Bokslutskommuniké januari – december 2019
Andra halvåret 1 juli-31 december
•

Nettoomsättningen uppgick till 849 (215) tkr

•
•
•
•

Rörelseresultatet förbättrades till -5 309 (-5 577) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -5 563 (-5 722) tkr
Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,02 (-0,03) kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 845 (-6 958) tkr

Helåret 1 januari-31 december
•

Nettoomsättningen uppgick till 1 319 (1 088) tkr

•
•
•
•

Rörelseresultatet minskade till -11 928 (-11 072) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -12 433 (-11 569) tkr
Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,04 (-0,09) kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 823 (-22 168) tkr

•
•
•

Soliditet uppgick vid periodens utgång till 9,4 (71,4) procent
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 170 (1 230) tkr
Genomsnittligt antal anställda 3 (4)

Väsentliga händelser under perioden
•
•
•
•

Den nya plattformen för det digitala Stressprogrammet blir klar med både en svensk och en engelsk version.
Under året har arbetet fortgått med uppbyggnaden av Kilaforskliniken.
Papilly tecknar kundavtal med Stockholms Universitet den 10 oktober. Ordervärde 178 000 kr.
Tidigare marknadschef Maria Kullman tillträder som ny VD för Papilly den 4 november.

•

Under hösten har bolagets fokus flyttats från att ha varit produktorienterad till en mer försäljningsfokuserad
organisation.

•

För att säkra finansieringen föreslår styrelsen vid kommande extra bolagsstämma den 27 mars 2020 att
genomföra en nyemission om högst 15,1 MSEK, varav ca 80% är täckt genom garantier och
teckningsförbindelser.

Verksamheten under perioden
Under året har bolaget fullföljt satsningarna på den
digitala plattformen och klinikverksamheten. Samtidigt
har bolaget haft fokus på effektivisering av organisationen
och stabilisering av såväl utgifter som finanser.
Investeringar har gjorts i bland annat uppbyggnaden av
Papillys rehabiliteringsklinik vid Kilafors, samt utvecklingar
av
det
nya
digitala
Stressprogrammet.
De
kostnadsbesparingar som genomförts under andra
halvåret kommer att få full effekt från och med årsskiftet
Den nya plattformen för programmet blir klar och testas
gentemot slutkund i ett antal pilotprojekt. Även bolagets
”Stresshantering i Grupp” testas skarpt mot pilotgrupper

och senare under perioden har ytterligare grupper
startats.
Arbetet med att restaurera och ställa i ordning
Kilaforskliniken för kommande rehabiliteringsverksamhet
har fortgått men också dragit ut på tiden. Intäkter har
dock säkrats genom att bedriva uthyrning av logi. Mot
slutet av året påbörjades rekryteringsprocessen för
verksamheten och Stefan Branth rekryterades som
Klinikchef. Under året har även Papillys styrelse förstärkts
med klinikens VD, Madeleine Dahlström.
Den ideella föreningen Aldrig Ensam och dess grundare
Charlie Erikson har valt Papilly som leverantör för sin
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satsning framåt gällande olika former av stödinsatser
kring psykisk ohälsa. Avtalet avser främst tjänster för
rehabilitering vid Kilaforskliniken.
Från bolagets sida inleddes i slutet av året, ett flertal
dialoger kring strategiska samarbeten med olika aktörer
på marknaden, i syfte att förstärka Papillys varumärke och
skapa mervärde för nya potentiella kunder.
Papilly har under hösten tecknat partneravtal med
ytterligare ett antal samarbetspartner, för att öka och
förstärka försäljningsinsatserna på marknaden.
Bolaget och dess samarbetspartners har under perioden
märkt ett ökat intresse hos bolag att möta problem runt
stress. Många företag har fått upp ögonen för Papillys
tjänster och bolaget känner sig komfortabel i sin
strategiska placering. Papilly drar slutsatsen att fokus nu
skall ligga på att hålla i och slutföra befintliga
säljaktiviteter parallellt med ökade försäljningssatsningar
både digitalt och genom personlig försäljning.

Väsentliga händelser under perioden
Bolaget höll den 1 april en extra bolagsstämma på vilken
beslut fattades om företrädesemission av aktier.
Emissionen genomfördes den 10 april till 3 maj med
kontantbetalning och kvittning med företräde för
befintliga aktieägare. Teckningsgraden i emissionen blev
100,4% och totalt tillfördes bolaget ca 5,2 MSEK före
emissionskostnader via kontantbetalning och kvittning.
Totalt emitterades 103 148 459 nya aktier innebärande en
ökning av aktiekapitalet med 5 157 422,95 kr.
Aktiekapitalet uppgick efter emissionen till 17 191 409,85
kr fördelat på 343 828 197 aktier.
Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls den 16 maj
2019, fattades beslut om omval av samtliga
styrelseledamöter samt nyval av Madeleine Dahlström.
Till ordförande valdes Sverker Littorin.
Under andra halvåret sker förändring i den operativa
ledningen då styrelsen den 4 juni meddelar att Monica
Werneman lämnar bolaget som VD. Den 4 november
tillträder Maria Kullman som ny VD för Papilly AB. Maria
har varit verksam i bolaget som marknadschef sedan 2017
och har lång erfarenhet inom marknad och försäljning.
Hon kommer tidigare från egen konsultverksamhet med
uppdrag
inom
marknadsstrategisk
varumärkeskommunikation och affärsdrivande projekt inom B2B.

