


Styrelsen och verkställande direktören för INBooks AB (publ) avger härmed
delårsrapport för tredje kvartalet 2022.

Juli - september 2022

● Nettoomsättningen ökade med 386% till 290 TSEK (75).

● Rörelseresultatet uppgick till -3 866 TSEK (-5 450).

● Periodens resultat uppgick till -3 867 TSEK (-5 451).

● Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,04).

Januari - september 2022

● Nettoomsättningen ökade med 541% till 743 TSEK (137).

● Rörelseresultatet uppgick till -16 273 TSEK (-15 647).

● Periodens resultat uppgick till -16 572 TSEK (-15 650).

● Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,13).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

● I slutet av tredje kvartalet förvärvade bolaget Atlas Nest AB, ett Saas-bolag som

riktar sig till fastighetsägare. Detta förvärv innebär att bolaget adderar

ytterligare en vertikal och vidgar sin produktportfölj till en helt ny marknad.

● I september fick INBooks AB en ny storägare då Stora Frö Invest AB köpte ca

35% av aktierna i bolaget.

● Under perioden genomförde bolaget en oerhört lyckad mässa i Kista med

INBooks Flow som lett till ett stort inflöde av nya kunder.

Väsentliga händelser efter balansdagen

● I slutet av oktober lämnade Emma Gränsmark ledningsgruppen och sin tjänst

som Business Area Manager i bolaget.

● Under början av det fjärde kvartalet har bolaget riktat om personella

utvecklingsresurser för att utveckla ett nytt erbjudande till

fastighetsmarknaden.



VD har ordet

Återigen kan vi summera ett händelserikt kvartal för INBooks! För vår del har fokus

legat på att vidareutveckla vår produktportfölj som vi äntligen kan få berätta mer om.

I slutet av det tredje kvartalet slutförde vi köpet av Atlas Nest, ett Saas-bolag som

utvecklat en bo- och fastighetsportal. Uppköpet ingår i vår strategi att bredda INBooks

erbjudande till att även rikta sig mot fastighetsägare. Under de senaste månaderna har

vi därför arbetat intensivt för att anpassa vår produkt då vi identifierat en position på

marknaden där det finns stor potential för digitalisering. Integrationen mellan Atlas

Nest produkt för fastighetsägare och INBooks produkter för bokföring och

administration kommer att skapa ett unikt erbjudande. Idag finns flera

fastighetssystem och boportaler på marknaden, många är ganska gammalmodiga och

svårjobbade, men vad vi vet är det ingen som kan erbjuda en tjänst med inbyggd

bokföring. Detta medför helt nya möjligheter för fastighetsägare då processerna för

administration och bokföring förenklas avsevärt. Flödet mellan fastighetssystem,

boportal och bokföring blir sömlöst och exempelvis kan hyresavin bokföras

automatiskt i samma stund som den skickas från fastighetssystemet.

INBooks fastighetssystem kommer i första hand attrahera små och medelstora

fastighetsbolag, både privatägda, i allmännyttan men även bostadsrättsföreningar. Av

alla aktiva företag i Sverige är 8% fastighetsbolag. Redan innan produkten är lanserad

har vi avtal med en kund i form av en nystartad bostadsrättsförening som har

inflyttning i början av december 2022. Vi kommer då att släppa på boende och

fastighetsägare i det nya systemet. Även Atlas Nests befintliga kunder välkomnas över

till INBooks nya tjänst.

INBooks Flow
Vi kan också konstatera att vår produkt som riktar sig till redovisningsbyråer, INBooks

Flow, fortsätter att gå bra och försäljningen har så gott som dubblerats gentemot

uppsatt budget. Framgången för INBooks Flow beror till stor del på den automation

som finns inbyggd i programmet och som gör det möjligt för redovisningsbyråerna att

ha uppdaterad information om sina kunder. Kraven på att byråerna ska ha koll på sina

kunder har ökat i arbetet att motverka penningtvätt. Inget tyder på att kraven i

branschen kommer att minska vilket gör att vår produkt är helt rätt i tiden. En annan

uppskattad funktion är det förenklade arbetet med uppdragsbrev som sparar otroligt

mycket tid för byråerna. INBooks Flow gör det möjligt att sätta upp uppdragsbrev

direkt i programmet och sedan uppdatera dem automatiskt. Framöver kommer vi

fortsatt ha stort fokus på att utveckla INBooks Flow, något vi gör i samarbete med våra

kunder.



