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13 761
-13 337
-14 772
-14 871

18 922
-16 987
-19 679
-19 779

5 041
-9 168
-9 171
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5 479
-750
-762
-762

10 202
-12 818
-12 825
-12 825

6 347
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-5 895
-5 895

-4 317
-10 555

-5 083
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-4 317
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0
-762

-5 083
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0
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-0,0020
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5 392 210
26,0

-0,0031
89,0%
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11,0

-0,0009
94,4%
5 413 991
5 392 210
11,0

-0,0002
50,7%
3 954 604
3 878 918
8,0

-0,0016
94,4%
5 413 991
4 779 542
11,0

-0,0015
50,7%
3 954 604
3 916 761
8,0
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Omsättningen för moderbolaget för helåret 2018 är den högsta hittills för FundedByMe och ökade med 62
procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Moderbolaget genomförde 47 framgångsrika crowdfunding-rundor under 2018 jämfört med 33 stycken
föregående år.
Intäkterna för koncernen för helåret uppgick till 18,9 MSEK. 8,8 MSEK härleds till dotterbolaget Laika
Consulting AB för perioden augusti – december 2018. Intäktssiffrorna från Laika Consulting för januari – juli
2018 uteblir då förvärvet av Laika Consulting genomfördes den 2 augusti 2018.
Rörelseresultatet för koncernen för helåret 2018 uppgår till -19,8 MSEK och påverkades av investeringar i
framtida tillväxt och extraordinära kostnader kopplade till förvärvet av Laika Consulting AB samt
listningsprocessen på NGM Nordic MTF. Justerat för extraordinära poster om 5,1 MSEK blev resultatet
-14,7 MSEK. Därutöver har verksamheten under året belastats med ytterligare 2,5 MSEK avseende
internationell expansion.
Omsättning och resultat från Laika Consulting bidrar till koncernen endast efter förvärv 2 augusti 2018.

Jämförande siffror för koncernen från föregående år uteblir då förvärvet av Laika Consulting genomfördes den 2
augusti 2018.
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VD-ord
FundedByMe har haft ett mycket intressant 2018. Som vd och grundare kan
jag se tillbaka på ett av de mest intressanta, tuffa och spännande åren sedan
vi lanserade första versionen av FundedByMe 2011. Aldrig har marknaden
känts mera mogen, plattformen mera effektiv, besättningen mer synkad och
de framtida möjligheterna större. Fortfarande anser jag att vi är bara i början
av möjlighetskurvan och att få bolag inom vårt segment innehar den position,
trovärdighet och globala positionering, som FundedByMe har.
Vi startade året med att stänga emissionsrundan som gjordes genom
crowdfunding på egen plattform. Målsättningen var att förvalta det erhållna
förtroendet och kapitalet för att växa och det har bolaget gjort rejält. Dels
genom att öka personalstyrkan på huvudkontoret från åtta till tolv personer,
dels genom att förvärva branschkollegan Laika Consulting AB och dels
genom att teckna avtal med Polen, Dubai och Holland för internationell
expansion.
Bolaget har under 2018 även lagt ner mycket tid och kapital på den kommande noteringen på NGM
Nordic MTF och trots tillväxt, förvärv och arbete med notering bibehölls fokus på verksamheten där vi ser
en fin omsättningsökning samt 47 (33) framgångsrika crowdfunding-rundor på plattformen.
Under våren 2018 kom även en efterfrågad tydlighet från svenska Finansdepartementet avseende
gräsrotsfinansiering genom den 549 sidiga Gräsrotsutredningen. Den visar att den ställer sig positivt till
fenomenet och kommer sannolikt ställa högre krav i framtiden avseende registrering och transparens.
FundedByMe ställer sig positivt till detta och bedömer att eventuella krav som ställs kan mötas.
Trots att antalet crowdfunding-rundor ökade markant påverkade höstens börsturbulens FundedByMe:s
investerarmedlemmars vilja att investera och vi såg en viss nedgång i investeraraktivitet. Vår bedömning
är dock att bolag i behov av FundedByMe:s eller Laikas tjänster stadigt fortsätter att öka och vår samlade
bedömning är att det kommer att fortsätta under 2019 och framåt.
Under 2018 har vi fortsatt investerat kraftfullt för långsiktig tillväxt. Förvärvet av Laika Consulting är en
viktig pusselbit i den strategin. Detsamma gäller de investeringar vi gjort i den internationella
verksamheten. Kortsiktigt har resultatet hållits tillbaka av dessa investeringar samt av kostnader kopplade
till förvärvet och noteringsprocessen av FundedByMe:s aktie på NGM Nordic MTF. Vi har nu fått datumet
då aktien noteras, vilket är den 8 mars 2019. Jag ser fram emot att fortsätta driva FundedByMe som
noterat bolag och demokratisera finansmarknaden ytterligare.

