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VD har ordet 

FastOut har nu jobbat efter det nya lönsamhetsfokuset i sex månader. Jag kan konstatera att vi 

ser tydliga tecken på att det verkligen var rätt väg att gå när vi stod inför vägvalet i höstas. Som 

grundare, aktieägare och VD känner jag en stolthet över att vi nu nått vårt viktigaste kortsiktiga 

mål. Under årets första kvartal var kassaflödet positivt, 280 000 kronor.  Vi lyckas samtidigt öka 

nettoomsättningen något vid sidan om lönsamhetsarbetet. 

Sett till resultatet är förbättringen kraftig. Vi går från ett rörelseresultat under fjolårets första 

kvartal på minus 1,1 miljoner kronor till att nästan nå break-even motsvarande period i år. 

Vad gäller vårt mål om positivt kassaflöde under första kvartalet är vi glädjande nog redan i 

hamn. Tack vare ökad kostnadskontroll men med bibehållen och effektivare försäljning ser vi nu 

att valet att klara oss utan extern finansiering var lyckat. Men vi sätter oss inte tillrätta utan måste 

med de nya förutsättningarna utveckla bolaget effektivare och nå våra interna försäljningsmål. 

Vi har under det första kvartalet fokuserat på att utveckla befintliga projekt som t ex att komma 

igång med försäljningen via våra nya återförsäljare Zentuvo i Finland och Inviso i Norge. Det är 

nära förestående och efter en inkörningsperiod räknar vi med att kunna börja notera växande 

intäkter via de nya och resurseffektiva kanalerna. Vi har även fokuserat på vår lönsamhetsstrategi 

som vi anser oss vara på mycket god väg att lyckas med.  Med stabil ekonomisk utveckling kan vi 

sedan lansera nya projekt och hitta de kommande stegen för en bättre digital försäljning av 

FastOuts tjänster. 

Sammantaget kan vi säga att kvartalet ytterligare stärker vår övertygelse om den nya 

lönsamhetsstrategin. Det ger styrka och en positiv känsla i bolaget som vi också hoppas kan 

överföras till aktieägarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håkan Lindgren 
Verkställande Direktör 
FastOut Int. AB 
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Finansiell översikt 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 1 2019 

Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,5) 
Totala intäkter uppgick till 1,8 MSEK (1,9) 
Rörelseresultatet uppgick till -0,05 MSEK (-1,1) 
Periodens resultat uppgick till -0,05 MSEK (-1,1) 
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,02) 
 
Siffror inom parentes avser kvartal 1 2018. 

 

ANTAL AKTIER 

Bolaget har per 2019-03-31, 67 383 588 aktier. 
 
  
KOMMANDE RAPPORTER 
Delårsrapport två 2019 2019-08-30 
Delårsrapport tre 2019 2019-10-31 

 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.03.31) 

● FastOut tecknade avtal med Sveriges största marknadsplats för kommersiella fastigheter, 
Objektvision 
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● FastOut tecknade återförsäljaravtal med Inviso, som är Norges ledande leverantör av foto 
och kommunikationstjänster till fastighetsbranschen 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG  

● Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 

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 det första kvartalet 2019 uppgick till 1 595 tkr, vilket är en förbättring med 
128 tkr jämfört med motsvarande period 2018.  

Under kvartal ett har övriga externa kostnader och handelsvaror, vilka avser främst 
utvecklingskostnader, i stort sett halverats. De uppgick tillsammans till 713,5 tkr för första 
kvartalet 2019, jämfört med 1 349 tkr för samma period 2018. Denna kostnadsminskning är 
resultatet av ett hårt och medvetet arbete där varje kostnadspost i bolaget noggrant granskats.  

Även personalkostnaderna har i stort sett halverats under kvartal ett och landade på 662 tkr, 
jämfört med 1 272 för kvartal ett 2018.  

Rörelseresultatet för det första kvartalet 2019 förbättrades med 1 077 tkr och landade på -52,8 tkr 
jämfört med -1 130 tkr samma period 2018. 

 

BALANSRÄKNING  

De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 4 036 tkr (5 001 tkr) per den 31 mars 2019, 
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 1 498 tkr (3 410 tkr) vid periodens utgång. Tillgångarna 
består främst av kassa och bank på 792 tkr (2 702 tkr) och kundfordringar på 415 tkr (470 tkr).  

FastOuts egna kapital uppgick per 2019-03-31 till 4 322 tkr (7 333).  

