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Bokslutskommuniké räkenskapsåret 2018 
 
SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2018 
• Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 619 KSEK (1 083 KSEK) 
• Resultatet före avskrivningar (EBITA) uppgick till -10 367 KSEK (1 179 KSEK) 
• Resultat per aktie -0,36 SEK (0,12 SEK) 
• Antalet utestående aktier per 2018-12-31 var 28 448 601 (15 290 966 st) 
 
SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR HELÅRET 2018 
• Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 11 093 KSEK (10 075 KSEK) 
• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11 973 217 KSEK (4 881 KSEK) 
• Resultat per aktie -0,42 SEK (0,41 SEK) 
• Antalet utestående aktier per 2018-12-31 var 28 448 601 (15 290 966 st) 
 
Siffror inom parentes ovan avser motsvarande period 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 

Om FrontOffice Nordic AB (publ) 
 
FrontOffice Nordic AB (publ) är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag, främst inom fintech och i 
turnaroundcase.  
 
Genom att vara en engagerad ägare som bidrar med både strategisk kompetens och operationella förbättringar, 
skapar FrontOffice förutsättningar för betydande värdeökning i sina investeringar.  
 
FrontOffice Nordics B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.  
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Om FrontOffice Nordic AB (publ) 
 
FrontOffice är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag- i både noterade och onoterade bolag. Just nu har 
vi fokus mot fintech-sektorn då vi ser en enorm potential i innovativa fintechbolag och blockchain.  
 
FrontOffice B-aktie (FRNT MTF B) är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 19 maj 2016.  
 
Våra innehav 

 
 
 

 
QuickBit eu AB (publi) 
QuickBit är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den 
globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-
handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget 
grundades 2016 av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar 
till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-
handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel. FrontOffice ägarandel: 6,9 % 

 
 
 
 
 

 
FTCS Sweden AB 
FTCS är ett fintechbolag som, med ett EMI-tillstånd från Finansinspektionen, ger ut elektroniska pengar och 
tillhandahåller en plattform för TAAS (Transactions As A Service). FTCS är fullvärdiga medlemmar i VISA och 
MasterCard som utgivare av kort men även som inlösare av betaltransaktioner. Som fullvärdiga medlemmar i SEPA 
tillhandahåller bolaget en betaltjänst för företag via varumärket INTERGIRO. 
FrontOffice ägarandel: 9,98 % 
 

 
 
The Great Wild 
The Great Wild är en koncern med ett stort socialt nätverk som erbjuder högkvalitativa produkter med korta 
logistikled till jakt -och friluftsintresserade. The Great Wild bygger en modern plattform inom jakt som förvärvar och 
växer verksamheter och varumärken inom högmarginalsegmentet. FrontOffice ägarandel: 10 % 
 

 
 
Stockaboo 
Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring aktier och finans. Stockaboos användare diskuterar antingen via 
deras mobilapp eller direkt i en webbläsare. Aktieägare och andra intresserade kan föra diskussioner i bolagets 
egen kanal. FrontOffice ägarandel: 20 % 
 
 
Helägt dotterbolag 
 

 
 

Svensk Företagsrekonstruktion AB  
Svensk Företagsrekonstruktion är specialister att hjälpa företag som är underfinansierade. De arbetar främst med 
tre verktyg; finansiering, rekonstruktion och affärsutveckling. Verksamheten är fokuserad på att hjälpa företag med 
betalningssvårigheter genom företagsrekonstruktion..  
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2018 – utvecklingens år  
 
Jag skulle vilja summera det gångna året med ordet ”utveckling”. Under året har FrontOffice tagit stora steg, inte 
bara i form av en stärkt portfölj, utvecklad extern kommunikation utan även med en avslutad och fylld emission. 
 
Totalt på året har vi ökat vår omsättning något, dock blir resultat påverkat av de nedskrivningar vi gjorde under 
första kvartalet som berodde på konstaterade kundförluster i vårt dotterbolag samt extra ordinära kostander för vår 
emission. Årets resultat landar på -11 973 KSEK och för kvartal fyra (Q4) -10 367 KSEK. 

