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Bokslutskommuniké 2020 

 
 

Med ”Future Gaming Group International AB”, ”Bolaget”, eller ”moderbolaget” avses moderbolaget med 

organisationsnummer 556706–8720. Med ”Future Gaming Group” eller ”FGG” avses koncernen, det vill säga 

moderbolaget och dess dotterbolag. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. 

 

 

Q4 2020: EBITDA uppgick till 1,6 MSEK 
 

oktober – december 2020 
• Periodens nettoomsättning ökade med 1 % till 5,7 MSEK (5,6 MSEK) 

• EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (3,1 MSEK) 

• Justerat EBITDA uppgick till 1,7 MSEK (2,6 MSEK) 

• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 30 % (47 %) 

• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,7 MSEK (2,3 MSEK) 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,8 MSEK (-5,1 MSEK) * 

• Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,004 SEK (-0,006 SEK) 

 

 

Helåret 2020: Överträdelse av obligationsvillkor 
 

januari – december 2020 
• Periodens nettoomsättning ökade med 5 % till 22,5 MSEK (21,5 MSEK) 

• EBITDA uppgick till 6,9 MSEK (10,6 MSEK) 

• Justerat EBITDA uppgick till 7,2 MSEK (9,2 MSEK). 

• Kravet för det justerade EBITDA uppgick till 8,4 MSEK. Bolaget bryter därför mot obligationsvillkoren. 

• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 32 % (43 %) 

• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,7 MSEK (8,6 MSEK) 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,7 MSEK (-55,7 MSEK) * 

• Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,007 SEK (-0,012 SEK) 

 
* Föregående års siffror inkluderar avvecklad verksamhet  
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VD har ordet 
 
Future Gaming Group avslutade det sista kvartalet för 2020 med intäkter om 5,7 miljoner kronor och ett 
justerat EBITDA-rörelseresultat på 1,7 miljoner kronor. Den sportinriktade verksamheten Phase One har 
fortsatt att jobba sig tillbaka efter den tunga våren, när de flesta sportevenemang var inställda, och 
presterade under det fjärde kvartalet årets högsta rörelseresultat. Viistek, som fokuserar på att 
marknadsföra kasinospel, levererade ett relativt stabilt fjärde kvartal. Både intäkter och rörelseresultat var 
bättre än vad vi hade förväntat oss i början av året, även om man inte lyckats nå upp till samma höga nivåer 
som under det andra och tredje kvartalet. 
 
Blickar man tillbaka på helåret 2020, så har det varit ett prövande år för Future Gaming Group, precis som 
för många andra bolag. Pandemin har skapat mycket osäkerhet och i Phase Ones fall har den haft en direkt 
negativ påverkan, då det funnits betydligt färre sportevenemang som bolaget kunnat marknadsföra jämfört 
med tidigare år. Trots detta nådde koncernen för helåret en nettoomsättning om 22,5 miljoner kronor, 
vilket var 5 % bättre än 2019, även om rörelsemarginalen var lägre än föregående år till följd av ökade 
marknadsföringssatsningar och högre konsultkostnader. I början av 2020 hade vi såklart högre 
förväntningar på vad dessa satsningar skulle generera för intäkter, men pandemin har varit en svart svan 
som ställt många antaganden på ända. 
 
En konsekvens av pandemin och att koncernen tidigare var tvungen att avveckla vissa förvärvade 
verksamheter, som visade sig vara olönsamma, är att nuvarande intäkts- och rörelseresultatsnivåer är för 
låga. Till följd av detta har koncernen inte uppfyllt obligationslånets rörelseresultatskrav för den senaste 
tolvmånadersperioden. Future Gaming Group bryter därför mot obligationsvillkoren och har tagit initiativ 
till diskussioner med obligationsinnehavarna för att finna en mer långsiktig finansieringslösning för 
koncernen. Skulle en överenskommelse med Bolagets obligationsinnehavare inte nås, kan de komma att 
kräva återbetalning av obligationslånet, vilket i förlängningen skulle kunna sätta Bolaget på obestånd. 
Obligationsinnehavare som innehar större delen av obligationslånet har dock förklarat att de inte avser 
kräva återbetalning så länge konstruktiva diskussioner pågår. 
 
