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VD har ordet  

Som teknikbolag med benen i två heta och snabbväxande branscher som VR och drönare vill FastOut alltid 
snabbare framåt. Nu har vi ett bättre läge än någonsin att höja blicken och öka ambitionsnivån. 
 
2017 blev året då vi lanserade FastOut VR med en ny stark abonnemangsmodell som skapar stadigt ökande 
intäkter för FastOut. Den nya modellen sjösattes under våren 2017 och blev snabbt en populär tjänst bland både 
svenska och utländska mäklarkontor då den kombinerar FastOut VR med drönarvyer. Försäljning av 
abonnemangen ökade stadigt under året och står nu för majoriteten av intäkterna. Modellen dämpar också tidigare 
säsongseffekter och ger betydligt mer förutsägbara intäktsflöden. Den skapar helt enkelt en högre stabilitet för 
FastOut.  
 
Att som ett bolag med stora tillväxtambitioner tvingas brottas med konsekvenserna från drönardomen i oktober 
2016 var krävande då det lamslog vår verksamhet i nästan ett halvår. Det är nu lagt bakom oss och jag kan lova att 
framtidsutsikterna för FastOut känns positivare än någonsin. Konsekvenserna från domen visade sig också bli en 
renande process som ledde oss till den nya produkten FastOut VR och en helt ny digital strategi.  
 
Första steget i den nya digitala strategin lanserades nu i januari. Först ut blev vår nya globala modell och 
landningssida riktad till världens alla drönarpiloter. Plattformen öppnades upp och vem som helst kan nu registrera 
ett pilotkonto och börja flyga med FastOuts pilotapp och få tillgång till webbplattformen med full funktionalitet 
för att skapa VR-upplevelser. Begränsningen för en gratisanvändare är att endast en länk kan publiceras och delas.  
 
Det andra steget inom ramen för den nya digitala strategin var en konsumentprodukt som lanserades via hitta.se. 
Hitta.se, som har tillgång till en stor andel av FastOuts drönarvyer, har omkring 120 000 besökare varje månad 
som använder just drönarvyerna. På respektive drönarvy finns numera en knapp som länkas till ett nytt flöde hos 
FastOut där besökarna får möjlighet att skräddarsy och köpa en högupplöst stillbild av vald vy. Det krävs bara ett 
betalkort för att slutföra ett köp och all leverans sker digitalt utan manuell handpåläggning från FastOut.  
 
Tredje produkten ut inom ramen för den digitala strategin blev FastOut VR för fotografer. Med nya modellen och 
landningssidan har vi också öppnat upp webbplattformen och appen FastOut VR till världens alla fotografer. Alla 
med en VR-kamera som stöds av appen FastOut VR kan nu använda FastOuts teknik och börja skapa VR-tourer 
samt områdesbilder i 360° från marknivå. På samma sätt som med pilotmodellen så är begränsningen för en 
gratisanvändare att endast en länk kan publiceras och delas.  
 
Vår ambition med den nya digitala strategin är att ta vara på den enorma möjlighet det innebär för ett bolag som 
FastOut, som har en stark IT-plattform som ligger i framkant, och verkar i två snabbväxande branscher med 
drönare och VR. Därför är det mycket viktigt att locka så många som möjligt med en attraktiv modell. Tanken 
med den enkla registreringen, en gratisversion med full funktionalitet och de tydliga abonnemangsnivåerna är att 
lättare konvertera nya användare till betalande kunder likt den beprövade modellen (Attract - Engage - Convert). 
 
Mycket mer är under utveckling av vårt tekniska team. Produkter / tjänster i linje med den nya digitala strategin 
som under 2018 ska finnas på FastOuts hemsida är: 
 

- FastOut Pilot till världens drönarpiloter (lanserad) 
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- FastOut VR till världens fotografer (lanserad) 
- Möjlighet att skräddarsy och digitalt köpa högupplösta stillbilder från befintlig bildbank via kortbetalning 
- Möjlighet att skräddarsy och digitalt köpa interaktiva 360° drönarvyer från befintlig bildbank via 

kortbetalning 
- Möjlighet att enklare lägga en beställning på unika drönartjänster från piloter i FastOuts nätverk  

 
Vi vet att vi är på rätt väg här, även om det kommer att krävas tålamod för att få genomslag för vår nya digitala 
satsning och globala spridning. Med växande intäkter från det vi kallar för enterpriseabonnemang, fler kundunika 
beställningar från befintliga kunder samt den nya digitala strategin med dess enorma potential så rör vi oss 
närmare operativ lönsamhet i bolaget.  
 
