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Delårsrapport 4–2021 

 
 

Med ”Future Gaming Group International AB”, ”FGGI”, ”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. 

 

Future Gaming Group 
 

oktober – december 2021 
• Periodens nettoomsättning minskade med 6 % till 5,3 MSEK (5,7 MSEK) 

• EBITDA uppgick till 0,7 MSEK (1,6 MSEK) 

• Justerat EBITDA uppgick till 0,7 MSEK (1,7 MSEK) 

• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12 % (30 %) 

• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,4 MSEK (-3,7 MSEK) 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-8,8 MSEK) 

• Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,001 SEK (-0,004 SEK) 

 
 

januari – december 2021 
• Periodens nettoomsättning minskade med 10 % till 20,2 MSEK (22,5 MSEK) 

• EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (6,9 MSEK) 

• Justerat EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (7,2 MSEK) 

• Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 10 % (32 %) 

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

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,6 MSEK (-13,7 MSEK) 

• Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,005 SEK (-0,007 SEK) 
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VD har ordet 
 
Under det fjärde kvartalet såg Future Gaming Group en betydande återhämtning jämfört med det svaga 
tredje kvartalet och hade en omsättning på 5,3 miljoner kronor och ett EBITDA-rörelseresultat om 0,7 
miljoner kronor. Detta trots att koncernen haft dubbla konsultkostnader under det fjärde kvartalet vad 
gäller den operativa driften, till följd av en uppsägningstid för det tidigare konsultavtalet.  
 
Med andra ord summerar vi ett starkt kvartal och det är tydligt att det nya operativa samarbetet med Fable 
Media direkt gett resultat. Vi ser detta även på våra operativa nyckeltal där vår sportinriktade verksamhet 
Phase One ökat antalet deponerande kunder flera gånger om jämfört med tidigare kvartal. 
 
Vår kasinoinriktade verksamhet Viistek har fortsatta problem med minskade intäkter och i samband med 
bokslutsarbetet gjordes därför en nedskrivning av värdet på aktierna i Viistek om 20 miljoner kronor. Som 
nämnts går Phase One desto bättre och värdet på aktierna i det dotterbolaget kunde därför skrivas upp 
med motsvarande belopp, det vill säga också 20 miljoner kronor. Vår förhoppning är att teamet bakom 
Fable Media ska kunna vända utvecklingen även i Viistek framöver. 
 
I december meddelade vi dessutom att vi tar samarbetet till en ytterligare nivå och planerar ett 
sammangående med Fable Media. Såväl våra aktieägare som våra obligationsinnehavare har röstat ja till 
sammangåendet under januari. Transaktionen måste också godkännas av Spotlight Stock Market och där 
förväntar vi oss ett besked under de kommande veckorna. 
 
Förutsatt att sammangåendet slutförs så kommer säljaren till Fable Media, Frederik Cardel Falbe-Hansen, 
bli ny majoritetsägare i Future Gaming Group. Frederik och hans team har en framgångsrik bakgrund inom 
lead generation och kommer ha starka incitament att utveckla Future Gaming Group vidare i rätt riktning. 
Dessutom tillförs koncernen en mycket lönsam verksamhet, då Fable Media under tolvmånadersperioden 
oktober 2020 till september 2021 preliminärt omsatte cirka 35 miljoner kronor med ett imponerande 
EBITDA-rörelseresultat på preliminärt cirka 22 miljoner kronor. 
 
Som en del av transaktionen, och villkorat av denna, omstruktureras dessutom obligationsvillkoren så att 
Future Gaming Group inte längre bryter mot dessa. Vidare kvittar obligationsinnehavarna 15 miljoner 
kronor av obligationslånet mot nya aktier i Future Gaming Group och räntan på lånet sänks till 0% under 
nästan tre års tid. 
 
Tillsammans gör ovanstående att det planerade sammangåendet löser många av Future Gaming Groups 
historiska problem och skapar förutsättningar för en betydligt ljusare framtid! 
 
