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Styrelsen och verkställande direktören för Crowdsoft Technology AB avger härmed rapport för 

perioden januari - december 2017. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes 

avser motsvarande period föregående år. 

Januari – december 2017 i korthet, koncern 

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER) 

• Nettoomsättningen ökade till 170 (65) TSEK 

• Rörelseresultat uppgick till -2 429 (-4 697) TSEK 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 439 (-4 707) TSEK 

• Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,02) SEK 

HELÅRET 2017 (JANUARI – DECEMBER) 

• Nettoomsättningen ökade till 458 (101) TSEK 

• Rörelseresultat uppgick till -10 472 (-10 932) TSEK 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 723 (-11 651) TSEK 

• Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,03 (-0,07) SEK 

• Likvida medel uppgick till 2 440 (1 744) TSEK 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
• Ny produktrelease släppt. I C-One 3.0 får arbetsgivare möjlighet att geo-lokalisera sina 

anställda och direkt kommunicera med anställda i visst geografiskt område samt att 
den anställde ges ökad trygghet via ”följ mig” och larmfunktion. 

• Nyemission med företräde för aktieägarna om 56,9 miljoner kronor beslutades av extra 
bolagsstämma den 20 december 2017. 

• Nyemission genom apport för förvärv av samtliga aktier i Flowscape AB beslutades av 
extra bolagsstämma den 20 december 2017. 

• Flowscape tecknade ett femårigt samarbetsavtal med det globala IT-tjänsteföretaget 
Fujitsu och stängde sin hittills största affär i Norge genom en installation hos ett 
ledande telecom-företag. 
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Väsentliga händelser efter rapportperiodens 
utgång 

• Crowdsoft ingick avtal med Ashton Gate Stadium i Storbritannien som kommer 
utvärdera kommunikationslösningen C-One fram till sommaren. 

• Peter Reigo tillträdde som VD den 1 februari 2018. Peter Reigo är även VD för 
Flowscape AB. 

• Nyemission med företräde för aktieägarna tillförde bolaget 41,2 miljoner kronor netto 
efter rapportperiodens utgång. 

• Flowscape tecknade avtal med en global verkstadskoncern om en pilotinstallation på 
deras huvudkontor samt tecknade ett globalt partneravtal med Ericsson. 
 

VD-kommentar 
Jag är mycket glad och tacksam över sammanslagningen mellan Flowscape och Crowdsoft 

och att jag fått förtroendet att driva det gemensamma bolaget vidare. Vi går in i 2018 med gott 

självförtroende där Dagens Industris utnämnande av Flowscape till ett av 2017 års 

Gasellföretag känns som ett skönt kvitto på att vi är på rätt väg. 

Under fjärde kvartalet har det varit fokus på att komma överens om villkoren i 

sammanslagningen samt att säkra kapital i företrädesemissionen. Detta har påverkat den 

operative verksamheten något och försäljningen inom framförallt Flowscape har inte varit så 

hög som vi har förväntat. Crowdoft har under fjärde kvartalet varit inne i en intensiv 

kundbearbetningsperiod inom olika segment och dialogerna har blivit allt mer konkreta. Detta 

resulterade bland annat i ett avtal om en pilotinstallation på Ashton Gate Stadium i 

Storbritannien. 

Säljarna inom Flowscape har nu bra fokus och flera affärer har kommit in under januari såsom 

huvudkontoret för en global verkstadskoncern. Vi kommer under året förstärka säljstyrkan i 

Norden, Storbritannien samt Centraleuropa och vi bedömer sannolikheten för ökad 

orderingång på dessa marknader som god. 

Omsättningsmässigt förväntar vi oss störst bidrag från Flowscapes produktfamilj men vi 

kommer också skapa en positioneringsstrategi för produkten C-One. Den syftar till att 

identifiera starka USPar och att välja ut kundsegment där vi ser att plattformen kan ge störst 

effekt och affärsnytta. 

Den nya organisationen fokuserar mycket på att sluta globala avtal med IT-partners för att 

kunna förse marknaden med vår produkt via deras sälj- och installationsorganisationer. Det 

ska kunna bidra till att förstärka och snabba upp den globala expansionen. Fördjupade samtal 
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sker med flera potentiella aktörer. Ericssons partnerskap som tillkännagavs i januari är ett 

exempel, där Flowscapes produkter blir en del av deras IoT-ekosystem och betyder att 

Flowscape exponeras i Ericssons globala kanaler som en godkänd partner. Fujitsuavtalet från 

innan jul i vilket Flowscape börjat leverera lösningar till en global detaljhandelskedja är ett 

annat exempel. 