Future Gaming Group befinner sig med andra ord återigen i ett krävande läge vad gäller dess 
finansieringssituation. I och med att obligationsinnehavarna numera även är största ägare i Bolaget har vi 
dock goda förhoppningar om att hitta en lösning som säkerställer en adekvat skuldnivå och skapar goda 
operativa förutsättningar för framtiden. 
 
 
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 2020 
 

• Den 19 november publicerade Future Gaming Group sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet. 
Nettoomsättningen uppgick till 5,7 miljoner kronor och EBITDA-rörelseresultatet uppgick till 1,9 
miljoner kronor. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Den 28 januari 2021 meddelade Bolaget att man har ombett obligationsinnehavarnas representant 
Nordic Trustee att kalla till ett skriftligt förfarande som syftar till att ge Bolaget dispens från kravet 
på vissa EBITDA-rörelseresultatsnivåer i obligationsvillkoren. 
 

• Den 17 februari 2021 meddelade Bolaget att man i samband med arbetet med 
bokslutskommunikén 2020 konstaterat att moderbolaget och koncernen kommer behöva skriva 
ned värdet på vissa tillgångar. Till följd av detta och det osäkra marknadsläget som den rådande 
pandemin medför, avser Bolaget att initiera diskussioner med obligationsinnehavarna i syfte att 
finna en långsiktig finansieringslösning för koncernen. Bolaget återkallar därför den dispens kring 
obligationsvillkoren som tidigare begärts. 
 

• Den 24 februari 2021 meddelade Bolaget att man i samband med slutförandet av 
bokslutskommunikén för 2020 fastställt att rörelseresultatsvillkoret (EBITDA) som gäller enligt 
Bolagets obligationsvillkor inte är uppfyllt. Som tidigare offentliggjorts, förs diskussioner med 
obligationsinnehavarna i syfte att finna en långsiktig finansieringslösning för koncernen. Skulle en 
överenskommelse med Bolagets obligationsinnehavare inte nås, kan de komma att kräva 
återbetalning av obligationslånet, vilket i förlängningen skulle kunna sätta Bolaget på obestånd. 
Några sådana krav har dock inte framställts mot Bolaget. 

 

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

 

Försäljning och resultat under fjärde kvartalet 2020 
Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet 2020 ökade med 1 % till 5,7 MSEK (5,6 MSEK). 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,6 MSEK (3,1 MSEK). Justerat för engångsposter 

uppgick EBITDA till 1,7 MSEK (2,6 MSEK). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 30 % (47 %). 

Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet 2020 uppgick till -3,7 MSEK (2,3 MSEK). 

 

Likviditet och finansiering  
Den 31 december 2020 uppgick Future Gaming Groups banktillgodohavanden till 13,7 MSEK (36,7 MSEK). 

Minskningen beror på att man under det första kvartalet 2020 betalade ut 28,4 miljoner kronor i 

amorteringar, räntor och transaktionskostnader kopplade till obligationslånet.  
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Koncernen saknade checkräkningskredit per den 31 december 2020.  

 

Per samma datum uppgick Future Gaming Groups obligationslån till 127,3 MSEK (140 MSEK) och den 

upplupna räntan på lånet uppgick till 0,5 MSEK (7,4 MSEK). Obligationen, med förfallodag i december 2023, 

löper med en ränta om 6,00%.  Räntan ackumuleras från och med 25 februari 2020 och har således inte 

någon ytterligare kassaflödeseffekt under löptiden. Räntekostnaden för det fjärde kvartalet 2020 uppgick 

till 1,9 MSEK (3,1 MSEK). 

 

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 permanent miniminivå för koncernens likvida medel om 2,0 MSEK samt ett visst justerat 

EBITDA-rörelseresultat under 12-månadersperioderna fram till respektive mättidpunkt. Mätningarna sker 

kvartalsvis. 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. 

