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Delårsrapport 1 - 2019
Med ”Future Gaming Group International AB”, ”FGGI” eller ”Bolaget” avses moderbolaget med organisationsnummer
556706–8720. Med ”Future Gaming Group” eller ”FGG” avses koncernen, det vill säga Future Gaming Group
International AB och dess dotterbolag. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Q1 2019: 9,8 MSEK i intäkter och justerat EBITDA om 1,5 MSEK
januari – mars 2019
•

Periodens nettoomsättning uppgick till 9,8 MSEK (17,3 MSEK)

•

EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (10,9 MSEK) *

•

EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 1,5 MSEK (8,4 MSEK)

•

Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,4 MSEK (10,3 MSEK) *

•

Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (15,3 MSEK) * **

•

Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,01 SEK) ***

* Resultatposterna inkluderar engångsposter om -0,3 MSEK för Q1 2019 och om +2,5 MSEK för Q1 2018
** Inkluderar resultat från avvecklade verksamheter om +10,1 MSEK för Q1 2018
*** Avser kvarvarande verksamheter (dvs. exklusive avvecklade verksamheter)

Utvalda händelser
•

Den 22 februari meddelade FGGI att det vid bokslutsarbetet konstaterats att man behöver skriva ned
värdet på verksamheten SverigeKronan, vilken FGGI äger via dotterbolag, med 10,1 MSEK. Innan
nedskrivningen var tillgångar relaterade till SverigeKronan upptagna till ett värde om ca 20,5 MSEK i
koncernens räkenskaper.

•

Den 28 februari meddelades att FGGI:s styrelseordförande Tobias Fagerlund och VD Alexander
Pettersson köpt ytterligare aktier i Future Gaming Group. Efter köpen äger de vardera 6 000 000
aktier i Future Gaming Group.

•

Den 9 maj meddelade FGGI att man beslutat avveckla white label-spelsajten SverigeKronan.com, som
drivs via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd. FGGI har intentionen att göra om SverigeKronan
till en affiliatesajt, där man driver trafik till andra spelbolag.

•

Den 9 maj hölls även årsstämma i Future Gaming Group International AB. Stämman beslutade att
disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och
verkställande direktören för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade dessutom att Stefan
Vilhelmsson och Victor Sahlstedt omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Martin Bengtsson
och Alexei Faskhoutdinov nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande utsågs Stefan
Vilhelmsson.

•

Den 22 maj meddelade FGGI att man vid bokslutsarbetet konstaterat att bolaget överskrider
gränsvärdet för den tillåtna kvoten mellan bolagets räntebärande nettoskuld och justerat EBITDA
(rörelseresultat före avskrivningar). Kvoten regleras i villkoren för det obligationslån som togs upp av
bolaget vid tidigare gjorda förvärv. FGGI hade per den 31 mars 2019 en räntebärande nettoskuld om
ca 99,5 Mkr. Koncernens justerade proforma-EBITDA för tolvmånadersperioden fram till den 31 mars
2019 uppgick samtidigt till ca 19,1 Mkr. Detta resulterar i en kvot om ca 5,2 medan
obligationsvillkoren tillåter en kvot om högst 5. FGGI avser föra diskussioner med
obligationsinvesterarna gällande konsekvenserna av överträdelsen av obligationsvillkoren.

