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Finansiell översikt i sammandrag  

 

 

* Bolaget har vid årsbokslutet anpassat intäktsperiodiseringen för det förvärvade bolaget Sociallite 

ME (tidigare Torget Updated Sweden AB) till koncernens intäktsredovisningsprincip. Kvartal 4 har 

därmed belastats med en ej kassaflödespåverkande justeringspost av engångskaraktär om 1,5 

MSEK som påverkar såväl omsättning som EBITDA med motsvarande belopp. 

 

 

Affärsidé 

Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och driva plattformar inom leadgenerering och prestationsbaserad 

marknadsföring online. 

 

 

Om Sociallite Us AB (publ) 
Bolaget driver sin verksamhet i Sverige och verkar på global basis genom sina leadgenereringsplattformar och 

digitala produkter. Via dessa attraherar Bolaget leads världen över till sina kunder. Framledes har Bolaget för avsikt 

att gå in på fler marknader genom förvärv av plattformar och/eller bolag i såväl nya som befintliga affärsområden. 

 

 

Koncernen (msek)  Q4 
2022 

Q4 
 2021 

Helår 
2022 

Helår 
2021 

Totala intäkter*   3,7 4,3 18,2 13,9 

Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA*  -2,7 -0,6 -6,1 -0,4 

Resultat efter finansiella poster  -76,4 -11,9 -111,9 -23,3 

Balansomslutning  80,6 177,5 80,6 177,5 

Soliditet  12,7% 64,7% 12,7% 64,7% 

Resultat per aktie (sek)  -0,99 -0,15 -1,43 -0,15 

      

Moderbolaget (msek)  Q4 
2022 

Q4 
 2021 

Helår 
2022 

Helår 
2021 

Totala intäkter   0,6 0,6 2,6 1,5 

Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA  -1,2 -0,5 -2,2 -2,6 

Resultat efter finansiella poster  -95,5 -13,9 -98,9 -22,9 

Balansomslutning  87,9 178,2 87,9 178,2 

Soliditet  43,2% 74,6% 43,2% 74,6% 

Resultat per aktie (SEK)  -1,24 -0,19 -1,28 -0,31 
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Väsentliga händelser under Q4 2022 
• Bolaget höll extra bolagsstämma 16 december kl. 11:00 enligt publicerad kallelse.  

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om: 

● ändring av aktiekapitalsgränserna och gränserna för antal aktier i bolagets bolagsordning, 

● minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta den riktade 

kvittningsemissionen av aktier, 

● riktad kvittningsemission om 153.406.455 aktier till ett pris per aktie om 0,30 kr. Emissionen är villkorad        

av att beslutet om nedsättning av aktiekapitalet registreras som planerat hos Bolagsverket, samt 

● bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier och/eller teckningsoptioner med eller 

utan företrädesrätt för aktieägarna vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023, utan begränsning på 

annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier. 

Samtliga beslut fattades enhälligt. 

 

• Bolaget har vid årsbokslutet anpassat intäktsperiodiseringen för det förvärvade bolaget Sociallite ME (tidigare 

Torget Updated Sweden AB) till koncernens intäktsredovisningsprincip. Kvartal 4 har därmed belastats med 

en ej kassaflödespåverkande justeringspost av engångskaraktär om 1,5 MSEK som påverkar såväl omsättning 

som EBITDA med motsvarande belopp. 

 

Väsentliga händelser efter Q4 2022 
• Bolaget kommunicerade vinstvarning 23 februari 2023 på grund av nedskrivning av tillgångar i dotterbolag 

under kvartal 4 2022 
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VD har ordet 
 

 

Helåret 2022 är nu avklarat och det har till stor del karaktäriserats som ett städår. Vi har rensat bort, 

optimerat och byggt struktur. Stora förändringar och hårt arbete som resulterat i en ny bottenplatta 

att stå på och utveckla bolaget framåt. Jag är tacksam och stolt över de arbete som våra 

medarbetare utfört. För helåret 2022 redovisar vi en omsättning om cirka 18,2 MSEK (13,9 MSEK) 

med ett EBITDA-resultat om cirka  -6,1 MSEK (-0,4 MSEK) mycket präglat av engångskostnader.   
 

