


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

April - juni 2022

● Nettoomsättningen ökade med 577% till 254 TSEK (44).

● Rörelseresultatet uppgick till -6 360 TSEK (-5 569).

● Periodens resultat uppgick till -6 657 TSEK (-5 571).

● Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,05).

Januari - juni 2022

● Nettoomsättningen ökade med 730% till 453 TSEK (62).

● Rörelseresultatet uppgick till -12 406 TSEK (-10 198).

● Periodens resultat uppgick till -12 704 TSEK (-10 200).

● Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,09).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

● I april stängde bolaget en nyemission vilken tillförde bolaget ca 23,9 MSEK före

emissionskostnader.

● I juni beslutade bolaget att senarelägga marknadsnotering på grund av det

rådande börsklimatet. Nytt datum för notering är ännu inte satt.

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

ordinarie ledamot och Nenad Vale lämnade sitt uppdrag i styrelsen.

● I samband med en artikelserie i lokalpressen genomförde bolaget två

oberoende granskningar av bolagets rättigheter till den källkod som

förvärvades via en apportemission i samband med bolagets bildande.

● I slutet av juni lanserade bolaget sin nya app till INBooks Go. I appen finns nu

fullt stöd för inköp, försäljning och INBooks smarta att-göra-lista.

Väsentliga händelser efter balansdagen

● I början av juli valde styrelseledamoten Nils Carlsson att lämna sin post i

styrelsen.

● I augusti beslutade styrelsen att senarelägga de utställda teckningsoptionerna

TO1 och TO2 med ett år. Detta innebär att nyttjandeperioden för TO1 är

2023-08-24 t.o.m. 2023-09-07 och för TO2 är nyttjandeperioden 2024-03-03

t.o.m. 2024-03-17



VD har ordet

Fokus ger resultat
Under det andra kvartalet har våra satsningar på redovisningsbyråer börjat ge effekt.

Intresset för vår nya produkt INBooks Flow – ett nydanande och tidsbesparande

byråstöd för redovisningsbyråer – har ökat och redan efter sex månader nådde vi vårt

årsmål i antal sålda licenser. Att detta gjordes under en period på året då

redovisningsbyråer har som mest att göra och oftast inte är mottagliga för

systemskiften, gör att vi är extra stolta över bedriften. Vi ser det som ett kvitto på att

vår produkt är efterlängtad och på riktigt löser flera utmaningar för dagens

redovisningsbyråer. Till skillnad mot våren är hösten oftast den period då byråer är

öppna för systemförändringar så vi ser fram emot att välkomna många nya kunder till

INBooks Flow även under kommande kvartal.

Tack vare den smarta integrationen mellan vårt bokförings- och faktureringsprogram

INBooks Go och byråstödet INBooks Flow, har vi en mycket intressant produktportfölj

som är efterfrågad av redovisningsbyråerna. Upplägget vi har med våra kunder i

INBooks Flow gör att de kan erbjuda sina kunder att bokföra via INBooks Go vilket på

sikt kommer att lyfta försäljningen av båda produkterna.

För att stärka upp och snabba på utvecklingen av INBooks Flow har vi under våren fått

igång ett mycket kompetent utvecklingsteam på Sri Lanka. De är nu i full drift och vi ser

stora möjligheter att snabbt skala upp med fler utvecklare både i Sverige och Sri Lanka

om så skulle behövas.

Under sommaren släppte vi vår efterlängtade app för både iPhone och Android till

INBooks Go. App:en gör att företagare kan sköta bolagets dagliga redovisning ännu

smidigare via sin mobiltelefon. Givetvis synkas redovisningen sömlöst mellan

mobiltelefon och dator, vilket gör att våra INBooks Go-kunder kan bokföra precis var

och när de vill. Vi är väldigt stolta över vår app och tror att den kommer bidra med ännu

ett kundsegment till INBooks Go.

Medias påverkan på bolaget
Under sommaren var INBooks föremål för en längre artikelserie i lokalpressen. En del

av artikelserien ifrågasatte om INBooks verkligen hade rättigheter till INBooks Go.

Detta avsåg rättigheter som INBooks förvärvade genom en apportemission i samband

med bildandet av bolaget 2019. Vi som bolag har alltid varit trygga i att vi har de

rättigheter som vi behöver, men för att få fram oberoende utlåtanden har vi låtit två

oberoende advokatbyråer granska våra avtal kring källkoden avseende INBooks Go.

