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Första kvartalet 
- Nettoomsättningen uppgick till 3,4 (7,5) MSEK 

- EBITDA före extraordinära kostnader uppgick till -7,8 (-4,0) MSEK  

- EBT uppgick till -14,6 (-10,4) MSEK  

- Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,25 (-0,32) SEK 

- Tecknat avtal med totalt sju nya kunder 

- Ackumulerade kostnadsbesparingar på cirka 30 % 

 

Händelser efter rapportperioden 
- Tillkännagivande av företrädesemission om 43,4 MSEK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Signed brands per Q1 
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Om TargetEveryone 

 

TargetEveryone är ett globalt MARTECH-företag som gör det möjligt för våra 
kunder att effektivisera sin 1-1 digitala marknadsföring, förbättra sitt innehåll och 
analysera sina erfarenheter genom en SasS online-plattform. Bolagets strategi är 
att närma sig både större företag samt även små och medelstora företag med två 
olika plattformar som bygger på samma teknik men med olika moduler och 
gränssnitt. Vår unika lösning gör att marknadsförare enkelt kan vända sig exakt 
mot de kunder de vill ha och kommunicera med dem i de kanaler de föredrar för 
att maximera avkastningen. Våra kunder kan enkelt segmentera sina kunder 
baserat på CRM-data, marknadsdata och transaktionsdata. Dessutom kan de 
använda en kampanjredigerare för att snabbt bygga upp kampanjer och 
distribuera dem via vårt flerkanaliga distributionssystem antingen via e-post, sms 
eller sms-landningssidor. Företagskunderna erbjuds vår nya  
SpectrumOne-plattform, som kombinerar marknadsanalys, kundsegmentering 
och kommunikationsverktyg, medan små och medelstora kunder tillhandahålls en 
online abonnemangslösning via Targeteveryone.com. Båda lösningarna är 
baserade på big data för att analysera och förbättra kundens beteende och krav. 
TargetEveryons huvudkontor ligger i Oslo, med filialer i Sverige, Holland, Indien 
och USA. TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North i Stockholm och 
Merkur Market i Oslo. 
 
 
 
www.targeteveryone.com 
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VD har ordet 
 

Uppstädning innan tillväxt – viktiga milstolpar nådda 
 
Vi har lagt en utmanande tid bakom oss. I slutet av 2018 såg vi att vår legacy business inte var hållbar 
och att vi hade betydande utvecklingskostnader samt kostnader som inte generade något värde. 
Under första kvartalet upplevde vi också att slutförandet av SpectrumOne krävde mer av oss än väntat. 
Men nu har vi nått viktiga milstolpar med en strömlinjeformad legacy plattform och en färdig 
SpectrumOne plattform Vi är glada över att se en växande kundstock som visar att vårt koncept 
fungerar. Våra nya kunder använder nu SpectrumOne och vi får bra feedback. Som en följd av vår 
tydliga strategi och att vi rensat bort icke-kärnverksamheter har vi nu också kunnat skära de fasta 
kostnaderna med cirka 30% och samtidigt frigjort mer tid för att lägga på våra kunder. 

Orderläget 
Trots att försäljningen har försenats var vi 
stolta över att ha tecknat sju nya kunder 
under första kvartalet. För de kommande 
kvartalen förväntar vi oss att orderstocken 
stiger stadigt allteftersom vår produkt når 
ökad acceptans på marknaden. Som 
förväntat kan vår programvara tillämpas på 
ett antal olika branscher med kunder som 
kommer från bilhandel, försäkring, bank, 
reklambyråer, B2B och B2C. Denna 
spridning visar att marknaden ser värdet av 
vår marknadsplattform och bara i Norden 
finns fler än + 1.000 potentiella kunder. 
 

 

 
Vi har för närvarande en stark pipeline 
uppbyggd efter bara fyra månaders 
koncentrerat arbete på vår nya  
SaaS-lösning.  
 
