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Bokslutskommuniké 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.

Q4 2019: Justerat EBITDA om 2,6 MSEK
oktober – december 2019 *
•

Periodens nettoomsättning uppgick till 5,6 MSEK (18,2 MSEK)

•

EBITDA uppgick till 3,1 MSEK (1,5 MSEK)

•

Justerat EBITDA uppgick till 2,6 MSEK (2,9 MSEK)

•

Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 47 % (16 %)

•

Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,3 MSEK (-9,5 MSEK)

•

Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (-15,6 MSEK)

•

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

januari – december 2019 *
•

Periodens nettoomsättning uppgick till 21,5 MSEK (73,0 MSEK)

•

EBITDA uppgick till 10,6 MSEK (24,1 MSEK)

•

Justerat EBITDA uppgick till 9,2 MSEK (23,9 MSEK)

•

Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 43 % (33 %)

•

Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,6 MSEK (11,3 MSEK)

•

Periodens resultat efter skatt uppgick till -55,7 MSEK (1,8 MSEK)

•

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

* Fram till och med Q3 2019 redovisades avvecklade verksamheter under Resultat från avvecklade verksamheter i
resultaträkningen. För Q4 2019 redovisas kostnader förknippade med de avvecklade verksamheterna som en del av
rörelseresultatet. För 2018 avser avvecklade verksamheter AMGO. För Q1-Q3 2019 avser de avvecklade verksamheterna även
operatörsverksamheten och IPG.
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VD Alexander Pettersson har ordet
Future Gaming Group har efter ett turbulent 2019 äntligen fått förutsättningar att blicka framåt och bygga
en stabil verksamhet. På den extra bolagstämman i slutet av januari beslutade våra aktieägare att acceptera
uppgörelsen med bolagets obligationsinnehavare. Den innebär att obligationslånet förlängs till december
2023. Räntan sänks till 6 procent och ackumuleras, vilket innebär att den inte kommer ha någon
kassaflödespåverkan under löptiden. Vidare konverterar långivarna en mindre del av lånet till aktier och blir
därmed största aktieägare i bolaget. Samtidigt har ett attraktivt optionsprogram upprättats för några av
bolagets operativa nyckelpersoner.
Genom uppgörelsen blir bolagets akuta finansieringssituation löst. Det är också viktigt att komma ihåg att
alternativet var en pantrealisation där Future Gaming Group skulle förlora sina dotterbolag. Uppgörelsen
innebär förvisso en betydande utspädning för övriga aktieägare men medför samtidigt att incitamenten
sammanförs för koncernens viktigaste intressenter, vilket borgar väl för framtiden.
Under det fjärde kvartalet omsatte Future Gaming Group 5,6 MSEK och nådde ett för
omstruktureringskostnader justerat EBITDA om 2,6 MSEK. Phase One fortsätter att leverera bra och
omstruktureringen har låtit oss höja takten och öka marknadsföringsinsatserna. Detta har snabbt gett
resultat och december visade årets högsta intäkter. I januari hade Phase One intäkter i linje med december,
vilket visar att vi är på rätt väg.
Viistek har haft ett tufft 2019 även om man gjorde ett marginellt positivt resultat. Vi har dock tillförsikt kring
verksamheten då den består av ett dedikerat team som nu får löpande vägledning av nyckelpersonerna
bakom Phase One. Exempel på åtgärder man jobbar med är införandet av nya trafikkällor, öka andelen
revenue share-intäkter, samt att börja marknadsföra nya vertikaler som till exempel sportsbetting. Dessutom
har vi efter årsskiftet inlett arbetet med att integrera Phase One och Viistek med varandra.
Sammanfattningsvis har 2019 varit ett tufft år där koncernens finansieringsproblem stått i fokus, vilket haft
negativa effekter på verksamheten. Nu när dessa problem är hanterade ser jag fram emot ett 2020 där vi
återigen kan lägga full kraft på koncernens operationella mål!