Kortfristiga skulder per 2019-03-31 på totalt 1 211 tkr (1 077 tkr) utgörs av skulder till leverantörer 
på 370 tkr (201 tkr), upplupna kostnader på 581 tkr (531 tkr) samt övriga skulder på 261 tkr (345 tkr) 
avseende till största del sociala avgifter och moms. 
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Koncernens Resultaträkning och Balansräkning 

RESULTATRÄKNING  

 

TKR  JAN - MARS  
2019 

JAN - MARS  
2018 

JAN - DEC  
2018 

INTÄKTER       

NETTOOMSÄTTNING  1 595,4  1 467,0  6 196.3 

AKTIVERAT ARBETE FÖR EGEN 
RÄKNING 

198,3  365,0  1 042,8 

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER  -  92,8  119,7 

SUMMA INTÄKTER  1 793,7  1 924,8  7 358,8 

     

RÖRELSENS KOSTNADER        

HANDELSVAROR  -281,3  -406,1  -2 027,7 

EXTERNA KOSTNADER  -432,2  -943,1  -3 102,6 

PERSONALKOSTNADER  -661,6  -1 272,1  -4 519,3 

AVSKR. INVENTARIER & 
GOODWILL 

-471,0  -428,7  -1 798,9 

 

SUMMA RÖRELSENS 
KOSTNADER 

-1 846,1  -3 050,0  -11 448,5 

     

RÖRELSERESULTAT  -52,4  -1 125,2  -4 089,7 

       
FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

-0,4  -4,9  -8,6 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

-52,8  -1 130,1  -4 098,3 

     

SKATT  -  -  - 

     

PERIODENS RESULTAT  -52,8  -1 130,1  -4 098,3 

RESULTAT PER AKTIE  0,00  -0,02  -0,06 
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BALANSRÄKNING  

 

TKR  2019-03-31  2018-03-31  2018-12-31 

TILLGÅNGAR       

     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

     

GOODWILL  557,7  940,2  653,3 

BALANSERADE 
UTVECKLINGSUTGIFTER 

3 477,9  4 060,4  3 655,0 

SUMMA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

4 035,6  5 000,6  4 308,3 

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

KORTFRISTIGA FORDRINGAR        

KUNDFORDRINGAR  414,8  470,4  479,5 

ÖVRIGA FORDRINGAR  89,6  71,1  83,6 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

201,4  166,2  199,7 

SUMMA KORTFRISTIGA 
FORDRINGAR 

705,8  707,7  762,8 

     

KASSA OCH BANK  792,1  2 702,3  512,6 

     

SUMMA 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

1 497,9  3 410,0  1 275,4 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  5 533,5  8 410,6  5 583,7 

 
 

 

Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm |  info@fastout.com  | www.fastout.com 

 7 

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


 

 

 

KVARTALSRAPPORT  JANUARI - MARS  2019 

 

FORTS. BALANSRÄKNING 

 

TKR  2019-03-31  2018-03-31  2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

     

EGET KAPITAL        

AKTIEKAPITAL  3 369,2  3 369,2  3 369,2 

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL  24 777,8  24 777,8  24 777,8 

ANNAT EK INKL PERIODENS 
RESULTAT 

-23 824,7  -20 813,7  -23 771,9 

SUMMA EGET KAPITAL  4 322,3  7 333,3  4 375,1 

     

KORTFRISTIGA SKULDER       

LEVERANTÖRSSKULDER  370,2  201,4  328,5 

ÖVRIGA SKULDER  260,5  345,1  304,5 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBET. INTÄKTER 

580,5  530,8  575,6 

SUMMA SKULDER  1 211,2  1 077,3  1 208,6 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 
5 533,5 

 
8 410,6 

 
5 583,7 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD  

Per 190331 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 oktober 2017. 

 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.  
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande 
översikt av Bolagets verksamhet. 

 
 
Styrelsen, Stockholm 2019-04-26 
 
 
Håkan Lindgren, VD & ledamot Joakim Stenberg, ledamot 
 
 
Martin Tall, ledamot Thomas Edselius, Styrelseordförande & ledamot 
 
 
 

KONTAKT MARKNADSPLATS 

FastOut Int AB Spotlight 

Humlegårdsgatan 22 Aktien handlas under kortnamnet FOUT 

med ISIN-kod SE0007525738 

114 46 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 26 april 2019. 
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