 
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 2021 
 

• Den 25 oktober publicerade Bolaget preliminära siffror för det tredje kvartalet 2021. Preliminärt 
uppgick nettoomsättningen till 4,1 miljoner kronor och EBITDA-rörelseresultatet till -0,2 miljoner 
kronor. 
 

• Den 18 november publicerade Bolaget sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2021. 
Nettoomsättningen uppgick till 4,1 miljoner kronor och EBITDA-rörelseresultatet uppgick till  
-0,2 miljoner kronor, vilket var i linje med de tidigare publicerade preliminära siffrorna. 
 

• Den 22 november meddelade Bolaget att man informerats att aktieägaren Soheil Amorpour, via sitt 
bolag Cronus Holding AB, har sålt aktier i FGGI och därmed har passerat flaggningsgränsen 5 
procent. Före transaktionen uppgick Soheil Amorpours innehav till 5,19% av röster och kapital i 
FGGI. Efter transaktionen uppgick innehavet till 4,87% av röster och kapital i FGGI. 
 

• Den 15 december meddelades att Future Gaming Group International AB ("FGGI") och danska Fable 
Media ApS ("Fable Media") går samman. I transaktionen värderas Fable Media till 118,8 miljoner 
kronor som FGGI betalar genom en nyemission av aktier till Fable Medias ägare motsvarande 83 
procent av aktiekapitalet i FGGI efter att transaktionen är genomförd samt en tilläggsköpeskilling 
baserad på resultatet efter skatt i Fable Media under perioden 1 januari 2022 – 31 mars 2025 
("Transaktionen").  
 
Den nya koncernen kommer att inta en starkare position med goda förutsättningar att dra nytta av 
den växande marknaden för prestationsbaserad onlinemarknadsföring. Den nya koncernens 
sammanslagna omsättning uppgår till 55,9 miljoner kronor och det sammanslagna EBITDA-
rörelseresultatet uppgår till 24,9 miljoner kronor, på proforma-basis, för 12-månadersperioden  
1 oktober 2020 – 30 september 2021. 
 
I samband med Transaktionen justeras villkoren i Bolagets utestående obligationslån, och FGGI 
kommer inte längre bryta mot villkoren. Som en del av Transaktionen kommer 
obligationsinnehavarna att kvitta 15 miljoner kronor av obligationen mot nya aktier i FGGI och 
samtidigt ändras räntan på obligationslånet från dagens 6% till 0% till den 8 december 2024 och 
därefter till 5%. 
 
Transaktionen är villkorad av godkännande från FGGI:s aktieägare vid en extra bolagsstämma och 
godkännande från obligationsinnehavarna samt godkännande från Spotlight Stock Market. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Den 18 januari 2022 meddelades att obligationsinnehavarna via ett skriftligt förfarande (”Written 
Procedure”) har godkänt förslagen till omstrukturering av FGGI:s obligation. De ändrade 
obligationsvillkoren är villkorade bland annat av att bolagsstämman beslutar om apportemissionen 
till säljaren av Fable Media ApS, om kvittningsemissionen till obligationsinnehavarna där en del av 
obligationsskulden kvittas mot aktier, samt att Spotlight Stock Market vid sin nynoteringsprövning 
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godkänner att FGGI fortsatt uppfyller marknadsplatsens noteringskrav (dessa villkor är även en 
förutsättning för FGGI:s fullföljande av förvärvet av Fable Media ApS). 
 

• Den 19 januari hölls två extra bolagsstämmor i FGGI. Stämmorna beslutade om ändring av 
bolagsordningen, godkännande av styrelsens beslut att acceptera ändringar i villkoren för Bolagets 
obligationslån, nyemission av aktier att utges som köpeskilling i förvärvet av Fable Media ApS 
(apportemission), och riktad nyemission av aktier att utges till obligationsinnehavarna mot kvittning 
mot en del av obligationens utestående nominella belopp (kvittningsemission) samt att välja in 
Fredrik Sjöstrand som ny styrelseledamot till ersättande av Peder Broms. 
 