Under året kommer vi också påbörja integrationen av C-One och Flowscapes tekniska 

plattformar för att skapa ett världsledande produkterbjudande inom Workplace Experience 

Systems. 

I slutet av januari flyttade Crowdsofts personal in hos Flowscape i Kista och vi har satt den nya 

organisationen, budgeten, affärsplanen och målen. Stämningen i båda bolagen är mycket bra 

och alla är laddade för att få jobba som ett team mot våra gemensamma mål. 

Jag ser fram mot ett mycket spännande år! 

Peter Reigo, Verkställande direktör 

Verksamhet 
Crowdsoft levererar ett säkert kommunikations- och samverkanssystem som erbjuder nya 

möjligheter för övervakning, kontroll och händelseregistrering. Med hjälp av egenutvecklade 

applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora 

informationsflöden, kan kontrollcentralerna för samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla 

funktioner snabbt skapa en bild av inträffade störningar och effektivt dirigera korrigerande 

åtgärder och räddningsinsatser. Crowdsoft vänder sig till organisationer, företag och 

myndigheter. 

Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som optimerar arbetet I 

traditionella kontorslandskap och på aktivitetsbaserade kontor, en miljö som blir allt vanligare. 

På aktivitetsbaserade kontor väljer medarbetare arbetsplats beroende på arbetsuppgift. 

Flowscape hjälper kundföretag att skapa kostnadseffektiva lokalytor och en attraktiv 

arbetsmiljö. Systemet har flera olika funktioner som att hitta och boka arbetsplats eller lämpligt 

konferensrum med rätt utrustning, hitta kollega, sök- och chattfunktioner och en statistikmodul. 

Flowscape har över 60 företagskunder varav 15 är multinationella koncerner. 

Marknad 
Crowdsoft verkar inom ett marknadssegment som betecknas ”Situational Awareness Systems 

(SAS)”. De kunder som har nytta av systemen 1) förfogar över omfattande infrastruktur, 
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exempelvis för produktion av varor, elkraft och transporter; 2) är exponerade mot allmänheten 

såsom exempelvis sjukhus, persontransporter, hotell, och köpcentra; eller 3) bedriver 

verksamhet som till stor del är mobil eller geografiskt spridd som inom detaljhandel, facility 

management, och bevakning eller en kombination av dessa. 

Flowscapes kunder återfinns inom segmentet medelstora till stora bolag som antingen har 

klassiskt öppet eller aktivitetsbaserat kontorslandskap. Aktivitetsbaserade kontorslandskap 

kräver IT-stöd för att fungera optimalt. Enligt Flowscapes beräkningar finns ca 800 000 

anställda som arbetar på större kontor i Sverige. Genom en abonnemangsavgift på 30 kronor i 

månaden för rumsbokning med rumspaneler innebär detta en marknadsstorlek i Sverige på 

288 miljoner kronor. Likaledes, om varje person skulle använda WPE-system á 100 kronor per 

användare så motsvarar detta en marknadsstorlek i Sverige på 960 mijoner kronor per år. 

Enligt Flowscapes beräkningar uppgår världsmarknaden till 53 miljarder kronor för 

rumsbokning och till 178 miljarder kronor per år för WPE-system. 

Ekonomisk utveckling 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 170 (65) TSEK och till 458 (101) TSEK 

under perioden januari - december. 

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till 2 101 (2 675) TSEK och 

till 7 008 (5 368) TSEK under perioden januari - december. Under perioden har utvecklings-

arbetet varit inriktat mot två huvudområden, dels en översyn av användargränssnittet i appen 

med syfte att förenkla och förtydliga användandet, dels funktionalitet för positionsbaserade 

tjänster vilket möjliggör ökad säkerhet för arbetsgivare och anställda. 

Rörelsens kostnader under fjärde kvartalet uppgår till 4 700 (7 437) TSEK och till 17 939 

(16 401) TSEK under perioden januari - december. Bland rörelsens kostnader ingår kostnader 

för säljstödjande aktiviteter såsom digitalt stödjande marknadsföringsplattform, hemsida och 

övriga försäljningskostnader samt utvecklingskostnader och personalkostnader. Avskrivningar 

på utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till 390 (1 023) TSEK samt till 1 560 

(1 023) TSEK avseende perioden januari - december. 