Båda utredningarna kom fram till att vi har de rättigheter vi behöver för att



vidareutveckla och sälja det som idag är INBooks Go. INBooks Flow har vi tagit fram

från grunden med egen personal och berörs inte alls av det mediadrev som varit.

Marknadsnotering
Som framgick av vår föregående kvartalsrapport har vi, på grund av osäkerheten på

börsmarknaden, valt att senarelägga vår marknadsnotering. Det får till följd att vi även

skjuter på de utställda teckningsoptionerna, TO1 och TO2, i ett år. Vi jobbar dock

vidare med målet att marknadsnotera bolaget men vill avvakta tills marknaden har

stabiliserat sig.

Fokus framåt
Under hösten kommer vi att fokusera ännu mer på försäljningen av INBooks Flow.

Produkten är nu mogen att nå den lite bredare massan av redovisningsbyråer och vi ser

fram emot att få underlätta vardagen för ännu fler redovisningskonsulter. Vi

kickstartar hösten genom att medverka på den stora Ekonomimässan i Kista 28-29

september där vi även kommer att genomföra ett seminarium för byråer. Förra årets

mässa slog alla våra förväntningar med råge och vi ser fram emot att än en gång göra

succé nu när vi är ett namn i branschen som många pratar om.

Växjö, augusti 2022

Mikael Folkesson

VD, INBooks AB (publ)



Finansiell utveckling

april - juni

Nettoomsättning
Omsättningen ökade under kvartalet 577% i förhållande till samma period föregående

år. Den ökande omsättningen speglar det fortsatt ökade kundflöde som bolaget haft

under 2022 på grund av stora satsningar på marknadsföring. Omsättningsökningen är

också hänförbar till satsningen på INBooks Flow.

Kostnader
Kostnaderna uppgick till -8 950 TSEK (-5 715). Övervägande del av kostnaderna

återfinns i personalkostnader som uppgick till -4 341 TSEK (-3 497) samt övriga

externa kostnader som uppgick till -2 758 TSEK (-1 450). De ökade kostnaderna

gentemot föregående år speglar den satsning bolaget gjort kring att bygga en stark

varumärkeskännedom genom investeringar i marknadsföring samt personella resurser.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till –6 360 TSEK (-5 569) för andra kvartalet. Resultatet för

perioden speglar de satsningar som beskrivits ovan. I förhållande till kostnadsmassan

visar bolaget på ett starkare rörelseresultat än jämförelseperioden. Detta då bolaget

lagt mer resurser på nyutveckling av produkterna genom investeringen i personella

resurser  samt att bolaget kunnat visa på en ökad nettoomsättning under perioden.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 923 TSEK (-4 775).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 330 TSEK (-90). Kassaflödet

från finansieringsverksamheten uppgick till 9 281 TSEK (10 200).

Resultat per aktie
Resultatet per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,05). Resultatet är beräknat på 147 266

105 st aktier (112 815 555). Antalet aktier är beräknat på det vägda genomsnittet för

perioden.

Anställda
Antal anställda på INBooks AB (publ) uppgick per periodens utgång till 28 (21)

personer.



Finansiell utveckling

januari - juni

Nettoomsättning
Första halvåret ökade omsättningen med 730% gentemot samma period föregående

år. Bolaget visar på en stabil tillväxt i förhållande till samma period föregående år.

Detta på grund av det positiva bemötandet lanseringen av INBooks Flow fått på

marknaden samt satsningen på varumärkesbyggande gett ett bra kundflöde till

INBooks Go.

Kostnader
Kostnaderna för första halvåret uppgick till -17 326 TSEK (-10 518). Den största

kostnadsmassan återfinns i bolagets personalkostnader som uppgick till -8 353 TSEK

(-6 571) samt övriga externa kostnader som uppgick till -5 419 TSEK (-2 704).

Ökningen av kostnader är främst relaterar till att bygga bolagets varumärke och

personella förstärkningar i organisationen.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12 406 TSEK (-10 198). Minskningen i

rörelseresultatet går att härleda till ovan nämnda satsningar på marknad och

personella resurser.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 118  TSEK (-9 232).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4 459 TSEK (-237).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 16 298 TSEK (10 200).

Resultat per aktie
Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,09) för det första halvåret. Resultatet är

beräknat på 147 266 105 st aktier (112 815 555). Antalet aktier är beräknat på det

vägda genomsnittet för perioden.



