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Fjärde kvartalet och helåret 2006 i sammandrag

n Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade till 7 052 (3 942)
TSEK.För helåret 2006 uppgick nettoomsättningen till 
18 440 (6 277) TSEK

n Resultatet efter skatt uppgick under fjärde kvartalet till -38 671 
(-12 507) TSEK.Motsvarande resultat för helåret 2006 var -80 416
(-42 092) TSEK. Exklusive strukturkostnader
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,uppgick resultatet

efter skatt till -11 616 TSEK för fjärde kvartalet och
till -51 361 TSEK för helåret 2006

n Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -1,3 (-0,7)
SEK.För helåret 2006 blev resultatet per aktie -3,0 (-1,9) SEK

n Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2006

n Transaktionsvolymen för fjärde kvartalet ökade till 122 179 
(87 549) TSEK. Jämfört med tredje kvartalet ökade transak-
tionsvolymerna med 50 procent.För helåret 2006 uppgick trans-
aktionsvolymerna till 357 440 (155 061) TSEK,en ökning med
131 procent.

n Paynova träffade avtal om att förvärva det nyetablerade 
amerikanska bolaget Global Product Management.Förvärvet 
har genomförts genom emission av 767 644 aktier.

n Under 2006 har aktier tecknats och inbetalats via teckningsop-
tioner TO 2 och TO 7 till ett värde av 32,5 MSEK.

n Avsikten med det efter periodens utgång uppsagda avtalet har
varit att Xponse skall tillföra Paynova tjänster inom områdena:
Operational Management Services,Strategic Advice,Execution of
the Restructuring Plan,Software Support and Development,Mar-
keting Management Services samt other Management Services. I
denna rapport benämns dessa tjänster samt kostnadsförda upp-
sägningslöner om 3  000 TSEK gemensamt som ”strukturkostna-
der”.Betalning för de avtalade tjänsterna och tillskotten har skett
med nyemitterade aktier.Under 2006 har tjänster och kapitaltill-
skott erhållits om totalt 37 450 TSEK.Betalning har skett genom
kvittningsemission i december 2006.Därtill hade Xponse åtagit
sig att lämna Paynova löpande kostnadstäckningsbidrag om 1 000
TSEK per månad under 12 månader samt att tillförsäkra Paynova
tillgång till en Credit Facility om 15 000 TSEK

n Per Sunnemark utsågs av styrelsen den 9 november till verkstäl-
lande direktör och koncernchef i Paynova.
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Med ”strukturkostnader” avses i denna rapport direkta kostnader

hänförliga till Business Management and Restructuring Agreement
med det Indien- och USA-baserade Xponse IT Services (P) samt kost-
nader för uppsägningslöner och liknande avvecklingskostnader 

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

n Paynova har med omedelbar verkan sagt upp bolagets avtal med
Xponse.Styrelsens beslut är föranlett av den blockad som indiska
myndigheter riktat mot Xponse under det att myndighetsutredning
pågår angående Xponses VD.En följd av blockaden är att den finan-
siering och det utvecklingsarbete som Paynova erhållit via Xponse
har avstannat.Den osäkerhet som detta innebär,har föranlett Pay-
novas styrelse att säkra en alternativ finansiering och inleda upp-
handling av en ny IT-leverantör.

n Den finansiering som tidigare erhållits via Xponse ersätts med en
nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare uppgående
till cirka 19 MSEK.Med denna finansiering uppstår en väsentligt
lägre utspädning då antalet tillkommande aktier uppgår till endast
2,9 miljoner st, jämfört med de tidigare planerade 5,4 miljoner st.
Bolagets huvudägare,som tillsammans representerar över 2/3 pro-
cent av utestående röster och kapital i bolaget,har förbundit sig att
rösta för den planerade nyemissionen.Emissionen är dessutom fullt
garanterad genom en kombination av teckningsåtaganden och s.k.
emissionsgaranti.Styrelsen avser att inom kort att kalla till en extra-
stämma som ska besluta om emissionen.

n Bolaget har tidigare bedömt att övergången till positivt kassaflöde
på månadsbasis skulle ske i juni.Effekten av bytet av leverantör
bedöms innebära en viss fördröjning  då det utöver ”tidsförskjut-
ningen” även påverkas av att betalningen av IT-utvecklings tjänster
kommer ske kontant och inte som tidigare med aktier 

n Mot bakgrund av de uppgifter som antyder att Paynovas betaltjänst
skulle ha utnyttjats av e-handlare som bedriver otillåten handel har
Paynova kontrollerat detta.,och kan meddela att uppgifterna är fel-
aktiga.Paynova har inte affärsrelationer eller samröre med någon av
de e-handlare som utpekats.

n Styrelseledamot Erik Hallberg har mot bakgrund av de nya uppdrag
han erhållit inom TeliaSonera begärt att få utträda ur Paynovas
styrelse.Erik Hallberg lämnar därför styrelsen.Erik Hallberg har
suttit i Paynovas styrelse sedan 2005.Styrelsen tackar Erik Hallberg
för goda insatser.

