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Delårsrapport januari – juni 2018 
  

Första halvåret 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 873 (344) KSEK. 

• Rörelseresultatet uppgick till -5 497 (-10 220) KSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till -5 851 (-10 880) KSEK. 

• Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,31 (-1,07) kr. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17 451 (-8 161) KSEK. 

• Soliditeten var vid periodens utgång 57,4% (neg.). 

• Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 577 (121) KSEK. 

• Genomsnittligt antal anställda var 3 (6). 

 

Verksamheten under perioden

Sedan Papilly väl gick in i fasen där bolaget började sälja 

sin tjänst har bolaget idag etablerat sig hos mer än 50 

betalande företag. Produkten levererar väl när den väl får 

fäste. Vidare har bolaget inlett en rad intressanta 

samarbeten. Fram till sommaren har bolaget byggt upp ett 

nätverk av samarbetspartners som idag uppgår till 25 

stycken med sammanlagt cirka 40 medarbetare. Alla 

dessa fungerar som återförsäljare av bolagets produkt och 

erbjuder dagligen företag och organisationer hjälp med att 

minska stressen och den psykiska ohälsan. Bolaget 

märker att intresset för produkten ökar hela tiden och 

offertläget är högre än någonsin.  

Bolaget inledde precis innan årsskiftet en offensiv mot den 

privata marknaden genom ett TV-avtal med TV4. 

Kampanjen pågick under fyra månader, vilket ledde till att 

bolaget byggde ett starkt varumärke. Dock uppfylldes inte 

resultatet av den satsningen mot förväntan, vilket ledde till 

att bolaget valde att återgå till att fokusera på 

företagsmarknaden.  

Bolaget har under perioden märkt ett stort intresse av 

produkten, men även insett att behovet är större än att 

bara arbeta preventivt med en digital självhjälpstjänst. 

Detta har lett till att bolaget under perioden påbörjat 

arbetet med att bredda sitt produktutbud med att som ett 

komplement till sitt digitala självhjälpsprogram även kunna 

erbjuda samtalsstöd, stresskurser mm och således kunna 

hjälpa bolag med alla dess anställda oavsett vilken grad 

av stressrelaterade besvär de har. 

Under perioden har företaget haft möjligheten att reducera 

löpande kostnader kraftigt, vilket tidigarelägger 

möjligheterna till ett positivt kassaflöde. 

 

Väsentliga händelser under perioden 

Papilly genomförde en marknadsföringskampanj i 

samarbete med TV4 riktad mot privatmarknaden. 

Kampanjen gav 25 miljoner unika träffar, vilket stärkte 

bolagets varumärke markant, men den ledde inte till de 

försäljningsresultat mot privatmarknaden som bolaget 

hoppats på, varför kampanjen avbröts den 31 mars. 

Bolaget anlitade i februari Monica Werneman som 

försäljningschef. Monica kom senast ifrån Poolia där hon 

var VD för Poolia Uppsala, Poolia Sundsvall och Poolia 

Umeå. 

I april avgick Carsten Friberg som styrelseledamot såväl 

som ekonomichef. Till följd av detta flyttades datum för 

publicering av Årsredovisning fram från den 30 april till 

den 31 maj. Martin Lindgren rekryterades som ersättare 

som ekonomichef med start den 2 maj. 

Bolaget genomförde den 16-30 maj en nyemission med 

kontantbetalning och kvittning med företräde för befintliga 

aktieägare. Emissionen var garanterad till 89,1%. 

Teckningsgraden i emissionen blev 101% och totalt 

tillfördes bolaget 19 082 459 kr via kontantbetalning och 

kvittning. Totalt emitterades 146 788 152 nya aktier, 

innebärande en ökning av aktiekapitalet med 18 348 519 

kr. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 20 969 735 

kr fördelat på 167 757 888 aktier. 

Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls den 18 juni 

2018, fattades beslut om omval av styrelseledamöter Carl-

Viggo Östlund och Anders Tengström samt nyval av 

Sverker Littorin. Till ordförande valdes Carl-Viggo Östlund. 

 

Väsentliga händelser efter perioden 

Bolagets VD Peter Ekmark har valt att lämna sin tjänst 

som VD för bolaget. Peters sista arbetsdag är den 31 

augusti. Peter kommer dock att vara kvar i organisationen 

som fristående återförsäljare och således även i 

fortsättningen verka för att driva försäljning till bolaget. 

Styrelsen har utsett bolagets försäljningschef Monica 

Werneman till VD. Monica tillträder tjänsten den 1 

september. 
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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 för koncernen och 

moderbolaget överensstämmer, om inget annat anges 

nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid 

upprättandet av den senaste årsredovisningen. 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för risker 

och osäkerhetsfaktorer. Verksamheten befinner sig i en 

kommersialiseringsfas med ökande försäljningsvolymer. 

Koncernens intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 

är osäkerhetsfaktorer. För att säkra finansieringen 

genomförde moderbolaget en nyemission om 19,1 MSEK 

under perioden. 

 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns mer 

utförligt beskrivet i årsredovisningen för 2017.  

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

 

 

 

 

Transaktioner med närstående 
 

Under perioden har konsultarbete utförts av närstående. 

Styrelseledamot Anders Tengström har utfört konsultarbete 

avseende programutveckling och projektledning uppgående 

till 200 KSEK. Styrelseledamot Carsten Friberg har utfört 

konsultarbete avseende ekonomistyrning uppgående till   

306 KSEK.  

 

Kommande rapporter 
 

21 februari 2019 Bokslutskommuniké  

April 2019 Årsredovisning 

Augusti 2019 Delårsrapport januari-juni 

 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och 

pressmeddelanden finns på bolagets hemsida 

www.papilly.com. 