Mer information kring beslutspunkterna framgår av förslagen i stämmokallelserna som 
publicerades den 15 december 2021 respektive 22 december 2021. Stämmans beslut, med 
undantag för styrelseändringen, utgör ett av de villkor för att FGGI ska kunna genomföra det 
förvärv av Fable Media ApS som FGGI offentliggjorde den 15 december 2021. 
 

• Den 31 januari meddelade Bolaget att agenten Nordic Trustee har accepterat en förfrågan 
avseende long stop date i det skriftliga förfaranden (”Written Procedure”) så att det förlängs från 
31 januari 2022 till 15 juni 2022. Förfrågan om waiver av Nordic Trustee avseende long stop date 
gjordes med anledning av Spotlight Stock Markets pågående nynoteringsprövning för vilket ett 
godkännande från Spotlight är ett villkor för att FGGI ska kunna fullfölja förvärvet av Fable Media 
ApS som kommunicerades i pressmeddelande den 15 december 2021. Nordic Trustee har som 
agent accepterat förfrågan på obligationsinnehavarnas vägnar eftersom waivern inte är till skada 
för obligationsinnehavarnas intressen. 
 

• Den 14 februari meddelade FGGI att man i samband med sitt bokslutsarbete identifierat ett 
nedskrivningsbehov av värdet på aktierna i dotterbolaget Viistek Media OÜ om 20 miljoner kronor. 
Samtidigt avser FGGI skriva upp värdet på aktierna i dotterbolaget Phase One Performance AB med 
samma belopp.  
 
Verksamheten i det estniska dotterbolaget Viistek Media OÜ har fortsatt utvecklas svagt och i 
samband med bokslutsarbetet har FGGI identifierat ett nedskrivningsbehov om 20 miljoner kronor 
avseende Viistek-aktierna. Samtidigt har utvecklingen i det svenska dotterbolaget Phase One 
Performance AB varit positiv efter ingåendet av det nya konsultavtalet avseende operativ drift. 
Styrelsen bedömer därför att det finns ett utrymme för att skriva upp värdet på Phase One-aktierna 
med 20 miljoner kronor. 
 
Effekten på moderbolagets egna kapital kommer således vara neutral. Dock kommer ned- och 
uppskrivningarna ha en negativ påverkan på moderbolagets resultaträkning, eftersom endast 
nedskrivningen påverkar resultaträkningen enligt gällande redovisningsregler. Ovan ned- och 
uppskrivningar påverkar inte koncernens goodwill, egna kapital eller resultat. 
 

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

 

Försäljning och resultat under fjärde kvartalet 2021 
Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet 2021 minskade med 6 % till 5,3 MSEK (5,7 MSEK). 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 MSEK (1,6 MSEK). Justerat för engångsposter 

uppgick EBITDA till 0,7 MSEK (1,7 MSEK). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12 % (30 %). 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för fjärde kvartalet 2021 till 0,4 MSEK (-3,7 MSEK). 
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Likviditet och finansiering  
Den 31 december 2021 uppgick Future Gaming Groups banktillgodohavanden till 12,4 MSEK (13,7 MSEK). 

Per samma datum saknade koncernen checkräkningskredit. 

 

Per den 31 december 2021 uppgick Future Gaming Groups obligationslån till 135,0 MSEK (127,3 MSEK) och 

den upplupna räntan på lånet uppgick till 0,5 MSEK (0,5 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 2021 

uppgick till 2,0 MSEK (1,9 MSEK).  

 

I samband med den tidigare omstruktureringen av Bolagets obligationslån i januari 2020 förändrades lånets 

kovenanter (finansiella krav) i enlighet med vad som framgår av de då 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 2021 uppgick 

till 11,2 MSEK. Då Bolagets justerade EBITDA för samma period uppgick till 2,0 MSEK uppfylldes inte kravet. 