Försäkringskassan godkänner Papilly som samordnare av
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd under månad och
de första kundavtalen med rehabiliteringsstöd har slutits
via samarbetspartner till bolaget.
Bolaget har ingått flera strategiska pilotprojekt i det nya
Stressprogrammet, inom privat och offentlig sektor och
däribland en större kommun i Sverige.
En engelsk version av Stressprogrammet blev klar i
september månad och testas skarpt av de första kunderna
som påbörjar programmet på engelska.
Under oktober månad har efter beslut från styrelsen
rehabiliteringsverksamheten i Kilafors bolagiserats där
ägandet delas mellan Papilly AB och klinikens VD
Madeleine Dahlström genom bolag. Papillys ägarandel
uppgår till 25% initialt. Förändringen är ett led i att skapa
en stabilisering av organisation och finansiell struktur men
med fortsatt fokus på ett brett erbjudande av tjänster från
Papillys sida.
I oktober tecknade Papilly kundavtal med Stockholms
Universitet, ett pilotprojekt med doktorander som under
våren 2020 kommer genomgå programmet i svensk och
engelsk version, varvat med ledarledda träffar.
Avtalsvärdet är 178 000 kr.
Styrelsen för Papilly fattade den 7 november, med stöd av
årsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2019, beslut
om en riktad emission omfattande 34 miljoner aktier till
kursen 0,05 kr/aktie, total emissionsvolym 1,7 MSEK.
Emissionen genomfördes i november. Aktiekapitalet ökar
i och med emissionen med 1,7 MSEK och uppgår efter
emissionen till 18 891 409,85, fördelat på 377 828 197
aktier.
Under hösten rekryterade och förstärkte Papilly
försäljningsorganisationen med två nya säljare i samband
med att Veronica Pettersson lämnar sin tjänst som
försäljningschef.
Ytterligare förändringar i den operativa verksamheten
sker, då man från styrelsen meddelar att Papillys CFO
Martin Lindgren kommer lämna bolaget vid årsskiftet.
Som ny CFO har Hans Hägg anlitats med start den 2
januari.
Hans
kommer
senast
från
egen
konsultverksamhet. Han har lång erfarenhet från ledande
befattningar
inom
finans,
rapportering
och
ekonomistyrning.
I slutet av perioden påbörjar bolaget arbetet med att
utveckla programmet med ett dagligt stöd som tillval i det
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befintliga Stressprogrammet. Arbetet med att ta fram
betallösning för kortbetalningar som en integrerad del av
det nya systemet påbörjas, med syfte att kunna attrahera
privatkunder på marknaden för bolagets samtliga
produkter.
Den nya ledningen i bolaget har under hösten flyttat
fokus i organisationen från att ha varit mer produktorienterad till en försäljningsfokuserad organisation och
kultur. För att öka den kommersiella kraften mot
marknaden har kommunikationen styrts om till ett ökat
fokus mot friskvård, självledarskap och förebyggande
insatser snarare än psykisk ohälsa.

Väsentliga händelser efter perioden
Styrelsen för Papilly har beslutat kalla till en extra
bolagsstämma den 27 mars 2020, där styrelsen föreslår
stämman att fatta beslut om att genomföra en
företrädesemission för att Papilly ska fortsätta satsa på

utvecklingen och marknadsföringen av sin plattform för
förebyggande av psykisk ohälsa. Styrelsen kommer även
föreslå stämman att fatta beslut om ändring av
bolagsordningen, samt nedsättande av aktiekapitalet med
17 002 268,86 kr för täckande av förlust. Förslaget innebär
en nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare om ca 15,1 MSEK, varav ca 12 MSEK säkerställd
genom teckningsförbindelser om ca 5 MSEK och
emissionsgaranti om 7 MSEK. Emissionsförslaget innebär
att högst 251 885 464 aktier emitteras, vilket ger en
ökning av aktiekapitalet med högst 1 259 427,32 kr.
Kursen föreslås till 0,06 kr per aktie.
Genom föreslagna åtgärder kommer bolagets egna
kapital att vara återställt samt likviditet tryggad för
kommande verksamhetsperiod. Bolaget har säkerställt
kortfristig finansiering via ägare fram till emissionen är
genomförd.
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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 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. Koncernens intjäningsförmåga och
framtida kapitalbehov är osäkerhetsfaktorer. För att säkra
finansieringen föreläggs för extra bolagsstämma den 27
mars 2020 att genomföra en nyemission om högst 15,1
mkr, varav ca 80% är täckt genom garantier och
teckningsförbindelser.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns mer
utförligt beskrivet i årsredovisningen för 2018.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

projektledning och handledning uppgående till 699 tkr.
Styrelseledamot Madeleine Dahlström har utfört
konsultarbete avseende projektledning uppgående till 600
tkr.