Daniel Daboczy
Verkställande direktör
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Väsentliga händelser under 2018
FundedByMe har förvärvat Laika Consulting AB,
inklusive intressebolag. Förvärvet av Laika Consulting
blev formellt genomfört den 2 augusti 2018 vilket
medför att bolagsstrukturen i bolaget har ändrats till
koncernstruktur. Koncernens finansiella information
baseras på bolagsredovisningen för januari till
december 2018 för FundedByMe och konsoliderade
siffror inkluderar Laika Consulting för augusti till
december, 2018.
FundedByMe har under året tecknat avtal med lokala
partners avseende verksamhet i Polen. Det lokala
samägda bolaget FundedByMe Poland har erhållit
investeringar från lokala externa investerare och första
kampanjen har lanserats under perioden.
FundedByMe MENA Ltd. i Dubai har erhållit licens för
crowdfunding för MENA regionen vilket öppnar upp för
FundedByMe:s ökade verksamhet i Mellanöstern och
Nordafrika.
FundedByMe har tecknat avtal med lokala partners
avseende verksamhet i Holland.
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB genomförde
en riktad emission till befintliga aktieägare.
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Bolaget tecknade formell ansökan inför eventuell
notering på NGM Nordic MTF och påbörjade arbetet
mot en eventuell notering.
Finans- och marknadsministern Per Bolund
presenterar
resultatet
av
den
stora
gräsrotsutredningen som på 540 sidor klargör hur
departementet ställer sig till fenomenet crowdfunding.
Med positiv inställning konstaterar man att
crowdfunding-plattformarna är bra men på sikt önskar
man större riskinformation samt aviserar eventuellt ny
lag från maj 2019. FundedByMe ställer sig mycket
positivt till detta då det redan påbörjat arbete mot viss
tillståndspliktig miljö.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under januari 2019 hölls extra bolagsstämma för att
välja in Klara Leander i FundedByMe:s styrelse samt
söka ägarnas godkännande för notering på NGM
Nordic MTF.
Formell ansökan till notering på NGM Nordic MTF
genomförd i februari månad. NGM Nordic MTF
godkände ansökan den 21 februari 2019 och första
dag för handel är planerad till den 8 mars 2019.
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Kommentarer perioden 1 juli – 31 december 2018
Koncern
Jämförelse mot tidigare perioder uteblir i koncernen då
koncernen bildades den 2 augusti 2018.
Resultat Koncern
Koncernens intäkter var under perioden 13,8 MSEK.
Av omsättningen är 5,0 MSEK hänförliga till
moderbolaget FundedByMe. Laika Consulting bidrar
med en omsättning på 8,8 MSEK under perioden
augusti till december 2018. Rörelsekostnaderna i
koncernen uppgick till 27,1 MSEK för perioden.
Majoriteten av kostnaderna rör moderbolaget med
14,2 MSEK. Förvärvet av Laika bidrar till ökade
kostnader om 12,6 MSEK under perioden augusti till
december. Koncernens rörelseresultat för perioden
uppgick till -13,3 MSEK. Rörelseresultatet har
påverkats av ökade kostnader rörande nedskrivning
av goodwill för Laika på 1,3 MSEK. Ytterligare
faktorer som påverkar koncernens resultat är de
internationella intressebolagen, med -1,3 MSEK samt
resultatet i dotterbolaget Laika med -3,1 MSEK.
Ytterligare har rörelseresultatet påverkats av poster
av engångskaraktär för företagsförvärv samt
noteringsprocess motsvarande 4,3 MSEK för
perioden.
Kassaflöde Koncern
Koncernen visar ett negativt kassaflöde med -4,0
MSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande
delen av verksamheten för perioden som uppgår till 3,6
MSEK. Periodens kassaflöde från investeringsverksamheten påverkar kassaflödet negativt med -7,6
MSEK. Finansieringsverksamheten hade liten, 23
TSEK, positiv påverkan på kassaflödet vilket
resulterade i -4,0 MSEK totalt för perioden.
Finansiell ställning Koncern
Koncernens immateriella tillgångar uppgår till 31,1
MSEK, i huvudsak bestående av goodwill, 29,5 MSEK.
Kortfristiga fordringar uppgår till 10,2 MSEK varav 7,1
MSEK utgörs av kundfordringar. Likvida medel uppgår
till 6,7 MSEK per balansdagen.
Det egna kapitalet uppgår till 51,3 MSEK per balansdagen. Koncernens långfristiga skulder uppgick till 78
TSEK. Koncernen har inga räntebärande skulder per
balansdagen.
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Investeringar och Likviditet Koncern
Under perioden har Koncernen investerat ett nominellt
belopp för start av FundedByMe Poland.
Likvida medel i koncernen uppgår till 6,7 MSEK per
periodens slut (31 december). Bolagets finansiering i
övrigt är oförändrad.

