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Q2 2019: EBITDA-marginal om 40% 

 

april – juni 2019 * 

• Periodens nettoomsättning uppgick till 5,2 MSEK  (9,1 MSEK) 

• EBITDA uppgick till 2,1 MSEK (2,8 MSEK) 

• EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 2,1 MSEK (3,7 MSEK) 

• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 40 % (41 %) 

• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,8 MSEK (2,5 MSEK) 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -44,0 MSEK (-0,3 MSEK)  ** 

• Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,00 SEK) 

• Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före och efter utspädning: -0,05 SEK (0,00 SEK) 

 

 

januari – juni 2019 * 

• Periodens nettoomsättning uppgick till 10,8 MSEK  (19,7 MSEK) 

• EBITDA uppgick till 4,0 MSEK (12,9 MSEK) * 

• EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 4,3 MSEK (11,3 MSEK) 

• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 40 % (57 %) 

• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,4 MSEK (12,3 MSEK) 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -47,7 MSEK (15,0 MSEK) ** 

• Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,01 SEK) 

• Resultat per aktie avvecklade verksamheter, före och efter utspädning: -0,05 SEK (0,02 SEK) 

 

 

* Siffrorna i rapporten avser kvarvarande verksamheter om ej annat anges 

** Inkluderar resultat och nedskrivningar från avvecklade verksamheter  

 
Kvarvarande verksamheter avser Phase One, Viistek & moderbolaget 
Avvecklade verksamheter avser AMGO, operatörsverksamheten & IPG   



VD Alexander Pettersson har ordet 
 

Kvartalet som gått 
Det andra kvartalet och början på det tredje kvartalet har kännetecknats av ett omstruktureringsarbete inom 
Future Gaming Group. I maj meddelade vi att vi avvecklar vår operatörsverksamhet. Varumärkena 
SverigeKronan och SuomiVegas har tyvärr inte kunnat hävda sig på den konkurrensutsatta marknaden och 
har tappat markant i omsättning och gjort förluster. Även finansaffiliateverksamheten IPG har haft en negativ 
utveckling sedan förra hösten där man haft svårt att få betalt från sina kunder och i augusti valde vi att stänga 
ner verksamheten. I samband med avvecklingen av operatörsverksamheten och IPG har vi gjort 
nedskrivningar av immateriella tillgångar kopplade till dessa verksamheter, vilka belastar koncernens resultat 
efter skatt med 41,8 MSEK. Dessa nedskrivningar har i sig dock ingen kassaflödespåverkan. De avvecklade 
verksamheterna redovisas på en egen rad i koncernens resultaträkning. 
 
Det negativa utfallet för dessa verksamheter är självklart en besvikelse. Samtidigt har vi dock med 
avvecklingen av dem renodlat koncernen till att fokusera på vårt kärnområde inom lead generation, där vi 
marknadsför andra spelbolag mot prestationsbaserade ersättningar. Det är här vi har vår spetskompetens 
och vårt kärninnehav Phase One har varit mycket lönsamt från start.  Vår andra verksamhet inom lead 
generation, Viistek Media, har haft ett tuffare år till följd av organisationsförändringar, även om man gjort 
en liten vinst.  
 
Då Phase One och Viistek är relativt snarlika verksamheter har vi dock goda förhoppningar om att kunna föra 
över kunskap mellan verksamheterna och nyttja synergier. Detta arbete har redan påbörjats och 
nyckelpersoner inom Phase One har besökt Viisteks kontor i Tallinn för att sätta sig in i verksamheten och 
bidra med erfarenhet. De kvarvarande verksamheterna inom Future Gaming Group gjorde för det andra 
kvartalet ett positivt EBITDA-resultat om 2,1 miljoner kronor. 
 

Obligationslånet 
När operatörsverksamheten och Viistek förvärvades finansierades köpen genom upptagande av koncernens 
obligationslån. Då verksamheterna inte presterat enligt förväntan tvingades Future Gaming Group i maj 
meddela att bolaget överskrider gränsvärdet för den tillåtna kvoten mellan bolagets räntebärande nettoskuld 
och justerat EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar). Future Gaming Group för diskussioner med 
obligationsinnehavarna gällande bolagets överträdelse av obligationsvillkoren, och har lämnat ett förslag på 
åtgärder till obligationsinnehavarna, vilket dessa har bedömt som otillräckligt. Vi avser att återkomma med 
ytterligare förslag på åtgärder.  
 
Vår bedömning är att en uppgörelse med obligationsinnehavarna, där Future Gaming Groups finansiella 
åtaganden kopplade till obligationslånet lättas, är en nödvändig förutsättning för att bolaget ska kunna klara 
kommande räntebetalningar. Att försöka nå en lösning kring obligationslånet är därför bolagets högsta 
prioritet. 
 