Den genomförda nyemission gav också två viktiga beståndsdelar. Nya resurser i form av ca 6,7 miljoner kronor 
(före emissionskostnader) för att kunna ta vår modell och vision flera steg närmare lönsamhet och starkare tillväxt. 
Det stora förtroende som befintliga och nya aktieägare visat oss har även ett stort värde.  
 
Med ökat fokus på digital strategi och skalbarhet ser vi också betydligt lägre kostnader för försäljning, vilket 
såklart förbättrar den underliggande lönsamheten. 
 
Givet den positiva trenden är vi säkra på att vi har rätt riktning, tjänster och modeller. Däremot kan vi inte annat 
än vara missnöjda med att vi inte klarat att leverera en starkare tillväxt samt ett starkare resultat än vi gjort från 
2016 till 2017. Då är det en klen tröst att vi har en del uppenbara engångshändelser som vi skulle kunna huka oss 
bakom.  
 
För helåret 2017 ökade intäkterna med 10 procent från ca 6 miljoner till 6,6 miljoner kronor jämfört med 2016. 
Men om vi tittar på det sista kvartalet för året är siffrorna desto mer glädjande. Det fjärde kvartalet 2017 var 
intäkterna närmare 2,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört mot kvartal 4 under 2016 med 52 procent.  
 
Med det sagt och levererat ser vi framåt med större ambitioner och bättre möjligheter att förverkliga vår vision att 
bli ett globalt tillväxtföretag inom VR och drönare. 
 
 
Alexander Greidinger 
Verkställande Direktör 
FastOut Int. AB 
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Finansiell översikt 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2017 
Totala intäkter uppgick till 2,2 MSEK (1,4)  
Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-2,2) 
Periodens resultat uppgick till -2,0 MSEK (-2,3)  
Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,04) 
 
Siffror inom parentes avser kvartal 4 2016. 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI-DECEMBER 2017 
Totala intäkter uppgick till 6,6 MSEK (6,0) 
Rörelseresultatet uppgick till -7,3 MSEK (-6,3) 
Periodens resultat uppgick till -7,3 MSEK (-6,4) 
Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,11) 
 
Siffror inom parentes avser perioden januari-december 2016. 
 
ANTAL AKTIER 
Bolaget har per 2017-12-31, 57 802 907 aktier. 
 
FÖRSLAG TILL UTDELNING 
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2017. Bolaget har som ambition att i framtiden 
lämna utdelning till aktieägarna. 
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KOMMANDE RAPPORTER 
Delårsrapport ett 2018 2018-04-27  
Delårsrapport två 2018 2018-08-28  
Delårsrapport tre 2018 2018-10-30 
 
ÅRSSTÄMMA 
Årsstämma planeras till den 16 maj 2018 i Bolagets lokaler på Karlavägen 40 i Stockholm. Årsredovisningen                
kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets hemsidor från den 25 april 2018. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2017.01.01 - 2017.12.31) 
● Finlands största bostadssajt Etuovi.com gick i januari live med 360° drönarvyer från FastOut. 
● FastOut meddelade i februari att bolaget expanderar verksamheten till Portugal med första kunden 

signerad. 
● FastOut fick den 15 februari godkänt från Länsstyrelsen att återuppta drönarfoto i Stockholms län i 

enlighet med Kameraövervakningslagen. 
● FastOut fick i mars nationellt tillstånd från Länsstyrelsen för att flyga och fota med drönare i hela Sverige 

i enlighet med kameraövervakningslagen. 
● FastOut lanserade i mars en unik VR-produkt för massmarknaden för att enkelt, billigt och snabbt skapa 