 

 

I samband med årsbokslutet har bolaget genomfört 

nedskrivningsprövning av goodwill hänförlig till 

förvärvade koncernbolag vilket resulterat i en total 

nedskrivning av de koncernmässiga goodwillvärdena 

med 72 MSEK. Den största delen av nedskrivningen, 

57 MSEK, härrör till dotterbolaget Sociallite AB 

(Connectio). 

 

Connectio arbetar nu fokuserat med framtagen plan 

för kampanjer och marknadsaktiviteter, som 

arbetats fram under hösten 2022, och under 

november månad såg vi ett trendbrott då vi fick in 

fler nya kunder än vad vi tappade. Vi mäter nu 

noggrant alla marknadsinsatser för att hitta ”vårt 

recept” till att växa. 

 

 

När det gäller förvärvet Sociallite ME (tidigare Torget 

Updated Sweden AB), som förvärvades i januari 

2022, så har koncernen beslutat att förändra 

periodiseringen av intäkter i enlighet med 

koncernens redovisningsprinciper. Kvartal 4 har 

därmed belastats med en ej kassaflödespåverkande 

justeringspost av engångskaraktär om 1,5 MSEK 

som påverkar såväl omsättning som EBITDA med 

motsvarande belopp. 

 

 Nu har vi fullt fokus på att växa både organiskt och 

utvärderar löpande nya förvärv. Vi ser att det finns 

flera potentiella uppsidor med att förvärva både 

mindre SEO-byråer samt hosting-verksamheter 

(webbhotell). Vidare ser vi över ytterligare 

finansiering. Huvudägarna har ställt sig positiva till 

att stötta bolaget med ytterligare finansiering för 

förvärv.  Vi har även gjort vissa justeringar i 

personalstyrkan för att optimerat våra resurser, 

framför allt inom produktion och pre sale och 

minskar därmed användandet av externa konsulter. 

Detta skapar en bättre kultur, närhet till kompetens 

och en bättre team-känsla. Det är en central del i 

säljprocessen och i det fortsatta ekosystemet att vi 

arbetar i team med både tekniska experter och 

affärsfokuserade intäktsdrivare (säljare). Det är 

glädjande att vi redan efter några veckor upplever 

ett större samarbete mellan produktion och sälj som 

dessutom resulterat i några mindre affärer.   

 

Sedan årsskiftet arbetar vi med att implementera en 

ny målstyrningsmodell (OKR) som jag upplever ökar 

medarbetarnas fokus och prioriteringar för att nå 

våra övergripande mål samt varje medarbetares roll 

och inverkan på dessa, varje kugge är viktigt för att 

det stora hjulet ska snurra effektivt. 
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Arbetet med vår vision, mission och värdegrund är 

nu i slutfasen. Jag är tacksam för det fina 

engagemang och samarbetsvilja som hela 

organisationen visat, trots utmaningar med att vi 

sitter utspridda i landet. 

 

Detta är även en viktig komponent när vi sätter mål 

för verksamheten, att det återspeglar vad vi tycker är 

viktigt och står för. 

 

 Jag vill med detta sagt tacka våra medarbetare, 

befintliga aktieägare och hälsa nya aktieägare 

välkomna till oss på Sociallite! 

 

Stockholm den 28 februari 2023 

Patrik Axelsson 

VD Sociallite US AB (publ)  
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Utveckling i siffror under perioden 
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år 

 

Omsättning, rörelseresultat 
EBITDA & resultat per aktie 
Omsättningen för koncernen under kvartal 4 2022 

uppgick till 3,6 MSEK (4,3 MSEK). Rörelseresultatet 

EBITDA för koncernen under kvartal 4 2022 uppgick 

till -2,7 MSEK (- 0,6 MSEK). Bolaget har vid 

årsbokslutet anpassat intäktsperiodiseringen för det 

förvärvade bolaget Sociallite ME (tidigare Torget 

Updated Sweden AB) till koncernens 

intäktsredovisningsprincip. Kvartal 4 har därmed 

belastats med en ej kassaflödespåverkande 

justeringspost av engångskaraktär om 1,5 MSEK 

som påverkar såväl omsättning som EBITDA med 

motsvarande belopp. 

