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Delårsrapport januari – september 2003 
 
Paynova AB, org nr 556584-5889 avger härmed delårsrapport för bolagets första nio månader 
förvaltningsåret 2003-01-01-2003-12-31. 
 
 
 
 
Niomånadersperioden 
 

• Resultatet efter skatt uppgick till – 18 305 tkr 
• Transaktionsvolymen för perioden uppgick till 3 143 tkr 
• Intäkterna uppgick till 218 tkr 
• Bruttomarginalen, intäkt mot transaktionsvolym, uppgick till 6,9 % 
• Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 17 914 tkr 
• Avtal har under perioden skrivits med 245 e-handlare, en ökning med 260% 
 
 
 

 
Under perioden har bearbetningen av e-handlare varit framgångsrik och sammanlagt har 
bolaget tecknat mer än 400 avtal.  Paynovaplånboken har tydligt visat att modellen för 
betalning mellan konsument och leverantör är säker snabb och lönsam för både handlare och 
konsument. Stark fokus har lagts kring att bygga en bas av e-handlare med ett så brett och 
täckande sortiment av varor och tjänster att Paynova-plånboken upplevs som den självklara 
metoden att betala sina inköp med. 
Fokus ligger nu på de transaktionsintensiva e-handelssajterna. Hittills har bolaget i huvudsak 
anslutit små och medelstora e-handlare till betallösningen med strategin att ju fler som är 
anslutna desto större acceptans hos de stora. 
Under det tredje kvartalet har den underliggande transaktionsvolymen ökat med 65 % och 
antalet transaktioner ökat med 37,8 % jämfört med andra kvartalet 2003, trots sommarperiod. 
Den totala underliggande transaktionsvolymen under niomånadersperioden uppgick till 3 143 
tkr. 
Arbetet med att synas på sajterna och skapa förutsättningar för kundtillströmning har nu 
intensifierats och samarbetsavtalet med TV4 (från slutet av 2002) avseende TV-reklam har 
börjat utnyttjas.  
Genom exponering på de stora e-handelssajterna och samtidiga konsumenterbjudanden via 
internetannonsering och TV-reklam ökar nu kännedomen om Paynova-plånboken. 
Via vårt samarbetsavtal med Posten har också trovärdigheten ökat och vi har fått access till 
flera stora upphandlingar och möjlighet att erbjuda större kunder en komplett betaltjänst. 
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Verksamhet 
 
Paynova AB utvecklar och säljer en betallösning för transaktioner på internet. Betallösningen 
är serverbaserad och bygger på ett förbetalt system där kunder överför pengar till ett konto (en 
plånbok på internet) via sitt kreditkort, betalkort, internetbank eller pg/bg. 
Vid köp på en web-sajt, ansluten till Paynovas betalsystem används sedan dessa förinsatta 
medel efter samma princip som vid köp med pengar ur en fysisk plånbok. 
Vidare säljer och marknadsför Paynova, under produktnamnet Paynova Kort Direkt, en ren 
betalväxelfunktion baserad på vår tyska partner CompuTops tekniska plattform. Då företaget 
är under uppbyggnad redovisas för närvarande ingen geografisk uppdelning eller uppdelning i 
rörelsegrenar. 
 
 
Resultat och ställning 
 
Intäkterna under niomånadersperioden uppgick till 218 tkr. Rörelsens kostnader uppgick till 
17 914 tkr och då har balanserade utvecklingskostnader avskrivits med totalt 2 241 tkr. 
Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till –18 305 tkr. Personalstyrkan har i 
medeltal under perioden varit 15 anställda. De likvida tillgångarna har under perioden minskat 
med 596 tkr och var vid periodens slut 168 tkr. Bolagets långfristiga skulder uppgick 30/9 
2003 till 1 724 tkr och soliditeten till 18%. 
Efter rapportperiodens slut har en nyemission om 10 727 940 kr genomförts. 
 
 
Väsentliga händelser under första nio månaderna 2003 
 
Bolagets verksamhet har under perioden gått från lanseringsfas till försäljnings- och driftfas. 
Verksamheten har i huvudsak följt de uppsatta planerna att först etablera en omfattande bas av 
e-handlare innan bearbetning av konsument påbörjas. Bolaget har vägletts av tanken att ingen 
person är intresserad av en plånbok, varken på nätet eller i den fysiska världen, vars innehåll 
inte kan användas som betalning på tillräckligt många handelsställen. Det är därför naturligt 
att kostnaderna för utvecklingen av betallösningen och uppbyggnaden av en bas av web-
shopar blivit betydande, eller ca 60 Mkr, från starten år 2000. Affärsplaner, personalresurser 
och utvecklingsplaner har successivt anpassats till de kommersiella förutsättningarna och till 
marknaden för försäljning av både fysiska produkter och elektroniskt innehåll på internet. 
 
