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Q3 2019: EBITDA om 2,2 MSEK 

 

juli – september 2019 * 

• Periodens nettoomsättning uppgick till 5,1 MSEK  (7,3 MSEK) 

• EBITDA uppgick till 2,2 MSEK (3,3 MSEK) 

• EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 2,6 MSEK (3,3 MSEK) 

• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 50 % (45 %) 

• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,6 MSEK (3,0 MSEK) 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (-1,6 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: 0,00 SEK (0,00 SEK) 

 

 

januari – september 2019 * 

• Periodens nettoomsättning uppgick till 15,9 MSEK  (27,0 MSEK) 

• EBITDA uppgick till 7,5 MSEK (16,2 MSEK) 

• EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 6,6 MSEK (14,7 MSEK) 

• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 41 % (54 %) 

• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,3 MSEK (15,2 MSEK) 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -50,6 MSEK (13,4 MSEK) ** 

• Resultat per aktie kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning: -0,01 SEK (0,00 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 
 
Future Gaming Group har genomfört sin operationella omstrukturering och är nu en koncern som är renodlad 
inom lead generation. Tredje kvartalets siffror visar att vår kvarvarande verksamhet i form av Phase One och 
Viistek Media levererade ett stabilt överskott om 2,2 MSEK på EBITDA-nivå. Av dessa två står Phase One för 
huvuddelen av lönsamheten och är fortfarande stommen i koncernen. Viistek Media gör också ett överskott, 
som dock är betydligt lägre än tidigare, och här har vi ett fortsatt arbete framför oss för att få tillbaka 
verksamheten till tidigare nivåer. Vi är dock nöjda med de operationella förändringar vi gjort, och ser en 
potential framåt, speciellt genom en vidareutveckling av samarbetet mellan Phase One och Viistek. 
 
För att få arbetsro och kunna fokusera på den operationella verksamheten behöver dock Future Gaming 
Group lösa sin finansieringssituation. Bolaget är i fortsatt överträdelse av villkoren för den obligation som 
upptagits och även om den kvarvarande verksamheten visar ett överskott är detta för lågt i förhållande till 
nuvarande skuldsättning och räntekostnader. 
 
Bolaget för förhandlingar med en grupp av obligationsinnehavarna. Dessa har meddelat att de kan komma 
att begära att obligationslånet ska förfalla till betalning omgående samt inleda ett förfarande i syfte att 
realisera säkerheterna kopplade till lånet, utifall att man inte når en uppgörelse med bolaget. Future 
Gaming Group har nyligen presenterat ett tredje förslag till uppgörelse för gruppen. Denna har dock avvisat 
förslaget och istället föreslagit ramarna för en alternativ uppgörelse, men Future Gaming Group bedömer 
att en sådan uppgörelse inte skulle lösa bolagets finansieringssituation och inte heller få tillräckligt stöd på 
en bolagsstämma. Bolaget och gruppen av obligationsinnehavare har kommit överens om att träffas igen 
för att se om man kan nå en lösning som säkerställer båda parternas intressen i tillräcklig grad. 
 
Sammanfattningsvis har Future Gaming Group en sund och lönsam kvarvarande verksamhet, men 
osäkerheten kring obligationslånet kvarstår, och att lösa denna fråga är av avgörande betydelse för bolaget.  
 
 
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 tredje kvartalet 2019 
 

• 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. 
 

• Den 10 september meddelade FGGI att man tecknat ett så kallat Standstill Letter med en grupp av 
bolagets obligationsinnehavare. Standstill Letter är ett led i de pågående förhandlingarna med 
obligationsinnehavarna med anledning av FGGI:s överträdelse av obligationsvillkoren. Det innebär i 
huvudsak att en grupp av obligationsinnehavare, vilka representerar drygt 60% av 
obligationslånebeloppet, åtar sig att under standstill-perioden inte accelerera återbetalning av 
obligationslånet och att inte realisera de säkerheter som är ställda enligt obligationsvillkoren. 
Under standstill-perioden åtar sig FGGI att bland annat delge gruppen sådan information den kan 
komma att behöva för att utvärdera möjligheterna till en omstrukturering av obligationslånet. 
 

• Den 12 september meddelade FGGI att styrelseledamot Martin Bengtsson kommer avgå från 
FGGI:s styrelse på grund av andra åtaganden. Martin Bengtssons sista dag som ledamot var 
fredagen den 20 september 2019. FGGI har ansökt om dispens från kravet i Spotlight Stock Markets 
regelverk om att styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter. Dispens har beviljats som längst fram 
till och med den 12 mars 2020. 
 

