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Bolaget i  sammandrag 
	
	
Hoodins erbjudande 
Hoodin är en online-plattform (SaaS) för bevakning och automatiserad inhämtning av digitalt 
innehåll, som skapar värde för kunderna genom att skapa bevakningar av de för kunden 
relevanta källor, såsom patent, vetenskapliga rapporter, konkurrenters hemsidor, 
nyhetsmedia, sociala media m.m. 	
 
Resultat från bevakningen hämtas in, vilket ger kunden möjlighet att hantera, dela, 
kommentera och bedöma vikten av resultatet. Kunden kan återanvända bevakningsresultaten 
för att skapa innehåll för extern användning (content marketing) eller som internt 
beslutsunderlag.  
 
 
Affärsmodell 
Hoodins affärsmodell baseras på att kunden ersätter manuella eller sämre lämpade 
bevakningslösningar med Hoodins produkter. Kunden köper en licens till Hoodins produkt och 
kundens unika bevakningsbehov definieras i licensen. Intäkterna från kunderna består av en 
fast månadslicens och en varierande avgift beroende på antalet bevakningar kunden skapar 
samt antalet användarkonton.  
 
 

Marknadssatsningar och strategi  
Hoodin erbjuder branschspecifika lösningar för att adressera unika behov per bransch. 
Prioriterade satsningar sker under 2018 och 2019 mot Medtech, Pharma, Finance och 
Tourism. För att nå ut till slutkund på det mest effektiva sättet arbetar Hoodin enligt en 
försäljningsstrategi, där partners inom respektive bransch etablerar kontakter med slutkund, 
för att använda Hoodin i sin egen leverans.  
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Delårsrapport Q3,  juli  – september 2018 
	
Tredje kvartalet 2018-07-01 – 2018-09-30 

• Nettoomsättning 221 (253) KSEK 
• Rörelseresultat -1 219 (-258) KSEK 
• Resultat efter skatt -964 (210) KSEK 
• Resultat per aktie -0,13 (-0,12) kr 

	
	
Nio månader 2018-01-01 – 2018-09-30 

• Nettoomsättning 727 (772) KSEK 
• Rörelseresultat -3 120 (-699) KSEK 
• Resultat efter skatt -2 441 (-567) KSEK 
• Resultat per aktie -0,34 (-0,38) kr 

	
	
VD-kommentar ti l l  perioden  
Det tredje kvartalet har innefattat ett fokuserat arbete med att vidareutveckla och stärka 
affärsmodellen, och vi har genomfört den planerade omställningen från direktförsäljning till att 
övergå till att primärt sälja via partners. Utveckling av partnerprogram för att vidga 
försäljningen till nya geografiska och branschspecifika marknader är ett viktigt strategiskt 
arbete som tidigt visade resultat då vi inom kort tid knutit till oss viktiga partners, främst inom 
Medtech.  
 
Arbetet med partnerprogrammet har under perioden resulterat i ett antal nya strategiskt 
viktiga relationer med nya partners. Dessa relationer ska bana väg för en positiv utveckling av 
nya affärer och vi ser redan goda resultat då antalet bokningar av demos ökat under perioden.  
Jag har mycket goda förhoppningar om att vårt fokuserade arbete med partnerprogrammet 
kommer generera resultat inom snar framtid. Det som under perioden gett mig mest samt 
stärkt oss i vårt fortsatta arbete är den positiva respons vi får från varje ny potentiell partner vi 
träffar. De ser omedelbart nyttan och värdet av Hoodin samt hur de som företag kan stärka sin 
egen affär med hjälp av Hoodin.  Med den responsen vet vi att vi är på rätt väg, och att vi ska 
göra det kontinuerligt bättre, snabbare och oftare.  
 
Hoodin säljer numera primärt via partner men för varje branschlösning eller ny produkt knyts 
relationer till ett antal utvalda kunder, sk lead clients, för att vi ska tillskansa oss tidig feedback 
avseende erbjudandet. Även detta arbete har fallit väl ut under perioden med både avslut samt 
pågående dialog med en mängd potentiella lead clients.  
 
Vidare har jag tillsammans med CFO och styrelsen jobbat för att genomföra en lyckad emission 
samt förberedelser inför notering av Hoodin AB på Spotlight Stock Market. Vi har lyckats 
genomföra resan på ett bra sätt, med resultat i nivå kring förväntan.   
 