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). FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase 
One Performance och Viistek Media. Future Gaming Group International AB:s aktier handlas sedan 2012 på 
Spotlight Stock Market under kortnamnet FGG. 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019 
 

• 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 
för diskussioner med obligationsinvesterarna gällande konsekvenserna av överträdelsen av 
obligationsvillkoren. 
 

• Den 31 maj meddelade FGGI att man beslutat avveckla white label-spelsajten SuomiVegas.com, som 
drivs via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd, med intentionen att göra om varumärket till en 
affiliatesajt, där man driver trafik till andra spelbolag. Transformeringen av SuomiVegas, och även 



 

   

dess systersajt SverigeKronan, till affiliatesajter är avhängig av de regleringar och avtal som 
varumärkena lyder under. 

 
• Den 10 juni meddelade FGGI att man gjort en planenlig räntebetalning på sitt obligationslån. FGGI 

har vidare skjutit på en amortering av obligationslånet i väntan på att amorteringsbeloppet fastställs. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Den 24 juli meddelade FGGI att man för fortsatta diskussioner med obligationsinnehavarna 
gällande bolagets överträdelse av villkoren för dess obligationslån. FGGI har lämnat ett förslag på 
åtgärder till obligationsinnehavarna, vilket dessa har bedömt som otillräckligt. En grupp 
obligationsinnehavare har meddelat att de avser föra en dialog med utvalda delar av FGGI:s ägare 
och ledning med hopp om att finna en optimal struktur för bolaget framöver. 
 
Obligationsinnehavarna har vidare meddelat att de under dessa diskussioner kommer överväga alla 
möjligheter för att återfå sitt kapital. FGGI tog upp obligationslånet i samband med bolagets förvärv 
av OÜ Viistek Media och Unlimited Media Ltd, varvid FGGI pantsatte aktierna i koncernens 
dotterbolag. Mot bakgrund av de förvärvade verksamheternas negativa utveckling, bedömer FGGI 
att en uppgörelse med obligationsinnehavarna, där FGGI:s finansiella åtaganden kopplade till 
obligationslånet lättas, är en nödvändig förutsättning för att bolaget ska kunna klara framtida 
räntebetalningar. 
 

• Den 8 augusti meddelade FGGI att man har tvingats konstatera att den tidigare förvärvade 
finansaffiliateverksamheten IPG har fortsatt utvecklas negativt. FGGI har därför beslutat att 
avveckla IPG-verksamheten. Som kommunicerats tidigare har IPG haft svårt att få betalt från sina 
kunder och gjorde förluster under det första kvartalet 2019. Den negativa utvecklingen har fortsatt 
under det andra kvartalet då IPG-verksamheten hade obetydliga intäkter och därmed gjorde 
fortsatta förluster. FGGI bedömer att det ligger i bolagets intresse att avveckla IPG-verksamheten i 
syfte att minimera kostnaderna kopplade till denna. 

 

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

Siffrorna i rapporten avser kvarvarande verksamhet om ej annat anges. 

 

Försäljning och resultat under andra kvartalet 2019 
Koncernens intäkter för andra kvartalet 2019 uppgick till 5,2 MSEK (9,1 MSEK). Intäktsminskningen beror 

främst på en svagare utveckling för Viistek Media. 

 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 MSEK (2,8 MSEK). Justerat för engångsposter 

uppgick EBITDA till 2,1 MSEK (3,7 MSEK). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 40 % (41 %). 

Rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet 2019 uppgick till 1,8 MEK (2,5 MSEK). 

 

Likviditet och finansiering  
Den 30 juni 2019 uppgick Future Gaming Groups banktillgodohavanden till 32,4 MSEK (39,5 MSEK), varav 30 

MSEK är låsta för eventuella tilläggsköpeskillingar. Medel som inte utnyttjas för tilläggsköpeskillingar kommer 



 

   

att betalas tillbaka till långivarna. Koncernen saknade per den 30 juni 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 andra 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 30 juni 2019 till 107,6 MSEK. För 12-månadersperioden fram till och med den 

30 juni 2019 (”referensperioden”) uppgick Future Gaming Groups justerade proforma-EBITDA 

(rörelseresultat före avskrivningar) till 9,9 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. 

 

Kvoten mellan den räntebärande nettoskulden och justerade proforma-EBITDA uppgick till 10,9. Den högsta 

tillåtna kvoten enligt bolagets obligationsvillkor är 5, varför bolaget är i fortsatt överträdelse av villkoren. 

 

Av- och nedskrivningar 
Kvartalets resultat har belastats med 0,3 MSEK (0,3 MSEK) i avskrivningar avseende främst immateriella 

tillgångar. 