FINANSIELLA RAPPORTER

n Delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars
2007 kommer att publiceras den 10 maj 2007

n Delårsrapport för perioden 1 april-30 juni 2007
kommer att publiceras den 24 augusti 2007

n Delårsrapport för perioden1 juli-31 september2007
kommer att publiceras den 22 november 2007

n Bokslutskommuniké för 2007 kommer att 
publiceras den 14 februari 2008
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Per Sunnemark, VD och koncernchef
Telefon: +46 70 147 67 55 



”2007
genombrottsåret

för Paynova”
Efter att de senaste månaderna ha arbetat intensivt
med Paynovas omstruktureringsarbete där vi eta-
blerat en stark plattform för Paynovas fortsatta
tillväxt, var det med stor förvåning och frustration
som vi i slutet av förra veckan nåddes av uppgifter-
na att VD:n i Paynovas indiska leverantör Xponse
är föremål för en myndighetsutredning. 

Vi har just nu ett starkt momentum efter att fram-
gångsrikt ha genomfört vår planerade omstruktu-
rering. Att vi nu väljer att anlita en ny IT-leverantör
och säkra en ny finansiering kommer därför inte att
påverka Paynova i någon större omfattning framö-
ver, även om detta arbete innebär en viss tidsför-
skjutning. Jag återkommer till detta och vår plan för
2007 nedan.

NY FINANSIERING SÄKERSTÄLLD, UPPHANDLING AV

NY IT-LEVERANTÖR INLEDD

Bakgrunden till styrelsens beslut att säkra en alter-
nativ finansiering och inleda upphandling av en ny
IT-leverantör är den blockad som indiska myndig-
heter riktat mot Xponse i den pågående myndighet-
sutredningen mot Xponses VD. Blockaden har
bland annat inneburit att den finansiering och det
utvecklingsarbete som Paynova erhållit via Xponse
har avstannat. Den osäkerhet som skapas för Pay-
nova på grund av den aktuella situationen ligger till
grund för styrelsens beslut i denna fråga.

Den finansiering som tidigare erhållits via Xponse
ersätts med en nyemission med företrädesrätt för
nuvarande aktieägare på cirka 19 MSEK. Med
denna finansiering uppstår en väsentligt lägre
utspädning då antalet tillkommande aktier uppgår
till endast 2,9 miljoner st, jämfört med de tidigare
planerade 5,4 miljoner st. Bolagets huvudägare, som
tillsammans representerar över 2/3 av utestående
röster och kapital i bolaget, har förbundit sig att
rösta för den planerade nyemissionen. Emissionen är
dessutom fullt garanterad genom en kombination av
teckningsåtaganden och emissionsgaranti.

Paynova har därtill inlett en process för att upp-
handla och starta upp samarbeten med nya underle-
verantörer. Driften av Paynovas system påverkas
inte då alla vitala processer drivs av Paynova i

Stockholm. Processen bedöms på kort sikt ha
begränsad inverkan på Paynovas utvecklingsarbete,
med en tidsförskjutning på 3-5 månader. På längre
sikt bedöms bytet av leverantör inte ha någon inver-
kan på bolagets utvecklingsarbete.

OFFENSIV PLAN FÖR ÅTERSTODEN AV 2007 
Paynovas tillväxtsatsningar under 2007 och framåt
kommer att ske inom huvudområdena online-
gaming och community-segmentet, samt genom
utveckling av befintliga och nya kunder inom retail-
och travelsegmenten. 

Paynovas ökade intäktsgenerering under 2007 och
framåt kommer att härröra från offensiva satsningar
inom huvudområdena online-gaming och communi-
ty-segmentet, samt utvecklingen av befintliga och nya
kunder inom retail- och travelsegmenten. 

Inom online gaming-segmentet har vi en mycket
konkurrenskraftig produkt och genom vårt samar-
bete med Mindark (Entropia Universe) har vi nu
också etablerat en intressant position i Kina genom
vårt samarbete med CRD. Kina och Asien tillhör de
allra mest betydelsefulla marknaderna inom online-
gaming och vi tror att befintliga och potentiella
avtal innebär stora möjligheter för Paynova den
kommande tiden. 

Därtill har vi redan idag ett stort antal samarbeten
med e-handlare inom retail- och travel-segmenten.
Marknaden inom dessa områden växer över 30 pro-
cent per år, och det finns för Paynova potential att
genom både befintliga och nya kunder växa snabbare
än marknaden. Inom dessa segment arbetar Paynova i
huvudsak för tillväxt på den europeiska marknaden. 

En annorlunda, men samtidigt mycket intressant
möjlighet, är vårt nyetablerade samarbete med den
kinesiska superstjärnan Wei Wei. Paynova levererar
här den mobila betaltjänsten för försäljningen av
hennes nya album på den europeiska marknaden.
Albumet kommer enbart att säljas via Internet och
mobil nedladdning. Wei Wei räknar med över 1 mil-
jard nedladdningar varav flera hundra miljoner i
Europa, resulterande i en betydande intäktspotenti-
al för Paynova. Samarbetet möjliggör också ett rik-
tigt genombrott för vår mobila betaltjänst.  
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2007 GENOMBROTTSÅRET FÖR PAYNOVA

Jag ser på 2007 som ett genombrottsår för Paynova.
Vi har organisationen på plats, en ytterligare för-
stärkt ledning och starka marknadsförutsättningar.