Rörelseresultat uppgick under kvartalet till -2 429 (-4 697) TSEK och till -10 472 (-10 932) 

TSEK under januari - december. Resultat efter finansiella poster blev -2 439 (-4 707) TSEK 

och -10 723 (-11 651) TSEK under januari - december. 
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Finansiell ställning 

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 2 440 TSEK jämfört med 

1 744 TSEK vid årets inledning. Koncernens egna kapital på balansdagen uppgick till 20 741 

TSEK, jämfört med 10 094 TSEK vid årsskiftet. Moderbolagets egna kapital på balansdagen 

uppgick till 20 745 TSEK, jämfört med 10 096 TSEK vid årsskiftet. 

Vid extra bolagsstämma den 20 december 2017 beslutades att godkänna styrelsens förslag till 

beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Under januari 2018 genomfördes 

denna nyemission. Garantiåtaganden genom garantiavtal hade erhållits för ca 91% av 

emissionsbeloppet. Genom nyemissionen tillfördes bolaget 52,0 miljoner kronor före 

emissionskostnader om ca 10,8 miljoner kronor, netto 41,2 miljoner kronor. Efter emissionen 

uppgår bolagets aktiekapital till 20 437 198,85 kronor med totalt 817 487 954 aktier. Medel från 

emissionen kommer huvudsakligen användas till fortsatt marknadsbearbetning. 

Vid den extra bolagsstämman den 20 december beslutades även att godkänna styrelsens 

förslag till beslut om apportemission. I denna apportemission skall samtliga aktier i Flowscape 

AB förvärvas mot utgivande av 600 000 000 miljoner nya aktier. Denna apportemission skall 

följa direkt efter den ovan nämnda nyemissionen med företrädesrätt. Apportemissionen är ej 

genomförd vid avgivande av denna bokslutskommuniké. Emissionen väntas vara genomförd 

kring kommande månadsskifte. Efter att apportemissionen är genomförd kommer bolagets 

aktiekapital uppgå till 35 437 198,85 kronor med totalt 1 417 487 954 aktier. 

Efter den genomförda nyemissionen i januari 2018 har bolaget tillräckligt med rörelsekapital för 

de närmsta 12 månaderna. Eventuellt ytterligare behov av extern kapitalanskaffning kan inte 

uteslutas. Detta kommer bero av bolagets utveckling och beslut avseende investeringar i den 

löpande verksamheten. Om ytterligare kapitalanskaffning inte kan genomföras när behov 

eventuellt föreligger kommer Bolaget överväga alternativa sätt att finansiera verksamheten. 

Detta inbegriper upptagande av lån, omförhandling av lånevillkor med långivare, förhandling 

med övriga leverantörer till Bolaget om senarelagd betalning eller nedskrivning av fordran samt 

neddragningar och besparingar i Bolagets löpande verksamhet. 

Förslag till vinstutdelning 

Crowdsoft har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna. I nuläget prioriteras 

bolagets tillväxt och ingen utdelning föreslås därför för år 2017. 

Väsentliga händelser 
Extra bolagsstämma den 20 december 2017 beslutade, efter styrelsens förslag, att genomföra 

nyemission med företräde för aktieägarna samt förvärv av Flowscape AB genom 
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apportemission. Nyemissionen med företräde har genomförts under januari 2018 och genom 

nyemissionen har Bolaget tillförts, efter kostnader, 41,2 miljoner kronor. Apportemissionen 

förväntas att vara genomförd kring månadsskiftet februari/mars 2018. I apportemissionen skall 

600 miljoner aktier utges för förvärv av samtliga aktier i Flowscape AB. 

Sammanslagning av organisationerna väntas medföra stärkt gemensam försäljningsorganisa-

tion, effektivisering av utvecklingsarbete samt administration. Den stärkta försäljningsorgani-

sationen kommer arbeta med högt fokus i respektive del; egen direktförsäljning, lokala 

partners, globala partners jämte genom agenter. 

Bolagens produkter skall fortsättningsvis säljas i sina nuvarande versioner. Under året väntas 

funktioner från C-One integreras i och därmed stärka Flowscapes Workplace Experience 

System. 

Ashton Gate Stadium, hemmaarena för Bristol City Football Club och Bristol Rugby, har ingått 

avtal med Crowdsoft om att genomföra ett pilotprojekt med den appbaserade företagslös-

ningen, C-One. Syftet med projektet är att skapa branschens första ”smarta stadion” lösning. 