Bolaget är därför fortsatt i överträdelse av dess obligationsvillkor. 

 

Som en konsekvens av att rörelseresultatsvillkoret i obligationsvillkoren inte uppfylls klassificeras 

obligationslånet i koncernens och moderbolagets balansräkningar för närvarande som en kortfristig skuld. 

 

Future Gaming Group har meddelat att man avser gå samman med danska Fable Media ApS. Givet att 

transaktionen slutförs, kommer obligationsvillkoren att justeras så att Bolaget inte längre kommer att bryta 

mot dessa. Den föreslagna omstruktureringen innebär vidare att obligationsinnehavarna kommer att kvitta 

15 miljoner kronor av obligationen mot nya aktier i FGGI och samtidigt ändras räntan på obligationslånet 

från dagens 6% till 0% till den 8 december 2024 och därefter till 5%. 

 

Skulle sammangåendet inte genomföras, kan obligationsinnehavarna komma att kräva återbetalning av 

obligationslånet, vilket i förlängningen skulle kunna sätta Bolaget på obestånd. Obligationsinnehavarna och 

Bolagets aktieägare har röstat för sammangåendet, som även är villkorat av Spotlight Stock Markets 

godkännande. 
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Av- och nedskrivningar 

Koncernens resultat för det fjärde kvartalet har belastats med 0,3 MSEK (5,3 MSEK) avseende  av- och 

nedskrivningar av immateriella tillgångar. 

 

I moderbolaget FGGI har under det fjärde kvartalet värdet på aktierna i dotterbolaget Viistek Media OÜ 

skrivits ned med 20 miljoner kronor. Samtidigt har värdet på aktierna i dotterbolaget Phase One 

Performance AB skrivits upp med samma belopp. Effekten på moderbolagets egna kapital är således 

neutral. Dock har ned- och uppskrivningarna en negativ påverkan på moderbolagets resultaträkning, 

eftersom endast nedskrivningen påverkar resultaträkningen enligt gällande redovisningsregler. Ovan ned- 

och uppskrivningar påverkar inte koncernens goodwill, egna kapital eller resultat. 

 

Eget kapital och aktiekapital 
Per den 31 december 2021 uppgick FGG-koncernens egna kapital till 4,5 MSEK (13,7 MSEK). Soliditeten 

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

egna kapital uppgick till 14,1 MSEK (12,1 MSEK).  

 

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

Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktier till 2 214 511 083 (2 214 511 083). 

 

Genomsnittligt antal aktier under fjärde kvartalet 2021 uppgick före utspädning till 2 214 511 083  

(2 214 511 083) och efter utspädning till 2 214 511 083 (3 626 158 389). 

 

Vid den extra bolagstämman 28 januari 2020 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till 

utvalda nyckelpersoner vilka på konsultbasis utförde uppdrag för Bolaget för att öka Bolagets värde. 

Bolaget skulle emittera högst 2 737 300 979 teckningsoptioner. Den 1 juli 2021 meddelade Bolaget att en 

överenskommelse ingåtts mellan nyckelpersonerna och vissa av Bolagets större ägare gällande 

upphörande av teckningsoptionsprogrammet samt den lockup som funnits avtalad för dessa 

nyckelpersoners aktieinnehav. Syftet med överenskommelsen var att skapa förutsättningar för 

en bättre långsiktig incitamentsstruktur inom koncernen. 

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. 

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 
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Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. 
 

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet 
Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 5 maj 2022. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 
2021 planeras att hållas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida senast den 8 april 2022. 
 