Mässa
I slutet av september deltog INBooks på mässan Ekonomi & Företag i Kista. Med oss i

montern hade vi vår samarbetspartner Ekonompodden som bidrog med stor kunskap

och härlig energi. Under de två mässdagarna hade vi troligtvis mässans mest

välbesökta monter och vi kunde signa flera kunder på plats. Det här året fick många

frågor om vår produkt, till skillnad mot förra året då vi snarare fick berätta om vilka vi

är för att bygga vår varumärkeskännedom. Vi ser detta som ett tecken på att vi nu är en

etablerad spelare på marknaden och ett namn i branschen.

Styrelse, ledning och ägare
I samband med att INBooks förvärvar Atlas Nest går Stora Frö Invest AB in som ny

investerare. Bolaget har djup kompetens inom fastighetsbranschen och en

långsiktighet i sitt ägande.

Planerna på att notera INBooks på en marknadsplats lever kvar men vi väljer att

avvakta ytterligare tills marknaden stabiliserat sig.

Slutligen vill jag passa på att tacka befintliga såväl som nya investerare och givetvis alla

medarbetare på INBooks som varje dag jobbar hårt för att förverkliga våra visioner!

Växjö, november 2022

Mikael Folkesson

VD, INBooks AB



Finansiell utveckling

juli - september

Nettoomsättning
Omsättningen ökade under kvartalet 386% i förhållande till samma period föregående

år. Den ökade omsättningen är ett direkt resultat av den ökade satsningen på INBooks

Flow. Bolaget har genomfört ett flertal mycket lyckade marknadsaktiviteter under

perioden vilket lett till ett stort inflöde av nya kunder.

Kostnader
Kostnaderna uppgick till -5 956 TSEK (-5 553). Fortsatt återfinns merparten av

kostnaderna i personalkostnader som uppgick till -3 142 TSEK (-2 930) samt övriga

externa kostnader som uppgick till -1 855 TSEK (-1 331). På grund av den stora

osäkerhet och turbulens som upplevs i världen och på marknaden har bolaget sett över

sin kostnadsmassa vilket har resulterat i lägre kostnader under tredje kvartalet i

jämförelse med tidigare perioder.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till –3 866 TSEK (-5 450). Det stärkta

resultatet för tredje kvartalet i förhållande till samma period föregående år är

hänförbart till dels den ökade omsättningen och det starka kundinflödet men även att

bolaget lagt mer personella resurser på nyutveckling av bolagets produkter vilket

påverkat resultatet positivt samt den kostnadsöversyn som beskrivs ovan.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 340 TSEK (-6 252).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till –12 332 TSEK (-28).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 10 000 TSEK (0).

Resultat per aktie
Resultatet per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,04). Resultatet är beräknat på 172 355

194 st aktier (121 315 555). Antalet aktier är beräknat på det vägda genomsnittet för

perioden.

Anställda
Antal anställda på INBooks AB (publ) uppgick per periodens utgång till 23 (21)

personer.



Finansiell utveckling

januari - september

Nettoomsättning
Under årets första nio månader ökade omsättningen med 541% gentemot samma

period föregående år. Bolaget fortsätter visa på en tillväxt i förhållande till

jämförelseperioderna. Som beskrivits ovan grundar sig tillväxten till stora delar av den

starka försäljningen av INBooks Flow.

Kostnader
Kostnaderna för perioden uppgick till -23 283 TSEK (-16 070). Bolagets tyngsta

kostnadspost är personalkostnaderna som för perioden uppgick till -11 495 TSEK (-9

500). Övriga externa kostnader uppgick till -7 275 TSEK (-4 035). De ökade

kostnaderna är hänförbara till bolagets satsning på nyutveckling av produkterna där

personella förstärkningar varit avgörande.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till –16 273 TSEK (-15 647). Minskningen i

rörelseresultatet går att härleda till ovan nämnda satsningar på personella resurser.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –5 480  TSEK (-15 483).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -16 791 TSEK (-266).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 26 000 TSEK (10 200).

Resultat per aktie
Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,13) efter nio månader. Resultatet är

beräknat på 158 175 314 st aktier (121 315 555). Antalet aktier är beräknat på det

vägda genomsnittet för perioden.