Kommentarer perioden 1 januari – 31 december
2018 Koncern
Jämförelse mot tidigare perioder uteblir i koncernen då
koncernen bildades den 2 augusti 2018.
Resultat Koncern
Koncernens intäkter var under perioden 18,9 MSEK.
Av omsättningen är 10,2 MSEK hänförliga till
moderbolaget FundedByMe. Förvärvet av Laika bidrar
med en omsättning på 8,8 MSEK under perioden
augusti till december 2018. Rörelsekostnaderna i
koncernen uppgick till 35,9 MSEK för året. Majoriteten
av kostnaderna rör moderbolaget med 23,0 MSEK.
Förvärvet av Laika bidrar till ökade kostnader om 12,9
MSEK under perioden augusti till december.
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till
-17,0 MSEK. Rörelseresultatet har påverkats av
ökade kostnader rörande nedskrivning av goodwill för
Laika på 1,3 MSEK. Ytterligare faktorer som påverkar
koncernens resultat är de internationella
intressebolagen, med -2,5 MSEK samt resultatet i
dotterbolaget Laika med -3,1 MSEK. Ytterligare har
rörelseresultatet påverkats av poster av
engångskaraktär för företagsförvärv samt
noteringsprocess motsvarande 5,1 MSEK för
perioden.
Kassaflöde Koncern
Koncernen visar ett negativt kassaflöde med -9,8
MSEK för perioden. Kassaflödet från den löpande
delen av verksamheten för perioden som uppgår till 33,0 MSEK har påverkats negativt av rörelseresultat
samt minskning av kortfristig skuld. Periodens
kassaflöde från investeringsverksamheten påverkar
kassaflödet negativt med -29,8 MSEK. Det negativa
kassaflödet från den löpande verksamhetens samt
investeringsverksamheten uppvägs av ett positivt
kassaflöde från finansieringsverksamheten med 53,0
MSEK under perioden till följd av nyemission.
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Finansiell ställning Koncern
Koncernens immateriella tillgångar uppgår till 31,1
MSEK, i huvudsak bestående av goodwill, 29,5 MSEK.
Kortfristiga fordringar uppgår till 10,2 MSEK varav 7,1
MSEK utgörs av kundfordringar. Likvida medel uppgår
till 6,7 MSEK per balansdagen.
Det egna kapitalet uppgår till 51,3 MSEK per balansdagen. Koncernens långfristiga skulder uppgick till 78
TSEK. Koncernen har inga räntebärande skulder per
balansdagen.
Investeringar och Likviditet Koncern
Under perioden har Koncernen investerat ett nominellt
belopp för start av FundedByMe Poland.
Likvida medel i koncernen uppgår till 6,7 MSEK per
periodens slut (31 december). Bolagets finansiering i
övrigt är oförändrad.