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group
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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 fjärde kvartalet 2019
•

Under oktober 2019 förlängdes ett flertal gånger den Standstill som ingicks med en grupp av
bolagets obligationsinnehavare den 10 september 2019. Under Standstill-perioden åtog sig
gruppen att inte accelerera återbetalning av obligationslånet och att inte realisera de säkerheter
som är ställda enligt obligationsvillkoren. Samtidigt åtog sig FGGI att bland annat delge gruppen
sådan information den kunde komma att behöva för att utvärdera möjligheterna till en
omstrukturering av obligationslånet.

•

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, meddelade de 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 informerats 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 avvisat FGGI:s senaste
förslag till uppgörelse. Gruppen föreslog istället ramarna för en alternativ uppgörelse, men FGGI
bedömde att en sådan uppgörelse inte skulle lösa bolagets finansieringssituation och inte heller få
tillräckligt stöd på en bolagsstämma. Standstill-perioden förlängdes återigen då parterna avsåg att
föra fortsatta förhandlingar kring bolagets obligationslån.

•

Den 14 november publicerade Future Gaming Group sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet
2019. Samma dag meddelade styrelsemedlemmarna Victor Sahlstedt och Alexej Fashutdinov att de
kommer avgå från bolagets styrelse så snart man kallat till en extra bolagsstämma på grund av en
potentiell intressekonflikt i samband med bolagets förhandlingar med obligationsinnehavarna.
Senare samma dag kallade Bolaget till extra bolagstämma. I samband med avgångarna
handelsstoppades bolagets aktie av Spotlight Stock Market fram tills att bolaget valt nya
styrelseledamöter.

•

Under november 2019 förlängdes den Standstill som ingåtts med en grupp av bolagets
obligationsinnehavare ytterligare två gånger.
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•

Den 22 november 2019 lämnade en grupp av Bolagets obligationsinnehavare ett slutgiltigt, ej
förhandlingsbart, förslag till uppgörelse, vilket hade stöd av två av bolagets största
ägargrupperingar. Gruppen meddelade samtidigt att skulle förslaget inte accepteras av bolagets
aktieägare, kommer man att accelerera obligationslånet i syfte att realisera panterna som är
kopplade till lånet. Panterna utgörs av FGGI:s dotterbolag. Huvuddragen i förslaget innebar att 5
MSEK av obligationslånet konverteras till aktier i FGGI. Resterande skuld kvarstår. Efter
konverteringen skulle obligationsinnehavarna äga cirka 60% av aktierna i FGGI medan nuvarande
aktieägare skulle äga cirka 40%. Obligationslånet förlängs till december 2023 och räntan justeras till
6%, vilken ackumuleras och således inte har någon kassaflödeseffekt under löptiden.
Obligationsinnehavarna kommer genom avtal ha full kontroll över bolagets styrning fram tills att
lånet är avbetalat. Vidare avses ett delägarprogram tas fram för operativa
nyckelpersoner/management för bolaget framgent, då dessa bedöms som nödvändiga för att öka
verksamhetens lönsamhet. Skulle villkoren i delägarprogrammet uppfyllas fullt ut, förväntas efter
utspädning obligationsinnehavarna äga ca 27% av FGGI, operativa nyckelpersoner/management ca
58,5% och de ej operativa aktieägarna ca 14,5%. Dessa ägarandelar inkluderar de aktier operativa
nyckelpersoner/management äger redan idag.

•

Den 29 november 2019 meddelade Bolaget att man inte kommer att göra den räntebetalning som
enligt obligationsvillkoren skulle göras den 9 december, med hänvisning till bolagets
likviditetssituation och det förslag till uppgörelse som en grupp av bolagets obligationsinnehavare
har lämnat.