• Den 13 september meddelade FGGI att man har tecknat ett förlikningsavtal med säljarna av Viistek 
Media gällande tilläggsköpeskilling. Förlikningen innebar att FGGI betalade ut 144 000 euro till 



 

   

säljarna. Betalningen gjordes med medel från det låsta bankkonto, med en balans om 30 miljoner 
kronor, som är avsatt för tilläggsköpeskillingar och som sattes upp i samband med att FGGI tog upp 
sitt obligationslån. Utbetalningen har godkänts av obligationsinnehavarna. Medel som inte 
utnyttjas för tilläggsköpeskillingar avses att betalas tillbaka till obligationsinnehavarna. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Den 29 oktober meddelade FGGI att man återigen förlängt Standstill-perioden med en grupp av 
bolagets obligationsinnehavare till den 5 november 2019. Vidare meddelades att 
obligationsinnehavarna utfärdat en så kallad Warning Notice, där man menar att även FGGI:s 
uppdaterade förslag till åtgärder är otillräckligt. Obligationsinnehavarna begärde att FGGI tar fram 
ytterligare ett förslag till uppgörelse där obligationsinnehavarnas intressen tas tillvara så långt som 
möjligt. Skulle ett sådant förslag inte accepteras av obligationsinnehavarna, har de meddelat att de 
kan komma att begära att obligationslånet ska förfalla till betalning omgående samt inleda ett 
förfarande i syfte att realisera säkerheterna kopplade till lånet. Som tidigare meddelats pantsatte 
FGGI koncernens dotterbolag i samband med att obligationslånet togs upp. 

 
• Den 5 november meddelade FGGI att man ånyo förlängt Standstill-perioden med en grupp av 

bolagets obligationsinnehavare till den 12 november 2019. Vidare meddelade FGGI att man skickat 
ett nytt förslag till uppgörelse till obligationsinnehavarna, där bolaget ansträngt sig att ta tillvara 
deras intressen i möjligaste mån, samtidigt som man försökt säkerställa en hållbar 
finansieringsstruktur för bolaget. 

 
• Den 12 november meddelade FGGI att gruppen av obligationsinnehavare har avvisat FGGI:s senaste 

förslag till uppgörelse. Gruppen har istället föreslagit ramarna för en alternativ uppgörelse, men 
FGGI bedömer att en sådan uppgörelse inte skulle lösa bolagets finansieringssituation och inte 
heller få tillräckligt stöd på en bolagsstämma. Parterna avser att träffas igen för fortsatta 
förhandlingar kring bolagets obligationslån. 
 

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 tredje kvartalet 2019 
Koncernens intäkter för tredje kvartalet 2019 uppgick till 5,1 MSEK (7,3 MSEK). Intäktsminskningen beror 

främst på en svagare utveckling för Viistek Media. 

 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 MSEK (3,3 MSEK). Justerat för engångsposter 

uppgick EBITDA till 2,6 MSEK (3,3 MSEK). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 50 % (45 %). 

Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet 2019 uppgick till 1,6 MEK (3,0 MSEK). 

 

Likviditet och finansiering  
Den 30 september 2019 uppgick Future Gaming Groups banktillgodohavanden till 33,7 MSEK (39,3 MSEK), 

varav 28,4 MSEK är låsta för eventuella tilläggsköpeskillingar. Medel som inte utnyttjas för 



 

   

tilläggsköpeskillingar kommer att betalas tillbaka till långivarna. Koncernen saknade per den 30 september 

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 tredje 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 september 2019 till 106,3 MSEK. För 12-månadersperioden fram till och 

med den 30 september 2019 (”referensperioden”) uppgick Future Gaming Groups justerade proforma-

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till 10,7 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 10,0. 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 0,6 MSEK (0,3 MSEK) i avskrivningar. 

 

Eget kapital och aktiekapital 
Per den 30 september 2019 uppgick FGG-koncernens egna kapital till 32,9 MSEK (49,9 MSEK). Soliditeten 

uppgick till 19 % (20 %).  