Resultatet per aktie för kvartal 4 2022 uppgick till -

0,99 SEK (-0,15 SEK). 

 

För helåret 2022 uppgick koncernens omsättning till 

18,2 mkr (13,9 mkr). Koncernens rörelseresultat 

EBITDA uppgick till -6,1 MSEK (-0,4 MSEK). Resultat 

per aktie uppgick till -1,43 SEK (-0,31 SEK).  

 
Avskrivningar 

 

Under kvartal 4 2022 har avskrivningar av 

varumärken och goodwill enligt plan uppgått till -10 

MSEK (-9,6 MSEK) för koncernen vilket belastar 

resultaträkningen. 

 

Utöver detta har koncernen skrivit ned en markant 

del av den koncernmässiga Goodwillen, detta är 

relaterat till att moderbolaget har skrivit ned innehav 

i dotterbolag för att bättre reflektera 

marknadsvärdet.  

 

 

 

Denna nedskrivning uppgår till totalt ca -64 MSEK 

vilket ger en total kostnad i koncernen om 74 MSEK 

för avskrivningar och nedskrivningar i det fjärde 

kvartalet.  

 

På grund av dessa nedskrivningar är det egna 

kapitalet förbrukat i både koncernen och 

moderbolaget men detta har reglerats vid tiden för 

denna rapports avlämnade genom tidigare beslutad 

nedsättning av aktiekapitalet i Sociallite US AB.  

 

Anställda 

Per den 31 december 2022 har koncernen 12 

medarbetare, varav 9 är anställda och utöver det ett 

antal konsulter som arbetar med uppdrag i nära 

anslutning till bolaget. 

 

Aktien 

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos 

Spotlight Stock Market under kortnamnet SOCIAL, 

ISIN-kod är SE0013235553. Aktiekapitalet i Sociallite 

uppgår till 104 049 661,050 kronor fördelat på 230 

480 278 aktier med ett kvotvärde om 1,35 kr per 

aktie per den 31 december 2022.  

 

Aktiekapitalet i Sociallite ska uppgå till lägst 100 049 

662,35 kronor och högst 400 198 649,40 kronor 

fördelat på lägst 74 110 861 aktier och högst 296 

443 444 aktier per 31 december. Samtliga aktier är 

emitterade och fullt betalda.  
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På grund av nedskrivningar av innehaven som har 

gjorts är det egna kapitalet förbrukat i både 

koncernen och moderbolaget per 2022-12-31 men 

detta har reglerats vid tiden för denna rapports 

avlämnade genom tidigare beslutad nedsättning av 

aktiekapitalet i Sociallite US AB. Aktiekapitalet 

kommer sättas ned med ca 92,3 MSEK. 

 

Redovisnings- och 
värderingsprinciper 
K3-principen:  
Koncernredovisningen har upprättats enligt 

förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade 

dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det 

marknadsvärde som legat till grund för fastställande 

av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan 

köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna 

kapital redovisas som goodwill.  

 

Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets 

egna kapital och den del av dotterbolaget egna 

kapital som tillkommit efter det att dessa bolag 

förvärvats.  

 

Anläggningstillgångar  

Anläggningstillgångar värderas till 

anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 

redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar.  

 

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp 

(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat 

restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt 

följande: Inventarier, verktyg, installationer och 

goodwill 5 år. 

Granskning av revisor 
Kvartalsrapporten har inte granskats av Bolagets 

revisor. 
 

Styrelse per 31 dec 2022 
Johan Lundquist, styrelseordförande 

Patrik Axelsson, VD och styrelseledamot 

Martin Werner, styrelseledamot  

Alexander Benitez, styrelseledamot 

 

Finansiell kalender  
Årsstämma:  2023-05-16 

Delårsrapport Q1 2023:  2023-05-23 

Delårsrapport Q2 2023:  2023-08-22 

Delårsrapport Q3 2023:  2023-11-21 

 

Årsredovisningen kommer att pressmeddelas 3 

veckor innan stämma. 