I våras delade vi in vår verksamhet i två affärsområden, där det ena området fokuserar på turnaroundcase och den 
andra delen på tillväxtinvesteringar, främst inom fintech. Grunden till att vi genomförde den strategiska 
affärsindelningen var främst för att kunna hålla ett tydligare operativt fokus, ha möjlighet att rekrytera relevanta 
resurser och tydliggöra mot marknaden vilka typer av investeringar FrontOffice kommer att fokusera på framöver. 
Vårt område inom turnaround har emellertid inte utvecklats i den takt vi önskat. Däremot har våra tillväxt/fintech-
innehav utvecklats mycket bra under året.  

Vårt innehav QuickBit, har under 2018 främst fokuserat på just utveckling och har visat styrka och gått från beta till 
live under året. Vi ser nu den volymökning vi förväntade. Affären är extremt skalbar och tillväxten i resultatet borde 
därför vara tillfredsställande. De har visat enorma framsteg och presenterar en omsättning om 74 miljoner under sitt 
första kvartal 2018-07-01 - 2018-09-30 (jmf 0,5 miljoner 2017). Vi har under året ökat vårt ägande i QuickBit och vårt 
totala innehav uppgår nu till 6,9 %.  
 
FTCS har även de arbetat vidare i beta-läge. Det tar tid att samla på sig de licenser och medlemskap som krävs för 
att kunna erbjuda en helhetslösning för företag på en global marknad. Under året lanserades IBAN-tjänsten för 
företag under namnet INTERGIRO. Tjänsten lanseras inom EU inom vertikala affärssegment under 2019. 
 
För att säkerställa kommande investeringar inom fintech har vi under året slutit avtal om en kreditlina på 20 
miljoner kronor som vi kan välja att använda när vi hittar fler bolag likt FTCS och QuickBit. Vi utvärderar fortlöpande 
potentiella investeringar. 
 
FrontOffice är i konstant utveckling och jag måste ofta påminna mig om att vi fortfarande är ett ungt företag och att 
vi fortfarande bara ”är i startgroparna” av vår resa. Det är lätt att låta tankarna springa iväg och jämföra oss med de 
stora investeringsdrakarna som funnits i decennier. Men vi behöver komma ihåg att FrontOffice endast har 
fokuserat på investeringar i knappt tre år. Det är en väldigt kort tid. Jag tänker ofta på hur vi kommer att ha 
utvecklats om 10 - 15 år och jag fylls då med en härlig känsla av framtidstro. Jag vill bygga något stort av 
FrontOffice och jag är mycket tacksam för det förtroende vi får varje dag av våra nära tusen aktieägare och jag är 
glad att ni också vill vara med på FrontOffice framtida resa.  

Jag vill med dessa ord stänga 2018 och tydliggöra de övergripande områden vi kommer arbeta med under 2019: 

• Utveckla och bygga värde i våra portföljbolag 
• Utöka vår portfölj med fler bolag 
• Renodla våra innehav 

 
Jag önskar er ett fortsatt fint 2019.  
 
Johan Lund, VD 
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Q4 oktober – december 2018 
 
Intäkter och resultat oktober- december 2018 
Nettoomsättningen ökade med 141 procent för samma period mot förgående år till 2 619 KSEK (1 083 KSEK). 
Rörelseresultatet uppgick till -3 168 KSEK (-2 589 KSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal på -83 procent (-239). 
Resultatet före skatt blev -10 367 KSEK (1 179 KSEK) och resultatet per aktie uppgick till -0,42 kr (0,12 kr). 
 
Väsentliga händelser i verksamheten perioden oktober – december 2018 
 
FrontOffice avyttrar innehavet i Samtrygg med 75 % avkastning 
FrontOffice har avyttrat samtliga 645 000 aktier i Samtrygg AB (publ) (”Samtrygg) med en total nettovinst om cirka 
1,36 MSEK. Avyttringen skedde över marknaden.  
 