Kommande rapporter och bolagsstämma
27 mars 2020
28 april 2020
19 maj 2020
31 augusti 2020

Extra bolagstämma
Årsredovisning (tidigareläggning)
Ordinarie årsstämma
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 28 februari 2020 klockan 08:45 CEST.
Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets
Certified Adviser är Eminova FK.

Transaktioner med närstående
Under året har konsultarbete utförts av närstående.
Styrelseordförande
Sverker
Littorin
har
utfört
konsultarbete avseende bolagsstyrning uppgående till 244
tkr. Styrelseledamot Anders Tengström har utfört
konsultarbete avseende programutveckling,

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

Avlämnande av delårsrapport
Stockholm den 28 februari 2020
Sverker Littorin
Styrelseordförande

Maria Kullman
Verkställande direktör

Anders Tengström
Styrelseledamot

Madeleine Dahlström
Styrelseledamot

Åsa Inde
Styrelseledamot

Kajsa Räftegård
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.
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Resultaträkning i sammandrag
Juli - Dec
KSEK

2019

Intäkter

Helår
2018

2019

2018

849

215

1 319

1 088

Rörelsens kostnader

- 4 515

- 3 843

- 9 894

- 8 819

Avskrivningar/nedskrivningar

- 1 643

- 1 949

- 3 353

- 3 341

Summa rörelsens kostnader

- 6 158

- 5 792

- 13 247

- 12 160

EBIT/ Rörelseresultat

- 5 309

- 5 577

- 11 928

- 11 072

- 254

- 145

- 505

- 497

- 5 563

- 5 722

- 12 433

- 11 569

-

-

-

-

- 5 563

- 5 722

- 12 433

- 11 569

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
RESULTAT EFTER SKATT

Nyckeltal
KSEK

Juli - Dec
2019

Resultat per aktie

Helår
2018

2019

2018

- 0,02

- 0,03

- 0,04

- 0,09

neg

neg

neg

neg

Genomsnittligt antal aktier, tusen

344 368

183 558

296 501

124 098

Antal registrerade aktier, tusen

377 828

240 697

377 828

240 697

9,4%

71,4%

9,4%

71,4%

EBIT marginal/rörelsemarginal

Soliditet %
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Balansräkning i sammandrag
KSEK
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

31 Dec

31 Dec

2019

2018
5 700

8 467

527

50

Materiella anläggningstillgångar

-

121

Summa anläggningstillgångar

6 227

8 638

Kortfristiga fordringar

488

444

Likvida medel

170

1 230

Summa omsättningstillgångar

658

1 674

6 885

10 312

645

7 366

SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Leverantörsskulder

604

897

Övriga kortfristiga skulder

4 487

1 454

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 149

595

Summa kortfristiga skulder

6 240

2 946

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 885

10 312
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Förändring i eget kapital
KSEK

Balanserat
resultat

Aktiekapital

Summa

Ingående eget kapital 2018-01-01

2 963

- 7 466

- 4 503

Fond för utvecklingsutgifter

- 142

142

-

Nyemission
Nedskrivning aktiekapital

22 166

1 272

23 438

- 12 582

12 582

-

Resultat för perioden

-

- 11 569

- 11 569

Utgående eget kapital 2018-12-31

12 405

- 5 039

7 366

Ingående eget kapital 2019-01-01

12 405

- 5 039

7 366

Fond för utvecklingsutgifter
Nyemissioner

- 52

52

-

6 857

- 1 145

5 712

- 12 433

- 12 433

- 18 565

645

Resultat för perioden
Utgående eget kapital 2019-12-31

19 210

Kassaflödesanalys i sammandrag
Juli - Dec
KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2019

Helår
2018

- 4 845

2019

- 4 719

- 8 823

2018
- 22 168

Kassaflöde från investeringsverksamheten

- 241

- 185

- 942

- 185

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 693

5 561

8 705

23 437

Periodens kassaflöde

- 393

657

- 1 060

1 085

Likvida medel vid periodens början

563

573

1 230

Likvida medel vid periodens slut

170

1 230

170

146
1 230
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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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