23 836 0

Nyemission 200 000 -6 000 000 5 800 000 0 0 0

Periodens resultat 0 0 0 0 -1 995 052 -1 995 052

Utgående balans 2018-12-31 1 000 000 0 5 892 857 -1 534 915 -1 995 052 3 362 890



Kassaflödesanalys

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 995 052 -23 836

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-1 995 052 -23 836

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -976 225 -484 822

Förändring av rörelseskulder -938 671 341 826

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 909 948 -166 832

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -660 000 0

Kassaflöde från investeringsverksamhet -660 000 0

Finansieringsverksamheten

Nyemisson 6 000 000 278 143

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 000 000 278 143

Årets kassaflöde 1 430 052 111 311

Likvida medel vid årets början 167 098 55 787

Likvida medel vid årets slut 1 597 150 167 098
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Kontakt

Orgo Tech AB (Publ)

Kungsgatan 4B, 111 43 Stockholm

+46(0)8-121 53 890

ir@orgotech.com

Marknadsplats

Spotlight Stock Market

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46(0)8-511 680 00

Kontoförande Institut

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46(0)8-402 90 00
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