Kommentarer perioden 1 juli – 31 december 2018
Moderbolag
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående
år
Resultat Moderbolag
Bolagets intäkter för perioden var 5,0 MSEK (5,5
MSEK), en minskning med 0,5 MSEK. Minskningen
beror främst på avsaknad av stora kampanjer under
sista kvartalet på året. Av intäkten utgjorde 0,9 MSEK
internförsäljning till dotterbolag. Rörelsekostnaderna
uppgick till 14,2 MSEK (6,2 MSEK). Ökningen i
kostnader är relaterade till ökade personalkostnader
med 2,5 MSEK härledande till en ökad personalstyrka.
Externa kostnader motsvarar 8,7 MSEK (3,3 MSEK) en
ökning med 5,4 MSEK i huvudsak relaterade till poster
av engångskaraktär för notering på NGM Nordic MTF
samt förvärv av Laika, 4,3 MSEK. Rörelseresultatet för
perioden uppgick till -9,2 (-0,8) MSEK. Förändringen i
rörelseresultat är i allt väsentligt hänförligt till ökade
personalkostnader samt poster av engångskaraktär
relaterade till notering på NGM Nordic MTF samt
förvärv av Laika Consulting.
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Kassaflöde och Finansiell ställning Moderbolag
Bolaget visar ett negativt kassaflöde med –4,0 MSEK
för perioden (13,3 MSEK). Kassaflödet från den
löpande delen av verksamheten för perioden som
uppgår till -8,5 MSEK (15,9 MSEK) har påverkats
negativt av rörelseresultat. Periodens kassaflöde från
investeringsverksamheten
påverkar
kassaflödet
positivt med 4,4 MSEK (-13,9 MSEK). Påverkan av
finansieringsverksamheten är liten, 145 TSEK (11,4).
Finansiell ställning Moderbolag
Bolagets immateriella tillgångar uppgår till 0,6 MSEK,
(1,5 MSEK) på balansdagen och består av
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Kortfristiga
fordringar uppgår till 4,1 MSEK (3,5 MSEK) varav 2,0
MSEK (1,1 MSEK) utgörs av kundfordringar och 0,8
MSEK (0) utgörs av koncerninterna fordringar till
dotterbolaget. Likvida medel uppgår till 6,7 MSEK (16,4
MSEK) per balansdagen.
Det egna kapitalet uppgår till 58,3 MSEK (18,2 MSEK)
per balansdagen. Ökningen består av nyemission
under perioden. Koncernen har inga räntebärande
skulder per balansdagen.
Investeringar och Likviditet Moderbolag
Under perioden har Bolaget förvärvat verksamheten
Laika Consulting AB samt investerat ett nominellt
belopp för start av FundedByMe Poland.
Bolaget stängde en framgångsrik kapitalrunda under
sista månaden av 2017. Bolagets finansiering i övrigt
är oförändrad.

Kommentarer perioden 1 januari – 31 december
2018 Moderbolag
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående
år
Resultat Moderbolag
Bolagets intäkter för perioden var 10,2 MSEK (6,3
MSEK), en ökning med 3,9 MSEK motsvarandes 62%.
Av intäkten utgjorde 0,9 MSEK internförsäljning till
dotterbolag. Ökningen i intäkt beror i första hand på
ökningen av framgångsrika kampanjer, 47 i 2018 mot
33 föregående år. Rörelsekostnaderna uppgick till 23,0
MSEK (12,2 MSEK). Ökningen i kostnader är
relaterade till ökade personalkostnader med 2,5 MSEK
härledande till en ökad personalstyrka. Externa
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kostnader motsvarar 13,8 MSEK (6,0 MSEK) en
ökning med 7,8 MSEK i huvudsak relaterade till poster
av engångskaraktär för notering på NGM Nordic MTF
samt förvärv av Laika, 5,1 MSEK. Övriga ökade
externa kostnader är kostnader relaterade till den
ökade försäljningen. Rörelseresultatet för perioden
uppgick till -12,8 (-5,9) MSEK. Förändringen i
rörelseresultat är i allt väsentligt hänförligt till ökade
personalkostnader samt poster av engångskaraktär
relaterade till notering på NGM Nordic MTF samt
förvärv av Laika Consulting.
Kassaflöde och Finansiell ställning Moderbolag
Bolaget visar ett negativt kassaflöde med -9,8 MSEK
för perioden (12,9 MSEK). Kassaflödet från den
löpande delen av verksamheten för perioden som
uppgår till -26,9 MSEK (12,0 MSEK) har påverkats
negativt av rörelseresultatet. Periodens kassaflöde
från investeringsverksamheten påverkar kassaflödet
negativt med -35,8 MSEK (-13,9 MSEK. Kassaflöde
från finansieringsverksamheten är 23 TSEK.