 

Resultat  från avvecklade verksamheter har belastats med nedskrivningar av immateriella tillgångar 

kopplade till operatörsverksamheten och IPG om 41,8 MSEK (0,0 MSEK) under det andra kvartalet. 

 

Eget kapital och aktiekapital 
Per den 30 juni 2019 uppgick FGG-koncernens egna kapital till 34,5 MSEK (49,0 MSEK). Soliditeten 

uppgick till 19 % (19 %).  

 

Aktien 
Det finns ett aktieslag i Bolaget. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under 

tickern ”FGG”. Per den 30 juni 2019 uppgick antalet aktier till 905 337 802 (594 977 617). 

Genomsnittligt antal aktier under andra 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 3-2019 14 november 2019 

Bokslutskommuniké 2019 20 februari 2020 

 

Avlämnande av delårsrapport 

Stockholm, 2019-08-22 

 

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 22 augusti 2019.   



 

   

Koncernens rapport över totalresultat 
  

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

            

Nettoomsättning 5 227 9 144 10 760 19 680 33 371 

Övriga rörelseintäkter 35 – 135 – 24 

Övriga externa kostnader -2 131 -5 615 -5 114 -5 168 -13 613 

Personalkostnader -1 059 -685 -1 783 -1 580 -2 657 

Avskrivningar och nedskrivningar -320 -319 -639 -640 -1 279 

Rörelseresultat 1 753 2 524 3 359 12 292 15 846 

            

Finansiella intäkter 0 16 0 26 10 

Finansiella kostnader -3 840 -4 678 -8 056 -8 930 -16 551 

Resultat före skatt -2 087 -2 138 -4 697 3 388 -695 

            

Skatt 268 1 033 322 132 689 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -1 819 -1 105 -4 375 3 520 -6 

            

Resultat från avvecklade verksamheter -42 220 778 -43 355 11 440 1 833 

Periodens resultat -44 039 -327 -47 731 14 960 1 827 

            

Resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till:           

Moderföretagets aktieägare -1 819 -1 105 -4 375 3 520 -6 

Resultat från avvecklade verksamheter hänförligt 
till: 

          

Moderföretagets aktieägare -42 220 778 -43 355 11 440 1 833 

           

Resultat per aktie (SEK)           

Resultat per aktie, kvarvarande verks, före & efter utspädn 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Resultat per aktie, avvecklade verks, före & efter utspädn -0,05 0,00 -0,05 0,02 0,00 

      

  2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

            

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -1 819 -1 105 -4 375 3 520 -6 

Övrigt totalresultat           

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:           

Omräkningsdifferenser 1 167 1 650 2 378 5 715 3 387 

Övrigt totalresultat från kvarvarande verksamhet 
netto efter skatt 

1 167 1 650 2 378 5 715 3 387 

Summa totalresultat från kvarvarande verksamhet 
hänförligt till:           
Moderföretagets aktieägare -652 546 -1 997 9 235 3 381 
Summa totalresultat från avvecklad verksamhet 
hänförligt till:           
Moderföretagets aktieägare -42 030 1 759 -42 680 14 758 3 193 
Periodens totalresultat -42 681 2 305 -44 677 23 993 6 574 



 

   

 Koncernens rapport över finansiell ställning 
 

 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Goodwill 127 169 189 894 158 902 

Övriga immateriella tillgångar 4 177 12 374 12 394 

Materiella anläggningstillgångar 645 – 729 

Summa anläggningstillgångar 131 990 202 268 172 025 

        

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar 3 430 5 916 7 217 

Fordringar hos intressebolag – 5 273 – 

Kortfristiga fordringar 9 933 1 665 9 891 

Likvida medel 32 358 39 458 39 419 

Summa omsättningstillgångar 45 722 52 312 56 527 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 177 712 254 580 228 552 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

        

Eget kapital 34 544 49 044 79 220 

        

SKULDER       

Långfristiga skulder       

Uppskjuten skatteskuld 834 1 007 1 177 

Räntebärande skulder 135 895 132 997 134 446 

Långfristiga skulder 136 729 134 004 135 623 

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 1 250 784 2 664 

Övriga kortfristiga skulder 5 189 70 748 7 962 

Övriga avsättningar – – 3 083 

Kortfristiga skulder 6 439 71 532 13 709 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  177 712 254 580 228 552 

 



 

   

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 

Belopp i TSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare  

 Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 
resultat inkl årets 

resultat 
Totalt eget 

kapital 

      

      

      
Eget kapital 2018-01-01 18 137 68 100 -1 092 -35 068 50 077 

      
Totalresultat      
Årets resultat    1 827 1 827 

Övrigt totalresultat      
Valutakursdifferenser   4 747  4 747 

Summa Totalresultat – – 4 747 1 827 6 574 

Transaktioner med aktieägare      
Nyemission 9 461 38 554   48 015 

Utdelning  –  -25 445 -25 445 

Summa Transaktioner med aktieägare 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 

