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Q3 SAMMANFATTNIN

Q1 SAMMANFATTNING
Finansiell utveckling under perioden januari-mars 2018
• Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt ”Bolaget” eller ”Urb-it”,
uppgick under perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2018 till 473 TSEK (113 TSEK).
• Under perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -20
206 TSEK (-21 222 TSEK).
• Under perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt
om -18 698 TSEK (-22 039 TSEK).
• Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari – 31 mars 2018 till -0,94 SEK (22 SEK) 1
Väsentliga händelser under det första kvartalet
• Strategi och affärsplan för 2018 färdigställdes under första kvartalet 2018 och innebär
i korthet: (1) Ny marknadsposition, (2) förnyad prismodell, (3) ny snabbrörlig, global
organisation samt (4) förenklad teknisk plattform och omprioriterad
produktutveckling.
• Den 14 februari 2018 utsåg Bolagets styrelse den tidigare produktchefen (CPO) Kevin
Kviblad till ny verkställande direktör. Tidigare t.f. verkställande direktör Lage
Jonason ingår fortsatt i Bolagets styrelse.
• För att säkerställa bolagets löpande finansiering har Bolaget på extra bolagstämma
beslutat att genomföra en företrädesemission samt erhållit en låneutfästelse från
huvudägare Lage Jonason. Emissionen, som är garanterad av företagets största
aktieägare, kommer att tillföra bolaget 59,6 mkr före emissionskostnader. Efter dessa,
samt kvittning av gamla fordringar mot aktier och återbetalning av lån, tillförs bolaget
cirka 10 MSEK. Den ytterligare låneutfästelsen uppgår till 8 MSEK som finns
tillgängligt från och med september månad. Baserat på företrädesemissionen samt
låneutfästelsen är styrelsens bedömning att bolaget har tillräckligt rörelsekapital för
att täcka behoven de kommande tolv månaderna
• Urb-its samarbete med PostNord vidareutvecklades ytterligare, där Bolaget framöver
kommer att erbjuda leverans av konsumenters varor från PostNords samtliga 34
utlämningsställen i Stockholm.
Väsentliga händelser efter utgången av kvartalet
• Samarbete inleddes med franska retailern Michalak, som har integrerat med Urb-its nya
servicelösning Leverans API.
• Utecklingsarbetet för Bolagets leveransmodul för Woo Commerce slutfördes. Detta
kommer att möjliggöra för ett stort antal retailers att integreras med Urb-it.
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VD HAR ORDET
Ett kvartal av förändringar positionerar Urb-it för nya möjligheter.
Första kvartalet var utan tvekan ett mycket händelserikt och
spännande kvartal, det var då det nya Urb-it skapades.
Förändringar som positionerar Urb-it för en framtida positiv
utveckling.
I linje med vad som kommunicerades i bokslutskommunikén
2017, kommer vi att fokusera på det som har varit Urb-its styrka,
det personliga överlämnandet, för att kunna förverkliga
företagets vision om att bli retailers självklara val för flexibla,
personliga och miljövänliga leveranser samma dag. Bolagets
omformulerade strategi innefattar en förenklad teknisk plattform, fokus på det personliga
överlämnandet, en förnyad prismodell och en omorientering till att endast bearbeta retailers
(B2B) och inte genom marknadssatsningar på konsumenter (B2C).
Urb-it eftersträvar att bli den självklara partnern på redan existerande försäljningskanaler och
därmed stärka retailers konkurrenskraft och erbjudande mot konsumenten. Affärsmodellen,
kopplat med en stark utveckling på marknaden för samma dag-leveranser (43 procent årlig
tillväxt till år 2025, en möjlighet om 200 miljarder dollar enligt McKinsey 2017), tillåter Urbit att förnya sin prismodell för att förbättra lönsamheten per transaktion.
Var du vill. När du vill. Urb-it.
Kevin Kviblad
Verkställande direktör