Finansiell ställning Moderbolag
Bolagets immateriella tillgångar uppgår till 0,6 MSEK,
(1,5 MSEK) på balansdagen och består av
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Kortfristiga
fordringar uppgår till 4,1 MSEK (3,5 MSEK) varav 2,0
MSEK (1,1 MSEK) utgörs av kundfordringar och 0,8
MSEK (0) utgörs av koncerninterna fordringar till
dotterbolaget. Likvida medel uppgår till 6,7 MSEK (16,4
MSEK) per balansdagen.
Det egna kapitalet uppgår till 58,3 MSEK (18,2 MSEK)
per balansdagen. Ökningen består av nyemission
under perioden. Koncernen har inga räntebärande
skulder per balansdagen.
Investeringar och Likviditet Moderbolag
Under perioden har Bolaget förvärvat verksamheten
Laika Consulting AB samt investerat ett nominellt
belopp för start av FundedByMe Poland.
Då bolaget stängde en framgångsrik kapitalrunda
under sista månaden av 2017 är kassan stark.
Bolagets finansiering i övrigt är oförändrad.
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RESULTATRÄKNING

KONCERN
2018-07-01 2018-01-01
-2018-12-31 -2018-12-31

Nettooms ä ttni ng
Koncerni ntern förs ä l jni ng
Summa Intäkter

MODERBOLAG
2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31

13 761
0
13 761

18 922
0
18 922

4 185
856
5 041

5 479
0
5 479

9 346
856
10 202

6 347
0
6 347

-2 259
-12 093
-10 864

-2 314
-17 120
-14 135

-99
-8 726
-4 986

0
-3 260
-2 494

-154
-13 753
-8 257

0
-5 977
-5 273

-1 883
-27 098
-13 337

-2 340
-35 909
-16 987

-398
-14 209
-9 168

-475
-6 229
-750

-855
-23 019
-12 818

-972
-12 221
-5 873

-1 273

-2 523

0

0

0

0

-10
33
-185
-1 435
-14 772

0
20
-189
-2 692
-19 679

0
10
-13
-3
-9 171

0
2
-15
-12
-762

0
20
-27
-7
-12 825

0
3
-25
-22
-5 895

-14 772
-99
-14 871

-19 679
-99
-19 779

-9 171
0
-9 171

-762
0
-762

-12 825
0
-12 825

-5 895
0
-5 895

Rörelsens kostnader
Ha ndel s va ror
Övri ga externa kos tna der
Pers ona l kos tna der
Av- och neds kri vni nga r a v ma teri el l a och i mma teri el l a
a nl ä ggni ngs til l gå nga r
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Res ul tat frå n a ndel a r i i ntres s eföretag och gemens a mt
s tyrda företag
Res ul tat frå n övri ga vä rdepa pper och fordri nga r s om ä r
a nl ä ggni ngs til l gå nga r
Övri ga rä ntei ntäkter och l i kna nde res ul tatpos ter
Rä ntekos tna der och l i kna nde res ul tatpos ter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Ska tt på peri odens res ul tat
Periodens resultat
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TILLGÅNGAR

KONCERN

MODERBOLAG

2018-12-31

2018-12-31

2017-12-31

1 395

642

1 496

246
29 475

0
0

0
0

206

0

0

2 232
6 763
40 317

50 267
0
50 909

14 445
0
15 941

7 091
0
1 346
306
1 460

2 025
820
14
304
911

1 079
0
137
339
1 949

421
6 710
17 334
57 651

0
6 710
10 783
61 691

0
16 387
19 891
35 833

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Ba l a ns era de utgi fter för utveckl i ngs a rbeten och
l i kna nde
a rbeten
Konces
s i oner,
pa tent, l i cens er, va rumä rken s a mt
l i kna nde rä tti gheter
Goodwi l l
Materiella anläggningstillgångar
Inventa ri er, verktyg och i ns ta l l a ti oner
Finansiella anläggningstillgångar
Andel a r i i ntres s eföreta g och gemens a mt s tyrda företa g
Andra l å ngfri s ti ga fordri nga r
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordri nga r
Fordra n Koncernbol a g
Aktuel l s ka ttefordra n
Övri ga fordri nga r
Förutbeta l da kos tna der och uppl upna i ntä kter
Kortfristiga placeringar
Övri ga kortfri s ti ga pl a ceri nga r
Ka s s a och ba nk
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