 

 
Marcus Emne, VD Hoodin 
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Väsentliga händelser under kvartalet 

• Hoodin förnyar avtal med storkunder  
• Köpcenter, ny kund inom Content Marketing (Nova Lund) 
• Ny strategisk kund inom Medtech  
• Hoodin AB godkänns för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör 

memorandum 
 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

• Partneravtal avseende försäljning gentemot kunder inom Medtech och Pharma	
• Hoodin blir tillgängligt i Appspotrs marknadsplats 
• Avtal med strategisk kund för vidareutveckling av Hoodins erbjudande till företag inom 

Finance samt företags allmänna behov inom IR 
• Nordisk storbank inleder samarbete med Hoodin.  
• Nyemission inför notering på Spotlight Stock Market genomförd   

	
	
Nettoomsättning och resultat för Q3  
Nettoomsättningen uppgick till 221 KSEK, vilket är en minskning med 32 KSEK jämfört med 
motsvarande period föregående räkenskapsår. Rörelseresultatet uppgick till -1219 (-258) 
KSEK. Utvecklingen beror främst på kostnader hänförliga till noteringen på Spotlight Stock 
Market och ökade personalkostnader främst i marknadsorganisationen.  
 
Under senaste året har Hoodin investerat i uppbyggnad av organisationen främst inom 
marknad, men även inom back-office och administration. Satsningen på 
organisationsuppbyggnaden har inletts för att säkerställa att bolaget kan leverera till kunder 
och partners och besitter nödvändig administrativ och ledningsmässig kompetens inför listning 
av bolaget. 
 
Resultatet före skatt blev -1 226 (-268) KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -964 (-210) 
KSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,13 (-0,12) kr. 
 
	
Nettoomsättning och resultat för Räkenskapsåret (januari-september) 
Nettoomsättningen uppgick till 727 KSEK, vilket är en minskning med 45 KSEK jämfört med 
motsvarande period föregående räkenskapsår. Rörelseresultatet uppgick till -3 120 (-699) 
KSEK. Utvecklingen beror främst på kostnader hänförliga till noteringen på Spotlight Stock 
Market samt framförallt att mer resurser har satsats på att stärka marknadsorganisationen 
som under senaste kvartalet har inlett arbetet med utveckling av ett partnerprogram.  
 
Resultatet före skatt blev -3 143 (-725) KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -2 441 (-567) 
KSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,34 (-0,38) kr. 
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Kassaflöde och Finansiell  ställning 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -960 KSEK jämfört med 
-62 KSEK motsvarande period föregående räkenskapsår.  
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under kvartalet till -437 KSEK jämfört 
med -543 KSEK motsvarande period föregående räkenskapsår. För mer information angående 
investeringar se avsnittet ”Investeringar och avskrivningar” nedan. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under kvartalet till -61 KSEK jämfört med 
-30 KSEK motsvarande period föregående år.  
 
Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 1 691 (671) KSEK, en ökning med 1 020 KSEK 
jämfört med året innan. Ökningen är hänförlig till två nyemissioner som genomförts under 
hösten 2017 respektive våren 2018.  
 
De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 871 (412) KSEK. Dessa bestod främst 
av leverantörsskulder om 320 (10) KSEK och Upplupna kostnader och förbetalda intäkter som i 
slutet av perioden uppgick till 285 KSEK att jämföra med 114 KSEK motsvarande period 
föregående år.  
 
Bolagets långfristiga skulder uppgick till 397 (590) KSEK. Dessa består av två lån från ALMI 
Företagspartner Skåne AB och har en kvarstående löptid om som längst ca 3,5 år. Soliditeten 
uppgick till 85,1 (82,7) procent. 
 
	
Investeringar och avskrivningar 
Innovation och en hög förnyelsetakt i Hoodins kunderbjudande är avgörande för den fortsatta 
framgången.  Bolaget utvecklar kontinuerligt lösningar för nya branscher och vidareutvecklar 
plattformen för att ytterligare tillföra kundvärde vid användande av Hoodins produkter. En del 
av Hoodins strategi är att bolagets plattform skall finnas tillgänglig i det ekosystem som utgörs 
av olika system för CMS (Content Management System). Under perioden har Hoodin utvecklat 
och tillfört plattformen funktioner för att bättre kunna hantera resultat av bevakningar, genom 
att kommentera, gradera, exportera samt förbättringar kring hur innehåll kan sorteras och 
filtreras.  
 
Under perioden har Hoodin utvecklat och lanserat en första version av lösningar för Finance.  
Under 2018 har nya strategiska satsningar inletts för att tillföra plattformen AI och Machine 
Learning. Utvecklingsprojekten skall leda till ökat kundvärde och ökade intäkter genom att 
Hoodins produkter blir marknadens bästa på att rekommendera bevakningskällor.  
  
Under perioden uppgick bolagets investeringar till 437 (543) KSEK varav 437 (543) KSEK 
hänförs till aktiverade utvecklingskostnader. I dessa kostnader ingår internt upparbetade 
kostnader för utvecklingsarbeten med 336 (476) KSEK. 
 
