Delårsrapport januari – juni 2019
Första halvåret
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 470 (873) KSEK.
Rörelseresultatet uppgick till -6 619 (-5 495) KSEK.
Resultat efter skatt uppgick till -6 870 (-5 847) KSEK.
Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,03 (-0,31) kr.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 978 (-17 451) KSEK.
Soliditeten var vid periodens utgång 50,4% (57,2%).
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 563 (573) KSEK.
Genomsnittligt antal anställda var 3 (3).

Väsentliga händelser under perioden
•
•
•
•
•
•
•

Veronica Pettersson blir ny försäljningschef samt tar plats i ledningsgruppen.
Aldrig Ensam väljer Papilly som leverantör av tjänster kring psykisk ohälsa.
Styrelsen förstärks med Madeleine Dahlström.
Förändring i den operativa ledning; Monica Werneman lämnar som VD och ersätts av ordf. Sverker Littorin.
Försäkringskassan godkänner Papilly som samordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
Bolaget säkerställer hyresintäkter om 1 100 -1 200 tkr vid Kilafors Herrgård.
Bolaget ingår flertalet strategiska pilotprojekt i det nya uppdaterade Antistressprogrammet.

Verksamheten under perioden
Perioden präglades till stor del av arbete i samma anda
som genomfördes under hela 2018 med fortsatt
effektivisering av organisationen och stabilisering av såväl
utgifter som finanser. Ökade satsningar, bland annat i
Papillys rehabiliteringshem i Kilafors Herrgård samt på det
nya digitala Antistressprogrammet
Under perioden testades det nya omarbetade och
uppgraderade Antistressprogrammet gentemot slutkund i
flertalet pilotprojekt. Även bolagets ”Stresshantering i
Grupp” har testats skarpt mot pilotgrupper.
Parallellt med att förberedelser inför öppnandet av Papillys
rehabiliteringshem i Kilafors Herrgård har det bedrivits
uthyrning av logi, vilket medfört att delar av satsningen
finansierat sig själv.
Bolaget och dess återförsäljare/samarbetspartners har
under perioden märkt ett ökat intresse hos bolag att möta
problem runt stress. Flera företag har fått upp ögonen för
Papillys lösning 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.
I slutet av perioden påbörjades arbete med att ta fram en
engelskspråkig version av Antistressprogrammet.

Väsentliga händelser under perioden
Papilly anställde med start den 1 februari en ny
försäljningschef, Veronica Pettersson. Veronica har en

gedigen och lång erfarenhet av såväl B2B- och B2C
försäljning och har bland annat varit försäljningschef på
Oraslov Clinics/Happident samt Account Manager på
Poolia.
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 5,2msek 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 uppgår efter emissionen till 17 191 409,85 kr
fördelat på 343 828 197 aktier.
Den ideella föreningen Aldrig Ensam har valt Papilly som
sin leverantör gällande olika former av psykisk ohälsa.
Aldrig Ensam kommer under 3 år disponera 6 platser på
Papillys rehabiliteringshem för utbrändhet och psykisk
ohälsa vilket vid fullt utnyttjande innebär 360 behandlingar
under avtalsperioden. Vidare skall Papilly erbjuda en
Hjälp- och Rådgivningstelefon för föreningens
medlemmar.
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.
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Den 4 juni meddelar bolaget att VD Monica Werneman
lämnar bolaget. Till tillförordnad VD utses bolagets
ordförande Sverker Littorin.

delar av Kilafors Herrgård i väntan på att
huvudverksamheten startar. Verksamheten kommer drivas
med god marginal.

Den 18 juni meddelar bolaget att Försäkringskassan har
godkänt Papilly som samordnare av arbetsplatsinriktat
rehabiliteringsstöd. Detta är Försäkringskassans utökade
satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.
Försäkringskassan ger sedan juli 2018 arbetsgivare
möjlighet att få bidrag motsvarande upp till hälften av
kostnaderna för att utreda, planera, initiera, genomföra
och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.
Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd
av Försäkringskassan för att kunna åtnjuta bidraget.

Under slutet av perioden har Papilly ingått flera strategiska
avtal som pilotprojekt av Antistressprogrammet inom såväl
privat- som offentligsektor, bland annat men en kommun i
medelstor svensk stad.

Väsentliga händelser efter perioden
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.