FrontOffice tecknar investeringsavtal om 52 miljoner kronor med GEM Global Yield Fund 
FrontOffice och GEM Global Yield Fund LLC SCS (”GEM”) har ingått ett investeringsavtal där GEM, vid FrontOffice 
påkallande, förbinder sig att under en period om 36 månader investera upp till 52 MSEK i FrontOffice. 
 
Johan Lund invald i QuickBits styrelse 
Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som 
ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november.  
 
Svensk Företagsrekonstruktion slår försäljningsrekord; 2,6 miljoner i ordervärde under oktober 
Som ett led i att konkurserna stadigt har ökat senaste månaderna stänger FrontOffice helägda dotterbolag, Svensk 
Företagsrekonstruktion, oktober med nytt försäljningsrekord. Totalt estimerat ordervärde under oktober landar på 
cirka 2,6 miljoner kronor. 
 
FrontOffice utökar sitt ägande i QuickBit till 6,9 % 
FrontOffice har under oktober utökat sitt innehav i QuickBit eu AB (publ) genom att förvärva ytterligare 550 000 
aktier á 2,40 sek. Förvärvet görs delvis genom kontant betalning om 600 000 sek och resterande del om 720 000 
sek regleras via en säljrevers som löper till 2018-12-31. Totala innehav uppgår efter förvärvet till 6,91 %. 
 
Aktieägare ingår lock up-avtal om 2,035 miljoner B-aktier 
En större aktieägare i FrontOffice har ingått ett frivilligt lockup-avtal t.o.m. juni 2019 på totalt cirka 2,035 miljoner B-
aktier, motsvarande ca 7,7 % av utestående B-aktier i FrontOffice. 
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Januari – december 2018 
 
Intäkter och resultat 
Nettoomsättningen under året uppgick till 11 093 KSEK (10 075 KSEK), vilket var en ökning med 10 procent. 
Rörelseresultatet uppgick till -8 198 KSEK (-3 175 KSEK) medan resultatet (EBITDA) efter finansiella poster uppgick till 
-11 973 KSEK (4 881 KSEK). 
 
Väsentliga händelser januari - december 2018 
 
Investeringar och avyttringar 
 
FrontOffice har totalt under året förvärvat följande aktier i FTCS Sweden AB: 
 
Den 7 mars: 
250 000 nya aktier  
12 kr /aktie motsvarande 3 MSEK  
 
Den 18 maj: 
1 575 000 befintliga aktier 
12 SEK/aktie motsvarande 18 900 000 SEK  
 
FrontOffice har totalt under året förvärvat följande aktier i QuickBit eu AB: 
 
Den 23 mars: 
880 000 aktier  
240 000 teckningsoptioner i QuickBit  
FrontOffice förvärvade aktierna av befintliga aktieägare till kursen 2,40 SEK/aktie, vilket motsvarar en investering 
om 2,112 MSEK. 
 
Den 4 juli: 
2 000 000 aktier  
FrontOffice förvärvade aktierna av befintliga aktieägare till kursen 2,40 SEK/aktie, vilket motsvarar en investering 
om 4,8 MSEK. Förvärvet betalas genom en riktad nyemission om 1 371 428 B-aktier till kursen 3,50 SEK. 
 
FrontOffice investerar i snabbväxande Samtrygg 
FrontOffice har förvärvat 645 000 B-aktier i Samtrygg Group AB (publ) (”Samtrygg”). FrontOffice förvärvade aktierna 
av befintliga aktieägare till kursen 2,80 SEK/aktie, vilket motsvarar en investering om 1,806 MSEK. Förvärvet betalas 
genom en riktad nyemission om 516 000 B-aktier till kursen 3,50 SEK. Den 11 dec avyttrar FrontOffice samtliga 645 
000 aktier i Samtrygg AB (publ) (”Samtrygg) med en total nettovinst om cirka 1,36 MSEK. Avyttringen skedde över 
marknaden med 75 % avkastning. 
 