Bolagets resultaträkning i sammandrag

2022 2021 2022 2021 2021

TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 290 75 743 137 271

Aktiverat arbete för egen räkning 1 673 28 6 132 265 6 945

Övriga rörelseintäkter 127 0 135 21 21

Summa 2 090 103 7 010 423 7 237

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster −936 −1 292 −4 490 −2 535 −586

Övriga externa kostnader −1 855 −1 331 −7 275 −4 035 −9 816

Personalkostnader −3 142 −2 930 −11 495 −9 500 −13 316

Övriga rörelsekostnader −23 0 −23 0

Av- och nedskrivningar av

anläggningstillgångar 0 0 0 0 −100

Rörelseresultat −3 866 −5 450 −16 273 −15 647 −16 581

Räntekostnader och liknande

poster −1 −1 −299 −3 −3

Summa −1 −1 −299 −3 −3

Periodens resultat −3 867 −5 451 −16 572 −15 650 −16 584

Resultat per aktie SEK −0,02 −0,04 −0,10 −0,13 0,13



Bolagets balansräkning i sammandrag

2022 2021 2021

TSEK sep sep dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 31 853 8 482 15 061

Summa anläggningstillgångar 31 853 8 482 15 061

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 49 12 21

Övriga fordringar 569 215 425

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 60 4 100 4 594

Summa kortfristiga fordringar 678 4 327 5 040

Kassa och bank

Kassa och bank 4 652 8 498 923

Summa kassa och bank 4 652 8 498 923

Summa omsättningstillgångar 5 330 12 825 5 963

Summa tillgångar 37 183 21 307 21 024



2022 2021 2021

TSEK sep sep dec

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 562 3 245 3 245

Fond för utvecklingsutgifter 20 803 7 982 14 661

Summa bundet eget kapital 25 365 11 227 17 906

Fritt eget kapital

Fri överkursfond 62 213 37 261 37 261

Balanserat resultat −42 259 −13 070 −19 562

Periodens resultat −16 572 −15 651 −16 584

Summa fritt eget kapital 3 382 8 540 1 115

Summa eget kapital 28 747 19 767 19 021

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 810 475 474

Skatteskulder 260 110 276

Övriga skulder 6 722 471 458

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 644 484 795

Summa kortfristiga skulder 8 436 1 540 2 003

Summa eget kapital och skulder 37 183 21 307 21 024



Bolagets kassaflödesanalys

2022 2021 2022 2021 2021

TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat −3 866 −5 450 −16 273 −15 647 −16 585

Justering för poster som inte ingår i

kassaflödet 0 0 0 0 100

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital −3 866 −5 450 −16 273 −15 647 −16 485

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital

Ökning/minskning av

rörelsefordringar 450 −4 4 361 148 −563

Ökning/minskning av rörelseskulder 4 756 −798 6 432 16 481

Kassaflöde från den löpande
verksamheten 1 340 −6 252 −5 480 −15 483 −16 567

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar −12 332 −28 −16 791 −266 −6 945

Kassaflöde från
investeringsverksamheten −12 332 −28 −16 791 −266 −6 945

Finansieringsverksamheten

Amortering av låneskulder 0 0 0

Nyemission 10 000 0 26 000 10 200 10 388

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten 10 000 0 26 000 10 200 10 388

Periodens kassaflöde −992 −6 280 3 729 −5 549 −13 124

Likvida medel vid periodens början 5 644 14 778 923 14 047 14 047

Likvida medel vid periodens slut 4 652 8 498 4 652 8 498 923



Bolagets förändring av eget kapital

2022 2021 2022 2021 2021

TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 22 613 25 217 19 021 25 217 25 217

Periodens totalresultat

Periodens resultat −3 866 −5 450 −16 573 −15 650 −16 584

Emissionskostnader −7 705 0

Summa periodens totalresultat −3 866 −5 450 −24 278 −15 650 −16 584

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 10 000 33 984 10 200 10 388

Teckningsoptioner 20

Summa transaktioner med
aktieägare 10 000 0 34 004 10 200 10 388

Eget kapital vid periodens utgång 28 747 19 767 28 747 19 767 19 021



Övrig information

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och

bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna har inte ändrats sedan den senast

reviderade årsredovisningen 2021.

Transaktioner med närstående
I samband med att Stora Frö Invest AB gick in som investerare i bolaget togs ett

konvertibellån som enligt plan ska omsättas till aktier inom sex månader.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender
Februari 2023 Bokslutskommuniké 2022

För ytterligare information kontakta:
Mikael Folkesson, VD

E-post: mikael@inbooks.se

Tel: 070-355 59 09

mailto:mikael@inbooks.se