Paynovas betalsystem har operativt placerats hos Song Network där drift, övervakning, 
datalagring och back-up sker i säkrast möjliga driftsmiljö. 
 
Avtal har under rapportperioden ingåtts med 245 e-handlare och totalt finns 401 sajter med 
avtal om Paynovas betallösningar. Av dessa är Aftonbladet, CDON, Metro, Lunarstorm, TV4, 
Ringbilligt samt Project Entropia de största och intressantaste.  
 
Partneravtal har under perioden även ingåtts med Posten om korttransaktionsprocessing och 
implementation av Paynovaplånboken i Postens Betalväxel. Ett större samarbete med Posten 
inleddes under sommaren och har redan resulterat i flera stora kunder samt intressanta 
affärsmöjligheter.  
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Inlösenavtal har ingåtts med Euroline och Citibank om inlösen av korttransaktioner vid 
kunders påfyllnad av sina Paynovaplånböcker, utöver det inlösenavtal som redan finns med 
Föreningssparbanken. Genom möjligheterna att lösa in transaktioner via flera banker och via 
dels CompuTop och dels Postens betalväxel har Paynova nu större flexibilitet och möjlighet 
att optimera transaktionsflödet både ur ett ekonomiskt och ett tillgänglighetsperspektiv. 
 
Ett förstärkt säkerhetssystem, 3 D Secure, har under perioden implementerats för 
transaktioner med Visa-kort. Arbetet med att utveckla MasterCards motsvarighet, Secure 
code, är i stort sett slutfört och kommer att driftsättas så snart Postens eller CompuTops 
betalväxlar stödjer detta. 
Alltmer avancerade system och rutiner används av kortbolagen och Paynova för att minska 
och förhindra bedrägerier, sk fraud, och en lösning för validering av plånboksanvändare har 
införts under perioden. Denna validering innebär att påfyllnad av plånboken via 
kredit/betalkort kan ske om kundens plånbok är validerad. Om plånboken inte är validerad 
kan påfyllnad via kredit-/bankkort ske med sammanlagt högst 1.500 SEK (eller motsvarande 
belopp i annan valuta) under en tremånaders period. På detta sätt har riskexponeringen vid 
påfyllnad av plånboken med VISA eller Eurocard minskat avsevärt. 
Överföring av belopp mellan plånböcker, sk Wallet 2 Wallet, har nyligen driftsatts vilket ger 
möjlighet att erbjuda auktionssajter enkla och effektiva betallösningar men också för att 
tillgodose ungdomsgruppernas behov.   
 
 
Investeringar 
 
Under niomånadersperioden har investeringar om sammanlagt 129 tkr gjorts. 
 
 
Personal 
 
Under perioden har 15 personer (10 män och 5 kvinnor) varit anställda vid bolaget. Inga 
personalökningar har ägt rum. Verksamheten bedrivs från bolagets kontor i Stockholm och 
personalen bedriver utveckling, support, marknadsföring, administration samt försäljning. 
Trots omfattande arbetsbelastning har sjukfrånvaron varit låg. 
 
 
Legala frågor 
 
Bolaget bedriver verksamheten juridiskt och ekonomiskt enligt den sk klientmedelsprincipen 
med avskilda medel, vilket regleras av lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Detta avser 
avskilda medel för andras räkning, såsom e-handlare och konsumenter som använder 
Paynovas plånbokslösning. Avskilda redovisningsmedel uppgick vid periodens slut till  
1 298 303 kronor. 
Därmed kan också verksamheten anpassas till de flesta europeiska marknader. Verksamheten 
har hela tiden anpassats, vad avser kundavtal och avtal med e-handlare, till en eventuell 
framtida tillståndsprövning. 
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Valutaexponering 
 
Paynovas betalsystem hanterar valutorna SEK, DKK, NOK, USD, EUR, GBP och 
valutasäkras genom att insättningar och transaktioner i respektive valuta hålls på separata 
konton för respektive valuta. På så sätt utsätts inte Paynova för valutarisk. Det är idag inte 
möjligt för kunderna att växla pengar i systemet. 
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
En ny grafisk plånboksdesign lanserades i mitten av oktober. Den nya designen innebär också 
förenklad navigation samt flera nya funktioner. 
Åtgärder för att öka säkerheten vid insättningar med amerikanska kreditkort har införts 
innebärande att betallösningen nu bara tillåter upp till 20 $ för en ovaliderad plånbok mot 
tidigare 150 $. 
En TV-kampanj med CDON med ett kunderbjudande om 50 kr rabatt vid köp med 
Paynovaplånboken har genomförts under oktober månad. 
 
