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Om bolaget 
 
Kiliaro är nästa generations bildgalleri för 
privatpersoner. Med Kiliaros sociala 
plattform får man innovativa funktioner för 
att dela foton och videos på. Direkt från ditt 
bildgalleri till mottagarens galleri där ni 
sedan kan interagera kring innehållet. 

 
Tillsammans med obegränsat utrymme samt 
höga krav på integritet och säkerhet, sparas 
ditt livs dyrbaraste digitala ägodelar utan att 
du förlorar kontrollen över dem.
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Kvartalsrapport Q3 2022 
 

 

Juli – sep 2022 
 

• Användarbasen växte jämfört mot 
föregående kvartal med +665 %. 

 
• Rörelseresultat före avskrivningar 

(EBITDA) uppgick till -2,3 MSEK  
(-1,4 MSEK). 

 
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till  

-2,9 MSEK (-1,7 MSEK). 
 

• Resultat per aktie uppgick till  
 -0,32 kr/aktie (-0,2 kr/aktie). 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 16 tkr  
(14 tkr). 
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Kiliaro AB byter Chief Financial Officer (CFO) under hösten 2022 
Kiliaro AB och Pia Johansson, CFO, har gemensamt beslutat att Pia Johansson lämnar sitt 
uppdrag hos Kiliaro. Kiliaro har påbörjat arbetet med att hitta en efterträdare som man avser att 
tillsätta inom tre månader.  
 
Kiliaro i avtal med Zubizu når 4,5 miljoner medlemmar genom platformen 
Kiliaro fortsätter sin expansion i Turkiet och ingår nu avtal med Zubizu för att erbjuda Kiliaro till 
deras 4,5 miljoner medlemmar. Zubizu är en av Turkiets största lojalitetsklubbar! Medlemmar 
erbjuds Kiliaro Unlimited med obegränsat utrymme i mobilen helt kostnadsfritt under sex 
månader. Därefter får användarna betala för obegränsad lagring för att bilderna ska förbli 
sparade och säkrade i molnet. 
 
Kiliaro appen förinstalleras i miljontals smartphones 
I april 2022 tecknade Kiliaro ett avtal med den turkiska mobiltillverkaren Reeder om 
förinstalleringar på ca 100 000 Android-enheter i månaden. Nu är den tekniska integrationen 
klar och Kiliaro är förinstallerad i samtliga nya Reeder-telefoner på marknaden. Vilket betyder 
att Kiliaro-appen kommer förinstallerad i ca 1,2 miljoner mobiler årligen. Reeder är en av 
Turkiets största smartphonetillverkare.  

 
Kiliaro lanserar stor tävling med Turkish Airlines 
Kiliaro lanserade en tävling med Turkish Airlines där en vinnare får hela 100 000 Miles-poäng 
och ytterligare 10 vinnare vinner 10 000 poäng var. Poäng som vinnarna fritt kan använda till att 
köpa resor, boka boenden, hyra bil eller använda på Turkish Airlines Miles&Smiles shop. 
Resultatet hittills har varit över förväntan och tävlingen har fått en stor spridning internationellt 
där tusentals användare registrerade sig redan under första timmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under rapportperioden 
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Stark tillväxt i sikte med över 100 miljoner 
exponeringar via partnerskap 
 

Det är dags att summera årets 3:e kvartal och det är med stor glädje och stolthet som jag 
kan konstatera att Kiliaro fortsätter att ta stora steg på sin resa mot en superapp där 
man kan lagra, dela, socialisera, framkalla och redigera bilder.  
 
Vi har adderat till flera stora partnerskap under Q3, vilket förväntas ge oss en stor räckvidd och 
användartillväxt under 2023. Flertalet strategiska marknadsaktiviteter är planerade tillsammans 
med våra partners som vi är övertygade kommer bidra till en ökad närvaro och igenkänning på 
den turkiska marknaden.  Vi förväntar oss ett positivt utfall på vår offensiva partnerstrategi 
under det närmaste året och ser fram emot utvecklingen med stor tillförsikt. 
 