 

Kravet för det justerade EBITDA för 12-månadersperioden fram till och med den 31 december 2020 uppgick 

till 8,4 MSEK. Då Bolagets justerade EBITDA för samma period uppgick till 7,2 MSEK uppfyllde man inte 

kravet. Bolaget är därför i överträdelse av dess obligationsvillkor. Bolaget har initierat diskussioner med 

obligationsinnehavarna i syfte att finna en långsiktig finansieringslösning för koncernen. 

 

Skulle en överenskommelse med Bolagets obligationsinnehavare inte nås, kan de komma att kräva 

återbetalning av obligationslånet, vilket i förlängningen skulle kunna sätta Bolaget på obestånd. Några 

sådana krav har dock inte framställts mot Bolaget. Obligationsinnehavare som representerar en majoritet 

av obligationslånet, och dessutom är huvudägare i bolaget, har meddelat att de inte avser att kräva 

återbetalning så länge diskussioner kring en omstrukturering pågår. 

 

Som en konsekvens av att rörelseresultatsvillkoret i obligationsvillkoren inte längre uppfylls har 

obligationslånet omklassificerats i koncernens och moderbolagets balansräkningar från långfristiga skulder 

till kortfristiga skulder. 

 

Skuldsättningsgrad 
Future Gaming Groups räntebärande nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel och 

motsvarande kortfristiga fordringar) uppgick per den 31 december 2020 till 109,1 MSEK (103,3 MSEK). För 

12-månadersperioden fram till och med den 31 december 2020 (”referensperioden”) uppgick Future 

Gaming Groups justerade EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till 7,2 MSEK (9,2 MSEK).  

 

Skuldsättningsgraden, i detta fall definierat som kvoten mellan den räntebärande nettoskulden och det 

justerade EBITDA, uppgick till 15,2 (11,2). 

 

Av- och nedskrivningar 

Kvartalets resultat har belastats med 0,3 MSEK (0,8 MSEK) avseende  avskrivningar samt med 5,0 MSEK (0,0 

MSEK) avseende nedskrivning av goodwill hänförlig till Viistek-förvärvet. 
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Eget kapital och aktiekapital 
Per den 31 december 2020 uppgick FGG-koncernens egna kapital till 13,7 MSEK (25,8 MSEK). Soliditeten 

uppgick till 10 % (15 %). Moderbolagets aktiekapital uppgick till 9,3 MSEK (9,3 MSEK) och moderbolagets 

egna kapital uppgick till 12,1 MSEK (18,3 MSEK). 

 

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

Per den 31 december 2020 uppgick antalet aktier till 2 214 511 083 (905 337 802). 

 

Genomsnittligt antal aktier under fjärde kvartalet 2020 uppgick före utspädning till 2 214 511 083 

(905 337 802) och efter utspädning till 3 626 158 389 (905 337 802). 

 

Vid den extra bolagstämman 28 januari 2020 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.  

 

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. 
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Väsentliga nyckeltal 
EBITDA   Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 

Justerat EBITDA EBITDA justerat för bland annat 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 2020. 

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet  
Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 6 maj 2021. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 

2019 kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida senast den 15 april 2021. 

 

Framtida rapporttillfällen 
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

Års- och koncernredovisning 2020 15 april 2021 

Delårsrapport 1–2021 20 maj 2021 

Delårsrapport 2–2021 26 augusti 2021 

Delårsrapport 3–2021 18 november 2021 

Bokslutskommuniké 2021 24 februari 2022 

 
 
Avlämnande av delårsrapport 

Stockholm, 2021-02-25 

 

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 

  

https://futuregaminggroup.com/
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Koncernens resultaträkning 
  

  

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 

  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

          

