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Bokslutskommuniké januari – december 2020 
 

 

Andra halvåret 1 juli-31 december 
• Nettoomsättningen uppgick till 186 (849) tkr 

• Rörelseresultatet förbättrades till -4 276 (-5 449) tkr  

• Resultat efter skatt uppgick till -4 847 (-5 847) tkr 

• Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,01 (-0,03) kr 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till – 2 739 (-4 991) tkr 

 

Helåret 1 januari-31 december 
• Nettoomsättningen uppgick till 555 (1 319) tkr 

• Rörelseresultatet förbättrades till -8 500 (-12 068) tkr  

• Resultat efter skatt uppgick till -9 437 (-12 717) tkr 

• Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,03 (-0,04) kr 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 472 (-8 968) tkr 

• Soliditet uppgick vid periodens utgång till 55,9 (5,4) procent 

• Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 219 (170) tkr 

• Genomsnittligt antal anställda 1 (3) 
 

Väsentliga händelser under året  
• Bolaget har genomfört ett pilotprojekt för doktorander vid Stockholms universitet 

• En nyemission genomfördes under våren som tillförde bolaget totalt 12,8 Mkr i kontanter och genom 

kvittning av fordringar 

• Avtal har slutits med Meniga Rewards, en digital plattform för Nordeas kunder 

• Nya ramavtal med kunder har slutits kring Papillys tjänsteutbud, bland annat Cancerfonden och OmegaPoint 

• Flera samarbetsavtal har slutits, bland annat med Fysiotest Europa AB 

• Avsiktsförklaring tecknades om förvärv av My-E-Health 

• Styrelsen förstärks med Leni Ekelundh och Henrik Källén  

Väsentliga händelser efter årets utgång  
• Bolaget har slutit ett pilotavtal med HANKEN, Handelshögskolan i Helsingfors  

• Bolaget har slutit ett låneavtal på 2,0 Mkr med störste ägaren Dividend Sweden AB 

 

Verksamheten under året 
 
Året 2020 har i allt väsentligt präglats av pandemin som 
slog till med full effekt i början av mars. Några få veckor 
efter utbrottet paketerade Papilly om sina tjänster med 
anledning av Covid-19, med tre konkreta erbjudanden 
som avser det digitala Stressprogrammet med och utan 
dagligt stöd av psykolog, samt digital Stresskurs i 
gruppformat. De populära frukostföreläsningarna ställde 
om till digitalt format och aktiviteten i sociala kanaler och 
andra digitala marknadsaktiviteter intensifierades.  
 

 
Med snabb omställning och ökade insatser på 
marknadssidan uteblev ändå de större affärerna med 
anledning av det osäkra läget. Trots detta fick bolaget 
under våren in två ramavtal och lyckades sälja flera 
enstaka licenser med samtalsstöd, främst av behandlande 
karaktär snarare än förebyggande hälsoinsatser. Tre 
substantiella leveranser av licenser ställdes dock in under 
våren och det var svårigheter att få till försäljningsmöten.  
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Många potentiella kunder tappade största delen av sin 
affär och behövde lägga sina resurser på permitteringar 
och omställningsstöd – Papilly hade utmaningar att få 
deras uppmärksamhet.  
 
Bolaget har under året ingått flera ramavtal och 
strategiska pilotprojekt av Papillys digitala Stressprogram, 
däribland Cancerfonden, OmegaPoint och en utländsk 
ambassad. Det digitala Stressprogrammet med ledarledda 
gruppträffar implementerades med stor kundnöjdhet som 
ett pilotprojekt för 100 doktorander vid Stockholms 
universitet och har lett till ytterligare intresse hos fler 
lärosäten. 
 
Efter sommaren upplevde bolaget ett något ljusare klimat 
och under många företags budgetarbete på senhösten 
kunde Papilly äntligen börja boka upp försäljningsmöten, 
marknaden var beredd att lyssna proaktivt igen.  
 
Papilly har även tecknat avtal med ytterligare ett antal 
samarbetspartner, för att både kunna öka och förstärka 
försäljningsinsatserna samt möta marknadens behov i 
spåren av pandemin.  
 
För att stärka Papilly och dess erbjudande långsiktigt har 
ett flertal dialoger kring strategiska samarbeten med olika 
aktörer på marknaden skett. Under året har samarbets-
avtal knutits med vårdhälsobolaget Fysiotest Europa AB 
och det tidigare tecknade samarbetsavtalet med 
healthtechbolaget LifeComp Sweden AB har aktiverats. 
 
Mot slutet av året genomförde Papilly en undersökning, 
om hur Corona-pandemin påverkat det psykiska måendet 
hos individer i landet. Drygt 4000 personer svarade med 
tydligt resultat; pandemin har påverkat människors 
mentala hälsa avsevärt. Hela två tredjedelar har upplevt 
en ökad stress och oro En viktig signal att Papillys program 
kommer att behövas än mer i pandemins kölvatten, både 
som behandlande och förebyggande verktyg. 
 
