Delårsrapport januari – juni 2021
Första halvåret
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 253 (369) tkr
Rörelseresultatet uppgick till -4 462 (-4 223) tkr
Resultat efter skatt uppgick till -4 633 (-4 588) tkr
Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,01 (-0,01) kr

•
•
•

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till – 2 581 (-3 733) tkr
Soliditeten vid periodens utgång var negativ (71,0) procent
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 038 (5 034) tkr
Genomsnittligt antal anställda 3 (3)

•

Väsentliga händelser under perioden
•

Avsiktsförklaring om förvärv av My-E-Health avbröts i mars

•

Papilly har ingått villkorat avtal om omvänt förvärv av Bonzun Health Information AB genom riktad
apportemission
Bolaget har startat en process för fortsatt notering med anledning av avtalet om omvänt förvärv av Bonzun

•

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•
•

Lån samt lånelöften har erhållits tillsammans med Bonzun för fortsatt drift på totalt 8,4 Mkr
Styrelsen har utsett Bonzuns verkställande direktör Bonnie Roupé, till ny verkställande direktör i Papilly

•

Besked från Nasdaq om fortsatt notering inväntas inom kort

Verksamheten under perioden
Avsiktsförklaringen om förvärv av My E-Health avbröts i
början av mars sedan förutsättningar för affär inte
bedömts finnas längre.
I april ingicks en avsiktsförklaring med Bonzun Health
Information AB. Bonzun utvecklar och säljer digitalt stöd
inom hälsa, primärt för IVF-behandlingar. Papilly ser med
sitt
erbjudande,
tydliga
digitala
synergier.
Avsiktsförklaringen innebar att Bonzuns ägare, givet
bolagsstämmans godkännande, i den sammanslagna
konstellationen skulle erhålla en 65% ägarandel. Förvärvet
är därmed att betrakta som ett s k omvänt förvärv. Då
Nasdaq fann att förvärvet skulle innebära att Papilly
genomfört en genomgripande verksamhetsförändring
erhöll Papilly observationsstatus i april. Papilly och Bonzun
har sedan presenterat Nasdaq en verksamhetsbeskrivning.
Papilly har gjort ett par operativa förändringar i ledningen.
I februari tillträdde Olof Hermelin som ny CFO. För att
intensifiera och förstärka försäljningsinsatserna samt
möta marknadens behov i spåren av pandemin

rekryterade Papilly Jan Villars som försäljningsansvarig
för att utveckla försäljningen i bolaget. Han tillträdde i
april.
I början av året ingick Papilly avtal med Hanken Svenska
Handelshögskolan i Helsingfors gällande leverans av
Papillys digitala program för förebyggande stresshantering och ökat självledarskap för en doktorandgrupp.
Papilly slöt i februari ett låneavtal på 2,0 Mkr med
Dividend Sweden AB, vilket sedan kom att utökas med
ytterligare 0,5 Mkr.
Under maj månad bytte bolaget Certified Advisor till G&W
Fondkommission
Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls den 18 maj
2021, fattades beslut om omval av styrelseledamöterna
Sverker Littorin, Henrik Källén och Jacob Dalborg, medan
Leni Ekendahl, Kajsa Räftegård och Anders Tengström
avböjt omval. Sverker Littorin valdes till styrelsens
ordförande.
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Väsentliga händelser efter periodens
utgång
Bonnie Roupé, verkställande direktör i Bonzun, utsågs
till ny verkställande direktör i juli månad. Maria
Kullman, som varit Papillys verkställande direktör,
kvarstår i en rådgivande roll i bolaget fram till fjärde
kvartalet 2021.
Bolaget har erhållit ytterligare lån om 0,5 Mkr från BGL
Consulting AB.
Bolaget har tillsammans med Bonzun erhållit ytterligare
lån samt lånelöften om totalt 8,4 Mkr varav 2,5 miljoner
är villkorat av bolagsstämmans godkännande av den
föreslagna affären för fortsatt drift de kommande 12
månaderna. Detta har varit ett krav från Nasdaq för att
kunna bli åternoterad.
Papilly inväntar besked av Nasdaq om fortsatt notering,
vilket enligt uppgift förväntas ske inom kort.