Bolagets resultaträkning i sammandrag

2022 2021 2022 2021 2021

TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 252 44 453 62 271

Aktiverat arbete för egen räkning 2 330 90 4 459 237 6 945

Övriga rörelseintäkter 8 12 8 21 21

Summa 2 590 146 4 920 320 7 237

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster −1 851 −768 −3 554 −1 243 −586

Övriga externa kostnader −2 758 −1 450 −5 419 −2 704 −9 816

Personalkostnader −4 341 −3 497 −8 353 −6 571 −13 316

Av- och nedskrivningar av

anläggningstillgångar 0 0 0 0 −100

Rörelseresultat −6 360 −5 569 −12 406 −10 198 −16 581

Räntekostnader och liknande poster −297 −2 −298 −2 −3

Summa −297 −2 −298 −2 −3

Periodens resultat −6 657 −5 571 −12 704 −10 200 −16 584

Resultat per aktie SEK −0,05 −0,05 −0,09 −0,09 0,13



Bolagets balansräkning i sammandrag

2022 2021 2021

TSEK jun jun dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 19 520 8 454 15 061

Summa anläggningstillgångar 19 520 8 454 15 061

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 36 8 21

Övriga fordringar 781 316 425

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 78 4 000 4 594

Summa kortfristiga fordringar 894 4 324 5 040

Kassa och bank

Kassa och bank 5 644 14 778 923

Summa kassa och bank 5 644 14 778 923

Summa omsättningstillgångar 6 538 19 102 5 963

Summa tillgångar 26 058 27 556 21 024



2022 2021 2021

TSEK jun jun dec

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital 4 055 3 245 3 245

Fond för utvecklingsutgifter 19 120 7 954 14 661

Summa bundet eget kapital 23 175 11 199 17 906

Fritt eget kapital

Fri överkursfond 52 730 37 261 37 261

Balanserat resultat −40 586 −12 855 −19 562

Periodens resultat −12 704 −10 199 −16 584

Summa fritt eget kapital −560 14 207 1 115

Summa eget kapital 22 615 25 406 19 021

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 527 861 474

Skatteskulder 245 110 276

Övriga skulder 554 460 458

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 1 117 719 795

Summa kortfristiga skulder 3 444 2 150 2 003

Summa eget kapital och skulder 26 058 27 556 21 024



Bolagets kassaflödesanalys

2022 2021 2022 2021 2021

TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat −6 657 −5 571 −12 704 −10 200 −16 585

Justering för poster som inte ingår i

kassaflödet 0 0 0 0 100

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital −6 657 −5 571 −12 704 −10 200 −16 485

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar 630 31 4 145 152 −563

Ökning/minskning av rörelseskulder 1 104 765 1 441 816 481

Kassaflöde från den löpande
verksamheten −4 923 −4 775 −7 118 −9 232 −16 567

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar −2 330 −90 −4 459 −237 −6 945

Kassaflöde från
investeringsverksamheten −2 330 −90 −4 459 −237 −6 945

Finansieringsverksamheten

Amortering av låneskulder −10 000

Nyemission 19 281 10 200 16 298 10 200 10 388

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten 9 281 10 200 16 298 10 200 10 388

Periodens kassaflöde 2 028 5 335 4 721 731 −13 124

Likvida medel vid periodens början 3 616 9 443 923 14 047 14 047

Likvida medel vid periodens slut 5 644 14 778 5 644 14 778 923



Bolagets förändring av eget kapital

2022 2021 2022 2021 2021

TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Eget kapital vid periodens ingång 9 990 20 589 19 021 25 217 25 217

Periodens totalresultat

Periodens resultat −6 657 −5 571 −12 704 −10 200 −16 584

Emissionskostnader −4 659 0 −7 705 0 0

Summa periodens totalresultat −11 316 −5 571 −20 409 −10 200 −16 584

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 23 921 10 200 23 983 10 200 10 388

Teckningsoptioner 20 188 20 188

Summa transaktioner med
aktieägare 23 941 10 388 24 003 10 388 10 388

Eget kapital vid periodens utgång 22 615 25 406 22 615 25 406 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
Under perioden har bolaget återbetalat de kortfristiga lån från aktieägaren AB

Svenska Värden 1915 samt Jonni Harrius Invest AB på 2 000 TSEK vardera som togs

upp under första kvartalet.

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

Finansiell kalender
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

mailto:mikael@inbooks.se

