Bokslutskommuniké 2018
Andra halvåret 1 juli-31 december
•

Nettoomsättningen uppgick till 215 (562) tkr.

•

Rörelseresultatet minskade till -5 568 (-9 020) tkr.

•

Resultat efter skatt uppgick till -5 713 (-9 690) tkr.

•

Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,03 (-0,67) kr.

•

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 719 (-7 209) tkr.

Helåret 1 januari-31 december
•

Nettoomsättningen uppgick till 1 088 (906) tkr.

•

Rörelseresultatet minskade till -11 064 (-19 237) tkr.

•

Resultat efter skatt uppgick till -11 561 (-20 567) tkr.

•

Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,09 (-1,67) kr.

•

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22 168 (-15 368) tkr.

•

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 71,5%. (neg).

•

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 230 (146) tkr.

Verksamheten under perioden
•

Ökad omsättning och minskad förlust

•

Ny VD 1 September, Monica Werneman

•

Ny styrelse förutom docent Anders Tengström

•

Utveckling och breddning av bolagets produktoch tjänsteutbud

•

Återbetalat bolagets konvertibelskuld

Hela 2018 har präglats av det omfattande
förändringsarbete som inledde i och med årsstämman i
maj 2017. Papilly har under perioden kraftigt reducerat
bolagets kostnadsmassa och fått kontroll över bolagets
utgifter, organisationen har slimmats och effektiviserats.
Årsstämman den 18 juni 2018, Sverker Littorin valdes in i
styrelsen som, kan ses som tidpunkten då fokus flyttades
från att i stort enbart handlat om att hantera historiken och
städa upp bakåt till att påbörja framåtdrivande utveckling. I
senare delen av perioden påbörjades arbetet med att
utveckla en ny teknisk plattform av det digitala
”Antistressprogrammet” som är bättre anpassad till dagens
teknik och med större användarvänlighet. Parallellt med
detta har en översyn över bolagets tjänstesortiment
genomförts och under hösten påbörjades arbetet med att
ta fram tjänsterna ”Stresshantering i Grupp” och
uppbyggnaden av ett behandlingshem för personer med
långt gångna och allvarliga stressymptom, ”PapillyKliniken”.

Väsentliga händelser under perioden
1 juli-31 december
Den 23 augusti meddelar Peter Ekmark att han beslutat
lämna sitt uppdrag som VD och Papilly anställer, med
start den 1 september, Monica Werneman som VD.
Monica var verksam i Papilly som försäljningschef och
hon har mångårig erfarenhet från ledande roller i Poolia
koncernen, bland annat som VD för Poolia Uppsala,
distriktschef i Poolia Stockholm samt distriktschef Poolia
Mellan/Norr.
Bolaget höll en extra bolagsstämma den 17 oktober där
beslut fattades om nedskrivning av aktiekapitalet,
nyemission utan företräde för befintliga aktieägare samt
en emission av teckningsoptioner till ledande
befattningshavare och nyckelpersoner. På samma
stämma avgick Carl-Viggo Östlund som ordförande och
ledamot och Sverker Littorin övertog ordförandeskapet
och docent Anders Tengstöm omvaldes. Styrelsens
stärktes med tre nya ledamöter, Jacob Dalborg, Kajsa
Räftegård samt Åsa Inde och bolaget bytte även revisor
till Johan Kaiser på Re-Allians.
Den på stämman 17 oktober beslutade nyemissionen
genomfördes med en teckningsgrad om 97 % och
bolaget tillfördes ca 5,8 MSEK före emissionskostnader.
Emissionsbeloppet användes till slutreglering av bolagets
kvarvarande konvertibelskuld som nu är reglerad samt för
åtgärder avsedda att ytterligare främja ökade
rörelseintäkter. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen
till 12 033 986,9 kronor fördelat på 240 679 738 aktier.
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Den på stämman den 17 oktober beslutade emissionen av
teckningsoptioner tecknades av samtliga som beretts
möjlighet att delta. Bland annat tecknade bolagets VD Monica
Werneman 5 000 000 av de emitterade 15 000 000
teckningsoptionerna.

Arbete med att renovera och rusta upp Kilafors Herrgård, i
vilken bolagets behandlingshem för rehabilitering av personer
med allvarliga stressproblem kommer bedrivas under namnet
Papillykliniken, har inletts. Första gruppen patienter kommer
tas emot i kvartal tre 2019. Projektledare för Papillykliniken är
Jonas Pettersson och Madeleine Dahlström.

