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

perioden januari – mars 2018. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser 

motsvarande period föregående år. 

Januari – mars 2018 i korthet, koncern 
Under perioden, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape. 

Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot 

föregående år. 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS) 
• Nettoomsättningen ökade till 986 (65) TSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3 720 (-2 712) TSEK 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 058 (-2 859) TSEK 

• Soliditeten uppgick till 87 (65)% 

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

Väsentliga händelser under första kvartalet 
• Crowdsoft fullföljde förvärvet av Flowscape AB i inledningen av mars 2018. Förvärvet 

betalades med 600 miljoner aktier. 

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

• Efter kostnader för nyemission och förvärv samt lösen av brygglån tillfördes ca 27,4 
miljoner kronor. 

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

• Flowscape tecknade avtal med en global verkstadskoncern om en pilotinstallation värd 
300 tusen kronor. Om piloten genomförs med positivt utfall väntas nästa installation 
hos kunden ske under tredje kvartalet till ett värde om ca 1,8 miljoner kronor. 

• Flowscape genomförde sin tredje installation hos ett av världens största företag inom 
tjänster för kommersiella fastigheter. Ordern var även Flowscapes första affär i Italien 
och uppgick till 590 tusen kronor. 

• Flowscape tecknade i samarbete med Coor avtal om två pilotinstallationer hos ett av 
Nordens största företag. Ordervärdet uppgick till 350 tusen kronor. 

• Flowscape ingår ett initialt partneravtal med Ericsson. Avtalet innebär att Flowscape 
exponeras i Ericssons kanaler som en godkänd partner. Den praktiska innebörden är 
att Flowscapes lösning har kvalitatssäkrats samt att lösningen är kompatibel med 
Ericssons IoT Accelerator plattform. 
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Väsentliga händelser efter rapportperiodens 
utgång 

• Flowscape tecknade ett 5-årigt partneravtal med Ericsson, där de skall erbjuda 
Flowscapes produkt, som en integrerad del av deras ”Smart Building”-plattform, till sina 
teleoperatörskunder. Teleoperatörerna skall i sin tur sälja denna produkt till sina 
företagskunder. Upplägget på kontraktet är att Ericsson kommer ta allt ansvar för 
försäljning, installation, drift och support. Ericsson har idag ca 350 teleoperatörskunder 
och de stora teleoperatörerna har över 10 000 företagskunder. Detta skapar en helt ny 
möjlighet för Flowscape att skala upp globalt. 

• Flowscape tecknade avtal med Nacka Kommun i samarbete med IT-partnern Dustin, 
vilket är den hittills största affären mot offentliga sektorn. 

• Flowscape tecknade sitt hittills näst största avtal genom partnern Atea, med Telenor. 
Avtalet löper över tre år med ett ordervärde om totalt 7,5 miljoner kronor. 

VD-kommentar 
Nu har det första kvartalet gått efter sammanslagningen mellan Flowscape och Crowdsoft. 

Personligen tycker jag att det är väldigt kul att ha fått förstärkning av duktiga och trevliga 

kollegor från Crowdsoft. Vi har under denna tid format infrastrukturen kring det nya bolaget för 

att möta aktuella och framtida möjligheter och utmaningar: en gemensam strategi och plan för 

hur vi skall implementera och följa upp. Vi har också skapat en riktigt bra ledningsgrupp som 

jag känner kombinerar djup kompetens inom respektive disciplin med ett bra samarbete. 

Eftersom förvärvet av Flowscape genomfördes under det första kvartalet har jag förståelse för 

att det är svårt att tolka den finansiella ställningen under aktuella perioden samt jämföra det 

mot föregående år. Den sammanlagda nettoomsättningen för de två bolagen var under 

kvartalet 2,9 miljoner kronor och rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till 12,8 

miljoner kronor. 