VD Alexander Pettersson har ordet
Kvartalet som gått
För det första kvartalet 2019 nådde Future Gaming Group ett justerat rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA) om 1,5 miljoner kronor. Koncernen omsatte under samma period 9,8 miljoner kronor, där
omsättningsminskningen främst härrör till operatörsverksamheten. Lead generation-verksamheten Phase
One är stommen i koncernen och har levererat enligt plan. Samtidigt tvingas vi konstatera att våra andra
verksamheter inte presterat väl.
Phase One har en snabbrörlig affärsmodell där man arbetar med ett flertal olika annonsformat hos ett stort
antal publicister på många olika marknader. Phase One är därför inte, till skillnad från många konkurrenter,
beroende av hur någon eller några enskilda webbplatser presterar hos till exempel Google (SEO). Möjligheten
att snabbt kunna marknadsföra såväl casino- som bettingerbjudanden på nya marknader gör att Phase One
är väl positionerade att anpassa sig till olika förändringar och trender. För närvarande ser vi en positiv
utveckling för verksamhetens spelaranskaffning i exempelvis Nord- och Sydamerika tillsammans med ett
växande antal aktiva samarbetspartners. Två representanter för Phase One har dessutom tagit plats i Future
Gaming Groups styrelse, vilket är glädjande då det tillför gruppen viktig operationell kompetens.
Viistek Media verkar också inom lead generation, där man som affiliate till andra spelbolag marknadsför
dessa mot en prestationsbaserad ersättning. Även Viistek har en flexibel affärsmodell där man inte är
beroende av sökmotoroptimering eller Google och kan relativt lätt skifta fokus mot nya marknader. Dock har
Viistek under årets inledning haft flera utmaningar som främst härrör till organisationsförändringar. Detta
har resulterat i viss operationell ineffektivitet med minskade intäkter som följd. Då verksamheten har många
likheter med Phase One ser vi emellertid stora möjligheter till kompetensöverföring och samarbeten mellan
verksamheterna och har inlett flera projekt i den riktningen. Vi ser flera möjligheter att utveckla Viistek. Ett
exempel är att jobba mer med hybridersättningsmodeller, där man blandar intäktsdelning och
engångsersättningar för att balansera intäktsflödet över tid. Ett annat är att gå in i nya vertikaler, exempelvis
genom att öka fokus på sportsbetting, där Phase One ju är mycket framgångsrika. Med större total volym så
förbättras även förutsättningarna för att teckna mer gynnsamma avtal med verksamheternas gemensamma
samarbetspartners.
IPG är inriktat på lead generation för finanstjänster och har haft en tuff inledning på året då man har svårt
att få in betalningar från sina kunder. Säljarna och tillika de operationellt ansvariga för verksamheten menar
att detta beror på försämrade marknadsförutsättningar och försvårade banköverföringar. Future Gaming
Group undersöker om det även finns andra orsaker till nedgången. IPG gjorde förluster under det första
kvartalet.
Det pågår diskussioner med säljarna till Viistek och IPG gällande eventuella tilläggsköpeskillingar för dessa
förvärv. Säljarna menar att de har uppfyllt kraven för dessa men Future Gaming Group ifrågasätter detta och
är av åsikten att säljarna inte uppfyllt sina åtaganden under avtalen. Säljarna av Viistek gör anspråk på en
tilläggsköpeskilling om 600 000 EUR och säljaren av IPG gör anspråk på en tilläggsköpeskilling om 250 000
USD. Future Gaming Group tillbakavisar dessa krav och menar även att verksamheterna inte levererat i
enlighet med de förutsättningar de har sålts in på.
Nyligen meddelade vi att vi avser att avveckla vårt operatörsvarumärke SverigeKronan och göra om det till
en affiliatesajt, då varumärket gör förluster och vi bedömer att ett litet operatörsvarumärke inte har
förutsättsättningarna att vända utvecklingen på den tuffa svenska marknaden. Den planerade
transformeringen till en affiliatesajt är ett steg i riktningen att fokusera i ännu högre grad på koncernens
kärnverksamhet inom lead generation. Vi har även aviserat att vi utreder förutsättningarna för
SverigeKronans systervarumärke, SuomiVegas, och planerar att inom kort ta beslut om hur vi fortskrider där.

Som en följd av att flera av våra verksamheter tyvärr levererat under förväntan under det första kvartalet
överskrider bolaget den tillåtna kvoten mellan dess räntebärande nettoskuld och justerade EBITDA, vilken
stipuleras i villkoren för bolagets obligationslån. Future Gaming Group kommer att föra diskussioner med
obligationsinvesterarna gällande konsekvenserna av överträdelsen av obligationsvillkoren. Vi är väl
medvetna om bolagets betydande skuldsättning och vikten av att hålla en god lönsamhet för att kunna möta
räntebetalningar och senare refinansiera obligationslånet. Av bolagets kassa har 30 miljoner kronor avsatts
för eventuella tilläggsköpeskillingar. Bolaget kommer inom en snar framtid kunna betala tillbaka till
långivarna den del av det avsatta beloppet som inte utnyttjas för tilläggsköpekillingar, vilket kommer minska
bolagets räntekostnader framöver. Frågor relaterade till obligationsfinansieringen står högst på min och
styrelsens agenda.