Flowscape har tecknat ett avtal om pilotinstallation hos global koncern inom verkstadsindustrin 

på deras huvudkontor. Faller testet väl ut är intentionen att teckna ett globalt ramavtal. 

Flowscape går från leverantör till att också bli partner till Ericsson genom ett globalt avtal. Det 

gör att Flowscapes produkter blir en del av Ericssons IoT-ekosystem och medför att Flowscape 

exponeras i Ericssons globala kanaler som en godkänd partner. En konsekvens av avtalet är 

att Ericsson visar upp och använder Flowscapes system på Mobile World Congress, världens 

största mobilmässa. 

Peter Reigo, grundare av och VD för Flowscape AB, har som en del i processen av 

sammanslagningen mellan Crowdsoft och Flowscape utsetts till ny VD för Crowdsoft 

Technology AB. Peter Reigo tillträdde som VD den 1 februari 2018. 

Personal 
Antalet anställda vid periodens slut var 5 (6) personer. 

Aktien 
Antalet registrerade aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 344 757 954. Aktierna handlas 

på Aktietorget under kortnamnet CROWD med ISIN-kod SE0005937117. 
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Koncern 
Bolaget är moderbolag i en koncern. Det helägda dotterbolaget Crowdsoft Nordic AB,  

556923-9394, bedriver ingen verksamhet utan innehar endast teckningsoptioner i Bolaget. 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen, Bokförings- 

nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), samt i 

enlighet med Aktietorgets bestämmelser. I övrigt har samma redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som Crowdsofts verksamhet exponeras för är samman-

fattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologiut-

veckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov. Under innevarande period har inga 

väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad 

redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat prospekt, 

offentliggjort i januari 2018. 

Nästa rapporttillfälle mm 

Kommande rapporter 

Kvartalsrapport för kvartal 1 2018, publiceras den 24 maj 2018 

Halvårsrapport 2018, publiceras den 23 augusti 2018 

Kvartalsrapport för kvartal 3 2018, publiceras den 22 november 2018 

Bokslutskommuniké 2018, publiceras den 21 februari 2019 

Årsstämma mm 

Årsstämma kommer hållas i Bolagets lokaler på Arne Beurlings Torg 9A i Kista den 31 maj 

2018. 

Kallelse till årsstämman kommer ske senast den 3 maj 2018. Anmälan till årsstämman skall 

ske genom e-post till info@crowdsoft.com eller via post till bolagets adress. Kontaktperson i 

valberedningen är bolagets ordförande Henrik Tjernberg, henrik.tjernberg@msab.com. 

mailto:info@crowdsoft.com
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Årsredovisning 

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och Aktietorgets hemsidor den 10 maj 

2018. 

Granskning av revisorer 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Crowdsofts revisor. 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande 

översikt av Bolagets verksamhet. 

 

Stockholm den 2018-02-15 

Crowdsoft Technology AB (publ) 

 

Styrelsen och verkställande direktören 

 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Reigo 

VD Crowdsoft Technology AB 

Tel +46 70 9424687 

Email: peter.reigo@flowscape.se 

 

Denna information är sådan information som Crowdsoft Technology AB är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018. 

Företagsinformation 
CROWDSOFT TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866 

Arne Beurlings Torg 9A 
c/o Flowscape AB 
164 40 Kista 

www.crowdsoft.com 
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Resultaträkning – koncernen 
 

 

Proformaresultaträkningen ovan syftar till att visa hur den hypotetiska effekten som förvärvet av 

Flowscape hade haft på Crowdsofts konsoliderade resultaträkning för 2017 om transaktionen 

hade skett den 1 januari 2017. Proformainformationen har endast till syfte att informera och 

belysa fakta. Proformainformationen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk och tjänar 

således inte till att beskriva Crowdsofts faktiska resultat. Vidare är proformainformationen inte 

representativ för hur verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden. 

I proformaredovisningen ovan har antagits att 100% av Flowscape förvärvas till en köpeskilling 

om 66 miljoner kronor, 600 000 000 miljoner aktier á 0,11 kronor. Den slutliga köpeskillingen kan 

komma att avvika från den här antagna köpeskillingen eftersom den slutliga köpeskillingen 

kommer fastställas till den aktuella kursen vid förvärvstillfället. 