Nettoomsättning 5 662 5 585 22 547 21 482 
Övriga rörelseintäkter 31 – 274 1 643 

  5 692 5 585 22 821 23 125 
          
Övriga externa kostnader -3 069 -1 565 -11 879 -8 987 
Personalkostnader -906 -959 -3 783 -3 587 
Avskrivningar och nedskrivningar -5 300 -771 -6 199 -1 990 
Övriga rörelsekostnader -74 – -293 – 

Rörelseresultat -3 656 2 290 666 8 561 
          
Finansiella intäkter 472 – 623 – 
Finansiella kostnader -5 966 -7 435 -15 266 -20 102 

Resultat före skatt -9 151 -5 145 -13 977 -11 541 
          
Skatt 352 65 257 258 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -8 799 -5 080 -13 721 -11 283 
          
Resultat från avvecklade verksamheter – – – -44 396 

Periodens resultat -8 799 -5 080 -13 721 -55 679 
          

      
          

Resultat per aktie före utspädning, SEK         

Resultat från kvarvarande verksamheter -0,004 -0,006 -0,007 -0,012 

Resultat från avvecklade verksamheter – – – -0,049 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK         

Resultat från kvarvarande verksamheter -0,004 -0,006 -0,007 -0,012 

Resultat från avvecklade verksamheter – – – -0,049 
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Koncernens rapport över totalresultat 
  
 
  2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

          

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -8 799 -5 080 -13 721 -11 283 
Övrigt totalresultat         
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:         
Valutakursdifferenser från omräkning av utländska 
dotterbolag -4 174 -2 036 -3 296 2 269 
Avgår omräkningsdifferenser från verksamhet under 
avveckling – – – 132 

Övrigt totalresultat från kvarvarande verksamhet 
netto efter skatt -4 174 -2 036 -3 296 2 401 

Summa totalresultat från kvarvarande verksamhet -12 973 -7 116 -17 017 -8 882 
          
Summa totalresultat från avvecklad verksamhet – – – -44 528 

Periodens totalresultat -12 973 -7 116 -17 017 -53 410 
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 Koncernens rapport över finansiell ställning 
 

 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2020-12-31 2019-12-31 

      

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Goodwill 118 624 126 321 

Varumärken 2 098 3 297 

Långfristiga fordringar – 2 942 

Summa anläggningstillgångar 120 722 132 560 

      

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 852 721 

Aktuella skattefordringar 1 452 345 

Övriga fordringar 2 253 3 454 

Likvida medel 13 654 36 662 

Summa omsättningstillgångar 18 211 41 182 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 138 933 173 742 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

      

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2020-12-31 2019-12-31 

      

Eget kapital 13 698 25 811 

      

SKULDER     

Långfristiga skulder     

Obligationslån – 121 873 

Uppskjuten skatteskuld 449 706 

Långfristiga skulder 449 122 579 

      

Kortfristiga skulder     

Obligationslån 122 890 18 563 

Leverantörsskulder 687 1 274 

Aktuella skatteskulder 164 104 

Övriga kortfristiga skulder 1 045 5 411 

Kortfristiga skulder 124 786 25 352 

      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 138 933 173 742 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 

 
Belopp i tusen kronor (TSEK) Hänförligt till moderföretagets aktieägare   

  Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 
resultat inkl årets 

resultat Summa 

 

 

            
 

Eget kapital 2019-01-01 27 598 106 653 3 656 -58 687 79 220 
 

Totalresultat           
 

Periodens resultat       -55 679 -55 679 
 

Övrigt totalresultat           
 

Valutakursdifferenser     2 269   2 269 
 

Summa Totalresultat – – 2 269 -55 679 -53 410 
 

            
 

Transaktioner med aktieägare           
 

Nedsättning aktiekapital -18 300 18 300   – – 
 

Summa Transaktioner med aktieägare -18 300 18 300 – – – 
 

          – 
 

Eget kapital 2019-12-31 9 298 124 953 5 925 -114 366 25 811 
 

            
 