Framtiden
Vi har tvingats konstatera att flera av de förvärv som Future Gaming Group gjorde i slutet av 2017 och under
första delen av 2018 tyvärr inte levererat enligt de förutsättningar som de såldes in på. Som en konsekvens
av detta har koncernen nu en omfattande omstruktureringsprocess framför sig.
Vår ambition är att renodla koncernen till att fokusera helt och hållet på lead generation-affärsområdet, där
vi historiskt visat att vi kan leverera goda resultat. Phase One är kärnan i detta affärsområde och gör bra
resultat. Som jag utvecklat ovan finns det stora likheter mellan Phase One och Viistek, och vi har goda skäl
att tro att vi kommer kunna föra över framgångsreceptet från Phase One till Viistek och börja öka vinsten i
den verksamheten igen. Tillsammans kommer Phase One och Viistek vara starka aktörer inom lead
generation.
Samtidigt kommer vi inte vara rädda för att avveckla eller omstrukturera de delar av koncernen som inte
levererar. Vi har redan meddelat de förändringar vi avser att göra gällande SverigeKronan och kommer även
vidta åtgärder för de andra verksamheterna där det behövs. Att vi tidigare kunnat göra lyckade
omstruktureringar visar inte minst utdelningen av AMGO iGaming till våra aktieägare, där verksamheten fick
bättre förutsättningar under sin nya struktur och har skapat stora aktieägarvärden.
Future Gaming Group har en utmanande period framför sig, vilket vi står ödmjuka inför. Vi är dock övertygade
om att med ovan handlingsplan kommer vi skapa bättre förutsättningar för gruppen att leverera stabila
resultat till gagn för både aktieägare och obligationsinvesterare.
Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

Om Future Gaming Group
Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och
utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad
marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generationverksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och
SuomiVegas.com. Future Gaming Group International AB:s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på Spotlight
Stock Market, tidigare under kortnamnet PLAY och sedan den 10 augusti 2017 under kortnamnet FGG.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019
•

Den 13 februari 2019 meddelades att lead generation-verksamheten IPG uppfyllt vissa uppsatta
villkor i förvärvsavtalet och att Future Gaming Group därför betalat ut 250 000 USD i kontant
tilläggsköpeskilling till säljarna av IPG.

•

Den 15 februari meddelade FGGI att man beslutat att ändra publiceringsdatum för bolagets
bokslutskommuniké för 2018 till den 26 februari 2019.

•

Den 22 februari meddelade FGGI att det vid bokslutsarbetet konstaterats att man behöver skriva ned
värdet på verksamheten SverigeKronan, vilken FGGI äger via dotterbolag, med 10,1 MSEK. Innan
nedskrivningen var tillgångar relaterade till SverigeKronan upptagna till ett värde om ca 20,5 MSEK i
koncernens räkenskaper. Samtidigt publicerade Bolaget preliminära siffror för omsättning och
EBITDA för fjärde kvartalet och helåret 2018.

•

Den 28 februari meddelades att Future Gaming Group International AB:s styrelseordförande Tobias
Fagerlund och VD Alexander Pettersson köpt ytterligare aktier i Future Gaming Group. Efter köpen
äger de vardera 6 000 000 aktier i Future Gaming Group.

•

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 4 mars valdes Josef Goren och Victor Sahlstedt som nya
ordinarie styrelseledamöter. Förutom Björn Mannerqvist, som till följd av andra åtaganden avgick
från styrelsen på egen begäran, kvarstod övriga ledamöter.

•

Den 6 mars meddelades att Skatteverket gjort bedömningen att utdelningen av FGGI:s samtliga
aktier i det delägda dotterbolaget AMGO iGaming AB inte faller under Lex Asea-principen och att
utdelningen därför ska tas upp till beskattning av mottagarna. FGGI och den juridiska expertis bolaget
har konsulterat delar inte Skatteverkets bedömning. Beskattningen påverkar inte FGGI, utan de
aktieägare som mottog utdelningen av aktierna i AMGO.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Den 18 april 2019 publicerade Future Gaming Group International AB sin årsredovisning för 2018.

•

Den 9 maj meddelade FGGI att man beslutat avveckla white label-spelsajten SverigeKronan.com, som
drivs via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd. FGGI har intentionen att göra om SverigeKronan
till en affiliatesajt, där man driver trafik till andra spelbolag. På så sätt kan man fokusera än mer på
koncernens kärnverksamhet inom lead generation.

