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Bolaget i sammandrag 
 
 
Hoodins erbjudande 
Hoodin är en online-plattform (SaaS) för bevakning och automatiserad inhämtning av digitalt 
innehåll. Värdet för kunderna skapas dels genom stora tidsbesparingar då bevakningar av, 
för kunden relevanta källor, såsom patent, vetenskapliga rapporter, konkurrenters hemsidor, 
nyhetsmedia, sociala media m.m. sker med automatik. 
  
Dels skapas värde genom att kunder kan återanvända resultat från sina bevakningar. 
Innehåll 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 slutanvändaren ersätter manuella eller sämre lämpade 
bevakningslösningar med Hoodin. 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 bransch- och tillämpnings-specifika lösningar för att adressera unika behov 
per bransch och operativ funktion inom en organisation. 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 någon av Hoodins produkter i sin 
egen leverans. För vissa branscher och tillämpningsområden har Hoodin direktförsäljning till 
slutkund.  
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VD har ordet  
Som för många andra företag så har första kvartalet 2020 handlat om Covid-19 och den 
direkta och indirekta påverkan som pandemin har för verksamheten. Vi har dels hanterat de 
konsekvenser som situationen fått på kort sikt, dels har vi noggrant analyserat och förberett 
oss för hur detta kan påverka oss på lång sikt.  
 
På kort sikt har vi märkt av en tröghet på marknaden där partners och kunder har svårare att 
fatta beslut som innebär en strategisk satsning. Vi har även märkt av effekterna från Covid-
19 på så vis att nykundsförsäljning har något längre ledtid. Under kvartalet började även 
spekulationer kring ett framskjutande av Medical Device Regulation 2020, vilket vi märkte av 
redan i mitten av kvartalet då företag som haft för avsikt att konvertera sina testversioner till 
betalande licenser valde att skjuta upp konverteringen i väntan på beslutet. Spekulationerna 
visade sig stämma och beslut om framskjutande av MDR2020 till 2021 fattades i april.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de resultat och mål vi siktat mot inte har varit 
möjliga att uppnå under årets första kvartal och att vi på kort sikt påverkas, som så många 
andra, om än inte i ett väsentligt avseende.  
 
På lång sikt ser vi att utvecklingen under det första kvartalet, har skapat förutsättningar att nå 
resultat och viktiga mål uppsatta för helåret. Resultat och mål som vi vill uppnå handlar 
uteslutande om att få igång andra intäktsströmmar än de som varit tillräknade Medtech och 
kraven på lösning avseende Post Market Surveillance inom MDR2020. I och med att vi redan 
under det första kvartalet började ställa om och leta alternativa vägar till tillväxt, till minsta 
möjliga ansträngning för bolaget, så fortsätter vi det fokuserade arbetet med att öka tillväxten 
av licensintäkter.  
 
På intäktssidan är resultatet från det första kvartalet inte tillfredsställande. Risken för 
framflyttandet av MDR2020 innebar att bolaget tidigt insåg behovet att leverera andra 
lösningar, då Medtech-marknaden förblev avvaktande avseende lösningar för MDR2020. 
Bolaget analyserade situationen och hittade nya behov att leverera lösningar mot. 
Sammanfattningsvis ses utfallet från det första kvartalet som något sämre än önskat, men 
också att bolaget tog ett aktivt beslut att tidigt förbereda för nya lösningar för det fall att 
MDR2020 skulle skjutas fram. MDR2020 skjuts mycket riktigt fram efter beslut i april, vilket 
stärker beslutet som fattades under det första kvartalet och som innebär att Hoodin står 
relativt bra rustade trots att MDR2020 händer först den 26:e maj 2021. 
 
Våra primära fokus för perioden; 
 

Partners och försäljning – Försäljning och intäkter är fortfarande punkt 1 till 10 i allt vi 
prioriterar och håller fokus på. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat 
nya partners och tagit fram distributionsmodeller för nya erbjudanden.  
 

Resurser – Under perioden rekryterades en ny partner manager.  
 