OM URB-IT
Urb-it är ett plattformsföretag som genom sina tjänster, kopplat till ett nätverk av Urbers,
erbjuder flexibla, personliga och miljövänliga leveranser samma dag till Retailers och
konsumenter i stora städer.
Bolaget grundades i Stockholm år 2014, och verksamheten lanserades tidigt under 2015. Under
årsskiftet 2015/2016 lanserades verksamheten i Paris och under hösten 2016 i London. I juli
2017 listades Urb-it på Nasdaq First North och under Q1 2018 fastslog Bolaget en ny
leveransstrategi.
I en växande on-demand ekonomi erbjuder Urb-it produkter och tjänster som stärker Retailers
och partners konkurrenskraft genom flexibla, personliga och miljövänliga överlämnanden
samma dag. Det genomförs via en produktsvit där Urb-it integreras direkt mot Retailers ehandel som ett leveransalternativ, eller som en del av Retailers befintliga försäljningsflöde,
exempelvis ”Click & collect”, där kunder beställer sin vara på webben och sedan hämtar den
själv i den fysiska butiken eller annat utlämningsställe.
Det personliga överlämnandet utförs av Urbers som är en del av Urb-its nätverk av personer
som erbjuder en förstklassig och personlig service till Retailers och konsumenter. Genom en
flexibel anställningsform kan Urbers välja uppdrag via Urber- appen och leverera på ett
miljövänligt sätt: till fots, på cykel eller med kollektivtrafik. Avsikten är att i möjligaste mån
minska miljöbelastningen för själva transporten genom att nyttja stadens befintliga
infrastrukturer.

PRODUKTUTVECKLING
Under slutet av räkenskapsåret 2017 inleddes ett omfattande arbete för att styra Bolagets
produktutveckling i linje med den nya strategin. Bolagets har tidigare fokuserat på att
utveckla marknadsplatsen och dess stödkanaler, områden som var mycket resurskrävande.
Under första kvartalet 2018 har produktutvecklingen, i linje med den nya strategin, i
huvudsak koncentrerats mot: (i) förenklad integration mot Urb-its plattform för att minimera
”time to market”, (ii) förbättrade interna verktyg för att stötta en mindre, snabbrörligare
organisation, (iii) förbättringar i plattformens stabilitet, prestanda och skalbarhet. Därtill har
en ny konsumentportal utvecklats, som syftar till att lyfta kundupplevelsen under leveransen
och som erbjuder kunden att kommunicera med sin personliga Urber. Slutligen har
ansträngningar fokuserats på förenkling, rationalisering och kostnadsoptimering av
produktplattformen, vilket har möjliggjorts av Bolagets nya, strategiska fokus.
Produkteamet har minskats kraftigt i storlek och löpande kostnad. Kopplat med stärkt
kompetens, vidareutvecklade arbetssätt och ett tydligt fokus i affären har dock kvalitet och
snabbhet förbättrats.
PRODUKTSVIT
Leverans API
Urb-its Leverans API tillåter retailers och partners att integrera direkt med Urb-it genom sina
egna applikationer och webbplatser, vanligen som leveransalternativ på retailerns e-handel.
Service First
Service First tillåter retailern att boka leveranser från den fysiska butiken till konsumenten. Via
Urb-its Business Portal bokas leveransen av retailern från butik och konsumenten får därefter
leveransinformation via sms.
eCheckout
Genom eCheckout kan Urb-it tillhandahålla bokning och betalflöde av leverans till kunden.
eCheckout är framtagen för att kunna användas som last mile-leverans för click & collect från
butik eller andra uthämtningsställen.
Urber App
Urber App är verktyget som Urbern använder för att kunna se och acceptera leveransuppdrag.
Urber appen möjliggör ett flexibelt extrajobb med snabb betalning, helt på Urberns villkor.
Business Portal
Business Portalen är ett webbgränssnitt där retailern kan boka leveranser från den fysiska
butiken till mottagaren. Verktyget innehåller även funktionalitet för att se, administrera och
följa upp leveranser.

ANSLUTNA RETAILERS
Under första kvartalet 2018 fokuserade Urb-it på att
ingå partnerskap och bygga kommersiella relationer
med strategiskt viktiga retailers och partners i linje
med Bolagets nya strategi. Som ett resultat av detta
anslöt Urb-it under kvartalet nya partners på alla tre
marknader, men har även migrerat redan
kontrakterade retailers till att använda Bolagets nya
tjänster.
Bland de retailers och partners som anslöts till Bolaget
under första kvartalet 2018 återfinns bland annat
Unifaun och Consignar i Stockholm, Quintessentially
och The Rake i London, samt Blackhats i Paris.
Unifaun, en leverantör av transportadministrativa
lösningar, är en strategisk samarbetspartner och
innebär för Urb-it ett viktigt framsteg i linje med den
nya strategin. Under mars 2018 blev Ladurée i Paris,
som redan idag har ett omfattande samarbete med
Urb-it, första kund att ansluta via Bolagets Leverans
API-lösning. Den nya API-tjänsten har varit
framgångsrik och den direkta integrationen mellan Urb-it och Ladurées egen webbplats har
möjliggjort ett ytterligare förenklat och automatiserat samarbete.
Efter kvartalets utgång har även Michalak, ett exklusivt bageri i Paris, anslutits till Urb-it
genom Bolagets Leverans API-lösning.