Flera offerter har skickas, många 
framgångsrika möten har hållits och nästan 
200 aktiva kundkontakter har påbörjats. 
Kunderna med månatliga licenser under det 
förväntade genomsnittet om 50 TSEK har 
kortare ledtider än kunder med högre 
licensavgifter. Således dominerar de mindre 
kunderna till en början vad gäller 
kundkontrakt, men vi förväntar oss att det 
kommer jämna ut sig under andra halvåret. 
 
Det är också tillfredsställande att se att vi 
har lyckats teckna avtal med tre 
reklambyråer; Foll, Schjærven och 
Createurene, och det av två skäl: För det 
första är dessa ledande reklambyråer i 
Norge och Sverige som är i framkant inom 
utvecklingen inom marknadsföringoch de 
vet vad som genererar värde för deras 
kunder. För det andra har de i deras portfölj 
starka varumärken som snabbt kan bli nya 
kunder för SpectrumOne. 
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Kostnadsbesparingar 
Som ett resultat av vårt tydliga strategiska 
fokus har vi nu kunnat sänka kostnaderna 
väsentligt över hela verksamheten. 
TargetEveryone hade många olika produkt- 
och försäljningsprojekt som krävde mycket 
resurser utan att de genererade tillräcklig 
omsättning eller lönsamhet. Partneravtal 
som historiskt inte generat några intäkter är 
nu avslutade och den juridiska 
koncernstrukturen har lämnats.  
Med allt fokus på SpectrumOne har vi också 
upphört med direktförsäljningen och 
produktutvecklingen för vår legacy 
plattform. Detta har lett till 
personalminskningar och nedstängning av 
vårt indiska dotterbolag. Från och med 
första kvartalet har vi nu minskat vår 
personal till 12 dedikerade anställda och vår 
vanliga fasta kostnadsbas med 30%, utan 
att påverka vår förmåga att hantera våra 
kunder eller fortsätta utveckla 
verksamheten. Vi upplever snarare ett mer 
fokuserat och effektivt företag efter 
förändringarna. 
 

 

SpectrumOne fördröjning 

Utveckling av avancerad programvara kräver 
högkvalificerade personer och betydande 
tid. Jämfört med andra företag är vi stolta 
över vad vi har skapat för våra kunder på så 
kort tid. På 15 månader har vi utvecklat 
SpectrumOne för en total kostnad på cirka 
15 MSEK. Vi lanserade vår första version av 
SpectrumOne i januari, men upplevde att 
det fortfarande fanns några justeringar som 
måste göras innan den kunde lanseras fullt 
ut. Parallellt upplevde vi också att 
försäljningsprocessen för vår SaaS-plattform 
krävde mer tid än väntat. SaaS säljcykler är 
längre än vanlig produktförsäljning för vår 
äldre plattform, och vi förutser nu en typisk 
försäljningscykel på 2-6 månader. 
 

Kapitalanskaffning 
Trots att vi alltid vill behaga våra aktieägare 
tror vi att den kommande 
företrädesemissionen kommer att vara en 
bra lösning för alla på lång sikt. Det är både 
kostsamt och resurskrävande att inte ha en 
solid finansiering. En framgångsrik 
företrädesemission kommer ge oss 
tillräckligt kapital för att ta oss till positivt 
kassaflöde och ge oss utrymme att 
expandera ytterligare. Både styrelse och 
ledning  har investerat mycket i 
TargetEveryone, för vi tror så starkt på 
produkten och marknaden, och kommer 
också att delta i företrädesemissionen. 
 

TargetEveryones framtid 
I grund och botten är TargetEveryone nu ett 
helt nytt företag redo för framtiden med 
endast två värdepelare; SpectrumOne och 
online abonnemangsförsäljning av vår äldre 
plattform. Vi ser dagligen exempel på att  
Martech-marknaden är en attraktiv plats för 

0,14 0,14

2,40
1,80

1,40

0,85

Baseline After cost cuts

Ordinary costs1 per month TargetEveryone 
(MSEK)