Eget kapital 2020-01-01 9 298 124 953 5 925 -114 366 25 811 
 

Totalresultat           
 

Periodens resultat       -13 721 -13 721 
 

Övrigt totalresultat           
 

Valutakursdifferenser     -3 296   -3 296 
 

Summa Totalresultat – – -3 296 -13 721 -17 017 
 

            
 

Transaktioner med aktieägare           
 

Nedsättning aktiekapital -5 767 5 566     -201 
 

Nyemission/fondemission 5 799 2     5 801 
 

Emissionskostnader   -696     -696 
 

Summa Transaktioner med aktieägare 32 4 872 – – 4 904 
 

            
 

Eget kapital 2020-12-31 9 329 129 826 2 628 -128 086 13 698 
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Koncernens rapport över kassaflödesanalys 
 

 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 

  

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 2 104 4 863 -2 774 2 501 
          
Förändringar i rörelsekapital -1 031 -1 884 149 -3 837 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 073 2 979 -2 624 -1 336 
          

Kassaflöde från investeringsverksamheten – – – -1 562 
          

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 – -19 829 – 
          

Periodens kassaflöde 1 073 2 979 -22 454 -2 898 
Likvida medel vid periodens början 13 156 33 716 36 662 39 419 
Kursdifferens i likvida medel -575 -32 -554 141 
Likvida medel vid periodens slut 13 654 36 663 13 654 36 662 

Förändring av likvida medel 1 073 2 979 -22 454 -2 898 
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Resultaträkning moderbolaget 
 

  
          

  2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

          

Nettoomsättning 303 329 1 218 1 577 

Övriga rörelseintäkter 1 – 1 – 

Övriga externa kostnader -369 -20 -1 926 -2 775 

Personalkostnader -330 -320 -1 284 -1 106 

Av- och nedskrivningar – – – -320 

Rörelseresultat -395 -11 -1 991 -2 624 

          

Resultat från andelar i koncernföretag -17 008 -5 000 -17 043 -45 934 

Resultat från övriga värdepapper som är 
anläggningstillgångar 

-2 942 – -2 942 – 

Ränteintäkter och liknande poster 565 -1 355 565 1 047 

Räntekostnader och liknande poster -2 644 -4 597 -11 953 -18 951 

Resultat efter finansiella poster -22 425 -10 963 -33 365 -66 462 

          

Bokslutsdispositioner 5 262 9 455 5 262 9 455 

Årets resultat och totalresultat -17 163 -1 508 -28 103 -57 007 
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Balansräkning moderbolaget 
 

 
Belopp i tusen kronor (TSEK) 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

      

Immateriella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 137 682 137 682 

Andra långfristiga fordringar – 2 942 

Summa anläggningstillgångar 137 682 140 624 

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 71 – 

Fordringar hos koncernföretag 11 049 7 197 

Aktuella skattefordringar 21 10 

Övriga fordringar  174 105 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 273 347 

Summa omsättningstillgångar 11 588 7 659 

Kassa och bank 892 29 254 

SUMMA TILLGÅNGAR 150 162 177 537 

      

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Summa eget kapital 12 067 18 266 

Långfristiga skulder     

Obligationslån – 121 873 

Skulder till koncernbolag 13 701 14 242 

  13 701 136 115 

Kortfristiga skulder     

Obligationslån 122 890 18 563 

Leverantörsskulder 141 305 

Skulder till koncernbolag 576 314 

Övriga kortfristiga skulder 81 65 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 706 3 909 

  124 394 23 156 

      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 150 162 177 537 

 

 

Moderbolagets egna kapital i sammandrag 
 

 
Belopp i tusen kronor (TSEK) 2020-12-31 2019-12-31 

      

 Ingående eget kapital   18 266 70 273 

 Periodens resultat   -28 103 -57 007 

 Periodens totalresultat   -9 837 13 266 

Nyemission 5 801 – 

Nedsättning aktiekapital -201 – 

Uppskrivning andelar i dotterbolag 17 000 5 000 

Emissionskostnader -696 – 

 Utgående eget kapital   12 067 18 266 

 


