


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

Januari - mars 2022

● Nettoomsättningen ökade med 1016% till 201 TSEK (18)

● Rörelseresultatet uppgick till -5 823 TSEK (-4 628)

● Periodens resultat uppgick till -5 824 TSEK (-4 628)

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

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

● 28 mars 2022 öppnade INBooks en nyemission bestående av totalt 33 000 000

units där en unit motsvarar  en aktie  och två teckningsoptioner.

● I januari utfördes en riktad nyemission där samtliga A-aktier omvandlats till

stamaktier. Därefter har bolaget bara ett aktieslag.

Väsentliga händelser efter balansdagen

● Efter rapportperiodens utgång stängdes ovan nämnda nyemission som

tecknades till 90% vilket tillförde bolaget ca 23,9 MSEK.

● 20 april 2022 höll bolaget årsstämma där Nils Carlsson valdes in som ny

ordinarie ledamot och Nenad Vale lämnade sitt uppdrag i styrelsen.

● I början av april tillträdde Cornelia Svangård som CFO i bolaget.

● I början av andra kvartalet lämnade Camilla Jarnemyr sin post i

ledningsgruppen för en annan tjänst inom bolaget.
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VD har ordet

Stark tillväxt i båda segmenten
INBooks system för redovisningsbyråer, som släpptes till marknaden i november 2021,

visade under första kvartalet på en mycket stark tillväxt och slog alla våra

förväntningar. Detta trots att redovisningsbyråernas mest intensiva period är på våren

då alla bokslut och deklarationer ska in. Detta visar på att det finns ett stort behov för

en aktör som INBooks som tar ett helhetsgrepp över redovisningsbyråernas

systempark och som är oberoende av slutkundens bokföringsprogram. Med INBooks

Flow får byråerna direkta förenklingar och besparingar genom att programmet

digitaliserar många av de processer som idag är vardag för Sveriges

redovisningsbyråer.

Som ett led i satsningen på INBooks Flow anställde vi ytterligare en säljare i januari

2022 för att möta upp kundinflödet av redovisningsbyråer och i inledningen av mars

genomfördes ett mycket lyckat lanseringsevent av INBooks Flow i Stockholm.

Vårt bokförings- och faktureringsprogram för småföretagare, INBooks Go, visade

under första kvartalet på en tillväxt i linje med våra förväntningar trots att

konkurrensen i detta segment är mycket hård. Vi ser att flera aktörer på marknaden

går mot att förenkla sina gränssnitt och automatisera bokföringen för småföretagarna.

Trots den utvecklingen på marknaden och den ökade konkurrensen ser vi ett fortsatt

stabilt kundinflöde på INBooks Go.

Mot marknadsnotering
Under första kvartalet förberedde vi bolaget för en marknadsnotering av bolagets

aktie. I februari lämnade bolaget in ett prospekt till Finansinspektionen för att kunna

genomföra en större nyemission inför den planerade noteringen. I slutet av mars fick vi

ett godkännande av prospektet och kunde därmed genomföra den planerade

nyemissionen. Nyemissionen gav bolaget ca 240 nya ägare och tecknades till 90% med

hjälp av garanter vilket tillförde bolaget ca 23,9 MSEK innan emissionskostnader.

Med anledning av det hastigt försämrade marknadsläget har vi valt att senarelägga vår

marknadsnotering. Ambitionen kvarstår i allra högsta grad att notera bolaget. Vi

kommer återkomma under hösten, alternativt när marknadsläget ändras i positiv

riktning, om när vi förväntar oss att en marknadsnotering kan komma att ske.
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Fortsatta produktinvesteringar
För att öka takten i vår satsning på redovisningsbyråerna och vår produkt INBooks

Flow, utökade vi i mars vårt team med fyra utvecklare från Sri Lanka. Genom att

etablera ett offshore-team säkerställer vi kompetensförsörjningen i projektet för att

på ett effektivt sätt skala upp produktutvecklingen. Vi kommer framgent att fortsätta

rekrytera fler utvecklare både i Sverige och utomlands för att främja bolagets och

produkternas fortsatta utveckling.

Samarbeten för att ge ett bredare erbjudande
För att stärka vårt erbjudande till småföretagare och byråer jobbar vi just nu med att

etablera samarbeten med andra programleverantörer på marknaden. Ett sådant

samarbete lanserades under det första kvartalet med Årsredovisning Online vilket ger

våra kunder möjlighet att själva upprätta och lämna i sin årsredovisning på egen hand.

2022 är ett mycket intressant år för INBooks. Vi har nu alla förutsättningar på plats

och har rätt resurser för att på allvar etablera oss på den svenska marknaden. Jag ser

med glädje fram emot resten av 2022 med allt vad det kommer att innebära för oss och

våra produkter. Jag ser också särskilt fram emot att få välkomna alla våra nya kunder,

aktieägare och samarbetspartners att hänga med på den otroligt spännande resa vi har

framför oss.