•

Den 9 maj hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Stämman beslutade att
disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade härutöver att ge
ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.
Stämman beslutade även att Stefan Vilhelmsson och Victor Sahlstedt omväljs som ordinarie
styrelseledamöter samt att Martin Bengtsson och Alexei Faskhoutdinov nyväljs som
styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman att utse Stefan Vilhelmsson.
Bolagsstämman beslutade slutligen om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier i Bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna
ska emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare genom nyemission av högst det
antal aktier som ryms inom nuvarande bolagsordning. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske
med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska stå till styrelsens
förfogande att användas till utgivande av aktier som betalning av tilläggsköpeskilling inom ramen för
tidigare företagsförvärvs avtalskontext samt till utgivande av aktier som betalning för nya
företagsförvärv.

•

Den 22 maj meddelade FGGI att man vid bokslutsarbetet konstaterat att bolaget överskrider
gränsvärdet för den tillåtna kvoten mellan bolagets räntebärande nettoskuld och justerat EBITDA
(rörelseresultat före avskrivningar). Kvoten regleras i villkoren för det obligationslån som togs upp av
bolaget vid tidigare gjorda förvärv.
FGGI hade per den 31 mars 2019 en räntebärande nettoskuld om ca 99,5 Mkr. Koncernens justerade
proforma-EBITDA för tolvmånadersperioden fram till den 31 mars 2019 uppgick samtidigt till ca 19,1
Mkr. Detta resulterar i en kvot om ca 5,2 medan obligationsvillkoren tillåter en kvot om högst 5. FGGI
avser föra diskussioner med obligationsinvesterarna gällande konsekvenserna av överträdelsen av
obligationsvillkoren och återkommer med uppdatering i frågan.

Utveckling i siffror under perioden
(Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Försäljning och resultat under första kvartalet 2019
Koncernens intäkter för första kvartalet 2019 uppgick under perioden till 9,8 MSEK (17,3 MSEK).
Intäktsminskningen beror till största delen på minskning inom affärsområdet Operatörsverksamhet, där FGGI
aviserat att man avser avveckla varumärket SverigeKronan med intentionen att göra om det till en
affiliatesajt, genom vilken man driver trafik till andra spelbolag.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,2 MSEK (10,9 MSEK). Justerat för engångsposter
uppgick EBITDA till 1,5 MSEK (8,4 MSEK). Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet 2019 uppgick till
0,4 MEK (10,3 MSEK).

Likviditet och finansiering
Den 31 mars 2019 uppgick Future Gaming Groups banktillgodohavanden till 40,5 MSEK (43,9 MSEK), varav
30 MSEK är låsta för eventuella tilläggsköpeskillingar. Medel som inte utnyttjas för tilläggsköpeskillingar

kommer att betalas tillbaka till långivarna tidigast i juni 2019. Koncernen saknade per den 31 mars 2019
checkräkningskredit och hade ett obligationslån om 140 MSEK (140 MSEK). Obligationen, med förfallodag i
december 2020, löper med en fast ränta om 9,75 % med halvårsvis räntebetalning. Räntekostnaden för första
kvartalet 2019 uppgick till 3,4 MSEK.

Räntebärande nettoskuld och proforma-resultat
Future Gaming Groups räntebärande nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel och
motsvarande) uppgick per den 31 mars 2019 till 99,5 MSEK.
För 12-månadersperioden fram till och med den 31 mars 2019 (”referensperioden”) uppgick Future Gaming
Groups justerade proforma-EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till 19,1 MSEK.
Proforma-EBITDA justeras bland annat för extraordinära poster och transaktionskostnader kopplade till
bolagets obligationslån och därtill kopplade förvärv. Vidare justeras proforma-EBITDA så att
förvärv/avyttringar som gjort under referensperioden inkluderas/exkluderas (beroende på vad som är
tillämpligt) för hela referensperioden vid beräkningarna.

Avskrivningar
Kvartalets resultat har bland annat belastats med -0,8 MSEK (-0,6 MSEK) i avskrivningar avseende främst
immateriella tillgångar.

Eget kapital och aktiekapital
Per den 31 mars 2019 uppgick FGG-koncernens egna kapital till 77,2 MSEK (72,2 MSEK) varav 27,6 MSEK
(18,1 MSEK) utgjordes av aktiekapital. Soliditeten uppgick till 34 % (25 %).

Aktien
Det finns ett aktieslag i Bolaget. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern
”FGG”. Per den 31 mars 2019 uppgick antalet aktier till 905 337 802 (594 977 617). Genomsnittligt
antal aktier under första kvartalet 2019 uppgick till 905 337 802 (594 977 617).
Vid den extra bolagsstämma som hölls den 18 december 2017 beslutades att godkänna styrelsens
förslag till emission av teckningsoptioner. Teckningsberättigad är personer som tilldelats
nyemitterade obligationer i Bolaget. Tecknarna ska förvärva teckningsoptionerna
vederlagsfritt. Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1
januari 2019 till och med den 31 december 2019 för en teckningsoption teckna en ny aktie i
Bolaget för en teckningskurs om 0,22 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer
aktiekapitalet att öka med 5 819 601 SEK genom utgivande av 190 909 040 aktier.