Stora framsteg i vår produktutveckling  
Vår produktutveckling har under året fokuserat på att göra vår app ännu mer användarvänlig, 
samt utvecklat nya sociala funktioner i appen för att möta behovet på marknaden. Detta 
återspeglas i appen där vi förenklar vardagen för människor som vill dela minnen och 
kommentera privata bilder och videos på ett enkelt och tryggt sätt - utan att förlora kvalité och 
struktur. Att kunna skapa ett gemensamt album från en viktig händelse och sedan enkelt få in 
bilder från andra deltagare, oberoende av operativsystem är ett exempel på en funktion som 
många av våra användare uppskattar. Funktionen har en organisk mekanism inbakad vilket gör 
att appen laddas ner och sprids vidare; ett kvitto på att nätverkseffekten i tjänsten fungerar!  
 
Partnerskap för snabbare användartillväxt  
För att stärka vårt varumärke och nå ut med vår produkt har vårt sälj- och marknadsteam 
arbetat fokuserat med vår partnerskapstrategi i Turkiet under våren och hösten. På kort tid har 
vi lyckats stänga flera stora samarbetsavtal med både nationella och internationella varumärken 
så som Turkish Airlines, Reeder, LC WAIKIKI och Media Markt, som tillsammans når en räckvidd 
på mer än 100 miljoner exponeringar. 
Våra framgångar i partnerskapsaffären är ett starkt bevis på att vår sälj- och marknadsstrategi 
fungerar. Tack vare detta kan vi nu på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt nå ut till många 
miljoner potentiella användare på den turkiska marknaden via välkända och etablerade 
varumärken. 
 
En del av våra partnerskap har lanserats och vi kan redan se många positiva resultat. 
Samarbetet med Turkish Airlines har bara börjat och vår första kampanj gav flera tusen nya 
användare och en väldigt stor räckvidd. Fler kampanjer är planerade att gå live under hela 2023 
som förväntas ge oss ett enormt lyft; både vad gäller antal användare och 
varumärkeskännedom.  
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Samarbete med Reeder, Turkiets ledande smartphoneleverantör som tillverkar ca 1,2 miljoner 
mobiler per år, har även det en fantastisk potential. Att Kiliaro-appen nu förinstalleras i cirka 
100 000 Reeder-mobiler varje månad betyder enormt mycket för vår användartillväxt. 
Samarbetet ger oss access till en primär målgrupp direkt via Reeders mobilenheter, vilket ger 
mycket stora möjligheter att konvertera användarna till betalande kunder.  
 
Förvärvsstrategi ger många positiva synergier 
Vi fortsätter med arbetet att förverkliga vår vision om att bli en global superapp för privat 
bildhantering och den bästa platsen för våra livsminnen. Under kvartalet har vi identifierat flera 
potentiella förvärvskandidater som drivs av duktiga entreprenörer som vill fortsätta sin 
företagsresa i ett nytt sammanhang. Vi ser positivt på dessa kandidater där vi förväntar oss 
snabbare användartillväxt och påtagliga synergier till vår produkt och organisation.  
 
Framtiden ser ljus ut 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi har haft en fantastisk produkt- och 
marknadsutveckling under hösten. Nu ser vi fram emot ett minst lika spännande sista kvartal 
2022 och ett 2023, med ännu fler samarbeten och nya funktioner som fyller ett behov som 
många saknar på marknaden. Kiliaro kommer att bli hemmet för dina privata bilder och din 
försäkring för att dina livsminnen är tryggt förvarade! 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Elie Komo 
VD 
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Slow Social 
 

Början av 2022 var en turbulent tid för den sociala mediejätten Facebook, då Meta-aktien 
tappade med 25 procent i samband med att antalet användare på plattformen minskat. Sedan 
dess har analytiker från den schweiziska banken UBS kartlagt anledningarna till användartappet 
och menar nu att det skett ett skifte där många användare börjat föredra privat bilddelning 
framför offentlig. 
 