Paynova står nu inför en uppväxling där vi växer
med befintliga kunder, och där vi ska öka takten i
etableringen av nya samarbeten. Bolaget har tidiga-
re bedömt att övergången till positivt kassaflöde på
månadsbasis skulle ske i juni. Effekten av bytet av
leverantör bedöms innebära en viss fördröjning  då
det utöver ”tidsförskjutningen” även påverkas av
att betalningen av IT-utvecklings tjänster kommer
ske kontant och inte som tidigare med aktier.

Sammantaget bedömer vi idag att intäktsgenerer-
ingen från våra offensiva aktiviteter enligt ovan, i
kombination med en strikt kostnadskontroll, gör
att 2007 blir det år då Paynova ska nå positivt kas-
saflöde med en betydande position på marknaden,
för att sedan under 2008 kraftfullt växa vidare
under god lönsamhet.

Vi kommer också att intensifiera informationsak-
tiviteterna under året och träffa bolagets aktieägare
för att förmedla den löpande utvecklingen. 

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot att
leda Paynova under denna spännande utveckling

Stockholm den 22 februari 2006

Per Sunnemark
VD och koncernchef

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETENS 
UTVECKLING UNDER FJÄRDE KVARTALET

Paynova slutförde under fjärde kvartalet första fasen i
bolagets omstruktureringsarbete. Åtgärderna kommer
att innebära förbättringar av Paynovas operativa resultat
under 2007, bland annat mot bakgrund av att antalet
medarbetare i Stockholm minskats från cirka 44 till 22
personer. Som tidigare kommunicerats har Paynova
också genomfört en nyemission till Xponse för de tjäns-
ter som hitintills levererats. Transaktionen har stor
påverkan på Paynovas resultaträkning och det redovisa-
de resultat för fjärde kvartalet uppgår till - 38,7 (-12,5)
MSEK, varav 24,5 MSEK utgör kostnader för Xponse-
leveranser och 3,0 MSEK en reservering för uppsäg-
ningslöner. Exkluderat dessa kostnader uppgick resulta-
tet efter skatt under fjärde kvartalet till -11 616 TSEK.
Eftersom betalningen till Xponse sker med aktier påver-
kas dock inte Paynovas kassa och det negativa resultatet
skapar därför inget finansieringsbehov. 

Trots att Paynovas huvudfokus under det fjärde kvarta-
let framförallt legat på det omfattande omstrukturer-
ingsarbetet har bolaget fortsatt att flytta fram mark-
nadspositionerna. Exempelvis har Paynova etablerat ett
mycket intressant samarbete i Kina tillsammans med
CRD (Beijing Cyber Recreation Development Corpora-
tion). En etablering på den kinesiska markanden innebär
stora utvecklingsmöjligheter för Paynova och vi hoppas
att inom kort kunna presentera nästa steg i vårt samar-
bete med CRD. 

Även transaktionsvolymerna fortsatte att stärkas under
fjärde kvartalet. Tack vare en stark start nåddes ett en
total transaktionsvolym på 122 MSEK under perioden.
Transaktionsvolymerna från den nordamerikanska
marknaden har inte implementeras som förväntat. De av
Paynovas samarbetspartner anvisade volymerna har ofta
visat sig medföra för höga transaktionsrisker eller vara
av sådan art att de inte mött Paynovas kriterier. Paynova
har därför inte behövt utge avtalad tilläggsköpeskilling
som maximalt kunnat medföra emission av 800 000
aktier. Huruvida det framöver kommer att implemente-
ras transaktionsvolymer från detta samarbete i avsedd
storleksordning framstår som osäkert. Dock bedöms
även fortsättningsvis vissa avtalade intäkter erhållas från
GPM. Transaktionsvolymsökningarna i övrigt under
fjärde kvartalet härrörde liksom under tredje kvartalet
framförallt från den europeiska marknaden och SJ-
samarbetet. 

Delårsperioden
INTÄKTER OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till
7 052 (3 942) TSEK och för helåret 2006 till 18 440
(6 277) TSEK. Resultatet efter skatt för fjärde kvar-
talet var -38 671 (-12 507) TSEK. Motsvarande
resultat för helåret 2006 var -80 416 (-42 092)
TSEK. 

Exklusive strukturkostnader uppgick resultatet
efter skatt till -11 616 TSEK för fjärde kvartalet och
till -51 361 TSEK för helåret 2006.

Bruttotransaktionsvolymen för fjärde kvartalet
uppgick till 122 179 (87 549) TSEK. Motsvarande
volymer för helåret 2006 var 357 440 (155 061)
TSEK.



KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets disponibla likvida medel inklusive ej ut-
nyttjat kreditutrymme uppgick till 5 508 TSEK per
den sista december 2006. Per den sista december
uppgår räntebärande skulder till 15 000 (0) TSEK.
Eget kapital uppgick vid samma tidpunkt till 7 623
(10 092) TSEK och soliditeten till 13 (29) procent.
Den egenutvecklade elektroniska betalningslösning
som marknadsförs under namnet Paynova-plånboken
är bokförd som en immateriell tillgång till ett värde
av 23 776 (5 978) TSEK. Under fjärde kvartalet har
utgifter för utvecklingsprojekt aktiverats med 
13 861 (0) TSEK, varav 11 950 TSEK avser tjänster
köpta från Xponse. Motsvarande belopp för helåret
2006 var 21 078 (0) TSEK. Utvecklingskostnader
som balanserats skrivs av linjärt på fem år. Avskilda

redovisningsmedel uppgick vid periodens slut till 
12 647 (10 457) TSEK. Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick under perioden till -50 919
TSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten
till 62 500 TSEK. Under perioden har investeringar i
materiella och immateriella anläggningstillgångar om
sammanlagt 22 250 TSEK gjorts, varav 11 950 avser
Xponse och har således ej inneburit en utbetalning.