 

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

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

Genomsnittligt antal aktier under tredje 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: 

Bokslutskommuniké 2019 20 februari 2020 

 

Avlämnande av delårsrapport 

Stockholm, 2019-11-14 

 

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  



 

   

Koncernens rapport över totalresultat 
  

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

            

Nettoomsättning 5 136 7 328 15 896 27 007 33 371 

Övriga rörelseintäkter 78 66 1 801 66 24 

Övriga externa kostnader -2 167 -3 505 -7 579 -8 673 -11 813 
Personalkostnader -844 -617 -2 627 -2 197 -2 657 
Avskrivningar och nedskrivningar -580 -320 -1 219 -959 -1 279 

Rörelseresultat 1 624 2 952 6 271 15 244 17 646 

            

Finansiella intäkter 0 23 0 49 10 

Finansiella kostnader -4 611 -4 172 -12 667 -13 102 -16 551 

Resultat före skatt -2 987 -1 197 -6 396 2 191 1 105 

            

Skatt -129 66 192 198 1 264 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -3 116 -1 132 -6 203 2 388 2 369 

            

Resultat från avvecklade verksamheter 248 -431 -44 396 11 009 -542 

Periodens resultat -2 869 -1 563 -50 599 13 397 1 827 

            

Resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till:           

Moderföretagets aktieägare -3 116 -1 132 -6 203 2 388 2 369 
Resultat fr avvecklade verksamheter hänförligt till:           

Moderföretagets aktieägare 248 -431 -44 396 11 009 -542 
            

      

  



 

   

Koncernens rapport över totalresultat, fortsättning 
 

  2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

            

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -3 116 -1 132 -6 203 2 388 2 369 

Övrigt totalresultat           

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:           

Valutakursdifferenser från omräkning av utländska 
dotterbolag 

1 251 -3 169 4 305 5 864 4 747 

Avgår omräkningsdifferenser från verksamhet under 
avveckling 

121 1 771 -555 -1 547 -1 360 

Övrigt totalresultat från kvarvarande verksamhet 
netto efter skatt 

1 372 -1 398 3 751 4 317 3 387 

Summa övrigt totalresultat från kvarvarande 
verksamhet 

-1 745 -2 530 -2 452 6 705 5 755 

Summa totalresultat från kvarvarande verksamhet 
hänförligt till:           
Moderföretagets aktieägare -1 745 -2 530 -2 452 6 705 5 755 
Summa totalresultat från avvecklad verksamhet 
hänförligt till:           
Moderföretagets aktieägare 127 -2 202 -43 841 12 556 819 
Periodens totalresultat -1 618 -4 732 -46 294 19 261 6 574 

            
Jämförelsesiffror har räknats om med hänsyn till resultat från avvecklad verksamhet 

  



 

   

 Koncernens rapport över finansiell ställning 
 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31  
         
TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar        
Goodwill 128 330 182 020 158 902  
Övriga immateriella tillgångar 3 597 11 730 12 394  
Materiella anläggningstillgångar 655 797 729  
Summa anläggningstillgångar 132 582 194 547 172 025  
         
Omsättningstillgångar        
Kundfordringar 1 005 8 337 7 217  
Kortfristiga fordringar 9 810 9 587 9 891  
Likvida medel 33 716 39 339 39 419  
Summa omsättningstillgångar 44 531 57 263 56 527  
         
SUMMA TILLGÅNGAR 177 113 251 810 228 552  
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31  
         
Eget kapital 32 927 49 944 79 220  
         
SKULDER        
Långfristiga skulder        
Uppskjuten skatteskuld 779 884 1 177  
Räntebärande skulder 136 619 133 722 134 446  
Långfristiga skulder 137 399 134 606 135 623  
         
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder 704 360 2 664  
Övriga kortfristiga skulder 6 083 66 900 7 962  
Övriga avsättningar – – 3 083  
Kortfristiga skulder 6 788 67 260 13 709  
         
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 177 113 251 810 228 552  

 

 



 

   

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 -1 091 -35 068 50 078 

      
Totalresultat      
Årets resultat    1 827 1 827 

Övrigt totalresultat      
Valutakursdifferenser   4 746  4 746 

Summa Totalresultat – – 4 746 1 827 6 573 

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    -50 599 -50 599 

Övrigt totalresultat      
Valutakursdifferenser   4 305  4 305 

Summa Totalresultat – – 4 305 -50 599 -46 294 

      
Transaktioner med aktieägare      

Summa Transaktioner med aktieägare – – – 0 0 

            

Eget kapital 2019-09-30 27 598 106 654 7 960 -109 285 32 927 

 