Plattformen – Periodens utvecklingsarbete har till stor del allokerats till utveckling 
rörande förbättringar i syfte att minska kostnaderna per licens, samt användning av AI 
och Machine Learning i vår plattform. Inga nya versioner av plattformen lanserades 
under perioden.  
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Trots Covid-19 och tider av osäkerhet så är jag fortsatt mycket optimistisk om Hoodins 
framtid. Vi ser stora möjligheter för plattformen och även om det är i ett tidigt skede för de 
nya erbjudanden som tagits fram under perioden så är vi nöjda med marknadens validering 
av konceptet. Efterfrågan och betalningsviljan finns och vi har nu en stor uppgift framför oss 
för resten av 2020.  Med fokus, hårt arbete och tålamod så kommer Hoodin få det 
framgångsrika 2020 som jag vet att vi kan få.  
 
 
Marcus Emne, VD Hoodin 
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Första kvartalet, 2020-01-01 – 2020-03-31 
• Nettoomsättning 247 (350) KSEK 

• Rörelseresultat -2 388 (-1 341) KSEK 

• Resultat efter skatt -1 899 (-1 050) KSEK 

• Resultat per aktie före utspädning* -0,14 (-0,11) SEK  

• Resultat per aktie efter utspädning* -0,14 (-) SEK 
 
 
* Resultat per aktie beräknat på antalet registrerade aktier vid periodens utgång.  

 
 
Väsentliga händelser under kvartalet  

• Uppstart av projekt för lansering av integrerad lösning för Microsoft 

Projekt påbörjades för att under 2020 lansera en integrerad lösning för Microsoft 

Dynamics CRM. 

 

• Framgångsrik lansering av Hoodin i USA 
Lansering av Hoodin mot den amerikanska marknaden i ett samarbete med Qmed 

Consulting och den amerikanska organisationen RAPS.  

 

• Lansering av branschlösning för ”Public sector”  

Lansering av branschlösning för offentlig sektor. Lösningen riktar sig i första hand till 

kommuner och myndigheter. Lansering sker i samarbete med Appspotr som är en av 

Hoodins partners. 

 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
• Effekter och förändringar på marknaden i och med Covid-19 

Hoodin informerade marknaden om de effekter som Covid-19 har på verksamheten 

och nyckelmarknader. På kort sikt angavs det att Covid-19 kommer innebära tröghet 

på marknaden och att Hoodin kommer behöva vara agila och anpassa lösningar efter 

rådande situation på marknaden. På lång sikt angavs det att Hoodin identifierat nya 

behov avseende bevakning av digitalt innehåll. 

 

• Beslut om framflyttande av MDR 2020 

Den 16:e april genomfördes en omröstning i EU kommissionen avseende förslaget att 

skjuta fram MDR2020 ett år. Förslaget fick bifall och MDR kommer nu bli aktivt per 

den 26:e maj 2021. Detta får konsekvenser för bolaget då en stor del av intäkterna för 

2020 var beräknade att komma från kunder med behov kopplade till MDR2020. Dock 

ser bolaget att efterfrågan relaterad till andra behov har skapats. Bolaget ser också 

att efterfrågan och behov kopplade till MDR2020 inte skjuts fram ett helt år, utan att 

det finns goda förutsättningar för att efterfrågan väcks till liv under hösten 2020.  

 

• Lansering av Hoodin version 5.0 

Lansering av version 5.0 av plattformen. Den största förändringen är effektivisering 

avseende serverstrukturer och dataprocesser, vilket innebär att kostnad per licens 

beräknas minska med ca 30-40 procent. 

https://www.hoodin.com/post/hoodin-startar-projekt-f%C3%B6r-lansering-till-microsoft?lang=sv
https://www.hoodin.com/post/framg%C3%A5ngsrik-lansering
https://www.hoodin.com/post/framg%C3%A5ngsrik-lansering
https://www.hoodin.com/post/lansering-av-branschl%C3%B6sning-f%C3%B6r-public-sector
https://www.hoodin.com/post/effekter-och-f%C3%B6r%C3%A4ndringar-p%C3%A5-marknaden-i-och-med-covid-19
https://www.hoodin.com/post/beslut-om-framflyttande-av-mdr-2020
https://www.hoodin.com/post/lansering-av-hoodin-version-5-0
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• Starkt mottagande på marknaden gör att Hoodin växlar upp försäljningen 

I och med lanseringar av nya lösningar väljer Hoodin att addera direktförsäljning till 

partnerstrategin. Detta för att snabbare hantera en relativt stor efterfrågan. 