•

Den 2 december 2019 lämnade Future Gaming Groups huvudägare Cronus Holding AB föreslag till
nya styrelseledamöter att väljas vid den extra bolagsstämman den 4 december 2019. Man föreslog
att den tidigare styrelseledamoten Alexej Fashutdinov återväljs till styrelsen, samt att Peder Broms
och Jørgen Beuchert väljs som nya styrelseledamöter. Alexej Fashutdinov har varit ekonomichef på
Wiget Media. Peder Broms är Head of Origination på Kreditfonden, som är en av bolagets
obligationsinnehavare. Jørgen Beuchert är VD på Nordic Corporate Investments, som också är en av
bolagets obligationsinnehavare. Stefan Vilhelmsson föreslogs att kvarstå som styrelsens
ordförande.

•

Den 4 december 2019 hölls en extra bolagsstämma. Stämman beslutade att välja Alexej
Faskhoutdinov, Peder Broms och Jørgen Beuchert som nya styrelseledamöter och att Stefan
Vilhelmsson kvarstår som styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare att sätta ned bolagets
aktiekapital till 9 298 000 kronor. Minskningen sker utan indragning av aktier.

•

Den 6 december 2019 meddelades att aktieägare i Future Gaming Group, som representerar ca
28% av rösterna i bolaget, har ingått röstningsåtaganden om att vid en kommande bolagsstämma
stödja det tidigare presenterade förslaget till uppgörelse med bolagets obligationsinnehavare. Som
en del av förhandlingarna med gruppen av obligationsinnehavare har FGGI under våren 2019
presenterat en prognos för gruppen, vilken FGGI offentliggjorde i samband med detta
pressmeddelande. Prognosen förutspådde att koncernens kvarvarande verksamhet vid en gynnsam
utveckling skulle kunna nå ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om ca 7 MSEK för 2019,
ca 16 MSEK för 2020 och ca 24 MSEK för 2021. Under förhandlingarna har FGGI presenterat tre
olika förslag till uppgörelser för gruppen av obligationsinnehavare. Dessa har i huvudsak byggt på
en skuldnedskrivning respektive konvertering av skuld till aktier i bolaget i olika grad. Som tidigare
meddelats har dessa förslag avvisats av gruppen. Den återkom istället med ett slutgiltigt, ej
förhandlingsbart, motförslag, vilket alltså accepterats av två av bolagets största ägargrupperingar.

•

Den 9 december 2019 fick Future Gaming Group International AB bekräftat att den styrelse som
valdes i samband med den extra bolagsstämman den 4 december registrerats hos Bolagsverket.
Styrelsen var därmed återigen beslutsför och Spotlight Stock Market beslutade därför samma dag
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att återuppta handeln i bolagets aktie.
•

Den 20 december 2019 kallade Future Gaming Group International AB till extra bolagstämma den
28 januari 2020. Syftet med stämman var att fatta beslut kring förslagen till uppgörelse med
bolagets obligationsinnehavare.

•

Under våren och sommaren 2019 beslutades att avveckla operatörsverksamheten, innefattande
white label-spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com, samt
finansaffiliateverksamheten IPG. Dessa har drivits via dotterbolaget Unlimited Media Ltd.
Verksamheterna beslutades avvecklas främst genom avyttring av hela eller delar av tillgångarna
och rättigheterna. I samband med beslutet gjordes en nedskrivning om 42 MSEK, avseende de
immateriella tillgångarna kopplade till verksamheterna. Detta redovisades på en separat rad i
resultaträkningen såsom verksamhet under avveckling. Under fjärde kvartalet 2019 konstaterade
koncernledningen att en avyttring med rätt villkor kan bli svår att genomföra inom överskådlig tid,
varför nedläggning av verksamheterna är ett alternativ som övervägs och som i dagsläget bedöms
mer sannolikt. Innebörden redovisningsmässigt av att verksamheterna inte längre förväntas säljas
är att de från och med fjärde kvartalet inte längre klassificeras som verksamheter under avveckling
och att samtliga kostnader förknippade med nedläggningen av dessa redovisas som en del av
rörelseresultatet. Direkta kostnader och avsättningar för nedläggning av dessa verksamheter har
redovisats inom koncernens rörelseresultat under det fjärde kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Den 14 januari 2020 meddelade Bolaget att man fått besked om att de aktier som vissa
nyckelpersoner kan komma att få till följd av det föreslagna optionsprogrammet omfattas av en så
kallad "lockup", vilken regleras i ett avtal mellan nyckelpersonerna och obligationsägargruppen.