FINANSIELL INFORMATION
Nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2018 till 473
TSEK, vilket motsvarar en ökning med 360 TSEK jämfört med perioden 1 januari 2017 – 31
mars 2017 då nettoomsättningen uppgick till 113 TSEK. Ökningen beror på fortsatt ökad
etablering på marknaden. Under perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2018 uppgick Koncernens
rörelseresultat till -20 206 TSEK vilket är en förbättring om 1 016 TSEK jämfört med perioden
1 januari 2017 – 31 mars 2017 då rörelseresultatet uppgick till -21 222 TSEK. Förbättringen
beror främst på lägre omkostnader i samband med omläggningar i verksamheten, i enlighet
med Bolagets nya strategi. Kvartalsresultatet 2018 har påverkats negativt av
omstruktureringskostnader för uppsagd personal på cirka 2,2 MSEK.
Likviditet och finansiering
Likvida medel uppgick per den 31 mars 2018 till 1 486 TSEK jämfört med 3 388 TSEK vid
samma tidpunkt föregående år. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 54 434 TSEK. Vid
samma tidpunkt föregående år uppgick de kortfristiga skulderna till 60 444 TSEK. Eget kapital
uppgick på balansdagen till -8 715 TSEK jämfört med 6 881 TSEK samma period 2017. Detta
förklaras framförallt genom att Urb-it under perioden finansierats främst genom en nyemission
där huvuddelen av tidigare lån konverterades till eget kapital i juli 2017, samt genom
upptagning av nya lån. Anläggningstillgångarna har under årets kvartal minskat till 47 049
TSEK jämfört med 62 252 TSEK vid samma tidpunkt föregående år. Minskningen beror främst
på en nedskrivning om cirka 21,6 MSEK av immateriella tillgångar hänförliga till utvecklingen
av Bolagets marknadsplats samt orderhanteringssytem IMS (”Inventory Management
System”), som gjordes under fjärde kvartalet 2017.
Bolagets fokus under den kommande tolvmånadersperioden kommer att vara att få acceptans i
marknaden för den nya strategin och affärsmodellen, vilket tillsammans med en väsentligt lägre
beräknad kostnadsbas beräknas leda till en lönsam verksamhet. Den nya kostnadsstrukturen
kommer att innebära kostnader om cirka 1,8 MSEK per månad från den 1 juni 2018 samt
ytterligare cirka, i genomsnitt, 0,6 MSEK i investeringsutgifter. För att säkerställa Bolagets
löpande finansiering har Bolaget på extra bolagstämma beslutat att genomföra en
företrädesemission samt erhållit en låneutfästelse från huvudägare Lage Jonason. Emissionen,
som är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier, kommer att tillföra bolaget 59,6
mkr före emissionskostnader. Efter dessa, samt kvittning av gamla fordringar mot aktier och
återbetalning av lån och reglering av skulder, tillför bolaget ca 10 MSEK. Den ytterligare
låneutfästelsen uppgår till 8 MSEK som finns tillgängligt från och med september månad.
Baserat på företrädesemissionen samt låneutfästelsen är styrelsens bedömning att Bolaget har
tillräckligt rörelsekapital för att täcka behoven de kommande tolv månaderna.
Personal och organisation
Per den 31 mars 2018 hade Urb-it koncernen totalt 35 heltidsanställda, av vilka 21 arbetade i
Sverige och 7 i Paris och 7 i London. Föregående år uppgick antalet anställda till totalt 49
personer varav 34 i Stockholm, 9 i Paris och 6 personer i London. Minskningen av antalet
anställda är också en effekt av Bolagets nya strategi.