Förvärvet, genom apportemission beslutad på extra bolagsstämma den 20 december 2017, har 

inte genomförts vid avgivandet av denna bokslutskommuniké. Förvärvet väntas att genomföras 

vid det kommande månadsskiftet, februari/mars 2018. 

För ytterligare information om proformaredovisningen hänvisas till sidorna 47 – 51 i bolagets 

prospekt som offentliggjordes i januari 2018. 

  

KONCERNEN 2017 2016 2017 2016 2017

RESULTATRÄKNING okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec PROFORMA

TKR
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 170 65 458 101 23 570

Aktiverat arbete för egen räkning 2 101 2 675 7 008 5 368 17 139

Övriga intäkter 0 0 1 0 125

Summa intäkter 2 271 2 740 7 467 5 469 40 834

Rörelsens kostnader

Produktion och driftskostnader -40 -28 -100 -172 -183

Handelsvaror -- -- -- -- -5 977

Övriga externa kostnader -2 539 -3 394 -9 122 -10 044 -29 391

Personalkostnader -1 673 -2 928 -6 918 -4 921 -22 062

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -448 -1 087 -1 799 -1 264 -18 846

Rörelseresultat -2 429 -4 697 -10 472 -10 932 -35 625

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -10 -10 -251 -719 -708

Resultat före skatt -2 439 -4 707 -10 723 -11 651 -36 333

PERIODENS RESULTAT -2 439 -4 707 -10 723 -11 651 -36 333
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Balansräkning – koncernen 
 

 

 

 

KONCERNEN

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31

TKR
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 022 14 574

Licenser och varumärken 97 330

20 119 14 904

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 6

0 6

Summa anläggningstillgångar 20 119 14 910

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 159 27

Övriga fordringar 6 496 407

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 607 24

Kassa och bank 2 440 1 744

Summa omsättningstillgångar 9 702 2 202

SUMMA TILLGÅNGAR 29 821 17 112
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Koncernens egna kapital – specifikation 

 

KONCERNEN

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31

TKR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 8 619 5 387

Övrigt tillskjutet kapital 47 595 29 456

Annat eget kapital inklusive årets resultat -35 473 -24 749

Summa eget kapital 20 741 10 094

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 936 970

Övriga kortfristiga skulder 6 724 3 096

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 420 2 952

Summa skulder 9 080 7 018

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 821 17 112

Övrigt till- Summa

KONCERNEN Aktie- skjutet Annat eget

EGET KAPITAL kapital kapital eget kapital kapital

TKR
Belopp vid föregående års början 2 462 16 221 -13 098 5 585

Årets resultat -11 651 -11 651

Pågående nyemission 616 -616 0

Nyemission 2 309 16 304 18 613

Kostnader hänförliga till nyemission -2 453 -2 453

Belopp vid föregående års slut 5 387 29 456 -24 749 10 094

Belopp vid årets början 5 387 29 456 -24 749 10 094

Årets resultat -10 723 -10 723

Nyemission 3 232 22 625 25 857

Kostnader hänförliga till nyemission -4 486 -4 486

Belopp vid årets slut 8 619 47 595 -35 472 20 742
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Resultaträkning - moderbolaget 
 

 

MODERBOLAGET 2017 2016 2017 2016

RESULTATRÄKNING okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

TKR
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 170 65 458 101

Aktiverat arbete för egen räkning 2 101 2 675 7 008 5 368

Övriga intäkter 0 0 1 0

Summa intäkter 2 271 2 740 7 467 5 469

Rörelsens kostnader

Produktion och driftskostnader -40 -28 -100 -172

Övriga externa kostnader -2 539 -3 395 -9 121 -10 043

Personalkostnader -1 673 -2 927 -6 918 -4 921

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -448 -1 087 -1 799 -1 264

Rörelseresultat -2 429 -4 697 -10 471 -10 931

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -10 -10 -251 -719

Resultat före skatt -2 439 -4 707 -10 722 -11 650

PERIODENS RESULTAT -2 439 -4 707 -10 722 -11 650
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Balansräkning – moderbolaget 
 

 

 

MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31

TKR
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 022 14 574

Licenser och varumärken 97 330

20 119 14 904

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 6

0 6

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 50 50

50 50

Summa anläggningstillgångar 20 169 14 960

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 159 27

Fordringar hos koncernföretag 75 75

Övriga fordringar 6 496 407

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 607 24

Kassa och bank 2 319 1 622

Summa omsättningstillgångar 9 656 2 155

SUMMA TILLGÅNGAR 29 825 17 115
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Bolagets egna kapital – specifikation 