      
Totalresultat      
Periodens resultat    -47 731 -47 731 

Övrigt totalresultat      
Valutakursdifferenser   3 053  3 053 

Summa Totalresultat – – 3 053 -47 731 -44 677 

      
Transaktioner med aktieägare      

Summa Transaktioner med aktieägare – – – 0 0 

            

Eget kapital 2019-06-30 27 598 106 654 6 708 -106 417 34 544 

 



 

   

Koncernens rapport över kassaflödesanalys 
 

 

            

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -5 763 -2 701 -5 091 4 077 6 232 
            
Förändringar i rörelsekapital -2 695 3 219 -2 093 -1 784 -7 949 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 458 518 -7 185 2 293 -1 717 
            

Kassaflöde från investeringsverksamheten 98 -4 731 0 -3 199 1 165 
            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 96 0 – -460 

            

Periodens kassaflöde -8 360 -4 117 -7 185 -906 -1 012 
Likvida medel vid periodens början 40 522 43 939 39 419 40 651 40 651 
Kursdifferens i likvida medel 197 -364 124 -287 -220 
Likvida medel vid periodens slut 32 359 39 458 32 359 39 458 39 419 

 

  

   



 

   

Resultaträkning moderbolaget 
 

  

  2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

            

Nettoomsättning 468 – 842 660 1 840 

Övriga externa kostnader -907 -1 322 -1 868 -2 418 -5 323 

Personalkostnader -267 -190 -445 -573 -891 

Av- och nedskrivningar -20 -20 -40 -40 -80 

Rörelseresultat -727 -1 532 -1 511 -2 371 -4 454 

            

Resultat från andelar i koncernföretag -39 869 – -35 966 – -10 100 

Ränteintäkter – – – 10 10 

Räntekostnader och liknande poster -3 796 -28 -8 004 -9 131 -17 462 

Resultat efter finansiella poster -44 392 -1 560 -45 481 -11 492 -32 006 

            

Bokslutsdispositioner – – – – 16 145 

Skatt – – – – – 

Resultat efter skatt -44 392 -1 560 -45 481 -11 492 -15 861 

            

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET       
            

  2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

            

Årets resultat -44 392 -1 560 -45 481 -11 492 -15 861 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – – – – – 

Summa totalresultat -44 392 -1 560 -45 481 -11 492 -15 861 

   



 

   

Balansräkning moderbolaget 
 

 
Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar 138 862 180 829 159 245 

Omsättningstillgångar 11 892 5 966 43 021 

Kassa och bank 30 113 31 483 30 501 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 180 867 218 278 232 767 

        

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 24 792 26 627 70 273 

Övriga avsättningar – – 3 083 

Långfristiga skulder 135 895 137 756 134 446 

Kortfristiga skulder 20 180 53 895 24 965 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 180 867 218 278 232 767 

 

 

Moderbolagets egna kapital i sammandrag 
 
Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

        

 Ingående eget kapital   70 273 63 564 63 564 

 Periodens resultat   -45 481 -11 492 -15 861 

 Periodens totalresultat   24 792 52 072 47 703 

Nyemission – – 48 015 

Utdelning – -25 445 -25 445 

 Utgående eget kapital   24 792 26 627 70 273 

 

  



 

   

Noter till delårsrapporten 
 

Not 1 Rörelsesegment 
 
Belopp i tusen kronor (TSEK) 

  2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

Nettoomsättning 2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

Lead Generation 5 227 9 144 10 760 19 680 33 371 

Administration och koncerngemensamma poster – – – – – 

Total nettoomsättning 5 227 9 144 10 760 19 680 33 371 

      
       

  2019-04-01 2018-04-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

EBITDA    2019-06-30      2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

Lead Generation 3 231 4 636 6 295 15 205 21 266 

Administration och koncerngemensamma poster -1 158 -1 793 -2 297 -2 274 -4 141 

Summa EBITDA 2 072 2 843 3 998 12 931 17 125 

 

 

Immateriella tillgångar per segment     2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

Goodwill         

Operatörsverksamhet     – 46 197 13 756 

Lead Generation     127 169 143 697 145 146 

Administration och koncerngemensamma poster     – –   

      127 169 189 894 158 902 

Övriga immateriella tillgångar         

Operatörsverksamhet     – 7 278 4 619 

Lead Generation     4 177 5 096 7 775 

Administration och koncerngemensamma poster     – – – 

      4 177 12 374 12 394 

 

 

Operatörsverksamheten avser de avvecklade varumärkena SuomiVegas och SverigeKronan.  

 

Lead Generation avser affiliatemarknadsföring via Phase One och Viistek Media. 

 
 

 