Transaktioner med närstående part
Under årets första kvartal har Bolaget utnyttjat delar av en tidigare låneutfästelse från Lage
Jonason vilket resulterat i en upplåning på totalt cirka 10,9 MSEK under kvartalet. Totalt
uppgick Lage Jonasons utlåning till Bolaget till 31,9 MSEK inklusive ränta, per kvartalets
utgång.

Aktien 2
Antalet utestående aktier per 31 mars 2018 uppgick till 19 856 299 (jämfört med 1 000 samma
period föregående år), vilket också var det genomsnittliga antalet aktier under det första
kvartalet.
Antal
Antal utestående aktier per 31 mars 2018
Antal utestående aktier per 1 mars 2018 efter utnyttjande av utestående
konverteringslån, teckningsoptioner och liknande

19 856 299
19 856 299

Genomsnittligt antal aktier januari-mars 2018
Genomsnittliga antalet aktier januari-mars 2018 efter utnyttjande av utestående
konverteringslån, teckningsoptioner och liknande

19 856 299
19 856 299

Genomsnittligt antalet aktier oktober-december 2017
Genomsnittliga antalet aktier oktober-december 2017 efter utnyttjande av
utestående konverteringslån, teckningsoptioner och liknande

19 856 299
21 201 356

Ägarförteckning per 2017-12-31
3

Lage Jonason
Swedbank Robur Fonder AB
Gerald Engström
Erik Mitteregger förvaltning AB
Zenith Venture Capital AB
BearingPoint Holding B.V.
Mats Forsberg
Paul Lederhausen
Palmstierna Invest AB
Astrid Jonason
Övriga befintliga aktieägare
Summa
Ägarförteckning per 2018-03-31
4

Lage Jonason
Swedbank Robur Fonder AB
Gerald Engström
Erik Mitteregger förvaltning AB
Zenith Venture Capital AB
BearingPoint Holding B.V.
Mats Forsberg
Paul Lederhausen
Palmstierna Invest AB
Astrid Jonason
Övriga befintliga aktieägare
Summa

2

Antal
8 078 204
1 666 667
1 474 946
1 283 144
1 035 979
668 647
657 314
500 000
441 987
420 000
3 629 411
19 856 299
Antal
8 078 204
1 666 667
1 474 946
1 283 144
1 035 979
668 647
657 314
500 000
441 987
420 000
3 629 411
19 856 299

Kapital %
40,68%
8,39%
7,43%
6,46%
5,22%
3,37%
3,31%
2,52%
2,23%
2,12%
18,28%
100,00%
Kapital %
40,68%
8,39%
7,43%
6,46%
5,22%
3,37%
3,31%
2,52%
2,23%
2,12%
18,28%
100,00%
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Styrelseledamoten Lage Jonason äger 6 885 543 aktier privat och 1 192 661 aktier via Bolaget Lage Jonason AB.
4
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Röster%
40,68%
8,39%
7,43%
6,46%
5,22%
3,37%
3,31%
2,52%
2,23%
2,12%
18,28%
100,00%
Röster%
40,68%
8,39%
7,43%
6,46%
5,22%
3,37%
3,31%
2,52%
2,23%
2,12%
18,28%
100,00%

