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VD har ordet
Det känns riktigt bra att vara tillbaka som VD för det bolag som jag varit med och grundat. Den nya
strukturen i FastOut ger oss en större möjlighet att fatta effektiva beslut för nya marknader. Med
tidigare VD på plats i USA ökar sannolikheten att kunna hitta rätt väg för en satsning på en marknad
som såklart är en av de intressantaste för oss som techföretag inom VR och drönarfoto.
Personligen är jag fullständigt övertygad om att vi har rätt modell för verksamheten och att vid rätt
uppskalning ser vi också lönsamheten komma. Samtidigt måste vi fortsätta ambitionen för tre
huvudsakliga områden; enkla digitala köp av FastOuts produkter, etablering nya huvudmarknader och
inte minst nya segment som vid sidan av vår starka ställning inom fastighetsmäklarbranschen. Turism,
bygg- och anläggning och den kommersiella fastighetssektorn är bara några exempel där vi kan flytta
fram positionerna.
På produktsidan har vi fortsatt utvecklingen av våra befintliga tjänster för att vässa dem och öka såväl
nytta som användarvänlighet för kunderna. Det gäller till exempel utvecklad hantering av stillbilder i
VR-tourer, bättre möjlighet att skapa egna landningssidor för 360°-tourer för att kunna exponera
budskap och fortsatt utveckling av enkla köp av tjänster online.
Aktiviteten på den svenska bostadsmarknaden har gjort en tydlig inbromsning i spåren av nya
amorteringsregler. Med många fastighetsmäklare bland FastOuts kunder gör det att vi inte är
opåverkade. Takten i antalet nytecknade månadsabonnemang minskar något, även om minskningen
också är kopplad till mindre aktivitet under sommarmånaderna.
Våra abonnemangsintäkter växer därför inte med samma hastighet i Sverige och det är ännu ett skäl att
lägga ytterligare kraft på såväl geografisk expansion som nya segment. Mer resurser läggs därför i till
exempel Spanien och som nämnts också i USA. FastOuts återkommande abonnemangsintäkter ligger
på omkring 450 000 kronor i månaden.
Vi har under sommaren fotograferat av stora delar av Los Angeles med 360°-vyer, i ett första steg, för
att bygga upp bildbanken för strategiska områden i USA. Sedan mitten av augusti är vi också
etablerade på plats för att lägga grunden för och utvärdera FastOuts närvaro i USA. Det arbetet är
intensivt och vi ser fram emot att verkligen ta oss in på världens hetaste marknad för VR och
drönarfoto.
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Samtidigt fortsätter vi att öka intäkterna och förbättra resultatet. Bolagets totala intäkter landade under
det första halvåret på 3,9 miljoner kronor, vilket är en kraftfull förbättring jämfört med samma period
förra året, då motsvarande siffra var 2,6 miljoner kronor. Även på resultatnivå sker fortsatta
förbättringar. Förlusten minskade kraftigt, från 3,8 till 2,1 miljoner kronor under första halvåret,
jämfört med samma period i fjol. Tittar man på det andra kvartalet enbart är förbättringarna för såväl
intäkter som resultat också kraftiga jämfört med andra kvartalet i fjol.
Sammantaget pekar det mesta åt rätt håll även om vi vill betydligt mer. Produktmässigt är vi i linje med
våra egna högt ställda förväntningar vilket är en förutsättning för att kunna växla upp såväl egna
säljprocesser som att effektivare aktivera kunder via våra digitala säljkanaler.

Håkan Lindgren
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB
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Finansiell översikt
KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2018
Totala intäkter uppgick till 3,9 MSEK (2,6)
Rörelseresultatet uppgick till -2,1 MSEK (-3,8)
Periodens resultat uppgick till -2,1 MSEK (-3,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,07)
Siffror inom parentes avser första halvåret 2017.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 2 2018
Totala intäkter uppgick till 2,0 MSEK (1,5)
Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-1,7)
Periodens resultat uppgick till -1,0 MSEK (-1,7)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,03)
Siffror inom parentes avser kvartal 2 2017.
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ANTAL AKTIER
Bolaget har per 2018-06-30, 67 383 588 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport tre 2018
Bokslutskommuniké 2018

2018-10-30
2019-02-28

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.06.30)
●
●
●

●
●

●

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.
FastOuts kunder i Spanien kan sedan i april exponera sina VR-tourer på Schibstedägda bostadssajten
Habitaclia. Habitaclia är en av de ledande bostadssajterna i medelhavsområdet med omkring 5,5
miljoner besökare varje månad.
FastOut lanserade i april tre nya produktsidor för att öka den digitala försäljningen.
FastOuts tidigare VD Alexander Greidinger kommer att leda bolagets nästa steg med att utvärdera en
USA-satsning. Därför lämnade han posten som VD den 1 juni i år. Storägaren och tidigare VD:n Håkan
Lindgren tar över VD-rollen.
FastOut har fått i uppdrag av Åre 2019 AB att leverera 360° drönarvyer och VR-tour av Åre by och
VM-arenan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
●

FastOut har fotograferat stora delar av Los Angeles med tusentals 360°-vyer.