Redovisningsprinciper
Future Gaming Group International AB (publ) tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS)
sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering,
årsredovisningslagen, och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 Redovisning för Juridiska personer. Samma redovisningsprinciper som för koncernen
tillämpas utom i de fall som anges under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper” i Delårsrapport
1–2018. Future Gaming Group upprättar sin koncernredovisning i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) från och med Delårsrapport 1–2018. De nya redovisningsprinciperna beskrivs i
den rapporten. Effekterna av övergången till IFRS från tidigare tillämpade redovisningsprinciper beskrivs i
Not 5 i samma rapport. Gällande nytillämpade standarder för året gäller följande:

IFRS 16
IFRS 16 Leasingavtal trädde i kraft den 1 januari 2019 och kräver att leasetagare redovisar tillgångar och
skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för avtal som är kortare än 12 månader och avser
kontrakt av mindre värde. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. Innebörden
är att distinktionen mellan ett operationellt respektive ett finansiellt leasingavtal tas bort och ersätts med ett
synsätt om nyttjanderätt respektive åtagande att reglera löpande betalningar till leasegivare.
Koncernen har genomfört utvärdering av effekterna av IFRS 16, som avser främst avtal om lokalhyra.
Koncernen har valt förenklad övergångsmetod vilket innebär att övergången inte medför någon effekt på
ingående eget kapital samt att jämförelsetal för 2018 ej beräknas.
När IFRS 16 tillämpas för första gången, använder koncernen följande praktiska lösningar och undantag som
tillåts i standarden: Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingperiod på mindre än 12 månader
per 1 januari 2019 har redovisats som korttidsleasingavtal. Skuld och nyttjanderättstillgång enligt IFRS 16 per
1 januari 2019 beräknas uppgå till 0,5 MSEK. Posten avser ett avtal om lokalhyra, övriga leasingavtal löper
över en kortare period än 12 månader.

Framtida rapporttillfällen
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Delårsrapport 2-2019
22 augusti 2019
Delårsrapport 3-2019
14 november 2019
Bokslutskommuniké 2019
20 februari 2020
Avlämnande av delårsrapport
Stockholm, 2019-05-23

Future Gaming Group International AB (publ)

Styrelsen
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

För ytterligare information:

Future Gaming Group International AB
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2019.

Koncernens rapport över totalresultat
Belopp i tusen kronor (TSEK)

2019-01-01
2019-03-31

2018-01-01
2018-03-31

2018-01-01
2018-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

9 758
100
-7 935
-724
-756
–
443

17 266
–
-5 252
-895
-579
-242
10 298

72 953
24
-46 199
-2 657
-12 796
–
11 325

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

0
-4 216
-3 772

10
-4 251
6 057

10
-16 559
-5 224

Skatt
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter

81
-3 692

-884
5 173

1 021
-4 203

Resultat från avvecklade verksamheter
Periodens resultat

–
-3 692

10 115
15 288

6 030
1 827

Årets resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare

-3 692

15 288

1 827

0,00

0,01

-0,01

2019-01-01
2019-03-31

2018-01-01
2018-03-31

2018-01-01
2018-12-31

-3 692

15 288

1 827

1 696
1 696
-1 996

6 401
6 401
21 689

4 747
4 747
6 574

-1 996
-1 996

21 689
21 689

6 574
6 574

Resultat per aktie
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

Belopp i tusen kronor (TSEK)
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser
Övrigt totalresultat netto efter skatt
Summa övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Periodens totalresultat

Koncernens rapport över finansiell ställning
Belopp i tusen kronor (TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Tillgångar som innehas för avyttring
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar hos intressebolag
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

160 527
11 798
–
688
173 012

189 677
10 711
24 462
–
224 850

158 902
12 394
–
729
172 025

3 691
–
9 884
40 521
54 097

10 326
5 400
1 102
43 939
60 767

7 217
–
9 891
39 419
56 527

227 109

285 617

228 552

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i tusen kronor (TSEK)
Eget kapital
SKULDER
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Övriga avsättningar
Kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
77 225