Den 20 februari ingår FrontOffice investeringsavtal avseende 25 % av aktierna i Semantiko (MTWABP Sweden AB). 
Enligt avtalet skall investeringen i MTWABP ske genom en riktad kontant nyemission om 2 MSEK och skulle 
tillförsäkra FrontOffice en ägarandel om 25 %. MTWABP värderas således till 6 MSEK före genomförd 
investering. Den 15 maj kommunicerade FrontOffice att man valt att inte nyttja investeringsoptionen.  
 
FrontOffice avyttrar delar av innehavet i The Great Wild AB (publ) 
Den 27 april avyttrar FrontOffice 1 540 000 aktier i intressebolaget The Great Wild AB (publ) till en köpeskilling om 
4 620 000 sek, vilket ger en total nettovinst innan uppskrivningar om 3 380 000 sek. Avyttringen sker kontant till en 
strategisk investerare. 
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Teckningsoptioner 
Teckningen av teckningsoptioner i bolaget, beslutad av extra bolagsstämma den 29 november 2018 avslutade 
under perioden. Programmet, som riktas till medarbetare i FrontOffice och dess helägda dotterbolag, tecknades till 
100 %. Med tillämpning av Black & Scholes formel för optionsvärdering är teckningsoptionen prissatt till 0,47 SEK 
per teckningsoption. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske från och med 1 januari 2018 till och 
med 30 november 2019. Lösenpriset för aktie vid nyttjande av teckningsoption är 4 SEK. Enligt bolagsstämmans 
beslut emitterades totalt 1 120 570 teckningsoptioner till anställda i FrontOffice och dess helägda dotterbolag. Om 
samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 56 
028,50 SEK. 
 
Nyemission 
Under perioden har FrontOffice, i syfte att bredda ägarbasen och ta in tillväxtkapital, genomfört en 
spridningsemission, på nedan villkor: Emissionsbelopp: 10 MSEK (9 999 998 SEK) Övertilldelning: I händelse av 
överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 8 MSEK i emissionslikvid till 
föreliggande villkor. Antal aktier i emissionen: 3 937 007 B-aktier vid full teckning av emissionsbeloppet, eller 
maximalt 7 086 613 B-aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full 
övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 17,55 % av röster och 31,67 % av kapitalet i Bolaget. 
Pre money-värdering: 38,8 MSEK Pris per aktie: 2,54 SEK, motsvarande volymviktad handelskurs per handelsdag 
30 januari 2018, med 10 % rabatt. Teckningskursen justerades från tidigare kommunicerade 3,00 SEK. 100 % av 
Emissionsbeloppet (10 MSEK) garanterades via ett externt garantikonsortium. 
Den 9 mars 2018 stängde FrontOffice sin spridningsemission om 10 MSEK med en teckningsgrad om 180 procent 
av emissionsbeloppet innan övertilldelning. 
 
Riktade kvittningsmissioner 
Den 19 mars beslutar styrelsen i FrontOffice, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls 
29 november 2018, om en riktad kvittningsemission till en Fintechinvesterare om totalt 4 509 000 SEK och 1 
409 063 aktier till kursen 3,20. 
 
Den säljrevers som ställdes ut i samband med att FrontOffice utökade sitt innehav i Fintech-bolaget FTCS har 
reglerats den 14 juni. Regleringen sker genom en kvittningsemission av 2 951 110 B-aktier till en teckningskurs om 
4,50 SEK/aktie motsvarande 13 280 000 SEK. 
 
FrontOffice tecknar investeringsavtal om 52 miljoner kronor med GEM Global Yield Fund 
FrontOffice och GEM Global Yield Fund LLC SCS (”GEM”) har ingått ett investeringsavtal där GEM, vid FrontOffice 
påkallande, förbinder sig att under en period om 36 månader investera upp till 52 MSEK i FrontOffice. 
 
Johan Lund invald i QuickBits styrelse 
Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ) valdes under QuickBit eu AB (publ) (”QuickBits”) extra stämma in som 
ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november.  
 
Johan Lund invald i FTCS styrelse 
Johan Lund valdes in i FTCS Sweden AB (publ) (fd. Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)) 
som ordinarie styrelseledamot. 
   
