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VD har ordet 

 
FastOut har visat att företagets modell fungerar väl, att vår teknik håller hög klass och våra produkter och tjänster 
kan skalas globalt. Vi är dock inte nöjda med hur vi klarat våra egna tillväxtmål. Därför har styrelse och ledning 
beslutat att från och med 1 november sätta bolagets främsta fokus på att snabbare nå positivt kassaflöde och 
lönsamhet.  
 
Det innebär att vi ålägger oss själva att nå ett positivt kassaflöde redan under första kvartalet 2019. Beslutet är 
strategiskt en ändring av kursen då vi under en tid koncentrerar oss på en något mindre men lönsam tillväxt. Det 
kommer att öka såväl trovärdighet som tillit till FastOut och bidrar till att vi gör bedömningen att bolaget klarar 
sig utan ytterligare kapitaltillskott med nuvarande verksamhet och inriktning. Samtidigt hålls en strikt 
kostnadskontroll och fokus på lönsamma projekt. 
 
På produktsidan är det framförallt två delar som jag vill lyfta fram.  
 
1. Förbättrad app för drönarpiloter. 
 
Vi har under hösten utvecklat och lanserat en uppdaterad version av appen Fastout Pilot. Det har vi gjort för att 
bland annat anpassa den till nya modeller från tillverkaren DJI. Med nya versionen blir det ännu enklare att ta en 
360° panorama med sin drönare. Nu kan man genom ett knapptryck ta en 360° panorama på en bestämd höjd och 
där bilderna automatiskt förs över till sin iOS-enhet och därifrån kan laddas upp direkt till sitt konto i FastOuts 
moln. Det går snabbare och är enklare än någonsin att skapa en panoramabild med FastOuts applikation. 
 
2. Anpassning till Facebooks nya VR-glasögon. 
 
Vi har påbörjat arbetet med en ny VR-app för de nyligen lanserade VR-glasögonen Oculus Go. Samtliga VR 
tourer från FastOuts IT plattform kommer automatiskt kunna konverteras till Oculus Go både offline och online. 
Oculus Go ägs av Facebook och är tänkta att bli en del av VR-genombrottet på konsumentmarknaden. Extra 
roligt är att produkten lanseras i samarbete med Fastighetsbyrån Utland som kommer rulla ut produkten till 
omkring 90 procent av kontoren i Spanien och Portugal. 
 
I samband med justeringen av strategin mot lönsam tillväxt utvärderar vi också den intressanta marknaden i USA, 

där vi varit på plats under några månaders testperiod för  att skapa rätt beslutsunderlag. USA är en jättemarknad 

med ett stort och snabbt växande intresse för VR och drönare. Nu görs en analys av möjligheterna i USA som 

underlag till styrelsen för att kunna överväga en långsiktig etablering.  

 

Vi har lärt oss mycket om marknaden, prissättning, konkurrenter och regelverk för att kunna göra en rättvis 

bedömning. Vi har hittat nya samarbeten och skapat kontakter som mycket väl kan bli strategiska partnerskap på 

längre sikt. Det råder ingen tvekan om att marknaden är het och mycket intressant för FastOut, men för att 

etablera bolaget på längre sikt krävs i nästa steg ett dedikerat amerikanskt bolag med egen personalstyrka på 

plats. Det kräver i sin tur ett kapital, som idag inte finns inom FastOut. Med den den nya lönsamhetsstrategin 
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kommer en fullskalig etablering i USA att behöva hanteras separat ur finansieringsperspektiv och därför kommer 

beslutet att tas i ett skede när bolaget har stabilt lönsam tillväxt. I samband med att utvärderingen av USA nu är 

klar kommer den tidigare VD:n istället att gå in i en rådgivande roll till FastOut. 

 

Resultatmässigt har vi hittills i år noterat en klar förbättring jämfört med förra året. Nettoomsättningen för januari 

till september blev 4,7 Mkr, vilket kan jämföras med 2,7 Mkr motsvarande period förra året. Resultatet förbättras 

också kraftigt, från minus 5,3 Mkr till minus 3,2 Mkr.  

 

För årets tredje kvartal ökar nettoomsättningen till 1,5 Mkr (1,3 Mkr motsvarande period förra året) och resultatet 

stannar vid minus 1,1 Mkr (minus 1,6 Mkr motsvarande period förra året). 