KONCERNRESULTATRÄKNING
Jan-Mar

Jan-Mar

Jan-Dec

2018

2017

2017

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

473,359
2,975,161
151,382

112,824
8,949,711
-

954,726
27,897,813
602,708

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

3,599,902

9,062,535

29,455,247

-9,692,655
-10,665,979

-19,476,611
-8,175,272

-67,130,488
-42,729,456

-3,421,125
-26,423
-23,806,182

-2,607,984
-25,106
-30,284,973

-37,657,963
-25,404
-147,543,311

-20,206,280

-21,222,438

-118,088,064

2,064,069
-555,686
1,508,383

21
-816,472
-816,451

9,023
-1,052,585
-1,043,562

Resultat efter finansiella poster

-18,697,897

-22,038,889

-119,131,626

Resultat före skatt

-18,697,897

-22,038,889

-119,131,626

Skatt på resultat
Resultat

-18,697,897

-22,038,889

-85,937
-119,217,563

Resultat moderföretagets aktieägare

-18,697,897

-22,038,889

-119,217,563

-0,94

-22,0

-7,56

Belopp i SEK

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat per aktie

KONCERNBALANSRÄKNING
Belopp i SEK

31-Mar

31-Mar

31-Dec

2018

2017

2017

44,995,690
366,181

60,827,671
358,910

45,399,120
366,181

45,361,871

61,186,581

45,765,301

481,298
481,298

133,206
133,206

496,589
496,589

1,205,786
47,048,955

932,234
62,252,021

1,886,358
48,148,248

481,063
1,931,544
2,387,017
4,799,624

380,309
905,164
568,237
1,853,710

497,421
3,273,189
737,284
4,507,894

1,484,386
1,433
1,485,819
6,285,443

3,388,304
3,388,304
5,242,014

1,997,434
249,440
2,246,874
6,754,768

53,334,398

67,494,035

54,903,016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och Bank
Redovisningsmedel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

KONCERNBALANSRÄKNING (FORTS.)
31-Mar

31-Mar

31-Dec

2018

2017

2017

2,434,467
222,396,974

1,389,474
145,895
120,370,528

2,434,467
222,396,974

-233,546,613

-115,024,659

-212,772,114

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

-8,715,172

6,881,238

12,059,327

Summa eget kapital

-8,715,172

6,881,238

12,059,327

0

168,837
168,837

0

7,615,107
7,615,107

0

0

175,740

52,170
15,799,726
24,632,228
2,359,565

Belopp i SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Konvertibelt skuldebrev
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15,041,804
36,379,660
2,837,259

11,205
30,740,101
24,958,008
1,979,844
2,754,802

Summa kortfristiga skulder

54,434,463

60,443,960

42,843,689

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

53,334,398

67,494,035

54,903,016

KONCERNENS KASSAFLÖDE
Jan-Mar

Jan-Mar

2018

2017

Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Erlagd ränta
Erhållen ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i
rörelsekapital

-20,206,280
3,421,125
-555,686
2,064,069

-21,222,438
2,607,984
-825,265
21

-15,276,772

-19,439,698

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

37,650
-217,272
-857,026
-1,167,895
-17,481,315

-255,311
278,494
6,451,256
-336,835
-13,302,094

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2,975,162
895
727,211
-2,247,056

-8,967,587
-75,780
-599,287
-9,642,654

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

19,050,616
19,050,616

17,850,000
7,067,664
24,917,664

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

-677,755
2,246,874

1,972,916
1,415,388

Likvida medel vid periodens slut

1,485,819

3,388,304

Belopp i SEK
Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

Kursdifferenser i likvida medel

83,300

KONCERNS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp i SEK
Eget kapital 2017-12-31

Aktie
-kapital
2,434,467

Övrigt
tillskjutet
kapital
222,396,974

Nyemission
Kostnader hänförliga till
nyemissionen
Valutakursdifferens vid omräkning
av utlandsverksamheter