Rörelsekostnaderna var höga bl.a. eftersom det fanns överlappande personal, organisationen 

var inte optimerad för det nya uppdraget och att utvecklingsintensiteten var hög både för  

C-One och Flowscape. Inom C-One utvecklades 3.2 releasen, som bl.a. har den efterfrågade 

”geo fencing” funktionaliteten. För Flowscape har den höga intensiteten förklarats av att vi 

behövde få fram en cloud-produkt som kvalificerade oss för Ericsson’s partneravtal. Orsaken 

till den svaga nettoomsättningen är att vi inte stängt de C-One avtal vi räknade med och att 

säljaktiviteten, för Flowscape, i kvartal fyra var för låg. Jag är inte alls nöjd med varken 

nettoomsättningen eller den höga kostnadsnivån. Dock har, efter nyår, fokus och tempo i 

Flowscape-försäljningen, framförallt i Norden, kommit upp till bättre nivåer. Under det första 

kvartalet och även under april och maj har ett antal intressanta affärer ingåtts, varav några är 

piloter hos stora globala företag med stark framtida potential. 
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Enligt våra estimat kommer det huvudsakliga bidraget till omsättningen under 2018 att komma 

från Flowscapes produkter. Efter att ha satt mig in i C-One som produkt ser jag stor potential i 

den inför framtiden. Dock tror jag att möjligheterna väntar inom andra marknadssegment än de 

som Crowdsoft hittills har bearbetat. För C-One skapar vi därför en ny marknadspositionering 

och affärsplan. 

C-Ones affärer som jag refererade till i Bokslutskommunikén för 2017 har ännu inte stängts 

utan dialogerna pågår. Jag har också fått ett antal frågor från aktieägare om hur det har gått 

med tidigare C-One piloter. Vi har i dagsläget aktiv dialog med tre av pilotkunderna, t.ex. 

Ashton Gate och en nordisk kollektivtrafikoperatör. 

Jag själv har under första kvartalet jobbat fokuserat för att sluta avtal med globala partners 

som kan skala upp vår omsättning genom tusentals säljare i hela världen. Jag är väldigt nöjd 

att vi nu har skrivit ett 5-årigt partneravtal med Ericsson. Ericsson kommer sälja Flowscapes 

lösning, till deras teleoperatörskunder över hela världen, under sitt eget varumärke. Eftersom 

Ericsson kommer hantera all försäljning, installation, drift och support så kan Flowscape, 

genom detta samarbete, skala upp utan att behöva ta risken att anställa en stor mängd 

personal. Detta är en ”game changer” för Flowscape och en mycket viktig milstolpe för vår 

ambition mot 1 miljon användare 2023. Ericsson har redan börjat sälja detta system till sina 

operatörskunder och en pilot är påbörjad i Asien, men jag förväntar mig en finansiell effekt för 

Flowscape först 2019. Skillnaden mellan detta avtal, och det IoT partneravtal som 

utannonserades 2018-01-26, är att i det tidigare avtalet så kunde Ericsson endast referera till 

Flowscape som en ”Smart office” lösning som går att köra i Ericssons IoT Acceleratorplattform. 

Men kunden får därefter själv ta kontakt med Flowscape och Ericsson får ingen del i en 

eventuell affär. Eftersom Flowscape nu blir en integrerad del av IoT Accelerator så kommer 

Ericsson aktivt sälja och installera lösningen. Vi fortsätter arbeta för att under året sluta 

liknande avtal med flera globala aktörer inom andra segment. Förhoppningen är även att  

C-One, som integrerad del av ”The workplace experience system” och som enskilt erbjudande, 

kommer kunna dra nytta av dessa samarbeten. 

Den sammanslagna organisationen tillsammans med det globala avtalet vi tecknat med 

Ericsson ger oss helt nya möjligheter. Vi gör därför nu en genomlysning av hur vi arbetar för att 

kunna skapa en optimal och framåtriktad organisation. Förändringsarbetet kommer även 

påverka bolagets kostnadsbild i positiv riktning. 

Jag ser fram mot ett spännande andra kvartal med många nya affärer och pilotkunder som går 

vidare med sin utrullning. Och en sommar som motsvarar den vår vi just nu upplever. 

Peter Reigo, Verkställande direktör 
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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, sökfunktioner och en statistikmodul. Flowscape 

har över 100 företagskunder varav mer än 25 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, 

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 skulle detta innebära 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 miljoner kronor 

per år. Enligt Flowscapes beräkningar uppgår världsmarknaden till 53 miljarder kronor för 

rumsbokning och till 178 miljarder kronor per år för WPE-system. 
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Ekonomisk utveckling 
Under perioden, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape. 