Papilly säkerställer hyresintäkter då man under tredje
kvartalet och delar av fjärde kvartalet kommer hyra ut

Övrigt
Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med regelverket K3,
Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
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 med ökande försäljningsvolymer.
Koncernens intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
är osäkerhetsfaktorer. För att säkra finansieringen
genomförde moderbolaget en nyemission om 5,2 MSEK
under perioden.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns mer
utförligt beskrivet i årsredovisningen för 2018.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Transaktioner med närstående
Under perioden har konsultarbete utförts av närstående.
Styrelseordförande Sverker Littorin har utfört konsultarbete
avseende bolagsstyrning uppgående till 113 KSEK.
Styrelseledamot Anders Tengström har utfört konsultarbete
avseende programutveckling och projektledning uppgående
till 441 KSEK. Styrelseledamot Madeleine Dahlström har
utfört konsultarbete avseende projektledning uppgående till
1 128 KSEK.
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Bokslutskommuniké
Årsredovisning
Delårsrapport januari-juni

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och
pressmeddelanden finns på bolagets hemsida
www.papilly.com.
För ytterligare information kontakta:
Sverker Littorin Ordförande, 0708 755 309
sverker.littorin@momentor.se
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 delårsrapport
Stockholm den 31 augusti 2019

Sverker Littorin, ordförande & tf VD, Anders Tengström ledamot, Kaisa Räftegård ledamot, Åsa Inde ledamot, Jacob Dalborg
ledamot, Madeleine Dahlström ledamot

Papilly
Stockholm. 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.
Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2019 klockan 10:00 CET. Bolagets aktie är
noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.
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Resultaträkning i sammandrag
jan-juni

jan-juni

Helår

KSEK

2019

2018

2018

Intäkter

470

873

1 088
-8 819

Rörelsens kostnader

-5 379

-4 976

Avskrivningar/nedskrivningar

-1 710

- 1 392

-3 341

Summa rörelsens kostnader

-7 089

-6 368

-12 160

EBIT/ Rörelseresultat

-6 619

-5 495

-11 072

-251

-352

-497

-6 870

-5 847

-11 569

-

-

-

-6 870

-5 847

-11 569

jan-juni

jan-juni

Helår

2019

2018

2018

-0,03

-0,31

-0,12

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
RESULTAT EFTER SKATT

Nyckeltal
KSEK

Resultat per aktie
EBIT marginal/rörelsemarginal

neg.

neg.

neg.

Genomsnittligt antal aktier, tusen

248 128

18 975

93 280

Antal registrerade aktier, tusen

343 828

20 970

240 679

50,4%

57,2%

71,4%

Soliditet %
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Balansräkning i sammandrag
30 juni

30 juni

. 31 dec

KSEK

2019

2018

2018

Immateriella anläggningstillgångar

7 256

10 352

8 467

Finansiella anläggningstillgångar

50

50

50

Materiella anläggningstillgångar

323

0

121

Summa anläggningstillgångar

7 629

10 402

8 638

745
563

2 187
573

444
1 230

Summa omsättningstillgångar

1 308

2 760

1 674

SUMMA TILLGÅNGAR

8 937

13 162

10 312

Eget kapital

4 508

7 527

7 366

0

1 291

0

Kortfristiga fordringar
Likvida medel

Konvertibellån
Leverantörsskulder

716

2 793

897

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 191

819

1 454

522

732

595

4 429

5 635

2 946

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 937

13 162

10 312

Förändring i eget kapital
KSEK

Ingående eget kapital 2018-01-01
Nyemission
Resultat för perioden

Balanserat
resultat

Aktiekapital

Summa

2 449

-6 952

-4 503

18 521

-644

17 877

-

-5 847

-5 847

Utgående eget kapital 2018-06-30

20 970

-13 443

7 527

Ingående eget kapital 2019-01-01

12 034

-4 668

7 366
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Nyemission

5 157

-1 145

4 012

-6 870

-6 870

17 191

-12 683

4 508

jan-juni

jan-juni

Helår

2019

2018

2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 978

-17 455

-22 168

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-701

0

-185

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 012

17 877

23 437

-667

422

1 084

Likvida medel vid periodens början

1 230

151

146

Likvida medel vid periodens slut

563

573

1 230

Resultat för perioden
Utgående eget kapital 2019-06-30

Kassaflödesanalys i sammandrag
KSEK

Periodens kassaflöde
-

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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