Ack. valutakursdiff.
-572,840

-212,199,274

-2,076,602

Resultat jan-mars 2018
Eget kapital 2018-03-31

Balanserat
resultat

2,434,467

222,396,974

-2,649,442

Totalt eget
kapital
12,059,327

-2,076,602
-18,697,897

-18,697,897

-230,897,171

-8,715,172

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET
Belopp i SEK

Jan-Mar

Jan-Mar

Jan-Dec

2018

2017

2017

137,791
2,975,161
212,975

103,905
8,949,711
-

399,452
27,897,813
667,600

3,325,927

9,053,616

28,964,865

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

-7,078,098
-4,739,163

-17,490,452
-5,833,379

-56,310,242
-25,806,195

-3,378,591
-15,195,852

-2,601,082
-25,106
-25,950,019

-37,510,416
-9,330
-119,636,183

Rörelseresultat

-11,869,925

-16,896,403

-90,671,318

-1,400,000
2,629,549
-555,686

21
-816,472

1,067,971
-1,070,311

673,863

-816,451

-2,340

Resultat efter finansiella poster

-11,196,062

-17,712,854

-90,673,658

Resultat före skatt

-11,196,062

-17,712,854

-90,673,658

Skatt på resultatet
Periodens resultat

-11,196,062

-17,712,854

-85,937
-90,759,595

-0,56

-17,71

-5,76

Finansiella poster
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

Resultat per aktie

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
Belopp i SEK

31-Mar

31-Mar

31-Dec

2018

2017

2017

44,995,690
366,181

60,827,671
358,910

45,399,120
366,181

45,361,871

61,186,581

45,765,301

108,185
42,858,885
431,992
43,399,062

108,185
10,102,418
600,000
10,810,603

108,185
35,857,462
844,492
36,810,139

88,760,933

71,997,184

82,575,440

85,573
128,457
1,115,564
2,363,985
3,693,579

249,497
421,914
340,073
1,011,484

91,094
66,733
1,423,536
442,280
2,023,643

319,212
1,433
320,645

2,808,881
2,808,881

143,128
249,440
392,568

4,014,224

3,820,365

2,416,211

92,775,157

75,817,549

84,991,651

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Kassa och bank
Redovisningsmedel

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET (FORTS.)
31-Mar

31-Mar

31-Dec

2018

2017

2017

2,434,467
33,297,152
35,731,619

1,389,474
145,895
39,266,022
40,801,391

2,434,467
32,347,716
34,782,183

222,142,200
-211,295,440
-11,196,062
-349,302

120,370,528
-126,759,490
-17,712,854
-24,101,816

222,142,200
-119,586,409
-90,759,595
11,796,196

35,382,317

16,699,575

46,578,379

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

-

168,837

-

Summa avsättningar

-

168,837

0

7,615,107
7,615,107

0

0

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Konvertibelt skuldebrev
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

13,483,876
33,456,598
2,837,259
49,777,733

11,205
30,740,101
24,696,750
746,279
2,754,802
58,949,137

13,665,933
22,387,774
2,359,565
38,413,272

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

92,775,157

75,817,549

84,991,651

Belopp i SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets förlust

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE
Jan-Mar
2018

Jan-Mar
2017

-11,869,925
3,378,591
2,629,549
-555,686

-16,896,402
2,601,082
21
-816,472

-6,417,471

-15,111,771

5,521
-1,675,457
-182,057
111,009
-8,158,455

-143,700
427,825
6,494,444
-580,709
-8,913,911

412,500
-2,975,161
-8,401,423
-10,964,084

-8,960,685
-4547465
-13,508,150

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

18,050,616

17,850,000
6,310,129

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

18,050,616

24,160,129

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

-1,071,923
392,568

1,738,068
1,070,813

-679,355

2,808,881

Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i
rörelsekapital
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Lån till dotterbolag
Långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Likvida medel vid periodens slut

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp i SEK
Eget kapital 2017-12-31

Aktie-kapital
2,434,467

Nyemission
Kostnader hänförliga till
nyemissionen
Fond för utvecklingsavgifter
Avskrivning utvecklingsavgifter

Fond för
utvecklingsavgifter
32,347,716

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

222,396,974

-210,600,778

2,975,161

-2,975,161

-2,025,725

2,025,725

Summa eget
kapital
46,578,379

Nedskrivning utvecklingsavgifter
Resultat jan-mars 2018
Eget kapital 2018-03-31

2,434,467

33,297,152

222,396,974

-11,196,062

-11,196,062

-222,746,276

35,382,317

NOTER
Redovisnings- och värderingsprinciper
Urb-it ABs (publ) årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Koncernredovisning
Urb-it AB (publ) upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 15.
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt
då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas
inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade
nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de
förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet
inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Omräkning av
posterna i dessa företags balans- och resultaträkningar görs till balansdagskurs respektive
avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De omräkningsdifferenser som
uppkommer redovisas i koncernens egna kapital.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande
översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat.
Stockholm 19 april 2018
Kevin Kviblad
Verkställande direktör
Anna Wikner
Styrelseordförande
Andrea Rosengren
Styrelseledamot
Fredrik Warstedt
Styrelseledamot
Lage Jonason
Styrelseledamot

FINANSIELL KALENDER
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CERTIFIED ADVISOR
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55691
102 15 Stockholm
IR-KONTAKT
Lage Jonason
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Telefon: 070 718 30 00
Vattugatan 17
111 52 Stockholm
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Revisorns granskningsrapport
Urb-it AB (publ), org nr 556959-9755

Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag
(delårsrapport) för Urb-it AB (publ) per 31 mars 2018 och den tremånadersperiod som slutade per
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och
presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att
uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör
det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats
grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Stockholm den 19 april 2018

Claes Sjödin
Auktoriserad revisor