360° VR-upplevelser. 
● FastOut anställde i mars Jonas Petrini Jaldeborg som ny försäljningschef. Han har en lång bakgrund inom 

försäljning och har också varit Country Manager för Hästens Sängar.  
● FastOut kontrakterade en första återförsäljare i Indonesiens huvudstad Jakarta i maj.  
● FastOut kommunicerade i maj samarbete med den japanska elektronikkoncernen Ricoh. Ricoh levererar 

bland annat VR-kameran som säljes med FastOut VR. 
● Joakim Stenberg valdes på årsstämman i maj till ny styrelseledamot i FastOut Int AB.  
● FastOut tecknade i maj avtal med sina första mäklarkontor i Finland för produkten FastOut VR. 
● FastOuts kund Hitta.se investerade i juni i access till fördubblat antal drönarvyer. Det innebär att 

besökarna på Hitta.se kommer att kunna ta del av fler än 16 000 olika 360° drönarvyer när projektet är 
slutfört. 

● FastOut tog genom två riktade nyemissioner i juni in dels 1 miljon SEK från IT-investeraren Jonas 
Litborn och dels ytterligare 500 000 SEK från Bridge 140 AB, som investerar i teknikbolag.  

● I juni kom beskedet att från och med 1 augusti 2017 blir det tillåtet att flyga med kameraförsedda drönare 
utan att först söka tillstånd under kameraövervakningslagen, efter ett beslut i riksdagen. Lagändringen är 
en seger för den växande drönarbranschen i Sverige.  

● FastOut meddelade i juli att mäklarkunder som använder FastOut nu kan få sina VR tourer publicerade 
på Hemnet. 

● Under juli meddelades att flera nya avtal tecknas på Costa Blanca kusten i Spanien. 
● I augusti släppte bolaget en uppdaterad app mot drönarpiloter. 
● Bolaget lanserade i september en strategisk digital satsning för snabbare tillväxt. 
● Under september uppdaterade FastOut marknaden om sin tillväxt i återkommande abonnemangsintäkter. 
● I oktober meddelade FastOut att bildbanken med 360° vyer på Costa Blanca-kusten utökas. 
● Bolaget meddelade i början av oktober att man ska genomföra en företrädesemission. 
● FastOut fick i oktober en större beställning från Gran Canaria. 
● FastOut meddelade att man genomför ett testprojekt i USA i slutet på oktober. 
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● Ny reklamfilm för drönarentusiaster presenterades i slutet av oktober. 
● FastOut meddelade i början på november att företrädesemissionen blev fulltecknad.  
● I mitten av november fick FastOut publicitet i USA för sitt testprojekt. 
● FastOut meddelade i mitten av december att intäkter från abonnemang passerar 420 000 kr i månaden. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG  
● FastOut lanserade i januari en ny global modell för drönarpiloter. 
● I början av februari lanserade FastOut en konsumentprodukt där det blir möjligt att köpa högupplösta 

stillbilder från FastOuts bildbank. 
● Under februari lanserades även en ny modell för appen FastOut VR mot konsumenter. 

 

STÄLLNING GENTEMOT MODERBOLAGET 

Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning samt resultat och 
sålunda avser alla siffror och kommentarer koncernen. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även 
andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik. 

 

RESULTATRÄKNING 

Finansiell utveckling perioden 1 oktober - 31 december 2017 

Bolagets nettointäkter för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 1 593 tkr, vilket är en ökning med 729 tkr jämfört med 
samma period 2016. Till skillnad från fjärde kvartalet 2016, där en stor del av intäkterna var av engångskaraktär, 
så har bolaget under det fjärde kvartalet 2017 en stor del av sina intäkter från abonnemang, vilket är av strategisk 
vikt för bolaget.  

Övriga externa kostnader och handelsvaror, vilka bland annat avser utvecklingskostnader för IT-plattformen, 
uppgick tillsammans till 1 823 tkr för det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 1 937 tkr för samma period 2016. 
Personalkostnaderna har ökat med 422 tkr under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016, detta 
beror i huvudsak på att bolaget numera bokar upp sin semesterlöneskuld per årsskiften.  