Bolagets verksamhet har under 2006 främst finansi-
erats via nyemissioner om totalt 47 500 TSEK och lån
om 15 000 TSEK. I december 2006 beslutade styrelsen,
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att
genomföra en kvittningsemission riktade till Xponse
IT Services (p) Ltd. Emissionen uppgick till 37 450
TSEK. Betalning av emissionslikviden skedde genom
kvittning mot fordran om totalt 37 450 TSEK. 

Utestående optionsprogram
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IB UB
Optionsrätter Optionsrätter Antal nya Teckningskurs 

Emission 2006-01-01 2006-12-31 aktier SEK Teckningstid

TO9/TO3 (2005/2007) 7 461 600 7 461 600 746 160   12,00 2007-01-01 - 2007-05-31
TO10 (2005/2008) 1 000 000 1 000 000 1 000 000   12,50 2007-06-01 - 2008-05-31
TO 11 (2006/2008) 400 000 0 10,00
TO 12 (2006/2007) 1 000 000 1 000 000 1 000 000   22,50 2007-09-01 - 2007-11-30
TO 13 (2006/2008) 400 000 0 10,10

MARKNADSUTVECKLING

Paynova bedömer att e-handeln och försäljningen
till konsumenter på Internet fortsätter att utvecklas
mycket positivt. Enligt Forrester Research beräknas
den genomsnittliga marknadstillväxten uppgå till
över 20 procent per år fram till 2011. 

Paynovas utökade samarbete med SJ har utveck-
lats positivt under hela 2006 och samarbetet är en
betydelsefull referens vid marknadsföringen mot
reseföretag i övriga Europa. 

Samarbetet med STRATO, Tysklands största
Internet Service Provider (ISP) genererade ökade
transaktionsvolymer och Paynova hade i slutet av
året 350 anslutna handlare. Under fjärde kvartalet
förberedde även STRATO sin europeiska expan-
sion genom att knyta till sig partners för betaltjäns-
ter för de fem största marknaderna. Paynova har
uppfyllt samtliga de krav STRATO ställde i början
på kvartalet och kan nu se fram emot att som fullt
tekniskt integrerad lösning, rulla ut tjänsterna till-
sammans i Storbritannien, Frankrike, Italien, Spani-
en och Nederländerna under första halvåret 2007.

Utanför STRATO-samarbetet för Paynova avtals-
förhandlingar med ett tiotal storvolymhandlare.
Slutförhandlingar inleddes även med en av Europas
största ISP:er om ett samarbete i sju europiska länder
där Paynova avses bli en tekniskt integrerad del av
deras e-handelsplattform. Både avtal och driftsätt-

ning beräknas ske under första halvåret 2007.
Under tredje kvartalet driftsatte Paynova nya

samarbeten i Europa med GS Software och OsCom-
merce som började generera nya handlare under fjär-
de kvartalet. Samarbetena är av liknande typ som de
som tidigare etablerats med STRATO och ePages.

Marknaden för internationella online-spel visar
stark tillväxt, framförallt i Asien och Kina. Payno-
vas samarbete med Mindark har i början av 2007
lett vidare till ett intressant partnerskap med en
stark Kinesisk aktör inom spel och underhållning,
CRD (Beijing Cyber Recreation Development
Corp), vilket innebär att Paynova fortsätter att stär-
ka sin position i segmentet. Paynova överenskom
också under tredje kvartalet om flera tilläggsavtal
med bolagets etablerade kunder, bland annat Entro-
pia Universe, Habbo Hotel och King.com. 

Under fjärde kvartalet var det framförallt Europa
och SJ samarbetet som genererade nya intäkter för
Paynova. Implementeringen av transaktionsvoly-
merna från Paynovas amerikanska samarbetspart-
ners har kommit in på lägre nivåer än förväntat.

I februari etablerade Paynova ett samarbete med
kinesiska superstjärnan Wei Wei om den mobila
betaltjänsten för försäljningen av hennes nya album
på den europeiska marknaden. Albumet kommer
enbart att säljas via Internet och mobil nedladdning. 

TO 11 och TO 13 har förfallit vid periodens utgång.



FÖRVÄRV

LDL WEST

I december 2005 tecknade Paynova ett avtal om för-
värv av det nyetablerade sälj- och support bolaget
LDL West LLC (”LDL West”) i USA. Affären full-
följdes i mars 2006. Basköpeskillingen uppgick till 1
000 US dollar och motsvarar de förvärvade netto-
tillgångarna i LDL West. Utöver basköpeskillingen
kunde en rörlig tilläggsköpeskilling i form av maxi-
malt 400 000 teckningsoptioner i Paynova utgå.
Vid utgången för mätperioden har inte transak-
tionsvolymer uppnåtts i den nivån som krävs för att
tilläggsköpeskilling skall utgå. Mot bakgrund av
detta har teckningsoptionerna förfallit. 