Härigenom blir koncernens resultaträkning ej direkt jämförbara mot motsvarande period 

föregående år. I koncernens resultaträkning ingår Flowscape endast under mars månad, de 

två första månaderna ingår inte i koncernresultaträkningen. Därtill blir koncernens 

balansräkning likaså svår att jämföra mot föregående år. Exempelvis redovisas nu en 

goodwillpost om ca 57 miljoner kronor samt att i aktiverade utvecklingskostnader ingår båda 

bolagens tidigare aktiveringar. Avskrivning av goodwill sker linjärt över 5 år från och med 

förvärvet med 2 878 tusen kronor per kvartal. 

Goodwill uppstår i koncernbalansräkningen som en effekt av förvärvet av Flowscape och 

beräknas som skillnad mellan marknadsvärdet av 600 000 000 miljoner aktier som erlades 

som betalning för Flowscape, ökat med kostnader hänförliga till förvärvet minskat med det 

redovisade egna kapitalet i Flowscape vid förvärvstidpunkten. 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 986 (65) TSEK. Flowscape redovisar 

därtill 1 871 TSEK i omsättning för årets första två månader. 

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under första kvartalet till 2 079 (1 554) TSEK. 

Dessutom aktiverades 1 445 TSEK inom Flowscape innan förvärvet. Under perioden har 

utvecklingen av de två produktplattformarna skett oberoende av varandra i syfte att uppfylla de 

krav som ställts på produkterna från sina respektive områden. Gällande C-One har främst 

funktioner avseende geografisk lokalisering, ”följ mig” och integritetsfunktioner, notifieringar 

samt GDPR funktioner releasats. Avseende Flowscapes lösning har ett antal funktioner 

förbättrats, grundläggande funktionalitet för ”check in” funktion, funktioner för integrering mot 

system inom Ericssons plattform, rumsbokning i framtiden samt GDPR. Vidare har arbete 

gjorts som möjliggör att leverera Flowscape lösningen som molntjänst. Dessutom har 

utvecklingsarbete av uppgraderad rumspanelprodukt inletts. 

Rörelsens kostnader under första kvartalet uppgår till 8 534 (4 331) TSEK. Bland rörelsens 

kostnader ingår kostnader för säljstödjande aktiviteter, utvecklingskostnader och personal-

kostnader. Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under kvartalet till -1 432 (390) TSEK. 

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under kvartalet till -3 720 (-2 262) TSEK. Resultat 

efter finansiella poster blev -6 058 (-2 859) TSEK. 

Finansiell ställning 

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

beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt styrelsens förslag till beslut om 
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nyemission mot betalning genom aktier i Flowscape AB. Under första kvartalet 2018 

genomfördes dessa nyemissioner. 

Genom den kontanta nyemissionen tillfördes bolaget 52,0 miljoner kronor, brutto. Kostnader för 

nyemission och förvärv av Flowscape uppgick till ca 14,4 miljoner kronor. Efter reglering av 

dessa kostnader samt lösen av brygglån tillfördes netto ca 27,1 miljoner kronor. 

Bolagets aktiekapital uppgår efter genomförd nyemission och förvärv till 35 437 198,875 kronor 

med totalt 1 417 487 955 aktier. Medel från emissionen kommer huvudsakligen användas till 

fortsatt marknadsbearbetning. 

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 18 963 TSEK jämfört med 

2 440 TSEK vid årets inledning. Koncernens egna kapital på balansdagen uppgick till 106 239 

TSEK, jämfört med 20 741 TSEK vid årsskiftet. Moderbolagets egna kapital på balansdagen 

uppgick till 109 315 TSEK, jämfört med 20 745 TSEK vid årsskiftet. 

Väsentliga händelser 

Under första kvartalet 

Under rapportperioden har de av den extra bolagsstämman den 20 december beslutade 

nyemissionerna, dels nyemission med företräde för aktieägarna och dels nyemission mot 

betalning genom samtliga aktier i Flowscape AB, genomförts. 