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017 blev -1 950 tkr jämfört med -2 236 tkr samma period 2016.  

 

Finansiell utveckling perioden 1 januari - 31 december 2017 

Bolagets nettointäkter för 2017 uppgick till 4 309 tkr, vilket är en ökning med 180 tkr jämfört med motsvarande 
period 2016. 

Övriga externa kostnader och handelsvaror, vilka bland annat avser utvecklingskostnader för IT-plattformen, 
uppgick tillsammans till 7 130 tkr för 2017, jämfört med 5 739 tkr för samma period 2016. De ökade kostnaderna 
förklaras framförallt av ökade utvecklingskostnader för lansering av appen FastOut VR, ny app för anslutna 
piloter, inköp av VR-kameror till kunder, utbyggnad av bildbank samt advokatkostnader i samband med 
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drönarförbudet. Personalkostnaderna har minskat med 253 tkr under 2017 jämfört med samma period 2016, detta 
beror främst på att bolaget anpassat organisationen för att parera effekten från drönardomen.  

Rörelseresultatet för 2017 blev -7 254 tkr jämfört med -6 303 tkr samma period 2016.  

 

BALANSRÄKNING  

Anläggningstillgångarna uppgår till 5 064 tkr per den 31 december 2017, en ökning med 727 tkr jämfört med 31 
december 2016. Dessa består framförallt av kostnader för utveckling av IT-plattformen och goodwill som uppstått 
i samband med förvärvet av FastOut AB. Goodwill och balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över fem år. 

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 4 772 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kassa 
och bank på 3 067 tkr, övriga fordringar på 1 001 tkr och kundfordringar på 424 tkr.  

FastOuts egna kapital uppgick per 2017-12-31 till 8 521 tkr.  

Kortfristiga skulder per 2017-12-31 på totalt 1 315 tkr utgörs främst av skulder till leverantörer på 309 tkr, 
upplupna kostnader på 531 tkr samt övriga skulder på 476 tkr avseende främst sociala avgifter och moms.  
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Koncernens Resultaträkning och Balansräkning  

RESULTATRÄKNING  

 

TKR OKT-DE
C 2017  

OKT-DEC 
2016 

JAN-DEC 
2017 

JAN-DE
C 2016 

INTÄKTER     

NETTOOMSÄTTNING 1 593,1  864,7 4 309,5 4 129,9 

AKTIVERAT ARBETE 
FÖR EGEN RÄKNING 

584,9 570,2 2 324,4 1 856,3 

SUMMA INTÄKTER 2 178,0 1 434,9 6 633,9 5 986,2 
RÖRELSENS KOSTNADER      

HANDELSVAROR -939,1 -606,0 -3 225,8 -1 951,0 

EXTERNA KOSTNADER -882,9 -1 331,0 -3 905,2 - 3 788,3 

PERSONALKOSTNADER -1 900,6 -1 479,0 -5 308,3 -5 561,3 

AVSKR. INVENTARIER & 
GOODWILL 

-405,5 -255,4 -1 449,0 -988,5 

SUMMA RÖRELSENS 
KOSTNADER 

-4 128,1 -3 671,4 -13 888,3 -12 289,1 

RÖRELSERESULTAT -1 950,1 -2 236,5 -7 254,4 -6 302,9 

     
FINANSIELLA 
INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

-18,9 -18,1 -53,9 -68,2 

RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER 

-1 969,0 -2 254,6 -7 308,3 -6 371,1 

SKATT - - - - 
    

PERIODENS RESULTAT -1 561,4 -2 254,6 -7 308,3 -6 371,1 
RESULTAT PER AKTIE -0,03  -0,04 -0,13 -0,11 
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BALANSRÄKNING  

 

TKR  2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

   

GOODWILL  1 035,8 1 418,2 

BALANSERADE 
UTVECKLINGSUTGIFTER 

 4 028,6 2 770,8 

MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

   

