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HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) 

Oktober - december 2015 
� Nettoresultat av valutahandel: 5,9 % (-2,3 %).  

� Rörelseresultat: -94 tkr (-207 tkr). 

� Finansiella intäkter minus kostnader: -11 tkr (21 tkr). 

� Resultat före skatt: -94 tkr (-186 tkr). 

Juli - december 2015 
� Nettoresultat av valutahandel: 8,1 % (96,8 %). 

� Rörelseresultat: 8 tkr (63 tkr). 

� Finansiella intäkter minus kostnader: 7 tkr (11 tkr). 

� Resultat före skatt: -171 tkr (74 tkr). 

VD Kommentar 
Under kvartalet uppgick nettoresultatet av valutahandeln till 5,9 % av förvaltat kapital.  

NAV kursen den 31 december uppgick till 345,7 vilket är en uppgång med 245,7 % efter 63 

månaders handel. Styrelsen bedömer att det finns goda möjligheter för lönsam valutahandel 

även framöver.  

Såsom meddelats i FXI:s pressreleaser pågår diskussioner om att FXI skall vara advisor till en 

nystartad valutafond. Härtill förs diskussioner om förvärv av handelssystemet Genova FX. 

Valutamarknaden 
Perioden har präglats av stora valutarörelser i valutaparet EUR/USD som medfört att 

handelsresultatet för perioden varit tillfredsställande. 
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Handelsresultat 
Nettoresultatet av valutahandel under perioden uppgår till 5,9 %.  

Resultat av valutahandel okt-15 nov-15 dec-15 
Period Räkenskapsår 

(okt-dec) (sedan 2015-07-01) 

Ingående NAV(1) 326,4 332,9 341,7 
 

319,8 

Utgående NAV 332,9 341,7 345,7 
 

345,7 

Nettoresultat av valutahandel (2) 1,9% 2,7% 1,2% 5,9% 8,1% 

(1) NAV beräkning används bland annat av fonder för att beräkna andelsvärden. FXI använder beräkningen för att ge konstanta 

procentuella andelsresultat oavsett om insättningar eller uttag har skett under perioden. NAV värdet uppgår till 100 den 1 juli 
2010. 

(2) Beräkningen av NAV baseras på resultat av valutahandel efter avdrag för courtage och övriga transaktionskostnader. 

 

Nettoresultatet av valutahandeln sedan 1 juli 2010 är 245,7%. Bolagets bedömning är att 

valutahandeln fungerar väl.  

Övriga väsentliga händelser under perioden 
Inga väsentliga händelser har skett under perioden. 

Kommentarer till bokslutsperioden 
Tillämpade redovisningsprinciper följer senast upprättade årsredovisning. Bolagets resultat- 

och balansräkning har inte granskats av bolagets revisor. 
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Resultaträkning 
Värden angivna i TSEK 

 

Not 2015-10-01 2014-10-01 2015-07-01 2014-07-01 

  2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Nettoresultat av valutahandel 1 5 -18 8 350 

    

Övriga intäkter 60 0 60 0 

Löpande kostnader 2 -148 -189 -246 -287 

Rörelseresultat   -83 -207 -178 63 

    

Finansiella intäkter och kostnader 3 -11 21 7 11 

Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader -94 -186 -171 74 

    

Resultat före skatt   -94 -186 -171 74 

    

Skatt     

Periodens resultat   -94 -186 -171 74 

Noter 

1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader. 

2. Revisionskostnader och andra kostnader som inte är direkt relaterade till valutahandeln. 

3. Räntekostnader och kursvinst eller kursförlust som uppstår när utländska konton redovisas i SEK. 

Balansräkning 
Värden angivna i TSEK 

 

TILLGÅNGAR Not 2015-12-31 2015-10-01 2015-07-01 

Immateriella anläggningstillgångar 160 98 89 

Materiella anläggningstillgångar     

Finansiella anläggningstillgångar     

Kortfristiga fodringar 46 88 192 

Kassa och bank   1 280 2 177 1 708 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 486 2 363 1 989 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital 335 715 466 

Långfristiga skulder     

Kortfristiga skulder   1 151 1 649 1 524 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 486 2 364 1 990 

Antal aktier vid periodens utgång är 2 551 780 st. 
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Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport 201501 - 201503 12 april 2016 

Bokslutskommuniké 2015 / 2016 31 augusti 2016 

 

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

bolaget står inför. 

-------- 

FX International AB (publ) bedriver valutaspekulation genom användande av datorstyrd 

algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital. All 

valutaspekulation innebär risker som kan medföra att bolagets egna kapital helt eller delvis går 

förlorat. Bolagets driftskostnader har inskränks till att upprätthålla legala krav på 

verksamheten. Bolaget har inte behov av lokaler eller anställda. Bolagets har en 

utdelningspolicy som innebär att 75 % av bolagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna. 

Aktieägarna kommer löpande att erbjudas återinvestera erhållen utdelning i bolaget. 

 

Helsingborg den 2015-01-12 

Lars Eriksson, VD 

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Lars Eriksson, VD   Johan Wiklund, styrelseordförande 

Tel: +46 (0)709 68 10 04   Tel: +46 (0) 708 14 28 28 

E-post: lars.eriksson@fxi.se   E-post: johan.wiklund@fxi.se 

 

 