 

Utdelning  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för 

verksamhetsåret 2022. 

 

Avrundningar 

Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i 

denna delårsrapport i vissa fall inte exakt 

summerade till totalen och procenttal kan avvika 

från de exakta procenttalen. 

 

Risker 

Det finns flertalet risker som kan påverka bolagets 

verksamhet och resultat. Flertalet av de interna 

riskerna förebygger bolaget genom att stärka 

koncernens interna rutiner, men det finns yttre 

faktorer som koncernen inte kan påverka. 

Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och 

ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan 

en investering görs i bolaget. 

 

Avlämnande av bokslutskommuniké 2022  

Stockholm, den 28 februari 2023 

Sociallite US AB (publ)                                                          Styrelsen 
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Koncernens resultaträkning 

  

 

   

(SEK) 
 

 2022-10-01 
2022-12-31 

2021-10-01 
2021-12-31 

2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning  3 460 4 129 17 908 13 761 

Övriga intäkter  222 212 273 141 

Summa intäkter  3 682 4 341 18 182 13 903 

       

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror  -638 -4 -3 698 -28 

Övriga externa kostnader  -4 040 -2 925 -12 491 -8 486 

Personalkostnader  -1 710 -1 708 -7 939 -5 489 

Avskrivningar inventarier & goodwill  -73 647 -9 588 -103 464 -20 092 

Övriga rörelsekostnader  0 -265 -173 -275 

Summa kostnader  -80 035 -14 490 -127 765 -34 370 

Rörelseresultat  -76 353 -10 150 -109 583 -20 468 

      

Resultat från finansiella investeringar      

finansiella intäkter och kostnader  -57 -1 730 -2 301 -2 833 

Resultat efter finansiella poster  -76 410 -11 879 -111 884 -23 301 

Skatt på årets resultat  0 479 0 -244 

Minoritetsintresse  159 133 1 865 303 

Periodens resultat  -76 251 -11 267  -110 018 -23 242 

Resultat per aktie (sek)  -0,99 -0,15 -1,43 -0,31 
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Koncernens balansräkning 
(TSEK)    2022-12-31 2021-12-31 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

     

     Immateriella anläggningstillgångar      

Goodwill    50 388 142 986 

Domännamn    24 905 27 904 

    75 293 170 890 
     Materiella anläggningstillgångar      

Inventarier, verktyg och installationer    47 29 

    47 29 
     Finansiella anläggningstillgångar      

Depositioner    67 0 

    67 0 

Summa anläggningstillgångar    75 407 170 919 

Omsättningstillgångar      

     Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar    1 670 1 685 

Aktuella skattefordringar    94 106 

Övriga fordringar    820 95 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    239 319 

Kassa och bank    2 398 4 418 

Summa omsättningstillgångar    5 223 6 623 

Summa tillgångar    80 630 177 543 
EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital      

Aktiekapital    104 050 100 050 

Övrigt tillskjutet kapital    -1 910 120 297 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat    -91 849 -105 509 

    10 291 114 837 

Minoritetsintresse    -21 25 

Summa eget kapital    10 270 114 862 

Långfristiga skulder      

Övriga skulder    40 065 41 411 

    40 065 41 411 
Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder    1 638 103 

Aktuella skatteskulder    284 244 

Övriga skulder    22 321 20 178 

Upplupna kostnader och förutbet. intäkter    6 052 746 

Summa kortfristiga skulder     30 295 21 270 

Summa skulder    70 360 62 681 

Summa eget kapital och skulder    80 630 177 543 
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Koncernens kassaflöde 

  

(TSEK) 
 

   2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansnetto    -111 884 -23 301 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                                                                                        -3 575 21 401 

Avskrivningar och nedskrivningar    103 464 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

  
 -11 995 -1 899 

   
 

  

Förändringar i rörelsekapital      

     Förändring av fordringar    -619 -525 

     Förändring av rörelseskulder    9 025 -3 336 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -3 589 -5 761 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    2 999 -8 236 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar    -18 -30 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar    -67 7 249 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    2 914 -1 017 