 

   

Koncernens rapport över kassaflödesanalys 
 

 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

  2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 2 730 7 684 -2 362 11 762 6 232 
            
Förändringar i rörelsekapital 140 -6 907 -1 953 -8 693 -7 949 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 870 777 -4 315 3 069 -1 717 
            

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 562 -848 -1 562 -4 047 1 165 
            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -86 0 -86 -460 

            

Periodens kassaflöde 1 308 -158 -5 877 -1 063 -1 012 
Likvida medel vid periodens början 32 359 39 458 39 419 40 651 40 651 
Kursdifferens i likvida medel 50 39 174 -249 -220 
Likvida medel vid periodens slut 33 716 39 339 33 716 39 339 39 419 

 

  

   



 

   

Resultaträkning moderbolaget 
 

  

  

  2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

            

Nettoomsättning 406 – 1 248 660 1 840 

Övriga externa kostnader -887 -989 -2 755 -3 407 -5 323 

Personalkostnader -341 -207 -786 -780 -891 

Av- och nedskrivningar -280 -20 -320 -60 -80 

Rörelseresultat -1 102 -1 216 -2 613 -3 587 -4 454 

            

Resultat från andelar i koncernföretag -4 968 – -40 934 – -10 100 

Ränteintäkter 0 – 0 10 10 

Räntekostnader och liknande poster -3 948 -3 821 -11 952 -12 952 -17 462 

Resultat efter finansiella poster -10 018 -5 037 -55 499 -16 529 -32 006 

            

Bokslutsdispositioner – – – – 16 145 

Skatt – – – – – 

Resultat efter skatt -10 018 -5 037 -55 499 -16 529 -15 861 

            

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET       
            

  2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

            

Årets resultat -10 018 -5 037 -55 499 -16 529 -15 861 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – – – – – 

Summa totalresultat -10 018 -5 037 -55 499 -16 529 -15 861 

  



 

   

Balansräkning moderbolaget 
 

 
Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar 137 682 173 602 159 245 

Omsättningstillgångar 6 005 7 409 43 021 

Kassa och bank 29 900 30 181 30 501 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 173 586 211 192 232 767 

        

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 14 774 21 590 70 273 

Övriga avsättningar – – 3 083 

Långfristiga skulder 136 619 138 354 134 446 

Kortfristiga skulder 22 192 51 247 24 965 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 173 586 211 192 232 767 

 

 

Moderbolagets egna kapital i sammandrag 
 
Belopp i tusen kronor (TSEK) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

        

 Ingående eget kapital   70 273 63 564 63 564 

 Periodens resultat   -55 499 -16 529 -15 861 

 Periodens totalresultat   14 774 47 035 47 703 

Nyemission – – 48 015 

Utdelning – -25 445 -25 445 

 Utgående eget kapital   14 774 21 590 70 273 

 

  



 

   

Noter till delårsrapporten 
 

Not 1 Rörelsesegment 
 

Belopp i tusen kronor (TSEK)           

  2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

Nettoomsättning 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Operatörsverksamhet – – – – – 

Lead Generation 5 136 7 328 15 896 27 007 33 371 

Administration och koncerngemensamma poster – – – – – 

Total nettoomsättning 5 136 7 328 15 896 27 007 33 371 

      

       
  2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 

EBITDA före jämförelsestörande poster 2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Operatörsverksamhet – – – – – 

Lead Generation 3 358 5 064 9 783 18 477 23 066 

Administration och koncerngemensamma poster -1 154 -1 793 -2 293 -2 274 -4 141 

Summa EBITDA före jämförelsestörande poster 2 203 3 271 7 490 16 203 18 925 

 

 

 

Immateriella tillgångar per segment     2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Goodwill 
  

      

Operatörsverksamhet     – 46 611 13 756 

Lead Generation     128 330 135 410 145 146 

Administration och koncerngemensamma poster     – –   

      128 330 182 021 158 902 

Övriga immateriella tillgångar 
  

      

Operatörsverksamhet     – 6 954 4 619 

Lead Generation     3 597 4 776 7 775 

Administration och koncerngemensamma poster     – – – 

      3 577 11 730 12 394 

 

 

Operatörsverksamheten avser de avvecklade varumärkena SuomiVegas och SverigeKronan.  

 

Lead Generation avser affiliatemarknadsföring via Phase One och Viistek Media. 

 
 

 