•

Den 24 januari 2020 meddelade Bolaget att man informerats att obligationsinnehavarna via ett
skriftligt förfarande har godkänt förslagen till omstrukturering av FGGI:s obligation.

•

Den 28 januari 2020 hölls en extra bolagsstämma i Bolaget där det fattades ett antal beslut i
enlighet med förslagen i stämmokallelsen. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade
bland annat kring ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet, riktad nyemission av
aktier till obligationsinnehavarna genom kvittning av delar av deras fordran under bolagets
obligationslån, samt riktad emission av och överlåtelse av teckningsoptioner till Soheil Amorpour
och Victor Sahlstedt. Vidare godkände stämman styrelsens beslut att acceptera ändringar i
obligationsvillkoren samt fastställde antalet styrelseledamöter till fem. Christoffer Malmström, som
är partner och portföljförvaltare hos en av FGGI:s obligationsinnehavare, Nordic Credit Partners,
valdes som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mer information kring
beslutspunkterna framgår av förslagen i stämmokallelsen som publicerades den 20 december 2019.

•

Den 10 februari 2020 meddelade Bolaget att dess obligationer kommer att avnoteras från Nasdaq
First North Bond Market den 14 februari 2020.
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Utveckling i siffror under perioden
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Försäljning och resultat under fjärde kvartalet 2019
Koncernens intäkter för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 5,6 MSEK (18,2 MSEK). Intäktsminskningen beror
främst på avvecklingen av operatörsverksamheten och IPG samt en svagare utveckling för Viistek Media.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK (1,5 MSEK). Justerat för engångsposter
uppgick EBITDA till 2,6 MSEK (2,9 MSEK). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 47 % (16 %).
Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 2,3 MSEK (-9,5 MSEK).

Likviditet och finansiering
Den 31 december 2019 uppgick Future Gaming Groups banktillgodohavanden till 36,7 MSEK (39,4 MSEK),
varav 28,4 MSEK är låsta för transaktionskostnader i samband med omstruktureringen av bolagets
obligationslån. Medel som inte utnyttjas för detta kommer att betalas tillbaka till långivarna. Koncernen
saknade per den 31 december 2019 checkräkningskredit och hade ett obligationslån om 140 MSEK (140
MSEK). Obligationen, med förfallodag i december 2023, löpte med en ränta om 9,75 % till och med den 7
december 2019. Från och med den 8 december 2019 löper obligationen med en ränta om 6,00%. Räntan
ackumuleras och har således inte någon kassaflödeseffekt under löptiden. Räntekostnaden för fjärde
kvartalet 2019 uppgick till 3,1 MSEK.

Skuldsättningsgrad
Future Gaming Groups räntebärande nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel och
motsvarande) uppgick per den 31 december 2019 till 103,3 MSEK. För 12-månadersperioden fram till och
med den 31 december 2019 (”referensperioden”) uppgick Future Gaming Groups justerade EBITDA
(rörelseresultat före avskrivningar) till 9,2 MSEK.
EBITDA justeras här bland annat för engångskostnader och transaktionskostnader kopplade till bolagets
obligationslån och
därtill
kopplade
förvärv.
Vidare
justeras EBITDA
här så
att
förvärv/avyttringar som gjort under referensperioden inkluderas/exkluderas (beroende på vad som är
tillämpligt) för hela referensperioden vid beräkningarna.
Skuldsättningsgraden, i detta fall definierat som kvoten mellan den räntebärande nettoskulden och det
justerade EBITDA, uppgick till 11,2.