FrontOffice tecknar investeringskredit för fintech-investeringar om 20 miljoner kronor 
 FrontOffice har ingått ett avtal om en investeringskredit (kreditfacilitet) om 20 miljoner kronor, öronmärkt för att 
utveckla både befintliga innehav och fortsatta investeringar inom fintech. Krediten har ensidiga 
konverteringsrättigheter för FrontOffice. Investeringskrediten tillhandahålls av FTCS Intressenter AB och ger 
FrontOffice en icke säkerställd kredit om maximalt 20 MSEK under en treårsperiod till 8 % årsränta på vid var tid 
utnyttjad kredit. 
 
FrontOffice förstärker QuickBit med brygglån inför listning 
För att säkerställa fortsatt framgång i listningsarbetet av Quickbit eu AB (Quickbit) bistår FrontOffice bolaget med ett 
brygglån om 1 MSEK. 
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FrontOffice korrigerar bokslutskommuniké, januari – december 2017 
FrontOffice publicerade bokslutskommuniké för 2017 den 19 februari där man den 27 april annonserade om 
korrigeringar. Resultatet av ett innehav som i Q2 rapporten redovisats till marknadsvärdet under finansiella poster i 
balansräkningen har korrigerats ned med 1,9 MSEK. Detta innehav har klassats som intressebolag och skall därför 
redovisas till anskaffningsvärde. Korrigeringen redovisas under finansiella poster. Korrigeringen påverkar inte 
koncernens redovisade kassaflöde.  
 
Insiderhandel 
Den 15 juni köper Johan Lund, VD i FrontOffice 37 418 aktier i bolaget. Johan Lunds innehav, via bolag och privat, 
uppgår till totalt 2 000 000 A- aktier och 3 352 679 B-aktier.  
 
Den 28 augusti köper FrontOffice VD, Chief Marketing Officer och Business controller aktier i bolaget. Förvärven 
gjordes över marknaden. FrontOffice VD, Johan Lund har utökat sitt innehav med 36 247 aktier, Annica Näslund, 
Cheif Marketing Officer har köpt 10 000 aktier och Oskar Eriksson, Business controller har köpt 9 460 aktier. 
 
Nyheter i portföljbolagen 
Den 15 maj meddelade FrontOffice att dess portföljbolag, FTCS har nyligen slutit licensavtal avseende sin 
egenutvecklade transaktionsplattform till den brasilianska banken, Banco BS2. Avtalet beräknas vara värt 300 
miljoner SEK årligen i intäkter för FTCS vid full utrullning av plattformen. 
 
QuickBit återbetalar brygglån och tillsätter ny VD 
Den 16 april förstärkte FrontOffice QuickBit med ett brygglån om 1 MSEK inför kommande listning. Lånet har 
återbetalats till fullo, jämte ränta. Samtidigt meddelade även QuickBit att deras Senior advisor, Jörgen Eriksson, tar 
över rollen som VD efter Reinhold Konnander. 
 
The Great Wild expanderar – förvärvar Huntland AB, generalagentur för Strasser 
FrontOffice portföljbolag The Great Wild har ingått avtal om förvärv av 100 % av Huntland AB, generalagent för 
bösstillverkaren Strasser. Förvärvet sker genom en riktad nyemission av 666 667 The Great Wild-aktier á 3 
SEK/aktie. 
 
Styrelsen i The Great Wild AB (publ) har utsett Oskar Eriksson till tf. VD. The Great Wild är ett portföljbolag till 
FrontOffice. Oskar Eriksson har arbetat i koncernen sedan hösten 2018 och nu senast som Business Controller i 
FrontOffice, en roll han fortsätter parallellt. 
 