Förvärvet av Flowscape slutfördes i inledningen av mars 2018. Flowscape konsolideras i 

koncernens räkenskaper från och med 1 mars 2018. 

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

gåendet mellan Crowdsoft och Flowscape utsetts till ny VD för Crowdsoft Technology AB. 

Peter Reigo tillträdde som VD den 1 februari 2018. 

Sammanslagning av organisationerna har genomförts och medför en stärkt gemensam 

försäljningsorganisation, effektivisering av utvecklingsarbete samt administration. Den stärkta 

försäljningsorganisationen kommer arbeta med högt fokus i respektive del; egen 

direktförsäljning, lokala partners, globala partners samt genom agenter. 

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

arbetet med att integrera de båda plattformarna påbörjas och därmed stärka Flowscapes 

Workplace Experience System. 
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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. 

I januari 2018 gick Flowscape från leverantör till att också bli partner till Ericsson genom ett 

globalt avtal. Praktiskt betyder det en kvalitetssäkring där Ericsson både verifierar 

produkternas kvalitet och att de är kompatibla mot Ericssons egna lösningar inom deras IoT 

Accelerator plattform. Vidare medför partnerskapet att Flowscape exponeras i Ericssons 

globala kanaler som en godkänd partner. 

Flowscape har tecknat ett avtal om pilotinstallation hos en global verkstadskoncern. Order-

värdet för pilotprojektet uppgå till 300 tusen kronor. Faller testet väl ut är intentionen att teckna 

ett globalt ramavtal för installationer på flera av koncernens kontor. Det första steget väntas 

vara en installation på ett av koncernens kontor med ca 300 anställda under det tredje kvartalet 

till ett värde om ca 1,8 miljoner kronor. 

Flowscape har genomfört sin tredje installation för ett av världens största företag inom tjänster 

för kommersiella fastigheter. Ordern var även Flowscapes första installation i Italien och 

uppgick till 590 tusen kronor. 

Vidare har Flowscape i samarbete med Coor i Norge tecknat avtal om två pilotinstallationer 

hos ett av Nordens största bolag. Ordervärdet för de två pilotinstallationerna uppgår till 350 

tusen kronor. Faller testerna väl ut finns möjligheter till fler installationer hos kunden. 

Efter rapportperiodens utgång 

I maj 2018 förstärktes samarbetet med Ericsson när ett omfattande partneravtal ingicks. I det 

femåriga avtalet kommer Flowscapes produkter att integreras in i Ericssons koncept Smart 

Buildings och saluföras som Ericssonprodukter gentemot deras 350 teleoperatörskunder över 

världen. Teleoperatörerna kommer i sin tur agera återförsäljare mot sina företagskunder vilket 

innebär att erbjudandet kommer nå ut till tiotusentals företagskunder. 

Nacka kommun, en av Sveriges modernaste kommuner med stark tillväxt, har tecknat avtal om 

installation av Flowscapes system. Denna affär är Flowscapes största affär inom offentliga 

sektorn och genomförs i samarbete med IT-partnern Dustin. 

Genom partnern Atea har Flowscape tecknat ett treårigt avtal med Telenor Sverige AB. Avtalet 

löper över tre år, har ett värde om 7,5 MSEK och är Flowscapes näst största affär. 
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Personal 
Antalet anställda vid periodens slut var 30 (6) personer. 

Aktien 
Antalet registrerade aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 1 417 487 955. Genom 

nyemissionen med företräde för aktieägarna ökade antalet aktier med 472 730 001 och genom 

förvärvet av Flowscape ökade antalet aktier med 600 000 000. Aktierna handlas på Aktietorget 

under kortnamnet CROWD med ISIN-kod SE0005937117. 

Koncern 
Bolaget är moderbolag i en koncern. Det helägda dotterbolaget Crowdsoft Nordic AB,  

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

Flowscape AB, 556866-9625 är ett helägt dotterbolag sedan mars 2018 och ingår i koncernen 

från och med förvärvsdatum. 

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. 
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Nästa rapporttillfälle mm 

Kommande rapporter 

Kvartalsrapport för kvartal 2 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, kl 17.00. 