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
Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 3 065 tkr, vilket är en förbättring med 112 procent jämfört
med samma period 2017. Ökningen beror till stor del på nya abonnemangsintäkter.
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Övriga externa kostnader och handelsvaror, vilka avser utvecklingskostnader för IT-plattformen, uppgick
tillsammans till 2 771 tkr för första halvåret 2018, jämfört med 3 499 tkr för samma period 2017.
Personalkostnaderna ökade med 269 tkr jämfört med första halvåret 2017.
Rörelseresultatet för första halvåret 2018 förbättrades med 1 628 tkr och landade på -2 123 tkr jämfört med -3
751 tkr samma period 2017.

BALANSRÄKNING
De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 4 942 tkr (4 629 tkr) per den 30 juni 2018, vilka består av
aktiverat arbete för utveckling av IT-plattformen samt goodwill som uppstått i samband med förvärvet av FastOut
AB. Goodwill och balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över fem år.
Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 2 643 tkr (2 999 tkr) vid periodens utgång. Tillgångarna består främst
av kassa och bank på 1 854 tkr (770 tkr) och kundfordringar på 527 tkr (406 tkr).
FastOuts egna kapital uppgick per 2018-06-30 till 6 332 tkr (6 278).
Kortfristiga skulder per 2018-06-30 på totalt 1 253 tkr (1 351 tkr) utgörs av skulder till leverantörer på 526 tkr
(189 tkr), upplupna kostnader på 410 tkr (68 tkr) samt övriga skulder på 318 tkr (208 tkr) avseende till största del
sociala avgifter och moms.
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Koncernens Resultaträkning och Balansräkning
RESULTATRÄKNING

TKR

APR JUN 2018

APR - JUN
2017

JAN - JUN
2018

JAN - JUN
2017

JAN - DEC
2017

INTÄKTER
NETTOOMSÄTTNING

1 598,4

1 019,9

3 065,4

1 446,9

4 309,5

AKTIVERAT ARBETE
FÖR EGEN RÄKNING

388,6

461,2

753,6

1 107,1

2 324,4

ÖVRIGA
RÖRELSEINTÄKTER
SUMMA INTÄKTER

20,5

-

113,3

-

-

2 007,5

1 481,1

3 932,3

2 554,0

6 633,9

HANDELSVAROR

-555,4

-641,9

-961,5

-1 400,1

-3 225,8

EXTERNA KOSTNADER

-866,5

-993,4

-1 809,6

-2 099,0

-3 905,2

PERSONALKOSTNADER

-1 135,1

-1 191,0

-2 407,2

-2 138,5

-5 308,3

-447,1

-347,4

-876,8

-667,0

-1 449,0

-3 004,1

-3 173,7

-6 055,1

-6 304,6

-13 888,3

-996,6

-1 692,6

-2 122,8

-3 750,8

-7 254,4

-3,9

-19,3

-8,8

-26,5

-53,9

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER
SKATT

-1 000,5

-1 711,9

-2 131,6

-3 777,2

-7 308,3

-

-

-

-

-

PERIODENS RESULTAT

-1 000,5

-1 711,9

-2 131,6

-3 777,2

-7 308,3

-0,01

-0,03

-0,03

-0,07

-0,13

RÖRELSENS KOSTNADER

AVSKR. INVENTARIER
& GOODWILL
SUMMA RÖRELSENS
KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA
INTÄKTER OCH
KOSTNADER

RESULTAT PER AKTIE
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BALANSRÄKNING

TKR

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

844,6

1 227,0

1 035,8

BALANSERADE
UTVECKLINGSUTGIFTER

4 097,5

3 402,0

4 028,6

SUMMA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

4 942,1

4 629,0

5 064,4

527,4

406,4

424,0

32,5

1 780,8

1 001,3

228,6

42,0

279,5

KASSA OCH BANK

1 854,6

770,2

3 066,8

SUMMA
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

2 643,1

2 999,4

4 771,6

SUMMA TILLGÅNGAR

7 585,2

7 628,4

9 836,0

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
GOODWILL

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
KUNDFORDRINGAR
ÖVRIGA FORDRINGAR
FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER
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FORTS. BALANSRÄKNING

TKR

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

3 369,2

2 815,1

2 890,1

-

1 500,0

6 743,7

24 777,8

17 125,3

18 550,3

-21 815,3

-15 162,7

-19 663,5

6 331,7

6 277,8

8 520,6

CHECKRÄKNING

-

500,0

-

SKULD TILL KREDITINSTITUT

-

385,2

-

LEVERANTÖRSSKULDER

525,6

189,2

309,0

ÖVRIGA SKULDER

318,3

207,9

475,6

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBET. INTÄKTER

409,6

68,3

530,8

SUMMA SKULDER

1 253,5

1 350,7

1 315,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

7 585,2

7 628,4

9 836,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
AKTIEKAPITAL
PÅGÅENDE NYEMISSION
ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL
ANNAT EK INKL PERIODENS
RESULTAT
SUMMA EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER

KORTFRISTIGA SKULDER
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Redovisnings- och värderingsprinciper
KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD
Per 180630 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 dotterbolaget 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 september 2016.

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 2018-08-28
Håkan Lindgren, VD & ledamot

Joakim Stenberg, ledamot

Martin Tall, ledamot

Thomas Edselius, Styrelseordförande & ledamot
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KONTAKT

MARKNADSPLATS

FastOut Int AB

Spotlight

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 28
augusti 2018.
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