 
Framtida utveckling 
 
Verksamheten är nu inne i slutdelen av uppbyggnadsfasen på den svenska marknaden för e-
handlare. Därmed avses att bolaget successivt kommer att koncentrera sig på att i första hand 
teckna avtal med stora nätaktörer. Ytterligare ett 80-tal avtal beräknas tecknas under Q4. 
Inför julen och under de första två kvartalen 2004 kommer marknadsbearbetningen av 
konsumenter att intensifieras i samverkan med berörda e-handlare. Målsättningen är att till 
och med  Q2 2004 ha anslutit 200 000 plånböcker. Bearbetningen kommer huvudsakligen att 
ske via TV reklam och på internet. Det är först nu med en större bas av e-handlare som 
plånboken kan väcka intresse hos en bred allmänhet. 
Vidare har avtal om försäljningrepresentation undertecknats vad det gäller Norge, Frankrike 
och UK. Sedan tidigare finns avtal med CompuTop i Tyskland. Letter of Intent har tecknats 
med den tyska kortprocessorn GZS avseende Tyskland, Österrike och Schweiz. GZS är 
Europas största processor av korttransaktioner från handel, butiker och internet med en årlig 
transaktionsvolym om mer än 60 MDR EURO . Arbetet med att ansluta e-handlare och skapa 
förutsättningar för en ökande kundbas utanför Sverige kommer att intensifieras under nästa år. 
Expansionen kommer att kräva större säljresurser och rekrytering av personal kommer att ske 
tillsammans med våra olika partners i Europa. 
Förhandlingar är inledda avseende europeisk kundsupport och en lösning förväntas vara på 
plats i januari. Även inom kundsupport kan ytterligare resurser komma att behövas på 
personalsidan dock med syfte att ”first Line support” alltid skall hanteras av externa 
kundsupportcenter. 
 
Kommande rapporter 
 
Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 19 februari 2004 
Årsredovisning för 2003 distribueras i mars/april 2004 
Delårsrapport januari-mars 2004 publiceras den 29 april 2004 
Ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 2004. 
Delårsrapport januari-juni 2004 publiceras den 19 augusti 2004 
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Finansiering & emissioner 
 
Verksamheten har, som föregående verksamhetsår, finansierats via en kombination av 
emissioner och inlåning från aktieägarna. 
 Vid periodens ingång var registrerat aktiekapital 373 224 kronor vilket under perioden har 
ökat till 508 174 konor. Ökningen består av, dels emissioner som genomfördes under 2002 
men registrerades 2003 till ett belopp om 104 950 kronor, dels en emission av 30 000 aktier 
under februari 2003 där aktiekapitalet ökade med 30 000 konor varvid bolaget har tillförts 
3 210 000 kronor i nytt kapital. 
Under juli –september har en företrädesemission genomförts varvid bolaget via 178 799 aktier 
tillfördes ytterligare 8 939 950 kronor. Efter registrering hos PRV kommer aktiekapitalet att 
uppgå till 686 973 kronor. 
Förlagslån om nominellt 17 879,90 kronor förenade med tre avskiljbara optionsrätter (TO4, 
TO5, TO6) emitterades också under juli-september 2003. 
Efter perioden har, under oktober, emission av ytterligare 178 799 aktier via 
teckningsoptioner (TO4) genomförts. Bolaget tillförs därmed 10 727 940 kronor och efter 
registrering hos PRV kommer aktiekapitalet att uppgå till 865 772 kronor. 
 
I samband med emissionerna har cirka 90 nya aktieägare tillkommit och totala antalet 
aktieägare uppgår därmed till cirka 200. 
 
Under perioden har Paynova AB erhållit kort- och medelfristiga krediter som utestående vid 
periodens utgång uppgår till 9 127 134 kronor varav 6 700 000 kronor har säkerhet i 
företagsinteckningar. En stor del av krediterna utnyttjas löpande via kvittning till teckning i 
genomförda emissioner.  
 