 

Vi fortsätter att förbättra omsättning och resultat men tycker att det går för sakta att nå positiva siffror, vilket 

ligger bakom justeringen av fokus. Vi är övertygade om att lönsam tillväxt är den bästa vägen givet situationen 

och ser fram emot att kunna uppvisa ett positivt kassaflöde, på uthålliga grunder, redan under första kvartalet 

2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håkan Lindgren 
Verkställande Direktör 
FastOut Int. AB 
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Finansiell översikt 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 3 2018 
Nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK (1,3) 
Totala intäkter uppgick till 1,7 MSEK (1,9) 
Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,6) 
Periodens resultat uppgick till -1,1 MSEK (-1,6) 
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03) 
 
Siffror inom parentes avser kvartal 3 2017. 
 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2018 
Nettoomsättning uppgick till 4,7 MSEK (2,7) 
Totala intäkter uppgick till 5,6 MSEK (4,5) 
Rörelseresultatet uppgick till -3,2 MSEK (-5,3) 
Periodens resultat uppgick till -3,2 MSEK (-5,3) 
Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,09) 
 
Siffror inom parentes avser perioden januari - september 2017. 
 

ANTAL AKTIER 

Karlavägen 40, 114 49 Stockholm |  info@fastout.com  | www.fastout.com 

 5 

mailto:info@fastout.com
http://www.fastout.com/


 

 

 

KVARTALSRAPPORT  JANUARI - SEPTEMBER  2018 

Bolaget har per 2018-09-30, 67 383 588 aktier. 
  
KOMMANDE RAPPORTER 
Bokslutskommuniké 2018 2019-02-28 
Delårsrapport ett 2019 2019-04-29 
Delårsrapport två 2019 2019-08-30 
Delårsrapport tre 2019 2019-10-31 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.09.30) 

● 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. 

● FastOut har fotograferat stora delar av Los Angeles med tusentals 360°-vyer. 
● FastOuts kunder i Spanien kan exponera sina VR-tourer på Spaniens största bostadsportal, Idealista 

 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG  

● FastOut gör VR-tourer i Facebooks Oculus Go med Fastighetsbyrån Utland 

 

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 tredje kvartalet 2018 uppgick till 1 531 tkr, vilket är en förbättring med 262 tkr jämfört 
med motsvarande period 2017. Nettoomsättningen för de nio första månaderna uppgick till 4 710 tkr, att jämföra 
med 2 716 tkr för de nio första månaderna 2017, vilket är en ökning på 73%. Ökningen beror till stor del på 
fortsatt nya abonnemangsintäkter.  
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Övriga externa kostnader och handelsvaror, vilka avser främst utvecklingskostnader, uppgick tillsammans till  
1 283 tkr för tredje kvartalet 2018, jämfört med 1 810 tkr för samma period 2017. För de nio första månaderna 
2018 uppgick dessa kostnader till 4 056 tkr, jämfört med 5 309 tkr för motsvarande period 2017. 

Under kvartal tre minskade personalkostnaderna med 222 tkr jämfört med tredje kvartalet 2017. För de nio första 
månaderna 2018 uppgick personalkostnaderna till 3 454 tkr, vilket är i nivå med motsvarande period 2017, då de 
uppgick till 3 408 tkr.  

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2018 förbättrades med 418 tkr och landade på -1 136 tkr jämfört med -1 554 
tkr samma period 2017. Rörelseresultatet för de nio första månaderna 2018 uppgick till -3 163 tkr jämfört med  
-5 305 tkr för motsvarande period 2017, vilket är en förbättring med 2 142 tkr.  

 

BALANSRÄKNING  
De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 4 606 tkr (4 885 tkr) per den 30 september 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 1 836 tkr (1 396 tkr) vid periodens utgång. Tillgångarna består främst 
av kassa och bank på 1 049 tkr (236 tkr) och kundfordringar på 519 tkr (593 tkr).  

FastOuts egna kapital uppgick per 2018-09-30 till 5 206 tkr (4 716).  