 

Nettoomsättning och resultat för Q1  
Nettoomsättningen uppgick till 247 KSEK, vilket är en minskning med 103 KSEK jämfört med 
motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. Rörelseresultatet uppgick till -2 388 (-1 341) 
KSEK.  
 
Licensintäkterna ligger kvar på samma nivå som föregående år. Den upplevda trögheten på 
marknaden i avvaktan på införandet av MDR2020 fortsatte under kvartalet och i och med 
osäkerheten kring Covid-19-pandemin stod beslutsprocesserna hos presumtiva kunder helt 
stilla. Minskningen av nettoomsättningen är hänförlig till den fakturering av projektintäkter 
som skedde föregående år.  
 
Utvecklingen avseende rörelseresultatet, där kostnaderna ökat, härleds till att bolaget följer 
strategin för investeringar i plattform och aktiviteter för att ta position på marknaden och 
investeringar för att leverera bolagets mjukvara så kostnadseffektivt som möjligt. 
 
Resultatet före skatt blev -2 391 (-1 346) KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 899 (-1 
050) KSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,14 (-0,11) SEK. 
 
 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -1 609 KSEK jämfört 
med -692 KSEK motsvarande period föregående räkenskapsår.  
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under kvartalet till -592 KSEK jämfört 
med -544 KSEK motsvarande period föregående räkenskapsår. För mer information 
angående investeringar se avsnittet ”Investeringar och avskrivningar” nedan. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under kvartalet till -31 KSEK jämfört 
med -61 KSEK motsvarande period föregående år.  
  
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 21 061 (6 704) KSEK, en ökning med 14 357 
KSEK jämfört med året innan. Ökningen är hänförlig till den publika nyemission som 
genomfördes under hösten 2019 och inbringade 20 754 KSEK efter emissionskostnader.  
 
De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 1 513 (1 141) KSEK. Dessa bestod 
främst av kortfristig del av långfristig skuld 125 (155) KSEK, leverantörsskulder om 264 (218) 
KSEK och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som i slutet av perioden uppgick till 
954 KSEK att jämföra med 707 KSEK i slutet av motsvarande period föregående år.  
 
Bolagets långfristiga skulder uppgick till 115 (240) KSEK. Dessa består av ett lån från ALMI 
Företagspartner Skåne AB som har en kvarstående löptid om knappt 2 år. Skulden har 
slutamorterats vid tidpunkten för denna rapports avgivande. Soliditeten uppgick till 94,8 
(90,5) procent. 
 
Styrelse och ledning bedömer att bolagets likvida medel tillsammans med prognostiserade 
intäkter täcker verksamhetens behov 12 månader framåt samt att kriterierna för 
fortlevnadsprincipen uppfylls. 

https://www.hoodin.com/post/starkt-mottagande-p%C3%A5-marknaden-g%C3%B6r-att-hoodin-v%C3%A4xlar-upp-f%C3%B6rs%C3%A4ljningen
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Investeringar och avskrivningar 
Bolaget utvecklar kontinuerligt lösningar för nya branscher och vidareutvecklar plattformen 
för att ytterligare tillföra värde 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) samt andra system som hanterar digitalt 
innehåll, till exempel QMS (Quality Management System). Under kvartalet har Hoodin fortsatt 
att utveckla och tillföra plattformen funktioner och förbättrad prestanda för att kontinuerligt 
stärka erbjudandet till partners och slutkunder. 
 
Under kvartalet uppgick bolagets investeringar till 592 (544) KSEK varav 592 (544) KSEK 
hänförs till aktiverade utvecklingskostnader.  
 