GPM
Styrelsen för Paynova beslutade, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2006,
om emission av 767 644 nya aktier och 400 000
teckningsoptioner som vederlag för samtliga aktier i
Global Product Management (”GPM”). 

PAYNOVAS FÖRVÄRVSANALYS:
Belopp

Köpeskilling 7 753 TSEK

Nettokassa 728 TSEK
Kontraktsrättigheter 6 115 TSEK
Uppskjuten skatt - 1 712 TSEK
Goodwill 2 622 TSEK

Kontraktsrättigheter består av två avtal. Ett avtal
avser garanterade transaktionsvolymer om ca 
21 000 TSEK per månad i tolv månader. Vid ute-
blivna volymer erhåller Paynova ca 420 TSEK per
månad i ersättning för uteblivet täckningsbidrag. I
resultaträkningen för 2006 ingår totalt ersättning
om 1 260 TSEK för uteblivna volymer under perio-
den oktober till december. Huruvida det framöver
kommer att implementeras transaktionsvolymer
från detta samarbete i avsedd storleksordning fram-
står idag som osäkert. Dock bedöms även fortsätt-
ningsvis intäkter erhållas från GPM. Det andra
avtalet avser supporttjänster med ett månatligt
täckningsbidrag på ca 210 TSEK. Goodwillposten
består av tillgång till teknisk service, Call center, och
utvecklingsresurser samt en option att förvärva
aktier i ClickNPay. Paynova har inte bedömt det
möjligt att särredovisa goodwill på ovan ingående
poster. I moderbolaget skrivs aktierna ned i takt
med att kontraktsrättigheterna utnyttjas. I koncer-
nen skrivs kontraktens värde av i takt med att de

nyttjas. Detta belastar rörelsens kostnader och upp-
skjuten skatt upplöses.

Basköpeskillingen har bestämts till 767 644 nya
aktier i Paynova, vilket motsvarar en teckningskurs
om 10,10 kronor. Denna avräkningskurs har byggt
på kursläget i slutet av juli 2006 då motparten
genom ett delavtal definitivt förbundit sig att
genomföra affären. De nya aktierna motsvarar ca
2,5 procent av samtliga aktier i bolaget (räknat efter
full utspädning), dvs. något mer än vad som bedöm-
des då affären aviserades i maj. Storleken på den
eventuella tilläggsköpeskillingen som kunde utgått
baserades såsom tidigare aviserats på tillförd trans-
aktionsvolym enligt en trappstegsmodell. Vid
utgången för mätperioden har inte transaktionsvo-
lymer uppnåtts i den nivån som krävs för att
tilläggsköpeskilling skall utgå. Mot bakgrund av
detta har teckningsoptionerna förfallit.

PAYNOVA TOI AB
Paynova har under året förvärvat ett dotterbolag i
samband med utgivande av teckningsoptioner till
personalen. Bolaget har en likvida tillgångar på 100
TSEK och ett Eget kapital på motsvarande belopp.

VIKTIGA LEVERANTÖRSAVTAL

Paynova träffade under 2006 ett Business Manage-
ment and Restructuring Agreement  med det Indien-
och USA-baserade Xponse IT Services (P). Detta
avtal är idag uppsagt. Styrelsens beslut är föranlett
av den blockad som indiska myndigheter riktat mot
Xponse under det att myndighetsutredning pågår
angående Xponses VD. En följd av blockaden är att
den finansiering och det utvecklingsarbete som Pay-
nova erhållit via Xponse har avstannat. Den osäker-
het som detta innebär, har föranlett Paynovas styrel-
se att säkra en alternativ finansiering och inleda
upphandling av en ny IT-leverantör. En följd härav
är att Paynova inte behöver leverera återstoden av
den avtalade kvittningsemission, och att maximalt
antal aktier i bolaget därmed minskar med 5 476 275
aktier. Enligt avtalsvillkoren skulle Xponse tillföra
Paynova tjänster inom följande områden: Operatio-
nal Management Services, Strategic Advice, Execu-
tion of the Restructuring Plan, Software Support
and Development, Marketing Management Servi-
ces and other Management Services. I denna rap-
port benämns dessa tjänster gemensamt som ”struk-
turkostnader”.  Det avtalade värdet av dessa tjänster
uppgår till 74 850 TSEK. Därtill har Xponse åtagit
sig att lämna Paynova löpande kostnadstäckningsbi-
drag om 1 000 TSEK per månad under 12 månader
samt att tillförsäkra Paynova tillgång till en Credit
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Facility om 15 000 TSEK. Det sammanlagda värdet
av de avtalade tjänsterna och bidragen uppgår till 89
850 TSEK. Betalning för de avtalade tjänsterna och
tillskotten har skett med nyemitterade aktier. Under
2006 har tjänster och kapitaltillskott erhållits om
totalt 37 450 TSEK. Betalning har skett genom kvitt-
ningsemission i december 2006.

MEDARBETARE

Vid periodens utgång hade Paynova 23,5 anställda,
varav 7 kvinnor. Sjukfrånvaron har varit låg under
rapportperioden. Medelantalet anställda under
fjärde kvartalet uppgick till 36 (26).  Medelantalet
anställda för helåret 2006 uppgick till 33 (26).