Vidare slöt Papilly även avtal med Meniga Rewards, en 
digital plattform för Nordeas kunder. Avtalet ger Nordeas 
200 000 kunder åtkomst till Papillys digitala 
Stressprogram. 
 
Dessutom lanserades en betallösning för kortbetalning på 
hemsidan. Syftet med detta är att kunna attrahera 
privatkunder på marknaden, ingå i olika samarbetsavtal 
likt Meniga Awards och andra plattformar och 
gemenskaper.  
 
Rehabiliteringskliniken i Kilafors, där Papilly har 25% 
ägarandel, har efter pandemins utbrott haft ett tufft år 

och redovisat förlust. Huvudägarens avsikt är att avveckla 
denna verksamhet och som en följd av detta har 
engagemanget skrivits ned, sedan bolaget visat förlust och 
det egna kapitalet var förbrukat per den 31 december 
2020.   

Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls den 9 juni 
2020, fattades beslut om omval av styrelseledamöterna 
Jacob Dalgren, Sverker Littorin, Kajsa Räftegård och 
Anders Tengström samt nyval av Leni Ekendal och Henrik 
Källén. Till ordförande valdes Sverker Littorin. 

Väsentliga händelser efter årets 
utgång 

Papilly slöt avtal med HANKEN, Svenska Handelshögskolan 
i Helsingfors. Pilotavtalet genomfördes under våren 2021 
hos en grupp doktorander, med samma upplägg som 
genomförandet hos doktorander vid Stockholms 
universitet under våren 2020. 
 
Papilly har även slutit ett låneavtal på 2,0 Mkr med 
bolagets största ägare, Dividend Sweden AB. 
 
Utvärdering av eventuellt förvärv av My-E-Health pågår 
alltjämt och utfallet av denna kommer att kungöras inom 
kort. 
 
Operativ förändring i ledningen då Papilly från den 1 
februari utsett Olof Hermelin som ny CFO. 
 

Finansiering  

Bolaget höll den 27 mars en extra bolagsstämma på vilken 
beslut fattades dels om nedskrivning av aktiekapitalet 
med 17 002 268,86 kronor för täckande av förlust, dels 
om företrädesemission av aktier. Emissionen 
genomfördes den 7 april till 22 april med kontantbetalning 
och kvittning med företräde för befintliga aktieägare.  
Totalt tecknades 25 606 289 aktier med företräde, 
motsvarande 10% av emissionen. Därutöver tecknades 
188 381 311 aktier utan företrädesrätt, varav emissions-
garanter tecknade 84 102 957 aktier. 
 
Genom företrädesemissionen nyemitterades 213 987 594 
aktier. Aktiekapitalet ökade med 1 069 938 SEK. Efter 
emissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till  
2 959 078,955 fördelat på 591 815 791 aktier, envar med 
ett kvotvärde om 0,05 SEK. Totalt tillfördes bolaget 12,8 
MSEK före emissionskostnader via kontantbetalning och 
kvittning.  
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Övrigt 
Redovisningsprinciper 
Denna rapport är upprättad i enlighet med 
regelverket K3, Årsredovisningslagen (ÅRL) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernen 
består av moderbolaget Papilly AB (publ) och det 
vilande dotterbolaget Stressklubben AB. 
Redovisningsprinciper som tillämpats överens-
stämmer, om inget annat anges nedan, med de 
redovisningsprinciper som användes vid 
upprättandet av den senaste årsredovisningen.  
 

Väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer 

 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för 
risker och osäkerhetsfaktorer. Verksamheten 
befinner sig i en kommersialiseringsfas. Koncernens 
nuvarande intjänings-förmåga och framtida 
kapitalbehov är för närvarande osäkra. Styrelsen 
utvärderar olika handlingsalternativ för koncernens 
framtida verksamhet och finansiering och kommer 
att framlägga ett förslag senast i samband med 
årsstämman.   
 
Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns 
mer utförligt beskrivet i årsredovisningen för 2019. 
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets 
hemsida. 
 

Transaktioner med närstående 
Under året har konsultarbete utförts av närstående. 
Anders Tengström har utfört konsultarbete avseende 
programutveckling, projektledning och handledning 
uppgående till 329 tkr. Styrelseledamot Henrik Källén 
har utfört konsultarbete avseende marknads-
utveckling uppgående till 45 tkr.  

 
Kommande rapporter och bolags-
stämma 

 

30 april 2021   Årsredovisning 
18 maj 2021   Ordinarie årsstämma 
31 augusti 2021  Delårsrapport januari-juni 
 
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter 
och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida 
www.papilly.com. 
 

Granskningsrapport 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisor. 
 
 
Informationen i denna rapport är sådan som Papilly 
AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 
08:00 CEST.  
 
Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. 
Bolagets Certified Adviser är Eminova FK. 
Kontaktinformation: 
Eminova Fondkommission AB 
Tel: 08-684 211 00 
e-post: info@eminova.se 
 

 
För ytterligare information kontakta:  
Maria Kullman, VD, 070-450 88 98, 
maria.kullman@papilly.com 
 
 

 

Avlämnande av delårsrapport  

Stockholm den 26 februari 2021 
 
Sverker Littorin     Maria Kullman     Henrik Källén     Kajsa Räftegård 
Styrelseordförande    Verkställande direktör       Styrelseledamot    Styrelseledamot 
 
Anders Tengström     Leni Ekendahl     Jacob Dalborg 
Styrelseledamot         Styrelseledamot    Styrelseledamot  
 
 

Om Papilly 

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt 
förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala 
program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande 
forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat 
välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. 

http://www.papilly.com/
mailto:maria.kullman@papilly.com
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Resultaträkning i sammandrag 

  
        

Juli - Dec Helår 

KSEK 2020 2019 2020 2019 

          

Intäkter 186 849 555 1 319 

Rörelsens kostnader -2 727 -4 655 -5 585 -10 034 

Avskrivningar/nedskrivningar -1 735 -1 643 -3 470 -3 353 

Summa rörelsens kostnader -4 462 -6 298 -9 055 -13 387 

EBIT/ Rörelseresultat -4 276 -5 449 -8 500 -12 068 

          

Finansnetto -571 -398 -935 -649 

Resultat efter finansiella poster -4 847 -5 847 -9 435 -12 717 

           

Skatt  0 0 0 0 

          

RESULTAT EFTER SKATT -4 847 -5 847 -9 435 -12 717 

          

          

          

          

Nyckeltal 
          

KSEK Juli - Dec Helår 

  2020 2019 2020 2019 

          

Resultat per aktie -0,01 -0,03 -0,03 -0,04 

EBIT marginal/rörelsemarginal neg neg neg neg 

Genomsnittligt antal aktier, tusen 549 720 344 368 464 010 296 501 

Antal registrerade aktier, tusen  591 816 377 828 591 816 377 828 

Soliditet % 55,9% 5,4% 55,9% 5,4% 
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Balansräkning i sammandrag 
        
  30 juni 30 juni   31 Dec  31 Dec 

KSEK 2020 2019 2020 2019 

          

Immateriella anläggningstillgångar          13 366               11 118                 2 394                5 700      

Finansiella anläggningstillgångar                     50                   527      

Materiella anläggningstillgångar  -                     -       -   -  

Summa anläggningstillgångar          13 366               11 118                 2 444                6 227      

          

Kortfristiga fordringar               519                    675                    409                   348      

Likvida medel            5 657                 1 097                 1 219                   170      

Summa omsättningstillgångar            6 176                 1 772                 1 628                   518      

          
SUMMA TILLGÅNGAR          19 542               12 890                 4 072                6 746      

          

Eget kapital            2 529                 2 679                 2 277                   361      

          

Leverantörsskulder               404                 5 334                    452                   604      

Övriga kortfristiga skulder            3 127                 4 109                    827                4 632      

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

           1 318                    767                    516                1 149      

Summa kortfristiga skulder            4 849               10 211                 1 795                6 385      

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          19 542               12 890                 4 072                6 746      
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Förändring i eget kapital       
          

KSEK Aktiekapital 
Balanserat 

resultat 

    

  Summa 

          

Ingående eget kapital 2019-01-01 12 405 -5 039   7 366 

Fond för utvecklingsutgifter 534 -534   0 

Nyemissioner 6 857 -1 145   5 712 

Resultat för perioden - -12 717   -12 717 

Utgående eget kapital 2019-12-31 19 796 -19 436   361 

          

Ingående eget kapital 2020-01-01 19 796 -19 436   361 

Fond för utvecklingsutgifter -275 275   0 

Nyemission 1 070 10 282   11 352 

Nedskrivning aktiekapital -17 002 17 002   0 

Resultat för perioden   -9 435   -9 435 

Utgående eget kapital 2020-12-31 3 590 -1 312   2 277 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag 
          

  Juli - Dec Helår 

KSEK 2020 2019 2020 2019 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 739 -4 991 -6 472 -8 968 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -164 -240 -164 -941 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -519 4 838 7 685 8 849 

          

Periodens kassaflöde -3 422 -393 1 049 -1 059 

          

Likvida medel vid periodens början 4 641 563 170 1 230 

          

Likvida medel vid periodens slut 1 219 170 1 219 170 

          

         

Definitioner          
          
EBIT (rörelseresultat)         

Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.         

EBIT-marginal (rörelsemarginal)         
EBIT (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättningen.       
Resultat per aktie          
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.   

Soliditet         
Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.         
Finansnetto         
Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader       

 