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 2018-05-28 

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 
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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 28 maj 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 
 

 

Proformaresultaträkningarna ovan syftar till att visa hur den hypotetiska effekten som förvärvet 

av Flowscape hade haft på Crowdsofts konsoliderade resultaträkning för första kvartalet 2018 

om transaktionen hade skett den 1 januari 2018 respektive för helåret 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 situation 

och tjänar således inte till att beskriva Crowdsofts faktiska resultat. Vidare är proformainforma-

tionen inte representativ för hur verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden. 

I proformaredovisningen ovan har 100% av Flowscape förvärvas till en köpeskilling om 49,2 

miljoner kronor, 600 000 000 miljoner aktier á 0,082 kronor, motsvarande den slutliga 

köpeskillingen. Transaktionskostnader avseende förvärvet uppgick till ca 4,4 miljoner kronor. 

Förvärvet, genom nyemission mot betalning av samtliga aktier i Flowscape AB beslutad på 

extra bolagsstämma den 20 december 2017 genomfördes vid månadsskiftet februari/mars 

2018. 

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

prospekt som offentliggjordes i januari 2018. 

2018 2017 2017 2018 2017

KONCERNEN jan-mar helår

RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar jan-dec PROFORMA PROFORMA

TKR
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 986 65 458 2 857 23 570

Aktiverat arbete för egen räkning 2 079 1 554 7 008 3 524 17 139

Övriga intäkter 23 0 1 46 125

Summa intäkter 3 088 1 619 7 467 6 427 40 834

Rörelsens kostnader

Produktion och driftskostnader -13 -38 -100 -13 -100

Handelsvaror -507 -- -- -933 -5 977

Övriga externa kostnader -2 996 -1 956 -9 122 -5 335 -29 474

Personalkostnader -3 292 -1 887 -6 918 -6 492 -22 062

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -1 726 -450 -1 799 -4 163 -15 528

Rörelseresultat -5 446 -2 712 -10 472 -10 509 -32 307

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -612 -147 -251 -683 -708

Resultat före skatt -6 058 -2 859 -10 723 -11 192 -33 015

PERIODENS RESULTAT -6 058 -2 859 -10 723 -11 192 -33 015
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Balansräkning – koncernen 
 

 

 

KONCERNEN

BALANSRÄKNING 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

TKR
TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital - 25 847 -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 56 593 - -

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 37 080 15 738 20 022

Licenser och varumärken 84 272 97

93 757 16 010 20 119

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 381 - -

Inventarier, verktyg och installationer 13 4 0

394 4 0

Summa anläggningstillgångar 94 151 16 014 20 119

Omsättningstillgångar

Varulager 1 299 - -

Kundfordringar 3 382 54 159

Övriga fordringar 3 676 662 6 496

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 24 607

Kassa och bank 18 963 1 246 2 440

Summa omsättningstillgångar 27 343 1 986 9 702

SUMMA TILLGÅNGAR 121 494 43 847 29 821
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Koncernens egna kapital – specifikation 

 

KONCERNEN

BALANSRÄKNING 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

TKR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 35 437 5 387 8 619

Övrigt tillskjutet kapital 112 333 50 829 47 595

Annat eget kapital inklusive årets resultat -41 531 -27 609 -35 473

Summa eget kapital 106 239 28 607 20 741

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 5 147 - -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 895 3 983 936

Övriga kortfristiga skulder 2 464 6 431 6 724

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 749 4 826 1 420

10 108 15 240 9 080

Summa skulder 15 255 15 240 9 080

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121 494 43 847 29 821

Övrigt till- Summa

KONCERNEN Aktie- skjutet Annat eget

EGET KAPITAL kapital kapital eget kapital kapital

TKR
Belopp vid föregående års 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 föregående års slut 8 619 47 595 -35 472 20 742

Belopp vid årets början 8 619 47 595 -35 472 20 742

Årets resultat -6 058 -6 058

Nyemission 11 818 40 182 52 000

Kostnader hänförliga till nyemission -9 644 -9 644

Apportemission 15 000 34 200 49 200

Belopp vid årets slut 35 437 112 333 -41 530 106 240



Sida 15 
 

 

  
  

Resultaträkning - moderbolaget 
 

 