Net finance Opex Personnel

4,0

2,8



TargetEveryone – Rapport för första kvartalet 2019 
 

6 
 

investerare med höga tillväxtnivåer, många 
möjligheter och därmed höga värderingar. 
Analytiker som Gartner förutspår att 
marknaden för 
marknadsföringsprogramvara kommer att 
växa enormt under de närmaste åren, med 
förväntade investeringar från nästan alla 
medelstora företag, oavsett bransch. Vi i 
TargetEveryone har nu gått igenom några 
utmanande månader men är mer 

motiverade än någonsin att fortsätta med 
vår Martech-plattform, skapa värde för både 
våra kunder och aktieägare och sedan se 
bortom vår nordiska hemmamarknad för 
framtida tillväxt. 
 
 
Stockholm, Maj 2019 
Torkel Johannessen 
CEO
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Verksamheten 
 

KUNDER OCH NYA AFFÄRER  
Intäkterna från första kvartalet bestod av 
äldre intäkter på grund av förseningen i 
SpectrumOne. Under första kvartalet 
tecknades avtal med mediebyråerna Foll, 
Schjærven och Createurene, samt Nespresso 
(Danmark och Finland), Insignia (Importör av 
Jaguar, Range Rover, Aston Martin) och 
24SevenOffice. Kunderna med månatliga 
licenser under det förväntade genomsnittet 
om 50 TSEK har kortare ledtider än kunder 
med högre licensavgifter. Således dominerar 
de mindre kunderna till en början vad gäller 
kundkontrakt, men vi förväntar oss att det 
kommer jämna ut sig under andra halvåret. 
Eftersom SpectrumOne är en ny 
programvara har kontraktslängden minskat 
för att underlätta ingången till ett 
affärsförhållande. Detta påverkar ARR, men 
utgör låg risk eftersom det baseras på 
kundens återkoppling. Kontraktslängderna 
kommer att normaliseras framöver. 
 
 

INTÄKTER OCH RESULTAT  
Koncernredovisningens  resultaträkning för 
första  kvartalet 2019 omfattar  
moderbolaget  TargetEveryOne AB samt 
dotterbolagen VMSPlay Sweden AB, 
TargetEveryOne Sweden AB, norska 
TargetEveryOne AS och indiska  
TargetEveryOne IT Ltd. 30%-iga ägandet av 
Cloud Explorers AS ingår också i resultaten. 
 

Första kvartalet 
Nettoomsättningen för årets första kvartal   
uppgick till 3,4 (7,5) MSEK vilket är en 
minskning med 4,1 MSEK eller 54 %. Den 

lägre nettoomsättningen beror på förlorade 
intäkter från VMSPlay Sweden AB vars 
verksamhet stoppades i maj 2018 och förlust 
av äldre kunder. Bruttoresultatet uppgick till 
1,5 (2,5) MSEK för koncernens verksamhet, 
med en bruttomarginal på 44% (33,0%). 
Bruttomarginalen är högre än första kvartalet 
förra året på grund av avvecklingen av VMS 
Play Sweden, vilket gav en låg 
bruttomarginal. 
 
Rörelsekostnader exklusive direkta kostnader 
och avskrivningar uppgick till 11,1 (6,6) 
MSEK. Personalkostnaderna har minskat 
jämfört med föregående kvartal på grund av 
minskat antal anställda. Huvuddelen av 
kostnadsminskningarna från uppsägningarna 
kommer att träda i kraft från april och alla 
minskningar från juli. Övriga externa 
kostnader har minskat jämfört med 
föregående kvartal, både på grund av 
mindre engångskostnader men också 
minskning av vanliga kostnadsposter. 
Avskrivningar uppgår till 4,4 (2,4) MSEK 
inklusive andel av resultat från intressebolag. 
Detta avser immateriella 
anläggningstillgångar som uppstod efter 
förvärv av de norska företagen 
TargetEveryone AS och Cloud Explorers AS 
samt aktiverade utvecklingskostnader. 
Ökningen jämfört med förra året beror på 
att SpectrumOne utvecklingskostnader 
började avskrivas i januari. 
 
Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick 
till -14,1 (-6,4) MSEK och rörelsemarginalen 
är negativ. Finansnettot uppgick till -0,5 (-
4,0) Mkr. Finansnettot i första kvartalet förra 
året inkluderade räntekostnader relaterade 
till konvertibla lån. Periodens resultat före 
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skatt uppgick till -14,6 (-10,4) MSEK. Resultat 
per aktie före och efter utspädning uppgick 
till -0,25 kr (-0,32). 
 
Totalt har det hänförts extraordinära 
kostnader relaterade till 
konvertibelemissionen på cirka 1,9 MSEK 
under första kvartalet. 
 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL 
STÄLLNING    
Första kvartalet  
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital uppgick till  
-10,2 (-4,2) MSEK för första kvartalet. 
Förändringar i rörelsekapital har påverkat 
kassaflödet med 4,0 (4,8) MSEK, främst på 
grund av ökningen av leverantörsskulder. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
efter förändringar i rörelsekapital uppgick 
därmed till -6,2 (0,6) MSEK. 
Investeringsverksamheten hade en 
kassaflödeseffekt om -1,9 (-5,6) MSEK under 
perioden bestående av aktiverade 
utvecklingskostnader. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till 4,4 (-
2,5) MSEK efter det nya konvertibellånet och 
återbetalning av annan kortfristig skuld, 
vilket genererat en kassaflödeseffekt på -3,7 
(7,5) MSEK. 
 
 

EGET KAPITAL OCH AKTIEN 
Det genomsnittliga antalet aktier uppgick till 
54 188 407 före och 54 188 407 efter 
utspädning. Antalet registrerade aktier 
uppgick vid utgången av kvartalet till 54 188 
407. Bolagets soliditet uppgår till 53,0 (35,4) 
procent. Koncernens eget kapital minskade 
med 12,5 MSEK under första kvartalet. 
 

Händelser efter rapportperioden  
Den 11 april meddelades en 
företrädesemission med ett belopp upp till 
43,4 MSEK. 
 

Investeringar 
Inga väsentliga investeringar i materiella 
anläggningstillgångar gjordes under första 
kvartalet. 
 

Personal 
Antalet anställda uppgick vid utgången av 
kvartalet till 16 (40) personer, varav 3 
personer får ersättning genom fakturering 
från egna företag. De svenska företagen har 
1 anställd och norska har 15. Sex anställda 
slutade sin anställning under kvartalet. 
 

Moderföretaget 
Moderbolagets försäljning för första 
kvartalet uppgick till 0,0 (1,1) MSEK och 
övriga intäkter till 0,0 (0,1) MSEK. Periodens 
resultat före skatt uppgick till -4,0 (-4,5) 
MSEK. 
 

Närståendetransaktioner  
Fredric Forsman, styrelseordförande, har 
under kvartalet fakturerat bolaget för 
juridiska tjänster på 0,36 miljoner kronor.  
 

RISKER  
Beträffande risker hänvisas till 
årsredovisningen 2018.  
 

REDOVISNINGSPRINCIPER  
Från och med räkenskapsåret 2014 
upprättas års- och koncernredovisningarna 
med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  
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REVISION 
Denna rapport har inte granskats av 
en revisor. 
 

ÅRSREDOVISNING  
TargetEveryOne AB:s årsredovisning har 
funnits tillgänglig på hemsidan, 
www.targeteveryone. com, från den 11 april 
2019.  
 

KOMMANDE RAPPORTER 
Årsstämma - 15 maj 2019 
Delårsrapport 2019 - 20 augusti 2019 
Delårsrapport Q3 2019 – 29 oktober 2019 
 
 
 

 

Stockholm Maj 2019  
Fredric Forsman, styrelsens ordförande 
Matt Harris, styrelseledamot 
Erik Fagerlid, styrelseledamot 
 
För ytterligare information kontakta: 
Torkel Johannessen, CEO, +47 458 60 292, 
torkel@targeteveryone.com  
Vegard Brattum, CFO, +47 977 00 338, 
vegard@targeteveryone.com  
 