Kiliaro är en progressiv fototjänst som vänder på begreppen och vill i stället verka för ett 
relevant delande av bilder. Under det senaste året har vi arbetat oss in i konceptet ”Slow Social”; 
ett nytt socialmediaflöde som byggs upp av minnen från ditt liv och events som berört dig. 
Således bidrar detta nya koncept till ett mer relevant och hållbart förhållningssätt till delandet 
och konsumerandet av bildmaterial. 
 
Vi upptäckte tidigt att trenden går mot att vi människor värderar integritet och ett privat flöde 
allt högre. Under de senaste åren har vi lagt stora resurser på att utforma tjänsten till att 
återspegla Slow Social för ett mer hållbart och hälsosamt användande av socialmedia. 
Ytterligare en faktor som tydligt differentierar Kiliaro från andra sociala plattformar är att vi inte 
tjänar pengar på reklam. Vi har en ren och reklamfri freemium-version som istället finansieras 
genom premiumfunktioner som vi erbjuder mot betalning. Detta har gjort att vårt koncept är 
svårt att kopiera eller implementera på ett enkelt sätt.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Arian Bahrami 
Grundare och CPO 
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Största aktieägare 2022-09-30 
 

Kiliaro AB B-aktier Procent av aktier / röster 

First Venture Sweden AB 3 270 145 36,9% 

Amir Shariat 511 767 5,8% 

Jonas Samuelsson 503 131 5,7% 

Andreas Andersen 493 203 5,6% 

Arian Bahrami 446 300 5,5% 

DS Spac 2 AB (FD Dividend Sweden 
AB) 

291 163  3,2% 

Digital New Agency Technology 250 402 2,8% 

Quarterback Capital AB 200 000 2,3% 

Övrigt 2 889 197 32,3% 

Totalt 8 855 308 100% 

 
 
Antal aktier 
Antal aktier uppgick vid periodens slut till: 8 855 308 st 
Per 2021-12-31 var antalet: 8 855 308 st 
Genomsnittligt antal aktier YTD 2022: 8 855 308 st 
 
Årtal 2022 2021 
Period Juli – sept Juli - sept 
Genomsnitt antal aktier före 
utspädning 

8 855 308 
 

6 120 983 

Genomsnitt antal aktier efter 
utspädning 

10 938 690 
 

6 149 953 
 

Resultat per aktie före utspädning -0,32 -0,28 
Resultat per aktie efter utspädning -0,32 -0,28 
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Resultat och finansiell ställning 
 

  

Totalresultat 
Bolagets resultat för kvartalet uppgick till -2,9 MSEK.  
Fortsatt fokus på utveckling i bolaget, där den största kostnadsposten utgörs av löner.  
 
 
Skatter 
Bolaget har inga förfallna skatter. 
 
  
Likviditet och soliditet 
Likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 1,7 MSEK, jämfört med 14,7 MSEK 
september 2021.  
Eget kapital är 19,0 MSEK, jämfört med 30,0 MSEK vid samma tidpunkt 2021, en minskning med  
11,0 MSEK. Soliditeten i bolaget är 84,1% för september 2022, jämfört med 92,8% i kvartal 3 
2021. Lånefacilitet motsvarande 5 MSEK är på plats med huvudägare. 
 
 
Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden. 
 
 
Personal och organisation 
Antalet anställda uppgick i slutet av perioden till fem personer. Bolaget anlitar även femton 
konsulter.  
 