Väsentliga händelser efter periodens slut 
 
Svensk Företagsrekonstruktion utser Emil Ohlsson som ny VD 
Investmentbolaget FrontOffice Nordic (”FrontOffice”) helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion utser Emil 
Ohlsson till ny VD. Emil har en gedigen bakgrund inom affärsutveckling, ekonomi och bolagsstyrning samt 
erfarenhet att bygga och driva konsultverksamhet från bland annat strategikonsultföretaget Qvartz, där Emil under 
tolv år arbetade med strategi och turnarounds inom ett stort antal branscher och geografiska områden. Emil 
kommer senast från Retail and Brands där hans roll var att utveckla sortimenterbjudandet och varumärkesportföljen 
för att stärka Brotherskonceptet i en utmanande bransch. Emil tillträder rollen som VD den 14 januari 2019. 
 
Avyttringar 
Under 2019 har FrontOffice gjort följande avyttringar. 
 
Den 16 april 2019 avyttrades dotterbolagen Svensk Företagsrekonstruktion AB, Konsult Rekonstruktion Operating 
Support System Nordic AB (KROSS) tillsammans med Konkurs punktse Sverige AB om en kontant köpeskilling om 8 
mkr till Dovontil Holdings Ltd. 
 
Den 24 april 2019 avyttrades hela innehavet i The Great Wild AB (publ) och dess fordringar om en köpeskilling om 
2 mkr. 
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Avskrivningar 
Under perioden har avskrivningar gjorts om 90 KSEK (f å 90 KSEK) avseende den egna programvaran. 
 
Kassaflöde & finansiell ställning 
Bolaget hade vid periodens utgång 883 KSEK (f å 961 KSEK) i likvida medel och inga utnyttjade krediter.  
 
Kassaflöde under året, före investeringar uppgår till -6 392 KSEK medan kassaflödet efter investeringar uppgår till  
6 317 KSEK. 
 
Eget kapital, aktiekapital och antal aktier 
Per den 31 december 2018 uppgick FrontOffice egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till 46 217 653 
KSEK (f å 15 590 KSEK). Bolagets soliditet uppgick den 31 december 2018 till 91 % (f å 60,0 %). Aktiekapitalet är 
fördelat på 28 448 601 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10. Det finns två aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till 
andel i Bolagets tillgångar och resultat. Totalt finns det 2 000 000 aktier av serie A, samt 26 448 601 aktier av serie 
B. Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, 
berättigar till en röst på bolagsstämman. Det är aktier av serie B som är upptagna till handel på NGM Nordic MTF. 
 

Anställda 
Per den 31 december 2018 hade FrontOffice 11 anställda, varav 6 kvinnor och 5 män. Utöver detta anlitar bolaget ett 
antal underkonsulter. 
 
Framtid  
Under 2019 kommer FrontOffice till stora delar att fokusera på att utveckla sina befintliga innehav och hjälpa dem 
med ökad tillväxt. Vi siktar också på att hitta fler potentiella bolag att förvärva, bolag som befinner sig i tidig 
tillväxtfas, gärna med fokus mot fintech. 
 
Styrelsen väljer emellertid att inte gå ut med någon prognos för kommande period.  
 
Utdelning 
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för bokföringsåret 2018.  
 
Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och Bokföringsnämndens 
kompletterande normgivning BFNAR 2007:1, frivillig delårsrapportering och följer NGM Nordic MTFs noteringskrav. 
Bolaget och koncernen följer årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med senaste 
räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2017). 
  
Transaktioner med närstående  
Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående. 
 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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Kommande rapporttillfällen  
FrontOffice Nordic AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader). Delårsrapporter och 
årsredovisningar kan laddas ner på www.frontofficenordic.se eller www.ngm.se 
 
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:  
 
Rapport avseende första kvartalet 2019   15 maj 2019  
 
Bolagsstämma     16 maj 2019 
 
Rapport avseende halvåret 2019    21 augusti 2019 
 
Niomånadersrapport 2019    20 november 2019 
 
Bokslutskommuniké 2019   20 februari 2020 
 
Årsredovisning  
Årsredovisningen jämte revisionsberättelse kommer från och med 28 april 2019 hållas tillgänglig hos bolaget på 
Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm samt på FrontOffice hemsida (www.frontofficenordic.se/finansiellarapporter/). 
 