KONCERN

MODERBOLAG

2018-12-31

2018-12-31

2017-12-31

792
0

792
0

578
16 232

121 059
48
-50 811
-19 778
0
51 310

121 059
48
-50 811
-12 825
0
58 263

51 714
448
-44 916
-5 895
0
18 162

35
43
78

0
0
0

0
0
0

190
2 234
62
984
2 793
6 263
57 651

190
699
62
388
2 089
3 428
61 692

168
640
199
16 185
479
17 671
35 833

Eget Kapital
Bundet eget kapital
Akti eka pi ta l
Ej regi s trera t a kti eka pi ta l
Fritt eget kapital
Överkurs fond
Övri gt fri tt eget ka pi ta l
Ba l a ns era t res ul ta t
Peri odens res ul ta t
Återbeta l da a kti eä ga rti l l s kott
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övri ga s kul der
Upps kjuten s ka ttes kul d
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skul der ti l l kredi ti ns ti tut
Levera ntörs s kul der
Aktuel l s ka ttes kul d
Övri ga s kul der
Uppl upna kos tna der och förutbeta l da i ntä kter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

KONCERN

Eget kapital 1 januari 2017
Periodens resultat
Nyemission, netto emissionskostnader
Eget kapital 31 december 2017
Periodens resultat
Nyemission, netto emissionskostnader
Eget kapital 31 december 2018

KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

Aktiekapital
0
0
0
578
0
213
791

MODERBOLAG
Övrigt
tillskjutet
kapital
0
0
0
68 395
0
52 713
121 108

Balans.
resultat
inkl årets
0
0
0
-50 811
-19 778
0
-70 589

KONCERN
2018-07-01 2018-01-01
-2018-12-31 -2018-12-31

Summa
0
0
0
18 162
-19 778
52 926
51 310

Aktie-kapital
567
0
11
578
0
213
791

Övrigt
tillskjutet
kapital
53 167
0
15 228
68 395
0
52 713
121 107

Balans.
resultat inkl
årets
-44 916
-5 895
0
-50 811
-12 825
0
-63 635

Summa
8 818
-5 895
15 239
18 162
-12 825
52 926
58 264

MODERBOLAG
2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 630

-32 998

-8 516

15 889

-26 891

12 030

-7 630

-29 751

4 394

-13 924

-35 822

-13 936

23
-3 977
10 687
0
6 710

52 985
-9 765
16 474
0
6 710

145
-3 977
10 687
0
6 710

11 370
13 335
3 048
4
16 387

52 949
-9 764
16 474
-1
6 710

14 794
12 888
3 499
0
16 388

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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NOTER
Not 1, Redovisningsprinciper
FundedByMe tillämpar årsredovisningslagen och BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Denna delårsrapport är upprättad enligt årsredovisningslagens 9 kap, Delårsrapport. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste
årsredovisningen. För mer information, inkl. avseende redovisningsprinciper, värderingsprinciper mm,
hänvisas till årsredovisningen 2017. Samtliga bolag i koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper

Not 2, Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättade av denna bokslutskommuniké
Koncernen arbetar med projekt där det inte går att undvika risker. Ledningen fokuserar ständigt på att
förebygga och hantera risker i ett så tidigt stadie som möjligt. Moderbolaget FundedByMe:s riskbild finns
beskriven i det informationsmemorandum som upprättats som del av bolagets noteringsprocess till NGM
Nordic MTF. Även det förvärvade bolaget Laika Consultings riskbild finns beskriven i bolagets
informationsmemorandum. Informationsmemorandumet beskriver riskbilden för 2018. Några generella
förändringar i denna riskbild har inte skett.

Not 3, Goodwill

Avskrivning Goodwill
Laika Consulting har funnits i 14 år och är ett stabilt bolag. Bolaget har de senaste tre åren haft en årlig
omsättning på över 30 MSEK och en stabil vinstmarginal på över 10 procent. Bolaget har sedan start
gjort vinst. Då Styrelsen historiskt kan se att bolaget är stabilt anser vi att 10 års avskrivning av Goodwill
är motiverbart.
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Not 4 Kostnader av engångskaraktär, Koncern

2018-07-01 2018-01-01
2018-12-31 2018-12-31
Kostnader av engångskaraktär förvärv av Laika Consulting
Kostnader av engångskaraktär för notering på NGM Nordic MTF

2 652
1 665

3 118
1 965

Kostnader av engångskaraktär 2018

4 317

5 083

Årsstämma 2019
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 15 maj 2019.
Kommande finansiella rapporter:
-

Årsredovisning 2018:
Halvårsrapport jan-jun 2019:
Bokslutskommuniké juli -dec 2019:
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24 april 2019
30 aug 2019
28 feb 2020
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