 
Summering tredje kvartalet 2022 

• De totala intäkterna under kvartalet uppgick till 0,4 MSEK (0,5 MSEK).  
• Personalkostnaderna uppgick till 1,4 MSEK.  
• Avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK, avseende aktiverade kostnader för utveckling av 

appen. 
• Resultatet före skatt för kvartalet blev -2,9 MSEK (-1,7 MSEK). 
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Resultaträkning      
 
  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 

Belopp i SEK 

2022-07-01 
- 
2022-09-30 

2021-07-01 
- 
2021-09-30 

2022-01-01 
- 
2022-09-30 

2021-01-01 
- 
2021-09-30 

     

     
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning  16 430 14 880 63 694 126 992 

Aktiverat arbete för egen räkning 366 229 518 612 1 463 179 986 798 

Övriga rörelseintäkter 0 0 23 417 0 

Summa intäkter 382 659 533 492 1 550 290 1 113 790 

     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader -1 239 338 -474 167 -3 887 100 -2 267 245 

Personalkostnader -1 423 238 -1 487 999 -4 893 102 -2 715 406 

Summa rörelsens kostnader -2 662 576 -1 962 166 -8 780 202 -4 982 651 

     
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -2 279 917 -1 428 674 -7 229 912 -3 868 861 

     
Avskrivningar -567 094 -288 202 -1 063 358 -535 726 

Övriga rörelsekostnader -19 030 -611 -25 029 -1 983 

     
Rörelseresultat -2 866 041 -1 717 487 -8 318 299 -4 406 570 

     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -60 -91 -936 

Summa finansiella poster 0 -60 -91 -936 

     
Resultat före skatt -2 866 041 -1 717 547 -8 318 390 -4 407 506 

     
PERIODENS RESULTAT -2 866 041 -1 717 547 -8 318 390 -4 407 506 
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Balansräkning 
 

    
Belopp i SEK 2022-09-30 2021-12-31 

   
TILLGÅNGAR   
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 20 460 201 18 448 000 
Summa immateriella anläggningstillgångar 20 460 201 18 448 000 

   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 188 458 234 580 
Summa materiella anläggningstillgångar 188 458 234 580 

   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga fordringar 50 000 50 000 
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 000 50 000 

   
Summa anläggningstillgångar 20 698 659 18 732 580 

   
Omsättningstillgångar   
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 0 8 702 
Övriga fordringar 127 383 265 420 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 318 028 261 143 
Summa kortfristiga fordringar 445 411 535 265 

   
Kassa och bank 1 646 364 10 574 570 

   
Summa omsättningstillgångar 2 091 775 11 109 835 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 22 790 434 29 842 415 
    

 
 

 

 



______________________________________________________________________________ 
 

Kvartalsrapport Q3 2022 12 

Balansräkning Eget kapital och skulder 
 

 

EGET KAPITAL   
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  885 530 885 530 
Ej registrerat aktiekapital 0 0 
Fond för utvecklingsutgifter 17 996 899 15 482 263 
Summa bundet kapital 18 882 429 16 367 793 

   
Fritt eget kapital   
Fri överkursfond 42 412 013 42 412 013 
Balanserad vinst eller förlust -33 807 904 -24 515 255 
Periodens resultat -8 318 390 -6 778 012 
Summa fritt kapital 285 719 11 118 746 

   
Summa eget kapital 19 168 148 27 486 539 

   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 819 575 1 360 409 
Övriga skulder 1 584 846 234 084 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 217 865 761 383 
Summa kortfristiga skulder 3 622 286 2 355 876 

   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 790 434 29 842 415 
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Förändring eget kapital  
 

Belopp i SEK Aktiekapital 
Nyemission 

under reg. 

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond 
Balanserade 

vinstmedel 
Summa eget 

kapital 

2022-01-01 885 530 0 15 482 263 42 412 013 -31 293 268 27 486 538 

Fond för utvecklingsutgifter   2 514 636  -2 514 636 0 

Periodens resultat     -8 318 390 -8 318 390 

2022-09-30 885 530 0 17 996 899 42 412 013 -42 126 294 19 168 148 

       

       
 
  

       

       

Belopp i SEK Aktiekapital 
Nyemission 

under reg. 