Avskrivningarna uppgick under kvartalet till 467 (454) KSEK.  
 
 

Eget kapital 
Vid kvartalets utgång uppgick Bolagets eget kapital till 29 420 (13 211) KSEK. Aktiekapitalet 
var 987 531,825 (704 230,05) kr, fördelat på 13 167 091 (9 389 734) aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,075 (0,075) kr.  
 
Under hösten 2019 genomfördes en företrädesemission av units bestående av två aktier och 
två teckningsoptioner av serie 2019/2021 samt en riktad kvittningsemission till garanter vid 
företrädesemissionen genomförts. De nyemitterade aktierna i företrädesemissionen 
registrerades hos Bolagsverket 2019-12-23 medan aktierna i den riktade 
kvittningsemissionen registrerades 2020-01-10. Nyttjandeperiod för teckningsoptionerna 
löper från och med den 1 februari 2021 till och med den 17 februari 2021. 
 
Förändringen i aktiekapital och antalet aktier med anledning av kvittningsemissionen framgår 
av tabellen nedan.  
 

Händelse Kvotvärde (SEK) Ökning av 

antalet aktier 

Ökning av 

aktiekapital 

(SEK) 

Totalt antal 

aktier 

Totalt 

aktiekapital 

(SEK) 

Vid årets ingång 0,075 - - 13 145 626 985 921,950 

Kvittningsemission 0,075 21 465 1 609,875 13 167 091 987 531,825 

Vid periodens utgång 0,075 - - 13 167 091 987 531,825 

      

Teckningsoptioner* 0,075 3 755 892 281 691,900 16 922 983 1 269 223,725 

 
* Vid fullt utnyttjande i februari 2021 

 
Det finns ett aktieslag i Bolaget. Bolagets aktie noterades den 7 november 2018 på Spotlight 
Stock Market under tickern HOODIN. Teckningsoptionerna av serie 2019/2021 noterades 
den 10 januari 2020 på Spotlight Stock Market under tickern HOODIN TO1. 

 

Framtidsutsikter och risker 
Framtidsutsikterna bedöms fortsatt som goda även om marknadsläget i vissa branscher är 
mer osäkra nu än tidigare. Behovet avseende bevakning och inhämtning av digitalt innehåll 
ökar på både kort och lång sikt i de flesta branscher, och för de primära branscherna för 
Hoodin som utgörs av Pharma och Medtech så ser vi att bolaget har mycket goda 
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framtidsutsikter.  Fler och fler branscher drabbas av legala eller kommersiella krav om att 
bevaka och hantera digitalt innehåll. 
 
Beteenden, behov och efterfrågan kommer att förändras. Man kan redan nu utröna att 
tjänstesektorer som innefattat mycket manuell datainsamling inte kommer ha möjlighet att 
utföra det på samma sätt längre. För Hoodin gäller det att noggrant följa utveckligen och 
snabbt fånga upp och validera nya behov för att anpassa erbjudandet. 
 
Vi förväntar oss att flertalet branscher kommer att leta efter verktyg för att effektivisera 
informationsinhämtning och bearbetning i kostnadsbesparande syfte.  
 
Med bakgrund av den extraordinära situationen under Covid-19 pandemin, ser Hoodin en 
risk att sjukvården och leverantörer till sjukvården (branscherna Medtech samt Pharma) kan 
drabbas av förseningar i sitt planerade effektiviseringsarbete. På lång sikt anser Hoodin att 
behovet av digitalisering och effektivisering kommer att öka, medan det på kort sikt kan 
finnas en risk att dessa processer stannar upp hos bolagets kunder och att försäljningen av 
Hoodins lösningar därmed fördröjs. 
 