Vinstdisposition 
Årets resultat föreslås överföras i ny räkning. 
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Resultaträkning       
Koncernen 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01 

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

          
Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 2 619 1 083 11 093 10 075 
Aktiverat arbete för egen 
räkning 1 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 0 9 26 -110 

Summa Rörelsens intäkter 2 620 1 092 11 119 9 965 

          
Rörelsens kostnader         

Handelsvaror 0 0 0 -234 
Övriga externa kostnader -3 700 -1 787 -12 132 -6 523 
Personalkostnader -1 992 -1 873 -7 065 -6 293 
Avskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar -52 -21 -119 -90 

          

Summa Rörelsens kostnader -5 789 -3 681 -19 316 -13 140 

          

RÖRELSERESULTAT -3 169 -2 589 -8 198 -3 175 

          
Resultat från finansiella 
poster         

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 223 -291 349 -291 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -4 109 -355 -213 

Resultat från finansiella 
investeringar -7 416 4 334 -3 769 9 988 

          
Resultat efter finansiella 
poster -10 367 1 563 -11 973 6 309 

          
Extra ordinära inkomster 0 0  0   
Skatt på periodens resultat 0 -384 0 -1 428 
Uppskjuten skatt 0 0 0 0 

          

PERIODENS RESULTAT -10 367 1 179 -11 973 4 881 
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Balansräkning     
Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 

      
TILLGÅNGAR     

Pågående nyemission     
Immateriella anläggningstillgångar     

Goodwill 0 0 
Programvara 1 258 1 299 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 1 258 1 299 

      
Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 
Summa Materiella anläggningstillgångar 0 0 

      
Finansiella anläggningstillgångar     

Finansiella tillgångar 44 691 15 082 

Summa Finansiella anläggningstillgångar 44 691 15 082 

      

Summa Anläggningstillgångar 45 949 16 381 

      
Omsättningstillgångar     

Varulager mm     
Förskott 0 0 

Summa Varulager 0 0 

      
Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 2 421 2 626 
Skattefordran 93 0 
Övriga fordringar 1 428 6 033 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 404 

Summa Kortfristiga fordringar 3 942 9 063 

      
Kassa, bank 883 961 
      

Summa Omsättningstillgångar 4 825 10 024 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 50 774 26 405 
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Balansräkning     
Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 

      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      

OCH SKULDER      

      
Eget kapital     

Eget kapital 43 856 15 590 

Summa Eget kapital 43 856 15 590 

      
Uppskjuten skatteskuld 0 0 
      
Långfristiga skulder     

Övriga skulder 1 083 6 352 

Summa Långfristiga skulder 1 083 6 352 

      
Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 0 0 
Förskott från kunder 0 0 
Leverantörsskulder 1 562 955 
Aktuell skatteskuld 1 294 1 841 
Övriga skulder 2 487 1 271 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 492 396 

Summa Kortfristiga skulder 5 835 4 463 

      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 774 26 405 
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Kassaflödesanalys       
Koncernen 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01 

(KSEK) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         

Rörelseresultat -3 169 -2 589 -8 198 -3 174 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 871 -537 1 896 -482 
Avskrivningar 22 23 119 90 
Erlagd skattekostnad 0 -1 470 0 -1 470 
Erhållen ränta  23 311 149 0 
Erlagd ränta och valutakursförändringar -4 11 -355 0 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN         

FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL -2 257 -4 251 -6 389 -5 037 

          
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR         

I RÖRELSERESULTAT         

Ökning (-) /minskning (+) varulager 0 0 0 0 
Ökning (+) / minskning (-) av fordringar  -205 1 620 -205 208 
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder  -441 2 086 765 0 
Ökning (+) / minskning (-) av  kortfristiga fordringar  -334 2 140 4 199 2 104 
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder  307 345 607 427 
Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skuld 0 633 -5 269 1 768 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN -2 930 2 573 -6 292 -530 