Avskrivningarna uppgick under perioden till 407 (236) KSEK.  
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Eget kapital  
Vid utgången av kvartalet uppgick Bolagets eget kapital till 7 239 (4 787) KSEK. Aktiekapitalet 
var 545 984,40 (74 102,40) kr, fördelat på 7 279 792 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,075 
kr.  
 
Under årets nio första månader har två nyemissioner, en fondemission samt en split på 4:1 
registrerats och efter periodens utgång har en nyemission som tillfört bolaget ca 8,65 MSEK, 
före emissionskostnader, genomförts. Förändringarna framgår av tabellen nedan.  
 
 

Händelse Kvotvärde Ökning av 
antalet 

aktier 

Ökning av 
aktiekapital 

Totalt antal 
aktier 

Totalt 
aktiekapital 

Nyemission 0,050 101 900 5 095,00 1 583 948 79 197,40 

Nyemission 0,050 236 000 11 800,00 1 819 948 90 997,40 

Fondemission 0,300 - 454 987,00 1 819 948 545 984,40 

Aktieuppdelning 0,075 5 459 844 - 7 279 792 545 984,40 

Nyemission 0,075 2 109 942 158 245,65 9 389 734 704 230,05 

      

 
Det finns ett aktieslag i Bolaget. Bolagets aktie noteras den 7 november 2018 på Spotlight 
Stock Market under tickern HOODIN.  
 
 
Framtidsutsikter 
Framtidsutsikterna bedöms som goda, då behovet kring innehållsbevakning ökar, dels på grund 
av den ökade komplexitet det innebär då mängden digitalt innehåll ökar lavinartat varje år. Den 
ökade efterfrågan beror även på införande av lagstiftning för vissa branscher. Det sistnämnda 
gäller bland annat Medtech samt Pharma, som är branscher där lagstiftning avseende 
bevakning/rapportering av digitalt innehåll träder i kraft de kommande åren, både inom EU och 
USA. Hoodin ligger i framkant när allt fler branscher åläggs nya direktiv och bemöter 
lagstiftningar avseende kontroll kring externt digitalt innehåll.  
 
Grundläggande för branschen kring innehållsbevakning är att tillväxten av skapat innehåll ökar 
med ca 10 till 20 procent per år.  Detta leder till ökade kostnader och försämrad kvalitet för 
företag att manuellt bevaka deras intresseområden.  
 
Med stort fokus på fortsatt utveckling av nya branschlösningar och etablering av gynnsamma 
relationer med partners för återförsäljning så bedöms Hoodins framtidsutsikter som mycket 
goda.  
 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker bolaget ser och som kan påverka möjligheterna att nå de strategiska ambitionerna är 
hänförliga till potentiella utmaningar med att rekrytera behövda resurser.  
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Kommande rapportti l lfällen  
Bokslutskommuniké   6 februari 2019  
 
 
	
Malmö den 7 november 2018 
 
 
 
Peter Wendel   Marcus Emne   
Ordförande   VD och Styrelseledamot 
 
 
 
Mette Gross   Jan Halling 
Styrelseledamot  Styrelseledamot   
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Emne, Verkställande direktör  
Tel: 0761-47 22 73, marcus@hoodin.com 
 
 
 
Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 
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Redovisningsprinciper 
Denna	delårsrapport	är	upprättad	enligt	Årsredovisningslagen	med	tillämpning	av	
Bokföringsnämndens	allmänna	råd	BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3).	
	
Resultaträkning	i	sammandrag	

1807-1809 1707-1709 1801-1809 1701-1709 1701-1712

Rörelsens	intäkter	m.m.
Nettoomsättning 220	597 252	896 727	276 771	629 1	053	156
Aktiverat	arbete	för	egen	
räkning 336	228 542	881 1	272	923 1	770	389 2	495	640
Övriga	rörelseintäkter 0 0 0 0 0

556	825 795	777 2	000	199 2	542	018 3	548	796

Rörelsens	kostnader
Råvaror	och	förnödenheter 0 0 0 -37	710 -37	710
Övriga	externa	kostnader -605	927 -218	836 -1	292	519 -524	493 -871	831
Personalkostnader -762	599 -599	095 -2	670	670 -1	972	121 -2	796	924

Av-	och	nedskrivningar	av	
materiella	och	immateriella	
anläggningstillgångar -407	160 -235	542 -1	156	476 -706	630 -942	152
Övriga	rörelsekostnader -86 -182 -86 -182 0

-1	775	772 -1	053	654 -5	119	751 -3	241	135 -4	648	617

Rörelseresultat -1	218	947 -257	877 -3	119	552 -699	117 -1	099	821

Resultat	från	finansiella	
poster
Övriga	ränteintäkter	och	
liknande	resultatposter 0 0 0 0 0
Räntekostnader	och	
liknande	resultatposter -6	850 -10	384 -23	193 -25	538 -35	514