Kortfristiga skulder per 2018-09-30 på totalt 1 236 tkr (1 565 tkr) utgörs av skulder till leverantörer på 530 tkr 
(336 tkr), upplupna kostnader på 410 tkr (48 tkr) samt övriga skulder på 297 tkr (458 tkr) avseende till största del 
sociala avgifter och moms. 
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Koncernens Resultaträkning och Balansräkning 

RESULTATRÄKNING  

 

TKR JULI - SEPT 
2018 

JULI - SEPT 
2017 

JAN - SEPT 
2018 

JAN - SEPT 
2017 

JAN - DEC 
2017 

INTÄKTER      

NETTOOMSÄTTNING 1 531,0 1 269,5 4 709,7 2 716,4 4 309,5 

AKTIVERAT ARBETE 
FÖR EGEN RÄKNING 

121,2 632,4 874,8 1 739,4 2 324,4 

SUMMA INTÄKTER 1 652,2 1 901,9 5 584,5 4 455,8 6 633,9 
RÖRELSENS KOSTNADER       

HANDELSVAROR -554,6 -886,6 -1 516,1 -2 286,7 -3 225,8 

EXTERNA KOSTNADER -729,0 -923,3 -2 539,6 -3 022,4 -3 905,2 

PERSONALKOSTNADER -1 046,9 -1 269,2 -3 454,0 -3 407,7 -5 308,3 

AVSKR. INVENTARIER & 
GOODWILL 

-457,6 -376,4 -1 237,9 

 

-1 043,4 -1 449,0 

SUMMA RÖRELSENS 
KOSTNADER 

-2 788,1 -3 455,5 -8 747,6 -9 760,2 -13 888,3 

RÖRELSERESULTAT -1 135,9 -1 553,6 -3 163,1 -5 304,5 -7 254,4 

      
FINANSIELLA INTÄKTER 
OCH KOSTNADER 

0,2 -7,8 -8,6 -34,2 -53,9 

RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER 

-1 135,7 -1 561,4 -3 171,7 -5 338,6 -7 308,3 

SKATT - - - - - 
     

PERIODENS RESULTAT -1 135,7 -1 561,4 -3 171,7 -5 338,6 -7 308,3 
RESULTAT PER AKTIE -0,02 -0,03 -0,05 -0,09 -0,13 
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BALANSRÄKNING  

 

TKR  2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

TILLGÅNGAR     

    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

    

GOODWILL  749,0 1 131,4 1 035,8 

BALANSERADE 
UTVECKLINGSUTGIFTER 

 3 856,8 3 753,6 4 028,6 

SUMMA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 4 605,8 4 885,0 5 064,4 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

KORTFRISTIGA FORDRINGAR      

KUNDFORDRINGAR  519,3 592,9 424,0 

ÖVRIGA FORDRINGAR  51,8 493,2 1 001,3 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

 216,0 74,1 279,5 

SUMMA KORTFRISTIGA 
FORDRINGAR 

 787,1 1 160,2 1 704,8 

KASSA OCH BANK  1 049,1 235,8 3 066,8 

SUMMA 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

 1 836,2 1 396,0 4 771,6 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  6 442,0 6 281,0 9 836,0 
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FORTS. BALANSRÄKNING 

 

TKR  2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

    

EGET KAPITAL      

AKTIEKAPITAL  3 369,2 2 890,1 2 890,1 

PÅGÅENDE NYEMISSION  - - 6 743,7 

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL  24 777,8 18 550,3 18 550,3 

ANNAT EK INKL PERIODENS 
RESULTAT 

 -22 940,9 -16 724,0 -19 663,5 

SUMMA EGET KAPITAL  5 206,1 4 716,4 8 520,6 

    
LÅNGFRISTIGA SKULDER     

CHECKRÄKNING  - 382,0 - 

SKULD TILL KREDITINSTITUT  - 340,7 - 

    

KORTFRISTIGA SKULDER     

LEVERANTÖRSSKULDER  529,6 335,8 309,0 

ÖVRIGA SKULDER  296,7 457,8 475,6 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBET. INTÄKTER 

 409,6 48,3 530,8 

SUMMA SKULDER  1 235,9 1 564,6 1 315,4 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

  
6 442,0 

 
6 281,0 

 
9 836,0 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD  
Per 180930 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 2018-10-30 
 
 
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 30 
oktober 2018. 

 
 

Karlavägen 40, 114 49 Stockholm |  info@fastout.com  | www.fastout.com 

 12 

mailto:info@fastout.com
http://www.fastout.com/