Certified Adviser: 
Mangold Fondkommission AB (556585-
1267) Box 55 691 
102 15 Stockholm  
Telefone: +46 8 503 015 50  
www.mangold.se 
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN 
 
 

kkr Q1 19 Q1 18 FY 18 
Nettoomsättning 3 419 7 498 21 548 
Övriga intäkter - 136 2 469 
Summa intäkter 3 419 7 634 24 017 
    
Direkta kostnader -1 908 -5 020 -13 471 
Övriga externa kostnader -7 453 -3 776 -22 717 
Personalkostnader -3 728 -2 845 -11 005 
Av- och nedskrivningar -3 796 -2 206 -14 468 
Övriga kostnader - -1 -4 169 
Andel i intresseföretags resultat efter skatt -603 -201 -2 632 
Summa rörelsekostnader -17 488 -14 049 -68 462 
    
Rörelseresultat -14 069 -6 415 -44 445 
    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 71 13 1 049 
Räntekostnader och liknande resultatposter -617 -3 963 -7 430 
Finansnetto -546 -3 950 -6 381 
    
Resultat före skatt -14 616 -10 365 -50 826 
    
Skatt på årets resultat 1 033 591 2 204 
Periodens resultat -13 582 -9 774 -48 622 
    
Antal aktier, före utspädning, st 54 188 407 30 830 799 43 433 218 
Antal aktier, efter utspädning, st 54 188 407 30 830 799 44 171 146 
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,25 -0,32 -1,12 
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,25 -0,32 -1,10 
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN 
 
 

kkr 31.03.19 31.03.18 31.12.18 
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för forskning och utveckling 72 040 76 580 72 739 
Summa immateriella tillgångar 72 040 76 580 72 739 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installatinoner 250 304 258 
Summa Materiella tillgångar 250 304 258 
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier i intressebolag 8 836 11 871 9 440 
Övriga finansiella tillgångar 89 47 60 
Summa finansiella tillgångar 8 925 11 918 9 500 
    
Summa anläggningstillgångar 81 215 88 802 82 497 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 2 638 7 116 2 456 
Övriga fordringar 1 568 29 421 1 775 
Förutbetalda intäkter och upplupna intäkter 733 2 230 722 
Summa fordringar 4 939 38 767 4 953 
    
Kassa och bank 863 1 549 4 580 
    
Summa omsättningstillgångar 5 802 40 316 9 533 
SUMMA TILLGÅNGAR 87 017 129 118 92 030 
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN 
 
 

kkr 31.03.19 31.03.18 31.12.18 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
Aktiekapital 108 377 61 662 108 377 
Övrigt tillskjutet kapital 105 609 - 105 609 
Annat eget kapital -167 824 -15 968 -155 325 
Summa eget kapital 46 162 45 694 58 661 
    
Avsättningar    
Uppskjuten skatt 10 236 14 464 11 269 
Summa avsättningar 10 236 14 464 11 269 
    
Skulder    
Långfristiga skulder    
Konvertibla lån 17 165 - - 
Övriga långfristiga skulder 2 153 2 975 2 459 
Summa långfristiga skulder 19 318 2 975 2 459 
    
Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit - 502 482 
Leverantörsskulder 6 584 8 796 4 736 
Konvertibla lån - 38 279 - 
Övriga kortfristiga skulder 2 097 12 630 11 904 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 622 5 778 2 519 
Summa kortfristiga skulder 11 303 65 985 19 641 
    
Summa skulder 30 621 68 960 22 100 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 87 018 129 118 92 030 
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EGET KAPITAL I SAMMANDRAG, KONCERNEN 
 

Koncernen Aktiekapital Ej 
registrerat 

aktiekapital 

Tillskjutet 
eget kapital 

Valuta 
omräknings- 

reserv 

Balanserad 
vinst 

Total eget 
kapital 

Belopp vid  periodens 
ingång 01/01 2019 108 377 - 105 609 4 367 -159 692 58 661 

Omräkningsdifferens - - - 1 082 - 1 082 

Årets resultat - - - - -13 582 1 082 

Belopp vid  periodens 
utgång 31/3 2019 108 377 - 105 609 5 449 -173 274 46 161 

 
 