Med de nyligen avslutade nyemissionerna, samt ett bemyndigande för styrelsen att emittera 
högst 100 000 aktier, som bas, kan en stabilare finansiell situation etableras. För att tillgodose 
bolagets kapitalbehov under hela 2004 och samtidigt möjliggöra en mer offensiv och 
marknadsanpassad internationell expansion bedömer styrelsen att en nyemission bör 
genomföras under perioden februari – juni 2004 när såväl marknadsnoteringen av bolagets 
aktier som etableringen i Europa har mognat tillräckligt.  
Styrelsen ser dessutom ett antal potentiellt intressanta kombinationer av strategiska 
industriella och finansiella partners att pröva samarbete med, inom ramen för styrelsens 
bemyndigande eller via ytterligare riktade nyemissioner.  
 
Styrelsen har utrett alternativa vägar för en marknadsnotering av bolagets aktier under slutet 
av året. Förberedelserna för detta pågår i avsikt att meddela val av marknadsplats och tidpunkt 
för handelsstart i anslutning till den extra bolagsstämma där erforderliga förslag kommer att 
föreläggas stämman för beslut.  
Till stämman avser styrelsen att lämna följande förslag: 
        att Paynova AB marknadsnoteras under december månad 2003 
        att en split av aktien genomförs i anslutning till marknadsnoteringen 
        att ett nytt optionsprogram, som ersätter tidigare utgivna optioner,          
             emitteras till anställda och styrelsen,  
 
Styrelsen har beslutat att VPC-anslutning av bolagets aktier skall genomföras 2003-12-01.  
 
 



 
   
  
 

 6(9)

RESULTATRÄKNING (SEK) 9 månader Q3
2003-01-01 2003-07-01
2003-09-30 2003-09-30

Nettoomsättning 218 124 88 534
SUMMA INTÄKTER 218 124 88 534

Rörelsens kostnader
Produktionskostnad -509 085 -122 855
Övriga externa kostnader -6 565 007 -2 245 599
Personalkostnader -8 384 975 -2 717 091
Avskrivningar -2 454 995 -819 408
RÖRELSERESULTAT -17 695 940 -5 816 419

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 2 606 517
Ränte- och finansieringskostnader -612 627 -245 430
PERIODENS RESULTAT -18 305 961 -6 061 332

Resultat per aktie före utspädning -26,65 -8,82
Resultat per aktie efter utspädning -26,65 -8,82
Periodens resultat -18 305 961 kr / antal aktier 686 973st= - 26,65kr per aktie

BALANSRÄKNING (SEK) 2003-09-30 2002-12-31
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 12 703 449 14 945 234
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 747 665 831 872

Summa anläggningstillgångar 13 451 114 15 777 106

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 19 025 8 285
Övriga kortfristiga fordringar 4 622 427 439 578
Skattefordran 274 664 21 094
Förutbet kostnader och uppl intäkter 321 226 385 208
Summa kortfristiga fordringar 5 237 343 854 165
Kassa och bank 168 855 764 934
Summa omsättningstillgångar 5 406 197 1 619 099
SUMMA TILLGÅNGAR 18 857 312 17 396 205

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital (508 174 aktier á nom SEK 1) 508 174 373 224
Ej registrerat aktiekapital 178 799 104 950
Överkursfond 37 739 553 27 155 656
Balanserat resultat -16 664 126 -526 534
Periodens resultat -18 305 961 -16 137 592
Summa eget kapital 3 456 439 10 969 704

Långfristiga skulder
Förlagslån 1 724 540 1 706 660
Summa långfristiga skulder 1 724 540 1 706 660

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 019 196 1 993 793
Övriga kortfristiga skulder 9 550 347 986 086
Uppl kostnader och förutbet intäkter 2 106 791 1 739 962
Summa kortfristiga skulder 13 676 334 4 719 841
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 857 312 17 396 205

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 6 700 000 700 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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NOT Förlagslån

Förlagslån om nominellt 8 520 kronor förenade med 85 200 avskiljbara optionsrätter emitterades 
2001-10-08. Lånet löper utan ränta och förfaller till betalning 2005-12-31. Kvarstående optionsrätt ger 
innehavaren rätt till teckning av en ny aktie per optionsrätt under perioden 2003-01-01-- 2004-12-31 
till teckningskursen 100 kronor.  

Förlagslån om nominellt 3 500 kronor förenade med 35 000 avskiljbara optionsrätter emitterades 
2001-12-17. Lånet löper utan ränta och förfaller till betalning 2005-01-31 eller 14 dagar efter 
anfordran. Optionsrätten ger innehavaren rätt till teckning av en ny aktie per optionsrätt under 
perioden 2002-06-30--2005-01-31 till teckningskursen 200 kronor.  