Kovenanter
I samband med omstruktureringen av bolagets obligationslån förändrades lånets kovenanter (finansiella
krav) i enlighet med vad som framgår av de uppdaterade obligationsvillkoren. Kovenanterna innehåller nu
krav om en viss nivå på likvida medel och en viss justerad EBITDA under 12-månadersperioden fram till
mättidpunkten. Det första mättillfället kommer vara 30 september 2020 och därefter kommer mätningar ske
kvartalsvis. Bolaget bedömer att kraven vid nästkommande mättillfälle bör klaras.

Av- och nedskrivningar
Kvartalets resultat har belastats med 0,8 MSEK (11,0 MSEK) avseende av- och nedskrivningar.
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Eget kapital och aktiekapital
Per den 31 december 2019 uppgick FGG-koncernens egna kapital till 25,8 MSEK (79,2 MSEK). Soliditeten
uppgick till 15 % (35 %). Moderbolagets aktiekapital uppgick till 9,3 MSEK (27,6 MSEK) och moderbolagets
egna kapital uppgick till 18,3 MSEK (70,3 MSEK).

Aktien
Det finns ett aktieslag i Bolaget. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern ”FGG”.
Per den 31 december 2019 uppgick antalet aktier till 905 337 802 (905 337 802). Genomsnittligt antal
aktier under fjärde kvartalet 2019 uppgick till 905 337 802 (646 374 664).
Vid den extra bolagsstämma som hölls den 18 december 2017 beslutades att godkänna styrelsens förslag till
emission av teckningsoptioner. Teckningsberättigade var personer som tilldelats nyemitterade obligationer i
Bolaget. Då aktiekursen i under teckningsperioden var lägre än teckningskursen tecknades inga aktier.
Vid den extra bolagstämman 28 januari 2020 beslutades om en riktad nyemission av aktier till Bolagets
obligationsinnehavare genom kvittning av delar av obligationslånet. Vid nyemissionen kommer aktiekapitalet
att ökas med högst 5 597 703 kronor genom nyemission av högst 1 358 006 703 aktier.
Vid samma stämma beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till utvalda nyckelpersoner vilka
på konsultbasis framledes kommer att utföra uppdrag för Bolaget för att öka Bolagets värde. Bolaget ska
emittera högst 2 737 300 979 teckningsoptioner, uppdelat på fyra (4) olika optionsserier. Rätten till teckning
av aktier enligt optionerna är i huvudsak kopplat till och beroende av en framtida minskning av Bolagets
skuldsättningsgrad enligt vad som framgår av de fullständiga optionsvillkoren. Optionerna är uppdelade på
fyra (4) olika serier där den första serien motsvarande 1 411 647 306 optioner inte kräver någon minskning
av Bolagets skuldsättning utan kan utnyttjas för aktieteckning direkt efter att optionerna emitterats medan
övriga 1 325 653 673 optioner kräver en minskning av Bolagets skuldsättningsgrad för att berättiga till
aktieteckning. Varje teckningsoption ska berättiga till förvärv av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs
motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptionen.
Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske till och med den 8
december 2023. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant. Bolaget kan komma att medge
kvittning i efterhand.
Ett avtal mellan nyckelpersonerna och obligationsägargruppen innehåller bestämmelser om en
lockup gällande de aktier som nyckelpersonerna kan komma att få till följd av det föreslagna
optionsprogrammet. Lockupen innebär att nyckelpersonerna inte kan sälja, pantsätta eller överlåta
dessa optioner och därtill kopplade aktier förrän bolagets nuvarande obligationslån helt har
återbetalats. Nyckelpersonerna har dock, enligt vissa sedvanliga undantag, rätt att bland annat
överföra dessa optioner och därtill kopplade aktier till närstående bolag. Vidare äger
nyckelpersonerna rätt att överlåta nämnda värdepapper till vissa andra nyckelpersoner.