 

Koncernen Aktiekapital Ej 
registrerat 

aktiekapital 

Tillskjutet 
eget kapital 

Valuta 
omräknings- 

reserv 

Balanserad 
vinst 

Total eget 
kapital 

Belopp vid  periodens 
ingång 01/01 2018 141 654 7 515 107 236 305 -206 202 50 508 

Nyemission 12 525 -7 515 - - - 5 010 

Omräkningsdifferens - - - -50 - -50 

Årets resultat - - - - -9 774 -9 774 

Eget kapital minskning -92 517  -107 236 - 199 753 - 

Belopp vid  periodens 
utgång 31/3 2018 61 662 - - 255 -16 223 45 694 
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KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG, KONCERNEN 
 
 

kkr Q1 19 Q1 18 FY 18 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -10 216 -4 209 -30 649 

Förändring av rörelsekapital 3 978 4 774 7 146 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 238 565 -23 503 

    

Kassaflöde från inversteringsverksamheten -1 895 -5 592 9 544 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 416 -2 451 9 512 

Periodens kassaflöde -3 717 -7 478 -4 447 

    

Likvida medel vid periodens början 4 580 9 027 9 027 

Likvida medel vid periodens slut 863 1 549 4 580 
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAGET 
 
 

kkr Q1 19 Q1 18 FY 18 
Nettoomsättning 0 1 000 5 155 
Övriga intäkter - 135 141 
Summa intäkter 0 1 135 5 296 
    
Övriga externa kostnader -3 494 -1 609 -11 696 
Personalkostnader - -164 -219 
Övriga kostnader - - -589 
Summa rörelsekostnader -3 494 -638 -7 208 
    
Rörelseresultat -3 494 -638 -7 208 
    
Andel av resultat från intressebolag - - -40 576 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 48 - 3 011 
Räntekostnader och liknande resultatposter -529 -3 873 -6 099 
Finansnetto -481 -3 873 -3 088 
    
Resultat före skatt -3 975 -4 511 -50 872 
    
Koncernbidrag - - - 
Skatt på årets resultat - - - 
    
ÅRETS RESULTAT -3 975 -4 511 -50 872 
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG 
 
 

kkr 31.03.19 31.03.18 31.12.18 
TILLGÅNGhAR    
    
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i dotterföretag 60 931 65 941 60 931 
Finansiell placering 12 072 12 072 12 072 
Summa finansiella tillgångar 73 003 78 013 73 003 
    
Summa anläggningstillgångar 73 003 78 013 73 003 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 135 60 135 
Fordran koncernföretag 4 982 7 178 69 
Övriga fordringar 1 563 27 864 1 717 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 372 2 463 571 
Summa fordringar 7 052 37 565 2 492 
    
Kassa och bank 60 164 2 184 
    
Summa omsättningstillgångar 7 112 37 729 4 676 
SUMMA TILLGÅNGAR 80 115 115 742 77 679 
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG 
 
 

kkr 31.03.19 31.03.18 31.12.18 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 108 377 61 662 108 377 
Övrigt eget kapital - 3 3 
Summa bundet eget kapital 108 377 61 665 108 380 
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond 111 217 - 105 606 
Ansamlad förlust -156 570 4 531 -100 086 
Årets resultat -3 975 -4 511 -50 872 
Summa fritt eget kapital -49 328 20 -45 352 
    
Summa eget kapital 59 049 61 685 63 028 
    
Skulder    
Kortfristiga skulder    
Konvertibla lån 17 165 - - 
Summa kortfristiga skulder 17 165 - - 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 1 981 2 266 2 451 
Övriga kortfristiga skulder 1 105 47 739 11 146 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 816 4 055 1 054 
Summa kortfristiga skulder 3 901 54 060 14 651 
    
Summa skulder 21 066 54 060 14 651 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 80 115 115 742 77 679 

  