RESULTATANALYS

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till 
7 052 TSEK vilket är en fördubbling jämfört med
tredje kvartalet 2006. Under fjärde kvartalet 2006
erhölls intäkter om ca 2 MSEK som avsåg ersätt-
ning för uteblivna volymer inom ramen för GPM-
avtalet. Exklusive dessa intäkter ökade intäkterna
hänförliga till transaktionsvolymer med cirka 
44 procent jämfört med tredje kvartalet 2006. 
Nettotransaktionsmarginalen exkl. transaktions-
förluster uppgick till 1,3 procent. Marginalen har
minskat jämfört med tredje kvartalet och förklaras
främst av ökade transaktionskostnader. Andelen
transaktionsförluster uppgår till ca 0,5 procenten-
heter av transaktionsvolymerna, vilket är lite högre
än förväntat och beror främst på högre charge
backs för handlare som inte erbjuds betalnings-
garanti. Paynova har rätt att vidarefakturera denna
charge back, vilket innebär att netto kostnaden för
charge backs uppgår till ca 100 TSEK, eller 0,35
procentenheter av transaktionsvolymen för fjärde

kvartalet 2006. Nettotransaktionsmarginalen exkl.
transaktionsförluster uppgår för helåret 2006 till
1,9 procent och inklusive transaktionsförluster till
1,4 procent. 

Rörelsens kostnader före strukturkostnader och
exklusive produktionskostnader uppgick för fjärde
kvartalet till 14 731 TSEK vilket är en ökning med
ca 2 900 TSEK jämfört med tredje kvartalet. Cirka
1 000 TSEK av ökningen förklaras av förändring av
semesterlöneskulden och lägre aktiverad egen tid i
utvecklingsprojekt. Resterande ökning av kostna-
derna på 1 900 TSEK jämfört med tredje kvartalet
förklaras främst av avskrivningskostnader på kon-
traktsrätter i takt med att de utnyttjas samt sats-
ningar på marknadsaktiviteter.

Köpta tjänster från Xponse under fjärde kvartalet
uppgår totalt till 35 450 TSEK. För helåret 2006 upp-
går köpta tjänster till 37 450 TSEK. Av dessa tjänster
har 11 950 TSEK aktiverats och resterande köpta
tjänster om 21 500 TSEK samt en reserv för moms
om 5 000 TSEK, totalt 25 500 TSEK, belastat resulta-
tet 2006. Eftersom omstruktureringskostnader relate-
rade till Xponse-avtalet har varit omfattande under
året har dessa särredovisas enligt nedan som komplet-
tering till den ordinarie resultaträkningen. Detta
motiveras också av att strukturkostnaderna hänförli-
ga till Xponse-avtalet inte kräver likvid betalning eller
påverkar bolagets kassaflöde.

Paynova har per den 31 december reserverat 
8 500 TSEK, vilket motsvarar cirka 50 procent av
ingående moms, med anledning av att skatteverket
har beslutat att avregistrera Paynova från mervärde-
skatt inom EU. Avregistreringen gäller således inte för
verksamhet utanför EU. I det fall avregistrering sker
påverkas Paynovas resultat och kassaflöde negativt.
Paynova har överklagat beslutet till länsrätten.
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Koncernens rörelseresultat före och efter strukturkostnader
Koncernens resultaträkning i sammandrag, TSEK KV 4 KV 1-4

2006 2006

Nettoomsättning 7 052 18 440
Övriga intäkter 246 286
Summa intäkter 7 298 18 726

RÖRELSENS KOSTNADER
Produktionskostnader* -3 980 -11 519
Övriga rörelsekostnader -7 881 -32 245
Personalkostnader -5 884 -22 258
Avskrivningar -996 -3 736
Summa rörelsens kostnader -18 711 -69 759
Rörelseresultat före strukturkostnader -11 414 -51 033
Strukturkostnader från Xponse -24 500 -26 500
Reservering för uppsägningslöner -3 000 -3 000
Rörelseresultat -38 914 -80 533
Resultat från finansiella investeringar -202 -328
Resultat efter finansiella poster -39 116 -80 861
Skatt på periodens resultat 445 445
Periodens resultat -38 671 -80 416



UTDELNING

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att
ingen utdelning ska utgå för 2006.

ÅRSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma hålls den 10 maj 2007. Årsredo-
visningen planeras att göras tillgänglig på bolagets
kontor och hemsida, www.paynova.com, från och
med mitten av april.

Stockholm den 22 februari 2007 Paynova AB (publ.)

Styrelsen

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Rapporten finns tillgänglig
på bolagets kontor och hemsida, www.paynova.com, från och med 22 februari 2007.
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Operativa nyckeltal

Operativa nyckeltal-Paynovaplånboken KV 4, 2005 KV 1, 2006 KV 2, 2006 KV 3, 2006 KV 4, 2006 KV1-4, 2006

Bruttotransaktionsvolym, TSEK 87 549 88 906 64 754 81 601 122 179 357 440
Bruttotransaktionsmarginal, % 4,5 4,6 3,3 3,6 3,4 3,7
Nettotransaktionsmarginal
exkl transaktionsförluster, % 2,3 2,6 1,8 1,9 1,3 1,9
Andel transaktionsförluster, % -0,1 -0,3 -0,9 -0,1 -0,5 -0,4
Nettotransaktionsmarginal, % 2,2 2,3 0,9 1,8 0,8 1,4
Anslutna e-handlare, Paynovaplånboken 
st vid periodens utgång 1072 1 192 1 295 1 374 1 486 1 486
Avskilda redovisningsmedel, 
TSEK vid periodens utgång 10 457 8 892 11 168 13 774 12 647 12 647
Antal öppnade Paynovaplånböcker, 
st vid periodens utgång 411 309 491 316 590 597 694 975 867 093 867 093

Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgår för
fjärde kvartalet till -11 414 TKR, vilket är en för-
sämring med cirka 900 TSEK jämfört med tredje
kvartalet. Intäkter minus produktionskostnader har
förbättrats med ca 2 000 TSEK jämfört med kvartal
tre. Under fjärde kvartalet har dock kostnaderna
ökat med 2 900 TSEK. Se förklaring sid. 9 vänster
spalt.

Tjänsterna från Xponse avser tjänster inom föl-
jande områden: Operational Management Services,
Strategic Advice, Execution of the Restructuring
Plan, Software Support and Development, Marke-
ting Management Services and other Management
Services. Tjänsterna har särredovisas eftersom de

inte kräver någon likvid betalning och är begränsade
i tiden. Vissa av dessa tjänster har mer karaktär av
investering, men uppfyller inte redovisningsmässiga
krav för att hanteras som en anläggningstillgång.

Paynova har med omedelbar verkan sagt upp
bolagets avtal med Xponse. Styrelsens beslut är för-
anlett av den blockad som indiska myndigheter rik-
tat mot Xponse under det att myndighetsutredning
pågår angående Xponses VD. En följd av blockaden
är att den finansiering och det utvecklingsarbete
som Paynova erhållit via Xponse har avstannat.
Den osäkerhet som detta innebär, har föranlett Pay-
novas styrelse att säkra en alternativ finansiering
och inleda upphandling av en ny IT-leverantör. 



MODERBOLAGET

Verksamheten i Paynova-koncernen bedrivs huvud-
sakligen i moderbolaget Paynova AB. Moderbola-
gets nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick
till 7 052 (3 942) TSEK. Resultatet efter skatt var 
-38 591 (-12 323) TSEK. Exklusive omstrukturer-
ingskostnader uppgick resultatet efter skatt till 
-11 091 TSEK för fjärde kvartalet och till -51 095
TSEK för helåret 2006. Moderbolagets disponibla
likvida medel inklusive ej utnyttjade krediter upp-
gick till 5 508 TSEK. Investeringarna under 2006
uppgick till 22 250 (240) TSEK, varav immateriella
tillgångar 11 950 (0) TSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS
34 Delårsrapportering och redovisningsrådets
rekommendation RR 31 Delårsrapportering för
koncerner. Redovisningsprinciper och värderings-
metoder är oförändrade från dem som tillämpats i
årsredovisningen för 2005. Redovisningsstandards
och tolkningar som antagits av EU-kommissionen
med tillämpning från den 1 januari 2006 bedöms
inte ha någon påverkan på koncernens resultat och
eget kapital. En mer detaljerad beskrivning av de
principer Paynova tillämpar presenteras i årsredo-
visningen för 2005.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Koncernens resultaträkning i sammandrag, TSEK KV 4 KV 4 KV 1-4 KV 1-4

2006 2005 2006 2005

Nettoomsättning 7 052 3 942 18 440 6 277
Övriga intäkter 246 182 286 192
Summa intäkter 7 298 4 124 18 726 6 469
RÖRELSENS KOSTNADER
Produktionskostnader* -3 980 -2 763 -11 519 -5 301
Övriga rörelsekostnader -32 381 -7 550 -58 745 -20 268
Personalkostnader -8 884 -5 494 -25 258 -19 532
Avskrivningar -966 -834 -3 736 -3 333
Summa rörelsens kostnader -46 211 -16 641 -99 259 -48 434
Rörelseresultat -38 914 -12 516 -80 533 -41 965
Resultat från finansiella investeringar -202 9 -328 -127
Resultat efter finansiella poster -39 116 -12 507 -80 861 -42 092
Skatter 445 - 445 -
Periodens resultat -38 671 -12 507 -80 416 -42 092

Resultat per aktie, SEK -1,3 -0,7 -3,0 -1,9
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, SEK -1,3 -0,7 -3,0 -1,9

* transaktionskostnader, support- och driftskostnader samt transaktionsförluster.

Exklusive strukturkostnader (kostnader relaterade till Xponse-avtalet samt uppsägningslöner), uppgick resultatet efter
skatt till -11 616 TSEK för fjärde kvartalet och till -51 361 TSEK för helåret 2006. Se resultaträkning .
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, TSEK Kv 1-4 Helår

2006 2005

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -53 872 -38 730
Förändring i rörelsekapital 2 952 5 611
Kassaflöde från den löpande verksamheten -50 919 -33 119
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 300 -444
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -61 219 -33 563
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 500 31 277
Periodens kassaflöde 1 281 -2 286
Likvida medel vid årets början 1 227 3 513
Likvida medel vid periodens slut* 2 508 1 227

Per den sista december 2006 finns en beviljad checkkredit om 3 000 TSEK.