Fond för 
utvecklings-

utgifter Överkursfond 
Balanserade 

vinstmedel 
Summa eget 

kapital 

2021-01-01 216 732 286 086 11 128 176 21 187 313 -20 161 168 12 657 139 

Fondemission, registrerad 2021-01-26 286 086 -286 086    0 

Nyemission, registrerad 2021-03-30 68 037   4 014 202  4 082 239 

Nyemission, registrerad 2021-09-14 314 676   20 453 968  20 768 644 

Emissionskostnader 2021-09-14    -3 243 469  -3 243 469 

Fond för utvecklingsutgifter   2 614 747  -2 614 747 0 

Periodens resultat     -4 407 506 -4 407 506 

2021-09-30 885 531 0 13 742 923 42 412 014 -27 183 421 29 857 047 
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Kassaflödesanalys 
   

  Q1-Q3 Q1-Q3 

Belopp i SEK 

2022-01-01 
- 
2022-09-30 

2021-01-01 
- 
2021-09-30 

   
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster -8 318 390 -4 407 506 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 063 358 535 726 
Betald inkomstskatt 23 205 -8 985 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   
förändringar av rörelsekapital -7 231 827 -3 880 765 

   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Förändring av rörelsefordringar 89 854 337 553 
Förändring av rörelseskulder 1 243 204 -1 207 253 
Förändring av rörelsekapital 1 333 058 -869 700 

   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 898 769 -4 750 465 

   
Investeringsverksamheten   
Förändring övriga materiella anläggningstillgångar 0 -83 648 
Förändring övriga immateriella anläggningstillgångar -3 029 437 -2 775 954 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 029 437 -2 859 602 

   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission 0 21 607 413 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 21 607 413 

   
ÅRETS KASSAFLÖDE -8 928 206 13 997 346 

   
Likvida medel vid årets/periodens början 10 574 570 128 808 
Likvida medel vid årets/periodens slut 1 646 364 14 126 155 
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Nyckeltal 
     

 Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3 

Belopp i SEK 

2022-01-01 
- 
2022-09-30 

2021-01-01 
- 
2021-09-30 

2022-07-01 
- 
2022-09-30 

2021-07-01 
- 
2021-09-30 

     
Balansräkningen     
Balansomslutning 22 790 434 32 180 390 22 790 434 32 180 390 

     
Avkastning på sysselsatt kapital (%) -43,40% -14,76% -14,95% -5,75% 
Avkastning på eget kapital (%) -43,40% -14,76% -14,95% -5,75% 
Soliditet (%) 84,11% 92,78% 84,11% 92,78% 

 
 
 
Definition av finansiella nyckeltal 
  
Avkastning på sysselsatt kapital: 
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital. 
 
Finansiella intäkter: 
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt 
kapital). 
 
Sysselsatt kapital: 
Totala tillgångar - räntefria skulder. 
 
Avkastning på eget kapital: 
Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital. 
 
Soliditet: 
Justerat eget kapital / totala tillgångar. 
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NOT 
 
NOT 1 Allmän information 
Kiliaro AB (publ), 556955-4271, är ett företag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. 
Om inte annat särskilt anges, anges belopp i kronor (kr). 
Belopp inom parentes avser jämförelseperioden. 
  
  
NOT 2 Redovisningsprinciper 
Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3).                      
 
 
 
Kommande rapporttillfällen: 
Bokslutskommuniké, okt – dec 2022, 
publiceras den 24 februari 2023. 
  
 
Certified adviser: 
Svensk kapitalmarknadsgranskning AB 
+46 11 32 30 732 
E-post: ca@skmg.se 
   
 
Kvartalsrapporten har ej granskats av  
bolagets revisor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen för Kiliaro AB 
Stockholm 25 november 2022  
 
  
Peter Werme      Arian Bahrami  
Styrelseordförande   Styrelseledamot  
    
 
  
Oscar Otterborn    Johan Beijar   
Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
 
 
Henrik Tisell 
Styrelseledamot 
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