          
INVESTERINGSVERKSAMHETEN         

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -600 0 -13 073 11 599 
Förändring av finansiella anläggningstillgångar 2 202 -11 902 7 766 -13 701 
Förändring av materiella anläggningstillgångar 0 4 021 0 0 
Ökning/minskning av korta finansiella placeringar 0 0 0 1 080 
Förändring av immateriella anläggningstillgångar -50 0 -50 0 
Erhållna bidrag utvecklingsprojekt (förändring) 0 0 0 0 
KASSAFLÖDE FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 1 552 -7 881 -5 357 -1 022 

          
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         

Nyemission 53 0 13 663 580 
Erlagda emissionskostnader -3 0 -2 092 -36 
Lån 0 4 502 0 4 542 
Utdelning 0 0 0 -4 281 
KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 50 4 502 11 571 805 

          
PERIODENS KASSAFLÖDE -1 328 -806 -78 -747 

Likvida medel vid periodens början 2 211 1 767 961 1 708 
Likvida medel vid periodens slut 883 961 883 961 
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Förändring eget kapital 
Koncernen (KSEK) 2018-10-01 - 2018-12-31       

    Aktie-
kapital 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat Årets resultat 

Belopp vid årets ingång   1 421 51 372 0  

Ej registrerat aktiekapital       

Nyemission   1 56   

Periodens resultat      0 
Belopp vid periodens slut   1 422 51 428 0 0 

        

Koncernen (KSEK) 2017-01-01 - 2017-12-31    

    Aktie-
kapital 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat Årets resultat 

Belopp vid periodens ingång   759 13 884 -1 791 0 
Ej registrerat aktiekapital       

Nyemission   6 537   

Periodens resultat    -4 282 4 881 4 881 
Belopp vid årets slut   765 10 139 3 090 4 881 

        

Koncernen (KSEK) 2018-01-01 - 2018-12-31    

    Aktie-
kapital 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat Årets resultat 

Belopp vid periodens ingång   765 10 139 3 090 0 
Ej registrerat aktiekapital   0    

Nyemission   657 41 479   

Periodens resultat     -11 928 -11 928 
Belopp vid periodens slut   1 422 51 618 -8 838 -11 928 
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Nyckeltal     
Koncernen     

(TSEK) 2018-01-01 2017-01-01 
  2018-12-31 2017-12-31 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET     

Omsättningstillväxt (%) 10% -23,00% 
Rörelsemarginal (%) -73,90% -32,00% 
Vinstmarginal (%) -107,93% 63,00% 
Räntabilitet på eget kapital (%) -27,30% 40,00% 
      
KAPITALSTRUKTUR     

Eget kapital (KSEK) 43 856 15 590 
Balansomslutning (KSEK) 50 774 25 405 
Sysselsatt kapital (KSEK) 49 724 22 250 
Räntebärande nettoskuld (KSEK) 1 050 6 542 
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,22 0,35 
Soliditet (%) 86,37% 60% 
Skuldsättningsgrad (%) 2% 38% 
Räntetäckningsgrad (ggr) neg 40 
      
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET     

Kassaflöde före investeringar (KSEK) -6 392 -529 
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 6 317 -1 151 
Likvida medel (KSEK) 883 961 
      
MEDARBETARE     

Medelantalet anställda 11 9 
Omsättning per anställd (KSEK) 1 008 1 119 
Antalet anställda 11 9 
      
DATA PER AKTIE     

Antal aktier 28 448 601 15 290 996 
Resultat per aktie -0,42 0,41 
Eget kapital per aktie (SEK) 1,54 1,13 
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LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 

Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter 

Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen 

Vinstmarginal (%) Periodens resultat i procent av omsättningen 

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 

KAPITALSTRUKTUR   

Eget kapital (KSEK) Eget kapital vid periodens slut 

Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital 

Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent 
skatt  

Räntebärande nettoskuld (KSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella 
tillgångar inklusive likvida medel 

Kapitalomsättnings-hastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning 

Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital 

Räntetäckningsgrad  Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med 
finansiella kostnader 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET   

Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde 
minus förändring av rörelsekapital 

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet 
minus förändring av rörelsekapital och investeringar 

Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa 

MEDARBETARE   

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden 

Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda 

Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut 

DATA PER AKTIE   

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut 

Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier 

Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier 

 