 

Kommande rapporttillfällen  
Delårsrapport Q2    26 augusti 2020 
Delårsrapport Q3    11 november 2020 
Bokslutskommuniké    5 februari 2021 
 
 

 

Malmö den 18 maj 2020 
 
 
 
Peter Wendel   Marcus Emne   
Ordförande   VD och Styrelseledamot 
 
 
 
Mette Gross   Joakim Nydemark 
Styrelseledamot  Styrelseledamot   
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Emne, Verkställande direktör  
Tel: 0793-35 76 58, 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 

2001-2003 1901-1903 1901-1912

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 246 697 349 868 1 801 867

Aktiverat arbete för egen 

räkning 592 141 544 331 2 103 665

Övriga rörelseintäkter 8 735 0 0

847 573 894 199 3 905 532

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 139 807 -580 305 -2 533 850

Personalkostnader -1 609 422 -1 200 738 -4 952 055

Av- och nedskrivningar av 

materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -467 267 -453 800 -1 981 543

Övriga rörelsekostnader -18 978 0

-3 235 474 -2 234 843 -9 467 448

Rörelseresultat -2 387 901 -1 340 644 -5 561 916

Resultat från finansiella 

poster

Räntekostnader och 

liknande resultatposter -3 279 -5 190 -18 624

-3 279 -5 190 -18 624

Resultat efter finansiella 

poster -2 391 180 -1 345 834 -5 580 540

Skatt på periodens resultat 492 357 295 842 1 094 694

Periodens resultat -1 898 823 -1 049 992 -4 485 846
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Balansräkning i sammandrag 

2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Imateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 5 787 242 5 630 778 5 662 368

5 787 242 5 630 778 5 662 368

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 3 765 232 1 684 738 3 272 875

3 765 232 1 684 738 3 272 875

Summa anläggningstillgångar 9 552 474 7 315 516 8 935 243

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfodringar 104 303 192 843 165 563

Övriga kortfristiga fordringar 141 222 111 910 75 563

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 188 469 266 653 307 656

433 994 571 406 548 782

Kassa och bank

Kassa och bank 21 060 949 6 704 079 23 293 569

21 060 949 6 704 079 23 293 569

Summa omsättningstillgångar 21 494 943 7 275 485 23 842 351

SUMMA TILLGÅNGAR 31 047 417 14 591 001 32 777 594  
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2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 987 532 704 230 985 922

Ej registrerat aktiekapital 0 0 1 610

Fond för utvecklingsutgifter 5 581 453 4 875 458 5 387 983

6 568 985 5 579 688 6 375 515

Fritt eget kapital

Överkursfond 39 070 527 17 810 327 39 070 527

Balanserat resultat -14 320 964 -9 129 122 -9 641 647

Årets resultat -1 898 823 -1 049 992 -4 485 846

22 850 740 7 631 213 24 943 034

Summa eget kapital 29 419 725 13 210 901 31 318 549

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 114 583 239 583 145 833

114 583 239 583 145 833

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 125 000 155 000 125 000

Leverantörsskulder 264 415 218 165 284 924

Övriga skulder 169 530 60 573 200 451

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 954 164 706 779 702 837

1 513 109 1 140 517 1 313 212

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 047 417 14 591 001 32 777 594  
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Kassaflödesanalys

2001-2003 1901-1903 1901-1912

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella 

poster -2 391 180 -1 345 834 -5 580 540

Justeringar för poster som 

inte ingår i kassaflödet 467 267 453 800 1 981 543

Betald skatt 0 0 0

Kassaflöde från den 

löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -1 923 913 -892 034 -3 598 997

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga 

fordringar 114 788 -5 419 17 205

Förändring av kortfristiga 

skulder 199 896 205 713 408 409

Kassaflöde från den 

löpande verksamheten -1 609 229 -691 740 -3 173 383

Investeringsverksamheten
Investeringar av 

immateriella 

anläggningstillgångar -592 141 -544 331 -2 103 665

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -592 141 -544 331 -2 103 665

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0 20 754 217

Amorteringar på lån -31 250 -61 250 -185 000

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten -31 250 -61 250 20 569 217

PERIODENS KASSAFLÖDE -2 232 620 -1 297 321 15 292 169

Likvida medel vid 

periodens början 23 293 569 8 001 400 8 001 400

Likvida medel vid 

periodens slut 21 060 949 6 704 079 23 293 569  