      

Finansieringsverksamheten      

Långfristiga lån    -1 346 0 

Nyemission    0 12 840 

Emissionskostnader    0 -1 885 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -1 346 10 955 

      

Årets kassaflöde    -2 020 4 178 

Likvida medel vid periodens början    4 418 240 

Likvida medel vid periodens slut    2 398 4 418 
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Moderföretagets resultaträkning 

  

 

   

      

(TSEK) 
 

 2022-10-01 
2022-12-31 

2021-10-01 
2021-12-31 

2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning  610 490 2 640 1 319 

Övriga intäkter  1 96 1 192 

Summa intäkter  611 586 2 640 1 511 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader  -1 230 -840 -3 298 -3 094 

Personalkostnader  -591 -248 -1 531 -993 

Avskrivningar  -301 -272 -1 211 -1 088 

Övriga rörelsekostnader  0 -10 0  0  

Summa kostnader  -2 122 -1 370 -6 041 -5 195 

Rörelseresultat  -1 512 -785 -3 401 -3 685 

Resultat från finansiella investeringar      

Räntekostnader och liknande resultatposter  -94 029 -13 127 -95 465 -19 211 

Resultat efter finansiella poster  -95 540 -13 912 -98 865 -22 896 

Skatt på periodens resultat  0 0 0 0 

Periodens resultat  -95 540 -13 912 -98 865 -22 896 

Resultat per aktie (sek)  -1,24 -0,19 -1,28 -0,31 
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Moderföretagets balansräkning 

 

(TSEK)    2022-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

     

     Immateriella anläggningstillgångar      

Domännamn    2 847 3 354 

    2 847 3 354 

     Finansiella anläggningstillgångar      

Innehav i dotterbolag    82 329 171 300 

Depositioner    67 0 

    82 396 171 300 

Summa anläggningstillgångar    85 242 174 654 

Omsättningstillgångar      

     Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar    532 343 

Fordringar hos koncernföretag    0 666 

Övriga fordringar    1 128 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    173 118 

Kassa och bank    853 2 395 

Summa omsättningstillgångar    2 686 3 521 

SUMMA TILLGÅNGAR    87 928 178 175 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital      

Aktiekapital    104 050 100 050 

Övrigt tillskjutet kapital    -1 910 120 297 

Annat ek inkl periodens resultat    -64 153 -87 494 

Summa eget kapital    37 987 132 852 

      

Långfristiga skulder      

Övriga skulder    40 000 41 287 

    40 000 41 287 

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder    819 50 

Skulder till koncernföretag    0 168 

Övriga skulder    5 297 3 527 

Upplupna kostnader och förutbet. intäkter    3 825 291 

Summa kortfristiga skulder     9 941 4 036 

Summa skulder    49 941 45 323 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    87 928 178 175 
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Moderföretagets kassaflöde 

 

  

(TSEK) 
 

   2022-01-01 
2022-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansnetto    -98 865 -22 896 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    -91 247 19 569 

Avskrivningar och nedskrivningar                                              93 960 0  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

  
 -96 152 -3 327 

   
 

  

Förändringar i rörelsekapital      

     Förändring av fordringar    -707 -784 

     Förändring av rörelseskulder    5 905 -4 590 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -90 954 -8 701 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    508 0 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar    88 904 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    89 412 0 

      

Finansieringsverksamheten      

Nyemission    0 12 840 

Emissionskostnader    0 -1 886 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    0 10 954 

      

Periodens kassaflöde    -1 542 2 253 

Likvida medel vid periodens början    2 395 142 

Likvida medel vid periodens slut    853 2 395 
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Kontakt 

Sociallite US AB 

Box 55935 

102 16 Stockholm 

+46(0) 8- 410 010 92 

ir@sociallite.us 
 

 

Marknadsplats 

Spotlight Stock Market 

Klarabergsviadukten 63, 9tr 

101 23 Stockholm 

+46(0)8-511 68 000 
 

 

Revisor 

Parsells Revisionsbyrå AB 

Floragatan 10B 

114 31 Stockholm 
 

 

 

 