Redovisnings- och värderingsprinciper
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.
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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.
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med de finansiella rapporterna för 2018
förutom vad avser leasing för koncern, vilket anges nedan. 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 och kostnadsförs linjärt över återstående leasingperiod. Skuld och
nyttjanderättstillgång avseende ett avtal om lokalhyra enligt IFRS 16 per 1 januari 2019 uppgick till 0,5 MSEK.

Ändrade uppskattningar och bedömningar
Koncernledningen har under delårsperioden ändrat sin bedömning avseende operatörsverksamheten och
IPG. Dessa bedömdes tidigare under året vara verksamheter som skulle avyttras. Under delårsperioden har
dock koncernledningen funnit det troligare att dessa verksamheter läggs ner. Se Väsentliga händelser under
delårsperioden.

Väsentliga nyckeltal
EBITDA
Justerat EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
EBITDA justerat för bl.a. engångsposter som inte är en del av koncernens löpande
verksamhet och transaktionskostnader kopplade till bolagets obligationslån

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 12 maj 2020. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för
2019 kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida senast den 21 april 2020.
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Framtida rapporttillfällen
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Års- och koncernredovisning 2019
21 april 2020
Delårsrapport 1-2020
20 maj 2020
Delårsrapport 2-2020
27 augusti 2020
Delårsrapport 3-2020
19 november 2020
Bokslutskommuniké 2020
25 februari 2021

Avlämnande av delårsrapport
Stockholm, 2020-02-24

Future Gaming Group International AB (publ)

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

För ytterligare information:

Future Gaming Group International AB
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
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Koncernens resultaträkning
Belopp i tusen kronor (TSEK)

2019-10-01
2019-12-31

2018-10-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat

5 585
–
-1 565
-959
-771
2 290

18 157
–
-16 185
-460
-11 021
-9 509

21 482
1 643
-8 987
-3 587
-1 990
8 561

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

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

0
-7 435
-5 145

-39
-2 894
-12 442

0
-20 102
-11 540

10
-16 559
-5 224

Skatt
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter

65
-5 079

938
-11 504

258
-11 282

1 021
-4 203

Resultat från avvecklade verksamheter
Periodens resultat

–
-5 079

-4 085
-15 589

-44 396
-55 679

6 030
1 827

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

Resultat per aktie
Resultat per aktie (kvarv. verks.) före och efter utspädn., SEK

Fram till och med Q3 2019 redovisades avvecklade verksamheter under Resultat från avvecklade verksamheter i resultaträkningen.
För Q4 2019 redovisas kostnader förknippade med de avvecklade verksamheterna som en del av rörelseresultatet. För 2018 avser
avvecklade verksamheter AMGO. För Q1-Q3 2019 avser de avvecklade verksamheterna även operatörsverksamheten och IPG.
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Koncernens rapport över totalresultat
2019-10-01
2019-12-31

2018-10-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

-5 079

-11 504

-11 282

-4 203

-2 036

-2 729

2 269

4 747

–

–

132

–

Övrigt totalresultat

-2 036

-2 729

2 401

4 747

Summa totalresultat från kvarvarande verksamhet

-7 115

-14 233

-8 881

544

Summa totalresultat från kvarvarande verksamhet
Summa totalresultat från avvecklad verksamhet
Periodens totalresultat

-7 115
–
-7 115

-14 233
-4 085
-18 318

-8 881
-44 528
-53 409

544
6 030
6 574

Belopp i tusen kronor (TSEK)
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Valutakursdifferenser från omräkning av utländska
dotterbolag
Avgår omräkningsdifferenser från verksamhet under
avveckling

Jämförelsesiffror har räknats om med hänsyn till resultat från
avvecklad verksamhet
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Koncernens rapport över finansiell ställning
Belopp i tusen kronor (TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2019-12-31

2018-12-31

126 321
3 297
–
2 942
132 560

158 902
12 394
729
–
172 025

721
3 799
36 662
41 182

7 217
9 891
39 419
56 527

173 742

228 552

2019-12-31

2018-12-31

25 811

79 220

706
140 436
141 141

1 177
134 446
135 623

1 275
5 515
–
6 790

2 664
7 962
3 083
13 709

173 742

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
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Belopp i tusen kronor (TSEK)