Förändring i eget kapital
Förändring i eget kapital 31 dec 31 dec

2006 2005

Ingående eget kapital för perioden 10 092 9 241
Inregistrering av aktiekapital 177 0
Emissionskostnader 0 -11 865
Omräkningsdifferenser -10 64
Nyemission 32 577 54 744
Pågående nyemission 45 203 -
Periodens resultat -80 416 -42 092
Utgående eget kapital för perioden 7 623 10 092

Koncernens balansräkning i sammandrag

Koncernens balansräkning i sammandrag, TSEK 31 dec 31 dec
2006 2005

TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Imateriella anläggnikngstillgångar
Goodwill 2 622 -
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 23 776 5 978

Materiella anläggningstillgångar 1 664 949
Kortfristiga tillgångar
Tecknade men ej betalda aktier 2 058 12 087
Kontraktsrättigheter 4 526 -
Övriga omsättningstillgångar 7 476 4 377
Likvida medel (ej utnyttjad kreditfaciliteter 3 000 (3 000) TSEK) 2 508 1 227
Bank, klientmedel 12 647 10 457
Summa tillgångar 57 277 35 075

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 7 623 10 092
Långfristiga skulder
Långfristig upplåning, räntebärande 15 000 -
Kortfristiga skulder
Förlagslån/konvertibla skuldebrev, ej räntebärande 45 45
Skuld klientmedel 12 647 10 457
Övriga kortfristiga skulder, ej räntebärande 21 963 14 481
Summa eget kapital och skulder 57 277 35 075
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Ställda säkerheter (Företagsinteckningar) 4 050 5 050



DEFINITIONER

Se årsredovisning 2005.
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Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal KV 4 KV 4 KV 1-4 KV 1-4
2006 2005 2006 2005

Antal aktier vid periodens slut i tusental 32 852 22 385 32 852 22 385
Antal aktier vid periodens slut, efter utspädningseffekt i tusental 33 094 23 678 33 094 23 678
Genomsnittligt antal aktier under perioden i tusental 29 429 18 398 26 975 22 385
Genomsnittligt antal aktier under perioden, efter utspädningseffekt i tusental 29 676 18 546 27 233 22 740
Eget kapital per aktie, SEK 0,2 0,5 0,2 0,5
Eget kapital per aktie utspädningseffekt, SEK 0,2 0,4 0,2 0,4
Rörelsemarginal, % Neg. Neg. Neg. Neg.
Vinstmarginal, % Neg. Neg. Neg. Neg.
Räntabilitet på operativt kapital, % Neg. Neg. Neg. Neg.
Räntabilitet på eget kapital, % Neg. Neg. Neg. Neg.
Eget kapital, TSEK 7 768 10 092 7 623 10 092
Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg.
Räntebärande nettokassa, TSEK * 581 11 639 155 11 684
Soliditet, % 13 29 13 29
Skuldsättningsgrad, % 193 n/a. 193 n/a.
Medelantal anställda 36 26 33 26
Investeringar, immateriella anläggningstillgångar, TSEK 13 861 - 21 078 -
Investeringar, materiella anläggningstillgångar, TSEK 558 358 1 172 444

* Klientmedel ingår. Paynova har rätt till avkastningen.

Flerårsjämförelse

TSEK 2006 2005 2004*

Investeringar i materiella anl. tillgångar 558 444 443
Investeringar i immateriella anl. tillgångar                    21 078 0 0
Bruttotransaktionsvolym 357 440 155 061 19 202
Nettoomsättning 18 440 6 277 1 073
Transaktionsintäkter 15 283 6 277 1 073
Transaktionskostnader -3 186 -3 448 -652
Transaktionsnetto 7 120 2 829 421
Resultat efter finansiella poster -80 861 -42 092 -34 539
Immateriella anläggningstillgångar 26 398 5 978 8 967
Räntebärande skulder 15 000 n/a. n/a.
Likvida medel 2 508 1 227 3 513
Tecknat ej betalt belopp 2 058 12 087 469
Balansomslutning 57 277 35 075 19 254
Sysselsatt kapital 22 622 10 092 9 241
Kassaflöde från den löpande verksamheten -50 919 -33 118 -30 574
Medeltal antal anställda 33 26 23

Finansiella nyckeltal
Rörelsemarginal, % neg. neg. neg.
Vinstmarginal, % neg. neg. neg.
Räntabilitet på operativt kapital, % neg. neg. neg.
Räntabilitet på eget kapital, % neg. neg. neg.
Eget kapital 7 623 10 092 9 241
Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg
Räntebärande nettokassa 155 11 684 6 366
Soliditet 13 29 % 48 %
Skuldsättningsgrad, % 197 n/a. n/a.

* Koncernen bildades under andra kvartalet 2004. under 2004 är dotterbolagets påverkan på siffrorna marginell.



OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad
betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda
mot¬part får e-handlare en betalningsgaranti för ett
20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valu-
tor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsu-
menter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-
plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt 

sköta sina överföringar mellan familj, vänner och
bekanta. 

Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare.
De flesta återfinns i de prioriterade segmenten:
resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Före-
taget är noterat på NGM Equity sedan februari
2004. För mer information: www.paynova.com

Paynova AB (publ.) Box 23059, 104 35 Stockholm. Besöksadress: Gävlegatan 12A.
Tel. 08-517 100 000. Fax. 08-517 100 10. www.paynova.com