Växjö, maj 2022

Mikael Folkesson

VD, INBooks AB (publ)
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Finansiell utveckling
Januari - mars

Nettoomsättning
Omsättningen ökade under kvartalet 1016% i förhållande till samma period

föregående år. Den ökande omsättningen speglar det kundflöde bolaget hade under

slutet av 2021 samt och början av 2022. Omsättningsökningen är också hänförbar till

lanseringen av INBooks Flow i slutet av 2021.

Kostnader
Kostnaderna uppgick till -8 174 TSEK (-4 802). Övervägande del av kostnaderna

återfinns i övriga externa kostnader som uppgick till -3 857 TSEK (-1 559) samt

personalkostnader som uppgick till -4 008 TSEK (-3 074). Ökningen av kostnader

gentemot föregående år är direkt relaterbara till att bygga upp en kännedom om

bolagets varumärke samt personella förstärkningar för att stärka utvecklingen av

bolagets produkter.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till -5 823 TSEK (-4 628). Resultatet är påverkat av den ovan

nämnda satsningen på varumärkesbyggande aktiviteter samt personella

förstärkningar i organisationen.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 840 TSEK (-4 604).

Förändringen i kassaflödet är hänförbar till en kortsiktig bryggfinansiering i samband

med nyemissionen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 148

TSEK (-147). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 62 TSEK (0).

Resultat per aktie
Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,04). Resultatet är beräknat på 132 315

555 st aktier (112 815 555).

Anställda
Antal anställda på INBooks AB (publ) uppgick per periodens utgång till 25 (19)

personer.
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Bolagets resultaträkning i sammandrag

2022 2021 2021

TSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 201 18 271

Aktiverat arbete för egen räkning 2 148 147 6 945

Övriga rörelseintäkter 2 9 21

Summa 2 351 174 7 237

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster −309 −169 −586

Övriga externa kostnader −3 857 −1 559 −9 816

Personalkostnader −4 008 −3 074 −13 316

Av- och nedskrivningar av

anläggningstillgångar 0 0 −100

Rörelseresultat −5 823 −4 628 −17 581

Räntekostnader och liknande poster −1 0 −3

Summa −1 0 −3

Periodens resultat −5 824 −4 628 −16 584

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

6



Bolagets balansräkning i sammandrag

2022 2021 2021

TSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 17 210 8 364 15 061

Summa anläggningstillgångar 17 210 8 364 15 061

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 24 4 21

Övriga fordringar 422 251 425

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 78 4 100 4 594

Summa kortfristiga fordringar 524 4 355 5 040

Kassa och bank

Kassa och bank 3 763 9 443 923

Summa kassa och bank 3 763 9 443 923

Summa omsättningstillgångar 4 287 13 798 5 963

Summa tillgångar 21 497 22 162 21 024
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TSEK 2022

jan-mar

2021

jan-mar

2021

jan-dec

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 308 2 820 3 245

Fond för utvecklingsutgifter 16 810 7 864 14 661

Summa bundet eget kapital 20 118 10 684 17 906

Fritt eget kapital

Fri överkursfond 34 215 27 486 37 261

Balanserat resultat −38 296 −12 953 −19 562

Periodens resultat −5 824 −4 628 −16 584

Summa fritt eget kapital −10 905 9 905 1 115

Summa eget kapital 10 213 20 589 19 021

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 666 625 474

Skatteskulder 193 110 276

Övriga skulder 10 507 425 458

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 918 413 795

Summa kortfristiga skulder 12 284 1 573 2 003

Summa eget kapital och skulder 21 497 22 162 21 024

8



Bolagets kassaflödesanalys

2022 2021 2021

TSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat −5 823 −4 628 −16 585

Justering för poster som inte ingår i
kasaflödet 0 0 100

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital −5 823 −4 628 −16 485

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar 3 515 121 −563

Ökning/minskning av rörelseskulder 7 234 50 481

Kassaflöde från den löpande
verksamheten 4 926 −4 457 −16 567

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar −2 148 −147 −6 945

Kassaflöde från
investeringsverksamheten −2 148 −147 −6 945

Finansieringsverksamheten

Nyemission 62 0 10 388

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten 62 0 10 388

Periodens kassaflöde 2 840 −4 604 −13 124

Likvida medel vid periodens början 923 14 047 14 047

Likvida medel vid periodens slut 3 763 9 443 923
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Bolagets förändring av eget kapital

2022 2021 2021

TSEK jan-mar jan-mar jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 19 021 25 217 25 217

Periodens totalresultat

Periodens resultat −5 824 −4 628 −16 584

Emissionskostnader −3 046 0 0

Summa periodens totalresultat −8 870 −4 628 −16 584

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 62 0 10 388

Summa transaktioner med aktieägare 62 0 10 388

Eget kapital vid periodens utgång 10 213 20 589 19 021
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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
Under perioden har bolaget tagit ett kortfristigt lån från aktieägaren AB Svenska

Värden 1915 samt Jonni Harrius Invest AB på 2 000 TSEK vardera.

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

Finansiell kalender
29 augusti 2022 Delårsrapport januari - juni

24 november 2022 Delårsrapport januari - september

Februari 2023 Bokslutskommuniké 2022

För ytterligare information kontakta:
Mikael Folkesson, VD

E-post: mikael@inbooks.se

Tel: 070-355 59 09
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