72 185

79 220

1 096
135 170
136 267

1 390
132 273
133 663

1 177
134 446
135 623

2 617
11 000
–
13 618

3 001
76 768
–
79 769

2 664
7 962
3 083
13 709

227 109

285 617

228 552

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Belopp i TSEK

Eget kapital 2018-01-01

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

18 137

68 100

-1 092

Balanserat
resultat inkl årets Totalt eget
resultat
kapital

-35 068

50 077

1 827

1 827

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Summa Totalresultat

4 747
–

–

9 461

38 554

4 747

4 747
1 827

6 574

-25 445

-25 445

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

48 015

–

Utdelning
9 461

38 554

–

-25 445

22 570

Eget kapital 2018-12-31

27 598

106 654

3 655

-58 686

79 221

Eget kapital 2019-01-01

27 598

106 654

3 655

-58 686

79 221

-3 692

-3 692

-3 692

-1 996

0

0

Summa Transaktioner med aktieägare

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser

1 696

1 696

–

–

Nyemission

–

–

Summa Transaktioner med aktieägare

–

–

–

0

0

27 598

106 654

5 351

-62 378

77 225

Summa Totalresultat

1 696

Transaktioner med aktieägare
Utdelning

Eget kapital 2019-03-31

–

Koncernens rapport över kassaflödesanalys
Belopp i tusen kronor (TSEK)

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

672

6 778

6 232

602
1 273

-5 002
1 776

-7 949
-1 717

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-98

1 532

1 165

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-96

-460

1 175
39 419
-73
40 521

3 212
40 651
76
43 939

-1 012
40 651
-220
39 419

Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tusen kronor (TSEK)
Nettoomsättning
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
375
-961
-178
-20
-784

660
-1 097
-383
-20
-840

1 840
-5 323
-891
-80
-4 454

Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster

3 903
0
-4 208
-1 089

–
10
-4 137
-4 967

-10 100
10
-17 462
-32 006

Bokslutsdispositioner
Skatt
Resultat efter skatt

–
–
-1 089

–
–
-4 967

16 145
–
-15 861

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER
TOTALRESULTATET

Belopp i tusen kronor (TSEK)
Årets resultat
Övrigt totalresultat, netto efter skatt
Summa totalresultat

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
-1 089
–
-1 089

-4 967
–
-4 967

-15 861
–
-15 861

Balansräkning moderbolaget
Belopp i tusen kronor (TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
Belopp i tusen kronor (TSEK)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

160 199
31 332
30 463

228 385
6 334
33 028

159 245
43 021
30 501

221 994

267 747

232 767

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

69 184
–
135 170
17 639

58 598
–
132 273
76 876

70 273
3 083
134 446
24 965

221 994

267 747

232 767

Moderbolagets egna kapital i sammandrag
Belopp i tusen kronor (TSEK)
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Periodens totalresultat
Nyemission
Utdelning
Utgående eget kapital

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

70 273
-1 089
69 184
–
–
69 184

63 564
-4 967
58 597
–
–
58 597

63 564
-15 861
47 703
48 015
-25 445
70 273

Noter till delårsrapporten
Not 1 Rörelsesegment
Belopp i tusen kronor (TSEK)
Nettoomsättning
Operatörsverksamhet
Lead Generation
Administration och koncerngemensamma poster
Total nettoomsättning

EBITDA
Operatörsverksamhet *
Lead Generation
Administration och koncerngemensamma poster
Summa EBITDA

Immateriella tillgångar per segment
Goodwill
Operatörsverksamhet
Lead Generation
Administration och koncerngemensamma poster
Övriga immateriella tillgångar
Operatörsverksamhet
Lead Generation
Administration och koncerngemensamma poster

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
1 700
8 058
–
9 758

6 732
10 534
–
17 266

22 083
50 870
–
72 953

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
-312
2 650
-1 139
1 199

3 290
8 069
-481
10 878

5 019
23 243
-4 141
24 121

2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
14 097
146 430
–
160 527

48 868
140 809
–
189 677

13 756
145 146

4 388
7 410
–
11 798

5 315
5 396
–
10 711

4 619
7 775

158 902

12 394

Operatörsverksamheten avser varumärkena SuomiVegas och SverigeKronan.
* EBITDA för operatörsverksamheten för första kvartalet och helåret 2018 inkluderar en upplöst reserv med
en positiv resultateffekt om 2,5 MSEK.
Lead Generation avser affiliatemarknadsföring via Phase One, Viistek Media & IPG.