MODERBOLAGET 2018 2017 2017

RESULTATRÄKNING jan-mar jan-mar jan-dec

TKR
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 65 65 458

Aktiverat arbete för egen räkning 1 312 1 554 7 008

Övriga intäkter 0 0 1

Summa intäkter 1 377 1 619 7 467

Rörelsens kostnader

Produktion och driftskostnader -13 -38 -100

Övriga externa kostnader -1 734 -1 955 -9 121

Personalkostnader -1 704 -1 887 -6 918

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -403 -450 -1 799

Rörelseresultat -2 477 -2 711 -10 471

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -509 -147 -251

Resultat före skatt -2 986 -2 858 -10 722

PERIODENS RESULTAT -2 986 -2 858 -10 722
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Balansräkning – moderbolaget 
 

 

 

 

 

 

MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

TKR
TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital - 25 847 -

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 944 15 738 20 022

Licenser och varumärken 84 272 97

21 028 16 010 20 119

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 4 0

0 4 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 53 694 50 50

53 694 50 50

Summa anläggningstillgångar 74 722 16 064 20 169

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 213 54 159

Fordringar hos koncernföretag 18 832 75 75

Övriga fordringar 1 789 662 6 496

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 109 24 607

Kassa och bank 17 620 1 125 2 319

Summa omsättningstillgångar 38 563 1 940 9 656

SUMMA TILLGÅNGAR 113 285 43 851 29 825
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Bolagets egna kapital – specifikation 

 

MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

TKR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 35 437 5 387 8 619

Nyemission under registrering - 25 857 -

Fond för utvecklingsutgifter 13 017 6 788 11 839

48 454 38 032 20 458

Fritt eget kapital

Överkursfond 112 333 24 972 47 595

Balanserad förlust -48 486 -31 535 -36 586

Periodens resultat -2 986 -2 858 -10 722

60 861 -9 421 287

Summa eget kapital 109 315 28 611 20 745

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 969 3 983 936

Övriga kortfristiga skulder 683 6 431 6 724

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 318 4 826 1 420

Summa skulder 3 970 15 240 9 080

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 113 285 43 851 29 825

Övrigt fritt Summa

MODERBOLAGET Aktie- Bundna Överkurs- fritt eget eget

EGET KAPITAL kapital reserver fond kapital kapital

TKR
Belopp vid föregående års 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

Nyemission inkl premier teckningsoptioner 3 232 22 625 25 857

Kostnader hänförliga till nyemission -4 486 -4 486

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

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

Periodens resultat -2 986 -2 986

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter

  - aktiveringar innevarande period 1 312 -1 312 0

  - återföring avskrivningar tidigare aktiveringar -134 134 0

Nyemission 11 818 40 182 52 000

Kostnader hänförliga till nyemission -9 644 -9 644

Apportemission 15 000 34 200 49 200

Belopp vid periodens slut 35 437 13 017 112 333 -51 472 109 315

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Kassaflödesanlys i sammandrag - koncern 
 

 

 

Kassaflödesanlys i sammandrag – moderb. 
 

 

  

KONCERNEN 2018 2017 2017

KASSAFLÖDESANALYS jan-mar jan-mar jan-dec

TKR
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 670 2 140 -11 068

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 132 -1 554 -13 008

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 325 -1 084 24 771

Periodens kassaflöde 16 523 -498 695

Likvida medel vid periodens början 2 440 1 744 1 744

Likvida medel vid periodens slut 18 963 1 246 2 439

MODERBOLAGET 2018 2017 2017

KASSAFLÖDESANALYS jan-mar jan-mar jan-dec

TKR
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 542 2 141 -11 067

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 513 -1 554 -13 008

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 356 -1 084 24 771

Periodens kassaflöde 15 301 -497 696

Likvida medel vid periodens början 2 319 1 622 1 622

Likvida medel vid periodens slut 17 620 1 125 2 318
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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 57,6 MSEK. Denna 

goodwill har ej allokerats till specifika tillgångsposter i 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 11,5 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 -11 510 1 -16 204

Rörelseresultat -10 472 -11 001 -11 510 -32 983

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 -11 510 -33 691

PERIODENS RESULTAT -10 723 -11 458 -11 510 -33 691