Väsentliga händelser efter perioden
Bolagets nya tekniska plattform för Antistressprogrammet
är färdigställt och kan lanseras i marknaden och ersätta
och fasa ut befintlig plattform.
Bolaget är redo att hålla de första antistresskurserna i
Grupp med start i februari.
Bolaget har anställt Veronica Pettersson som ny
försäljningschef. Veronica har mångårig erfarenhet av
försäljning inom både B2B och B2C. Hon har bland annat
varit försäljningschef på Oraslov Clinics/Happident, Account
Manager på Poolia samt Sales Manager på Memira.
Bolaget har säkerställt kortsiktig finansiering för en period
om minst 4 månader. Detta utan att vara beroende av ej
klara men offererade kundavtal, vilket möjliggör att arbetet
med långsiktig finansiering kan fortlöpa enligt plan och
under ordnade former.
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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. Ingen
koncernredovisning har upprättats med stöd av ÅRL kap. 7.
Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och
moderbolaget överensstämmer, om inget annat anges
nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid
upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Transaktioner med närstående
Under perioden har konsultarbete utförts av närstående.
Styrelseledamot Carl-Viggo Östlund har utfört arbete som
arbetande styrelseordförande uppgående till 227 tkr.
Styrelseledamot Sverker Littorin har utfört arbete som
arbetande styrelseordförande uppgående till 60 tkr
Styrelseledamot Carsten Friberg har utfört konsultarbete
avseende finansiell rapportering uppgående till 205 tkr.
Styrelseledamot Anders Tengström har utfört konsultarbete
avseende programutveckling och projektledning uppgående
till 353 tkr.

Kommande rapporter
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 stärka finansieringen
genomfördes under perioden tre nyemissioner om
sammanlagt 27,6 mkr under perioden.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns mer
utförligt beskrivet i årsredovisningen för 2017.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

April 2019
Augusti 2019

Årsredovisning
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. Informationen lämnades för
offentliggörande den 21 februari 2019 klockan 17:00 . Bolagets aktie
är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser
är Eminova FK.

För ytterligare information kontakta:
Monica Werneman, VD, 070-777 53 66,
monica.werneman@papilly.com
Kontaktinformation Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Avlämnande av bokslutskommuniké
Stockholm den 21 februari 2019

Sverker Littorin

Jacob Dalborg

Åsa Inde

Kajsa Räftegård

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Anders Tengström
Styrelseledamot

Monica Werneman
VD

Papilly AB (publ)
Papillys interaktiva och banbrytandeprogram utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat
Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger
stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt
förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid
NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.
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Resultaträkning i sammandrag
juli-dec

juli-dec

helår

helår

2018

2017

2018

2017

215

562

1 088

906

Rörelsens kostnader

-3 834

-8 010

-8 811

-17 000

Avskrivningar/nedskrivningar

-1 949

-1 572

-3 341

-3 143

Summa rörelsens kostnader

-5 783

-9 582

-12 152

-20 143

EBIT/ Rörelseresultat

-5 568

-9 020

-11 064

-19 237

-145

-670

-497

-1 330

-0

-9 690

-11 561

-20 567

0

0

0

0

-5 713

-9 690

-11 561

-20 567

jul-dec
2018

juli-dec
2017

helår
2018

Helår
2017

-0.03

-0.67

-0.09

-1.67

Neg

neg

neg

Neg

Genomsnittligt antal aktier, tusen

183 558

14 474

124 098

12 292

Antal registrerade aktier, tusen

240 679

14 696

240 679

14 696

71.5 %

neg

71.5 %

Neg

KSEK
Intäkter

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
RESULTAT EFTER SKATT

Nyckeltal
KSEK

Resultat per aktie
EBIT marginal/rörelsemarginal

Soliditet %
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Balansräkning i sammandrag
31 dec

31 dec

KSEK

2018

2017

Immateriella anläggningstillgångar

8 588

11 744

50

50

8 638

11 794

444

1 124

Likvida medel

1 230

146

Summa omsättningstillgångar

1 674

1 270

10 312

13 064

7 374

-4 503

0

12 164

897

951

1 446

1 946

595

2 506

2 938

17 567

10 312

13 064

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Konvertibellån
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändring i eget kapital
Bundet eget

Balanserat

kapital

resultat

Summa

Ingående eget kapital 2017-01-01

1 692

-820

872

Fond för utvecklingsutgifter
Nyemission

-9
1 280

9
13 912

15 192

-20 567

-20 567

KSEK

Resultat för perioden
Utgående eget kapital 2017-12-31

2 963

-7 466

-4 503

Ingående eget kapital 2018-01-01

2 963

-7 466

-4 503

-142

142

Fond för utvecklingsutgifter
Nyemission

9 584

Resultat för perioden
Utgående eget kapital 2018-12-31

12 405

13 854

23 438

-11 561

-11 561

-5 031

7 374
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Kassaflöde
juli-dec

juli-dec

helår

helår

2018

2017

2018

2017

KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 719

-7 209

-22 168

-15 368

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-185

-32

-185

-1 008

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 561

7 271

23 437

15 192

Periodens kassaflöde

657

30

1 084

-1 184

Likvida medel vid periodens början

573

116

146

1 330

Likvida medel vid periodens slut

1 230

146

1 230

146

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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