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Budsjett 
Tall for år 1 (2019) og frem til juli 2020 er reelle. Resten 
er estimater basert på følgende:

• Per 6. august har vi fått inn bestillinger på aksjer for 1,6M.

• Vi velger å avslutte emisjonen på 4,2M.
• Vi bruker 2,1 millioner i 2020 for å stabilisere likviditeten de

neste to årene.

• Vi betaler tilbake lånet vårt på 1,2M.

• Vi øker markedsføringsbudsjettet med 900K.

• Vi antar i snitt 650 nye abonnenter pr. mnd.
• Vi antar en frafallsprosent på 35,5 % for nye abonnenter, og

15 % for abonnenter i år to av sitt medlemskap.

• Vi antar en CAC på 269 etter emisjonen.

• Vi når dekningspunktet (break even) i år 3.

• 27 000 abonnenter ved slutten av selskapets 6. år.

• Vi øker produktprisen med 3 % pr. år fra 2021.

• Totalt driftsresultat mellom 2020 - 2025 er 12,7M.



Hvor mye tjener vi på hver abonnent over hele kundeforholdet? 

Customer Life Time Value / Kundens livsløpsverdi (CLV) 



Størrelse på emisjonen
Vi vil primært drive med det vi driver med - nemlig å lage magasin. For å klare det må vi også drive litt med finans. Men vi hadde lyst til å gjøre oss ferdig med 
det én gang for alle og planla derfor å ta inn 6,2M, som strengt tatt var mer enn nødvendig akkurat nå. Nå har vi lært at vi ikke bør ta inn mer penger enn vi må, 
og heller gjøre en ny emisjon senere om nødvendig. Derfor stenger vi emisjonen når vi kommer til 4,2M.

Abonnementsvekst 
På side 15 i prospektet vi la ut 7. juli skrev vi at vekstkurven var basert på 300 nye abonnenter. Dette er et snitt av veksten i de svakeste månedene til nå. Det 
faktiske gjennomsnittet fra dag 1 til i dag er 552 nye abonnenter per måned. Altså et konservativt estimat av veksten hvis vi hadde fortsatt uten en emisjon. Her 
kommer det ikke tydelig frem at vi legger til grunn en abonnementsvekst på 650 nye abonnenter etter emisjonen. 

Grunnen til at vi tror vi kommer til å få flere abonnenter per måned fremover, er todelt. Det er både fordi vi har prøvd ut forskjellige tiltak fra starten og frem til i 
dag, slik at vi vet hva som fungerer og hva vi ikke skal gjør mer av. Det andre er at vi nå styrker markedsføringsinnsatsen ved hjelp av kapitalen fra emisjonen. Det 
vil si at vi får mer arbeidskraft og flere penger til å kjøpe annonser og gjennomføre alle de gode markedsføringsideene vi hittil ikke har kunnet sette ut i livet. Vi 
mener at 650 nye abonnenter hver måned er et nøkternt anslag for hva vi kan regne med de neste årene. 
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Churn - Hvor ofte sier folk opp abonnementet sitt?
Vi har også en oppsigelsfrekvens (churn/burn rate) på 35,5 %. Dette er under bransjestandard på 40 - 70 %. Sannsynligvis er den også høyere enn den ville ha vært 
hos oss uten Covid. Våre første fornyelser skjedde 6. mars 2020. Fra 6. mars til 12. mars 2020, var det bare 6,9 % som sa opp abonnementene sine, men det er for 
lite til å bruke som tallgrunnlag. Tiden vil vise hva som er vår egentlige oppsigelsesrate, derfor bruker vi dagens reelle frekvens på 35,5 % selv om vi tror denne vil 
gå kraftig ned. 

Kundeanskaffelseskostnad (CAC) - Hva koster det oss å få nye abonnenter?
Vi antar en kundeanskaffelseskostnad (CAC) på 269 kr etter emisjonen. Dette er lavere enn 290 kr som vi har hatt så langt. Her gjelder også det at vi har prøvd og 
feilet på noen metoder, og kommet fram til hva som fungerer veldig godt.

Utland
Eiere som kommer inn i denne emisjonen blir eiere i eventuelle nye selskaper vi danner i Sverige og eller Danmark. Når likviditeten vår stabiliserer seg vil vi 
utforske markedet for Altså i Sverige 2022 med mål om lansering i 2023/2024.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder og sjefredaktør, Ida Eliassen-Coker, på e-post ida@altsa.no. 
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