-6	850 -10	384 -23	193 -25	538 -35	514

Resultat	efter	finansiella	
poster -1	225	797 -268	261 -3	142	745 -724	655 -1	135	335

Skatt	på	periodens	resultat 262	114 58	018 701	724 157	404 246	521

Periodens	resultat -963	683 -210	243 -2	441	021 -567	252 -888	814
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Balansräkning i  sammandrag 
2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Imateriella	anläggningstillgångar
Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten	och	
liknande	arbeten 5	473	165 4	766	488 5	256	218

5	473	165 4	766	488 5	256	218

Finansiella	anläggningstillgångar
Uppskjuten	skattefordran 948	245 157	404 246	521

948	245 157	404 246	521

Summa	anläggningstillgångar 6	421	411 4	923	892 5	502	739

Omsättningstillgångar

Kortfristiga	fordringar
Kundfodringar 85	159 110	925 22	745
Övriga	kortfristiga	fordringar 199	774 18	450 0
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 109	504 65	274 1	821

394	437 194	649 24	566

Kassa	och	bank
Kassa	och	bank 1	690	698 670	653 1	974	724

1	690	698 670	653 1	974	724

Summa	omsättningstillgångar 2	085	135 865	302 1	999	290

SUMMA	TILLGÅNGAR 8	506	546 5	789	194 7	502	029 	
	
	 	



	 	 	

 
 
 

Hoodin AB (publ) – org. nr 556911-9778 – Delårsrapport Q3 2018 – Publicerad 2018-11-07  10 

2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget	kapital

Bundet	eget	kapital
Aktiekapital 545	984 74	102 74	102
Ej	registrerat	aktiekapital 0 0 5	095
Fond	för	utvecklingsutgifter 4	397	223 3	049	321 3	699	340

4	943	207 3	123	423 3	778	537

Fritt	eget	kapital
Överkursfond 9	998	964 5	256	414 7	136	469
Balanserat	resultat -5	262	450 -3	025	734 -3	675	754
Årets	resultat -2	441	021 -567	252 -888	814

2	295	493 1	663	428 2	571	901

Summa	eget	kapital 7	238	700 4	786	851 6	350	438

Långfristiga	skulder
Övriga	skulder 397	083 590	000 560	000

397	083 590	000 560	000

Kortfristiga	skulder
Skulder	till	kreditinstitut 120	000 120	000 120	000
Leverantörsskulder 320	406 10	408 30	022
Övriga	skulder 144	890 167	738 154	833
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 285	466 114	196 286	736

870	762 412	343 591	591

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER 8	506	546 5	789	194 7	502	029
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Kassaflödesanalys 

1807-1809 1707-1709 1801-1809 1701-1709 1701-1712

Den	löpande	verksamheten
Resultat	efter	finansiella	
poster -1	225	797 -268	260 -3	142	745 -724	655 -1	135	335
Justeringar	för	poster	som	
inte	ingår	i	kassaflödet 407	160 235	541 1	156	476 706	630 942	152
Betald	skatt 0 0 0 0 0
Kassaflöde	från	den	
löpande	verksamheten	före	
förändring	av	rörelsekapital -818	637 -32	719 -1	986	269 -18	025 -193	183

Förändring	av	rörelsekapital
Förändring	av	kortfristiga	
fordringar -243	991 217	076 -369	871 696	192 866	275
Förändring	av	kortfristiga	
skulder 102	472 -246	099 279	171 -294	247 -115	000
Kassaflöde	från	den	
löpande	verksamheten -960	156 -61	743 -2	076	969 383	919 558	092

Investeringsverksamheten
Investeringar	av	
immateriella	
anläggningstillgångar -436	728 -542	880 -1	373	423 -1	770	389 -2	495	641
Kassaflöde	från	
investeringsverksamheten -436	728 -542	880 -1	373	423 -1	770	389 -2	495	641

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0 3	329	283 0 1	885	150
Upptagna	lån 0 0 0 500	000 500	000
Amorteringar	på	lån -61	250 -30	000 -162	917 -90	000 -120	000
Kassaflöde	från	
finansieringsverksamheten -61	250 -30	000 3	166	366 410	000 2	265	150

PERIODENS	KASSAFLÖDE -1	458	134 -634	623 -284	026 -976	470 327	601

Likvida	medel	vid	
periodens	början 3	148	832 1	305	276 1	974	724 1	647	123 1	647	123
Likvida	medel	vid	
periodens	slut 1	690	698 670	653 1	690	698 670	653 1	974	724
	