 

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 

556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-

marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 

den 31 augusti 2018 klockan 08:00 CET. 

 

För ytterligare information kontakta:  

Carl-Viggo Östlund Ordförande, 0727 174 301 

carl-viggo.ostlund@havsgaard.se 

 

 

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

 

Avlämnande av delårsrapport  

Stockholm den 31 augusti 2018 

 

Carl-Viggo Östlund   Peter Ekmark     Sverker Littorin     Anders Tengström 
Styrelseordförande   Verkställande direktör  Styrelseledamot     Styrelseledamot 
  
 

 
 
Papilly AB (publ)  
Papilly är ett innovationsdrivet IT-och hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och 
Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och 
lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet. 
 
Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK. 
 
 
 

http://www.papilly.com/
mailto:carl-viggo.ostlund@havsgaard.se
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

  
      

jan-juni jan-juni Helår 

KSEK 2018 2017 2017 

        

Intäkter  873       344       906      

Rörelsens kostnader -4 977      -8 991      -17 002      

Avskrivningar/nedskrivningar -1 393     - 1 573     -3 148      

Summa rörelsens kostnader -6 370      -10 564     -20 150      

EBIT/ Rörelseresultat -5 497      -10 220     -19 244      

        

Finansnetto -354       -660      -1 331      

Resultat efter finansiella poster -5 851      -10 880      -20 574      

         

Skatt   -       -       -      

        

RESULTAT EFTER SKATT -5 851      -10 880     -20 574      

        

        

        

        

Koncernens nyckeltal 
        

KSEK jan-juni jan-juni Helår 

  2018 2017 2017 

        

Resultat per aktie -0,31 -1,07 -1,70 

EBIT marginal/rörelsemarginal neg. neg. neg. 

Genomsnittligt antal aktier, tusen 18 975 10 111 12 070 

Antal registrerade aktier, tusen  20 970 13 363 14 696 

Soliditet % 57,4% neg. neg. 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
       
  30 juni 30 juni  . 31 dec 

KSEK 2018 2017 2017 

        

Immateriella anläggningstillgångar 10 391       13 327       11 784      

Summa anläggningstillgångar  10 391       13 327       11 784      

        

Kortfristiga fordringar 2 187       1 020       1 124      

Likvida medel  577       121       151      

Summa omsättningstillgångar  2 764       1 141       1 275      

        
SUMMA TILLGÅNGAR  13 155       14 468       13 059      

        

Eget kapital  7 554       -2 049      -4 472      

        

Konvertibellån  1 291       12 164      12 164     

Leverantörsskulder  2 794       1 061       951      

Övriga kortfristiga skulder 774       174       1 899      

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 742       3 118       2 517      

Summa kortfristiga skulder  5 601       16 517       17 531      

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 155       14 468       13 059      

        

        

        

        

Förändring i koncernens eget kapital   
        

KSEK Aktiekapital 
Balanserat 

resultat 

  
Summa 

        

Ingående eget kapital 2017-01-01  1 169       -259       910      

Nyemission  501       7 420       7 921      

Resultat för perioden  -  -10 880     -10 880      

Utgående eget kapital 2017-06-30  1 670       -3 719       -2 049      

        

        

Ingående eget kapital 2018-01-01  2 449       -6 921      -4 472      

Nyemission  18 521       -644       17 877      

Resultat för perioden   -5 851      -5 851      

Utgående eget kapital 2018-06-30  20 970       -13 416       7 554      
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
        

  jan-juni jan-juni Helår 

KSEK 2018 2017 2017 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 451       -8 161      -15 371      

Kassaflöde från investeringsverksamheten               17 877      -976      -1 008      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0       7 921   15 193      

        

Periodens kassaflöde  426      -1 216      -1 186      

-        

Likvida medel vid periodens början  151       1 337       1 337      

        

Likvida medel vid periodens slut  577       121       151      

        
        

        

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.     
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
        

  jan-juni jan-juni Helår 

KSEK 2018 2017 2017 

        

Intäkter  873       344       906      

Rörelsens kostnader - 4 976     -8 989      -17 000      

Avskrivningar/nedskrivningar - 1 392      -1 571     -3 143      

Summa rörelsens kostnader - 6 368     -10 560      -20 143      

Rörelseresultat - 5 495     -10 216      -19 237      

        

Finansnetto - 352      -660      -1 330      

Resultat efter finansiella poster -5 847      -10 876      -20 567      

         

Skatt   -       -       -      

        

RESULTAT EFTER SKATT -5 847      -10 876      -20 567      

        

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
        

  30 juni 30 juni . 31 dec 

KSEK 2018 2017 2017 

        
Immateriella tillgångar  10 352       13 285       11 744      

Finansiella anläggningstillgångar  50       50       50      

Summa anläggningstillgångar  10 402       13 335       11 794      

        

Kortfristiga fordringar  2 187       1 018       1 124      

Likvida medel  573       116       146      

Summa omsättningstillgångar  2 760       1 134       1 270      

        

SUMMA TILLGÅNGAR  13 162       14 469       13 064      

        

Eget kapital  7 527       -2 083       -4 503      

        

Konvertibellån  1 291       12 164       12 164     

Leverantörsskulder  2 793      1 062       951      

Övriga kortfristiga skulder  819       218       1 945      

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  732       3 108       2 507      

Summa kortfristiga skulder  5 635       16 552       17 567      

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 162       14 469       13 064      

 