Finansiering
Papilly redovisade ett eget kapital om -2.356 tkr. Dividend
Sweden AB har under perioden garanterat fortsatt drift.
Till följd av det negativa egna kapitalet samt förvärvet av
Bonzun planerar bolaget för en nyemission under hösten
2021.

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 nuvarande intjäningsförmåga 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 2020.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Transaktioner med närstående
Under perioden har konsultarbete utförts av närstående.
Den f.d styrelseledamoten Anders Tengström har utfört
konsultarbete avseende programutveckling, projektledning och handledning uppgående till 131 tkr för tiden
januari-april.

Kommande
stämma

rapporter

och

bolags-

23 november 2021 Delårsrapport jan-sep 2021
24 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och
pressmeddelanden finns på bolagets hemsida
https://investor.papilly.com/finansiella-rapporter/.

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. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 31 augusti 2021 klockan 08:00 CEST.
Bolagets aktie är noterat vid Nasdag First North growth
market. Bolagets Certified Adviser är G&W
Fondkommission.
Kontaktinformation:
G&W Fondkommission
Tel: 08-503 000 50
e-post: info@gwkapital.se
För ytterligare information kontakta
Bonnie Roupé, VD, 073-414 91 49,
Bonnie@bonzun.com
eller
Olof Hermelin, CFO, 070-789 81 77,
olof.hermelin@papilly.com
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Avlämnande av delårsrapport
Stockholm den 31 augusti 2021
Sverker Littorin
Styrelseordförande

Jacob Dalborg
Styrelseledamot

Henrik Källén
Styrelseledamot

Bonnie Roupé
Verkställande direktör
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
Jan - jun
KSEK

2021

Intäkter

Helår
2020

2020

253

369

555

Rörelsens kostnader

-2 964

-2 858

-5 585

Avskrivningar/nedskrivningar

-1 751

-1 735

-3 470

Summa rörelsens kostnader

-4 715

-4 593

-9 055

EBIT/ Rörelseresultat

-4 462

-4 224

-8 500

-171

-364

-935

-4 633

-4 588

-9 435

-

-

-

-4 633

-4 588

-9 435

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt

RESULTAT EFTER SKATT

Nyckeltal
KSEK

Januari - juni
2021

Resultat per aktie

Helår

2020

2020

-0,01

-0,01

-0,02

neg

neg

neg

Genomsnittligt antal aktier, tusen

591 816

377 828

549 720

Antal registrerade aktier, tusen

591 816

377 828

591 816

neg

71%

56%

EBIT marginal/rörelsemarginal

Soliditet %
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Balansräkning i sammandrag
31 dec

2021

30 juni
2020

643

3 981

2 394

Finansiella anläggningstillgångar

50

527

50

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

693

4 508

2 444

Kortfristiga fordringar

440

469

409

Likvida medel

1 138

5 034

1 219

Summa omsättningstillgångar

1 578

5 503

1 628

SUMMA TILLGÅNGAR

2 271

10 011

4 072

-2 356

7 105

2 277

775

400

452

3 179

1 847

827

30 juni
KSEK
Immateriella anläggningstillgångar

Eget kapital
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020

673

659

516

Summa kortfristiga skulder

4 627

2 906

1 795

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 271

10 011

4 072
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Kassaflödesanalys i sammandrag
Januari-juni
KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Helår

2021

2020

2020

-2 581

-3 733

-6 472

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-164

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 500

8 204

7 685

-81

4 471

1 049

Likvida medel vid periodens början

1 219

563

170

Likvida medel vid periodens slut

1 138

5 034

1 219

Periodens kassaflöde

Förändring i eget kapital

KSEK

Aktiekapital

Ingående eget kapital 2020-01-01

18 891

Fond för utvecklingsutgifter
Nedskrivning aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Balanserat
resultat
Övrigt
inkl
tillskjutet periodens
kapital
resultat

905

42 831

-275

275

-17 002

Nyemission

-62 267

10 282

Resultat för perioden

360
0

17 002

1 070

Totalt

0
11 352

-9 435

-9 435

Utgående eget kapital 2020-12-31

2 959

630

53 388

-54 700

2 277

Ingående eget kapital 2021-01-01

2 959

630

53 388

-54 700

2 277

-4 633

-4 633

-59 333

-2 356

Resultat för perioden
Utgående eget kapital 2021-06-30

2 959

630

53 388

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

6