Konvertibla förlagslån om nominellt 1 693 440 kronor emitterades 2002-09-11. Lånet löper utan ränta 
och förfaller till betalning 2004-12-31. Lånet kan konverteras till aktier under perioden 2003-07-01—
2004-12-31. Konverteringskursen är 60 kronor och maximalt kan 28 224 nya aktier tecknas. 

Förlagslån om nominellt 1 200 kronor förenade med 12 000 avskiljbara optionsrätter emitterades 
2002-09-24. Lånet löper utan ränta och förfaller till betalning 2005-10-31 eller 14 dagar efter 
anfordran. Optionsrätten ger innehavaren rätt till teckning av en ny aktie per optionsrätt under 
perioden 2003-06-30--2005-10-31 till teckningskursen 200 kronor.  

Förlagslån om nominellt 17 879,90 kronor förenade med tre gånger 178 799 avskiljbara optionsrätter 
(TO4, TO5, TO6) emitterades under juli-september 2003. Lånet löper utan ränta och förfaller till 
betalning 2005-12-31 

TO 4 ger en rätt att teckna aktier á nominellt 1 kr till kurs om 60 kr, under perioden från och med den 
1 september 2003 till och med den 31 oktober 2003;         

TO 5 ger en rätt att teckna aktier á nomiellt 1 kr till kurs om 70 kr, under perioden från och med den 1 
september 2003 till och med den 31 mars 2004  

TO 6 ger en rätt att teckna aktier á nominellt 1 kr till kurs om 80 kronor, under perioden från och med 
den 1 september 2003 till och med den 31 december 2005. 

Enligt förslag till extra bolagstämma 21 november 2003 föreslås att optionsrätter emitterade 2001-12-
17 (35 000) och 2002-09-24 (12 000) makuleras och ersätts med ett nytt optionsprogram för 
anställda och styrelseledamöter. 
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KASSAFLÖDESANALYS
INDIREKT METOD

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster -17 695 940
Avskrivningar 2 454 953

-15 240 987
Erhållen ränta 1 025
Erlagd ränta -612 627
Betald inkomstskatt -253 570

-16 106 159
Ökning/minskning kundfordringar -10 740
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -4 117 287
Ökning/minskning leverantörskulder 25 403
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 520 065
Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 688 718

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -128 961
Kassaflöde från investeringsverksamheten -128 961

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission 10 792 696
Upptagna lån 17 880
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder 8 411 025
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 221 601

Årets kassaflöde -596 079
Likvida medel vid årets början 764 934
Likvida medel 168 855

 
 
 
Förändring i eget kapital under 9 mån perioden 030101-030930

Aktiekapital Ej reg. Överkursfond Balanserat Årets resultat Summa eget
Aktiekapital resultat kapital

Eget kapital 2002-12-31 373 224 104 950 27 155 656 -526 534 -16 137 592 10 969 704

Disposition enligt bolagsstämma
överföring av föregående års resultat -16 137 592 16 137 592 0

Inregistrering av 
aktiekapitalet 104 950 -104 950 0

Nyemission 30 000 178 799 10 583 897 10 792 696

Årets resultat -18 305 961 -18 305 961

Eget kapital 2003-09-30 508 174 178 799 37 739 553 -16 664 126 -18 305 961 3 456 439
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Redovisningsprinciper 
 
Denna delårsrapport är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 
Delårsrapporter. 
Tidigare rapporter är upprättade enligt Bokföringsnämndens rekommendationer och allmänna 
råd. I och med denna rapport sker en förändring och bolaget har nu övergått till att följa 
Redovisningsrådets rekommendationer. 
Bytet av redovisningsprinciper ger ingen väsentlig effekt på Balans- och Resultaträkning. 
 
Ikraftträdandet av Redovisningsrådets rekommendation RR 25 Rapportering för segment, har 
inte föranlett redovisning av rörelsegrenar eller geografiska områden då företaget är under 
uppbyggnad och de enskilda segmentens andel inte överstiger 10% av bolagets verksamhet. 
Jämförelsetal för kvartalet och niomånadersperioden har inte lämnats då det inte varit 
genomförbart att ta fram jämförande information pga att bolaget under tidigare period inte 
registrerat grunduppgifter på ett sådant sätt. Det främsta skälet är det brutna jämförelseårets 
18 månadersperiod. 
 
 
Stockholm 2003-11-14 
 
Pelle Hjortblad 
Verkställande direktör 
 
För ytterligare information kontakta Pelle Hjortblad på telefon 08-5171 0007 eller pelle.hjortblad@paynova.com 
 
Paynova AB 
Organisationsnummer 556584-5889 
Box 30107 
104 25 Stockholm 
 
 