Eget kapital 2018-01-01

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

18 137

68 100

Reserver

Balanserat
resultat inkl årets
resultat

Totalt eget
kapital

-1 091

-35 068

50 078

1 827

1 827

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser
Summa Totalresultat

4 746
–

–

9 461

38 553

4 746

4 746
1 827

6 573

-25 445

-25 445

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

48 014

–

Utdelning
9 461

38 553

–

-25 445

22 569

Eget kapital 2018-12-31

27 598

106 653

3 655

-58 686

79 220

Eget kapital 2019-01-01

27 598

106 653

3 655

-58 686

79 220

-55 679

-55 679

-55 679

-53 409

Summa Transaktioner med aktieägare

Totalresultat
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser

2 269

2 269

–

–

Nedsättning aktiekapital

-18 300

18 300

–

–

Summa Transaktioner med aktieägare

-18 300

18 300

–

–

–

9 298

124 953

5 924

-114 365

25 811

Summa Totalresultat

2 269

Transaktioner med aktieägare

Eget kapital 2019-12-31
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Koncernens rapport över kassaflödesanalys
Belopp i tusen kronor (TSEK)

2019-10-01
2019-12-31

2018-10-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

5 105

-5 538

3 110

6 232

-2 126
2 979

861
-4 677

-4 446
-1 336

-7 949
-1 717

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

5 189

-1 562

1 165

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-460

0

-460

2 979
33 715
-32
36 662

52
39 339
29
39 419

-2 898
39 419
142
36 662

-1 012
40 651
-220
39 419

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

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

*Per 2019-12-31 avser 28,4 MSEK spärrade bankmedel. Se avsnittet Likviditet och Finansiering.
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Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tusen kronor (TSEK)
Nettoomsättning
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt
Resultat och totalresultat efter skatt

2019-10-01
2019-12-31

2018-10-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

329
-20
-320
–
-11

–
-989
-207
-20
-1 216

1 577
-2 775
-1 106
-320
-2 624

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

-5 000
-1 355
-4 597

–
–
-3 821

-45 934
-1 355
-16 548

-10 100
10
-17 462

-10 963

-5 037

-66 462

-32 006

9 455
–
-1 508

–
–
-5 037

9 455
–
-57 007

16 145
–
-15 861
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Balansräkning moderbolaget
Belopp i tusen kronor (TSEK)

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank

140 624
7 659
29 254

159 245
43 021
30 501

SUMMA TILLGÅNGAR

177 537

232 767

Belopp i tusen kronor (TSEK)

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

18 266
–
154 678
4 593

70 273
3 083
134 446
24 965

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

177 537

232 767

Moderbolagets egna kapital i sammandrag
Belopp i tusen kronor (TSEK)

2019-12-31

2018-12-31

70 273
-57 007
13 266
–
–
5 000

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

Ingående eget kapital
Periodens resultat
Periodens totalresultat
Nyemission
Utdelning
Uppskrivning
Utgående eget kapital

18 266
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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

2019-10-01
2019-12-31

2018-10-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

–
5 585
–
5 585

4 682
13 475
–
18 157

–
21 482
–
21 482

22 083
50 870
–
72 953

2019-10-01
2019-12-31

2018-10-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

–
3 072
-11
3 061

-327
3 706
-1 867
1 512

–
12 855
-2 304
10 551

5 019
23 243
-4 141
24 121

2019-12-31

2018-12-31

–
126 321
–
126 321

13 756
145 146

–
3 297
–
3 297

4 619
7 775
–
12 394

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

Operatörsverksamheten avser de avvecklade white label-varumärkena SuomiVegas och SverigeKronan.
Lead Generation avser affiliatemarknadsföring via Phase One, Viistek Media och IPG.
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