 

MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31

TKR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 619 5 387

Fond för utvecklingsutgifter 11 839 5 368

20 458 10 755

Fritt eget kapital

Överkursfond 47 595 29 456

Balanserad förlust -36 586 -18 465

Periodens resultat -10 722 -11 650

287 -659

Summa eget kapital 20 745 10 096

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 936 970

Övriga kortfristiga skulder 6 724 3 096

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 420 2 953

Summa skulder 9 080 7 019

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 825 17 115

Övrigt fritt Summa

MODERBOLAGET Aktie- Bundna Överkurs- fritt eget eget

EGET KAPITAL kapital reserver fond kapital kapital

TKR
Belopp vid föregående års början 2 462 3 451 12 770 -13 097 5 586

Årets resultat -11 650 -11 650

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter

  - aktiveringar innevarande period 5 368 -5 368 0

Pågående nyemission 616 -3 451 2 835 0

Nyemission inkl premier teckningsoptioner 2 309 16 304 18 613

Kostnader hänförliga till nyemission -2 453 -2 453

Belopp vid föregående års slut 5 387 5 368 29 456 -30 115 10 096

Belopp vid årets början 5 387 5 368 29 456 -30 115 10 096

Årets resultat -10 722 -10 722

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter

  - aktiveringar innevarande period 7 008 -7 008 0

  - återföring avskrivningar tidigare aktiveringar -537 537 0

Nyemission 3 232 22 625 25 857

Kostnader hänförliga till nyemission -4 486 -4 486

Belopp vid årets slut 8 619 11 839 47 595 -47 308 20 745

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Kassaflödesanlys i sammandrag - koncern 
 

 

Kassaflödesanlys i sammandrag – moderb. 
 

 

 

  

KONCERNEN 2017 2016 2017 2016

KASSAFLÖDESANALYS okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

TKR
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 572 -1 781 -11 068 -8 485

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 101 -2 675 -13 008 -5 429

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 000 2 709 24 771 15 561

Periodens kassaflöde -4 673 -1 747 695 1 647

Likvida medel vid periodens början 7 112 3 491 1 744 97

Likvida medel vid periodens slut 2 439 1 744 2 439 1 744

MODERBOLAGET 2017 2016 2017 2016

KASSAFLÖDESANALYS okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

TKR
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 571 -1 889 -11 067 -8 592

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 101 -2 675 -13 008 -5 429

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 000 2 709 24 771 15 561

Periodens kassaflöde -4 672 -1 855 696 1 540

Likvida medel vid periodens början 6 990 3 477 1 622 82

Likvida medel vid periodens slut 2 318 1 622 2 318 1 622
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Proformaredovisning 
Den konsoliderade proformaresultaträkningen i sammandrag för perioden januari – december 

2017 har upprättats som om förvärvet av Flowscape ägt rum den 1 januari 2017. 

 

 

Proformajutering, noter; 

1. Förvärvet av Flowscape ger upphov till ett övervärde, goodwill, om ca 70,8 MSEK. Denna 

goodwill har ej allokerats till specifika tillgångsposter i den preliminära förvärvsanalysen som 

ligger till grund för denna proformaredovisning. Goodwillen skall skrivas av linjärt över en 

period om 5 år. För perioden 12 månader 2017 uppgår denna avskrivning till ca 14,2 MSEK. 

 

PROFORMARESULTATRÄKNING JANUARI - DECEMBER 2017

Ej reviderad Ej reviderad Proforma

Crowdsoft Flowscape Justeringar Not Crowdsoft

koncern bolag

TKR
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 458 23 112 -- 23 570

Aktiverat arbete för egen räkning 7 008 10 131 -- 17 139

Övriga intäkter 1 124 -- 125

Summa intäkter 7 467 33 367 0 40 834

Rörelsens kostnader

Produktion och driftskostnader -100 -- -- -100

Handelsvaror -- -5 977 -- -5 977

Övriga externa kostnader -9 122 -20 352 -- -29 474

Personalkostnader -6 918 -15 144 -- -22 062

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -1 799 -2 895 -14 152 1 -18 846

Rörelseresultat -10 472 -11 001 -14 152 -35 625

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 -- 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -251 -457 -- -708

Resultat före skatt -10 723 -11 458 -14 152 -36 333

PERIODENS RESULTAT -10 723 -11 458 -14 152 -36 333


