
 

 

 

 

 

Pressmeddelande 2017-05-23 

 

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2017  

 

Siffror i sammandrag 

Koncernen 

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31) 

– Intäkterna för första kvartalet uppgick till 4 685 290 SEK 

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -427 409 SEK 

– Resultatet per aktie uppgick till -0.08 SEK 

– Likvida medel vid periodens slut 2 886 717 SEK 

Antal aktier: 5 437 000  

Bolaget var ej koncern under 2016. Därför saknas jämförelsesiffror för 2016. 

 

Moderbolaget 

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31) 

– Intäkterna för första kvartalet uppgick till 1 582 898 SEK (1 385 456 SEK) 

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -228 995 SEK (-172 460 SEK) 

– Likvida medel vid periodens slut 0 SEK (197 844 SEK) 

 

  



 

 

 

 

 

Kommentarer 

Det har varit ett intensivt Q1 för MobiPlus AB där noteringsarbetet har inneburit ett extra ordinärt 
arbete som påverkat en stor del av verksamheten. Samtidigt har MobiPlus AB rekryterat två säljare 
som började i mars för att framförallt öka vår nyförsäljning.  
 
Under Q1 visar därför MobiPlus AB ett negativt resultat där resultatförlusten i MobiPlus AB främst är 
kopplad till en engångskostnad för rekryteringen av två nya säljare samt noteringsarbetet. 
Detta har belastat resultatet med ca 150 000 SEK. 
 
Noteringsarbetet har lett till en notering och nyemissionen var en framgång. Nyemissionen hade en 

teckningsgrad om drygt 198% och tillför bolaget 6 570.000 SEK före emissionskostnader som är 

beräknade till ca 700 000 SEK. 

Våra rekryteringar hoppas vi på sikt kommer ge en ökad kundstock och därmed ökade vinster och 

ökad omsättning. 

MobiPlus AB har tecknat ett strategiskt viktigt avtal med Adlibris under mars månad. I början av april 

tecknades ytterligare ett viktigt strategiskt ramavtal med OKQ8.  

Samtidigt som vi arbetat för att öka vår försäljning har bolaget vidtagit resultatförbättrande åtgärder 

som bland annat inneburit sänkta driftkostnader för våra plattformar. MobiPlus AB kommer att 

fortsätta detta arbete under kommande kvartal. 

Vi ser att våra kunder uppskattar vår ambition att vara en one-stop-shop för digital marknadsföring 

där vi kan leverera flexibla lösningar som underlättar för dem. Framöver hoppas vi kunna leverera 

fler av våra tjänster till våra existerande kunder genom att tydligare kommunicera ut att vi har fler 

lösningar som passar för deras digitala marknadsföring. 

Det fortsatta utvecklingsarbetet av de individualiserade marknadsföringstjänsterna har fortsatt med 

tillfredställande resultat. 

Under Q1 har delar av verksamheten påbörjat att flyttas från MobiPlus AB till dotterbolaget 

Västsvenska Idékonsult. Därav 0 SEK i likvida medel vid periodens slut.  



 

 

 

 

 

Väsentliga händelser under perioden 

- Tecknat strategiskt viktigt avtal med Adlibris. 

- Rekrytering av två nya säljare. 

- Noteringsarbetet slutfört och nyemission med teckningsgrad om drygt 198%. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

- MobiPlus AB tecknade ramavtal med OKQ8 i början av april. 

 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning. 

 

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

Kommande rapportdatum 

25/8-2017 

 

För ytterligare information  

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB 

Telefon: 031-387 07 71 

E-post: fa@mobiplus.se 

www.mobiplus.se 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 23/5 2017. 

 



 

 

 

 

 

Kort om MobiPlus 

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag 

med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring 

till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar 

för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala 

skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar 

även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har 

som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. 

Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet 

till personliga utskick och enkel hantering. 

  



 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redogörelse för perioden

MobiPlus AB MobiPlus AB MobiPlus AB 

(hela koncernen) (endast moderbolaget) (endast moderbolaget)

Resultaträkning (KSEK) 2017-01-01 -03-31 2017-01-01 - 2017-03-31 2016-01-01 - 2016-03-31

Nettoomsättning 4685290 1582898 1385456

Övriga rörelseintäkter 4295 0 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -2443071 -1712369 -1339505

Personalkostnader -2351822 -9258 -218068

Avskrivningar -270879 -37353 0

Övriga rörelsekostnader -2447 -2447 -248

Summa rörelsekostnader -5068219 -1761427 -1557821

Rörelseresultat (EBIT) -378634 -178529 -172365

Finansnetto -48775 -50466,05 -95

Resultat -427409 -228995,05 -172460  

 

  



 

 

 

 

 

 

Balansräkning
(KSEK) 2017-03-31 2017-03-31 2016-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 437960 437960 149700

Goodwill 8482764 0 0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 456327 0 304936

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag 0 9843906 0

Andelar i intresseföretag 9202 9202 9202

Uppskjuten skattefordran 39556 0 0

Summa anläggningstillgångar 9425809 10291068 463838

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2633328 1046749,24 454560

Aktuella skattefordringar 400608 44506 44506

Övriga fordringar 90400 90400 101561

Övriga kortfristiga placeringar 0 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 373099 46299,25 0

3497435 1227954,49 600627

Kassa och bank 2886717 0 197844

2886717 0 197844

Summa omsättningstillgångar 6384152 1227954,49 798470

Summa tillgångar 15809961 11519022,49 1262308  

 

  



 

 

 

 

 

 

Balansräkning
(KSEK) 2017-03-31 2017-03-31 2016-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

Aktiekapital 567125 567125 50000

Fond för utveckling 437960 437960 0

Övrigt tillskjutet kapital

Fritt eget kapital

Fria reserver 1931425 1931425

Balanserat resultat inkl periodens resultat 271771 225871,45 -36927

Summa eget kapital 3208281 3162381,45 13073

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa 0 0 27500

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3853595 3853595,04 0

Skulder till koncernföretag 834000 834000 0

Summa långfristiga skulder 4687595 4687595,04 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 1100000 1100000 0

Leverantörsskulder 1083936 947890,32 552574

Övriga skulder 2476484 1621156,05 669162

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3253665 0 0

7914085 3669046,37 1221736

Summa eget kapital och skulder 15809961 11519022,86 1262308

Ställda säkerheter 5700000 5700000 0
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga  