BILAR OCH ANDRA 
TRANSPORTMEDEL 

 - 148,3 

SUMMA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 5 064,4 4 337,3 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

KORTFRISTIGA FORDRINGAR     

KUNDFORDRINGAR  424,0 195,7 

FÖRSKOTT TILL LEVERANTÖR  - 21,3 

ÖVRIGA FORDRINGAR  1 001,3 432,4 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

 279,5 60,6 

KASSA OCH BANK  3 066,8  5 062,7 

SUMMA 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

 4 771,6 5 772,8 

SUMMA TILLGÅNGAR  9 836,0 10 110,1 
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FORTS. BALANSRÄKNING 

 

TKR  2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

EGET KAPITAL     

AKTIEKAPITAL  2 890,1 2 815,1 

PÅGÅENDE NYEMISSION  6 743,7 - 

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL  18 550,3 17 125,3 

ANNAT EK INKL PERIODENS 
RESULTAT 

 -19 663,5 -11 389,4 

SUMMA EGET KAPITAL  8 520,6 8 551,1 

   
LÅNGFRISTIGA SKULDER    

CHECKRÄKNING  - 500,0 

SKULD TILL KREDITINSTITUT  - 118,5 

   

KORTFRISTIGA SKULDER    

LEVERANTÖRSSKULDER  309,0 150,4 

ÖVRIGA SKULDER  475,6 492,8 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBET. INTÄKTER 

 530,8 297,3 

SUMMA SKULDER  1 315,4 1 559,0 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

  
9 836,0 

 
10 110,1 
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KASSAFLÖDESANALYS 

 

TKR   JAN-DEC 2017 JAN –DEC 2016 
Kassaflöde från den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster   -7 308,3 -6 371,1 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     
  Avskrivningar och nedskrivningar   1 449,0 988,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

   
-5 859,4 

 
-5 382,6 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

   Förändring av fordringar   919,4 234,5 

   Förändring av rörelseskulder   -730,5 -1 346,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -5 670,5 -6 494,3 

Investeringsverksamheten     

   Förvärv av materiella anläggningstillgångar   - -148,3 

   Förvärv av immat. anläggningstillgångar   -2 324,4 -1 856,3 

   Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   - 200,0 

  Försäljning av anläggningstillgångar    148,3 14,1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 176,1 -1 790,4 

Finansieringsverksamheten     

   Nyemission   6 469,2 9 873,7 

   Förändring av lån   -618,5 -177,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   5 850,7 9 695,9 
    

Årets kassaflöde   -1 996,9 1 411,2 
Likvida medel vid årets början   5 065,7 3 651,6 
Likvida medel vid årets slut   3 066,8 5 062,7 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD  
Per 171231 var bolaget FastOut AB dotterbolag.  
 
REDOVISNINGSMETOD K3 PRINCIPEN 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar           
och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna.                
Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens             
egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter                
det att dessa bolag förvärvats.  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella           
nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för           
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över             
tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande. Inventarier, verktyg, installationer och goodwill skrivs av över 5 år. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna 
förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte 
kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget 
innan en investering görs i bolaget. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till 
tidigare publicerat memorandum offentliggjort i oktober 2017. 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.  

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av 
Bolagets verksamhet. 

 
Styrelsen, Stockholm 2018-02-27 
 
 
Alexander Greidinger, VD & ledamot Joakim Stenberg, ledamot 
 
 
Håkan Lindgren, ledamot Thomas Edselius, Styrelseordförande & ledamot 
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  JANUARI - DECEMBER 2017 

 
 

KONTAKT MARKNADSPLATS 

FastOut Int AB Aktietorget 

Karlavägen 40 Aktien handlas under kortnamnet FOUT 

med ISIN-kod SE0007525738 

114 49 Stockholm Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm 

+46 (0)730 911 211 +46 (0)8-511 68 000 

 

KONTOFÖRANDE INSTITUT 

Euroclear Sweden AB 

Klarabergsviadukten 63 

111 64 Stockholm 

+46 (0)8-402 90 00 

 

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 27 
februari 2018. 
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