Framtida rapporttillfällen 
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

Års- och koncernredovisning 2021 8 april 2022 

Delårsrapport 1–2022 19 maj 2022 

Delårsrapport 2–2022 25 augusti 2022 

Delårsrapport 3–2022 17 november 2022 

Bokslutskommuniké 2022 23 februari 2023 

 
 
 

Avlämnande av delårsrapport 

Stockholm, 2022-02-24 

 

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 

  

https://futuregaminggroup.com/
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Koncernens resultaträkning 
 

 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     

Nettoomsättning 5 307 5 662 20 209 22 547 

Övriga rörelseintäkter 39 31 117 274 

 5 346 5 692 20 325 22 821 

     

Direkta kostnader -1 476 -1 434 -6 790 -6 416 

Övriga externa kostnader -2 182 -1 634 -7 411 -5 463 

Personalkostnader -997 -906 -3 914 -3 783 

Avskrivningar och nedskrivningar -300 -5 300 -1 199 -6 199 

Övriga rörelsekostnader -36 -74 -193 -293 

Rörelseresultat 354 -3 656 819 666 

     

Finansiella intäkter -64 472 588 623 

Finansiella kostnader -2 302 -5 966 -9 778 -15 266 

Resultat före skatt -2 012 -9 151 -8 370 -13 977 

     

Skatt 63 352 -2 272 257 

Periodens resultat -1 948 -8 799 -10 643 -13 721 

     

Resultat per aktie, SEK     

Före utspädningseffekter -0,001 -0,004 -0,005 -0,007 

Efter utspädningseffekter -0,001 -0,004 -0,005 -0,007 

 

 

 

 

 
Koncernens rapport över totalresultat 
  
 
  2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

          

Periodens resultat -1 948 -8 799 -10 643 -13 721 
Övrigt totalresultat         
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:         
Valutakursdiff. från omräkning av  utländska dotterbolag 172 -4 174 1 415 -3 296 

Periodens totalresultat -1 776 -12 973 -9 228 -17 017 
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Koncernens rapport över finansiell ställning 
 

 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2021-12-31 2020-12-31 

      

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Goodwill 119 819 118 624 

Varumärken 899 2 098 

Summa anläggningstillgångar 120 718 120 722 

      

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar 529 852 

Aktuella skattefordringar 1 540 1 452 

Övriga fordringar 622 666 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 264 1 587 

Likvida medel 12 407 13 654 

Summa omsättningstillgångar 18 362 18 211 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 139 080 138 933 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

      

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2021-12-31 2020-12-31 

      

EGET KAPITAL     
Aktiekapital 9 330 9 330 

Övrigt tillskjutet kapital 129 826 129 826 

Omräkningsreserv 4 043 2 628 

Balanserat resultat inklusive årets resultat -138 728 -128 086 

Eget kapital 4 470 13 698 

      

SKULDER     

Långfristiga skulder     

Uppskjuten skatteskuld 185 449 

Långfristiga skulder 185 449 

      

Kortfristiga skulder     

Obligationslån 130 865 122 890 

Leverantörsskulder 1 519 687 

Aktuella skatteskulder 175 164 

Övriga kortfristiga skulder 1 866 1 045 

Kortfristiga skulder 134 425 124 786 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  139 080 138 933 
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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 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 5 799 2     5 801 
 

Emissionskostnader   -696     -696 
 

Summa Transaktioner med aktieägare 32 4 872 – – 4 904 
 

          – 
 

Eget kapital 2020-12-31 9 330 129 826 2 628 -128 086 13 698 
 

            
 

Eget kapital 2021-01-01 9 330 129 826 2 628 -128 086 13 698 
 

            
 

Totalresultat           
 

Periodens resultat       -10 643 -10 643 
 

Övrigt totalresultat           
 

Valutakursdifferenser     1 415   1 415 
 

Summa Totalresultat – – 1 415 -10 643 -9 228 
 

            
 

Eget kapital 2021-12-31 9 330 129 826 4 043 -138 728 4 470 
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Koncernens rapport över kassaflödesanalys 
 

 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01 

  

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten         

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 845 2 104 -447 -2 774 
          
Förändringar i rörelsekapital 126 -1 031 344 149 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 971 1 073 -103 -2 624 
          

Kassaflöde från investeringsverksamheten – – – – 
          

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 016 – -1 497 -19 829 
          

Periodens kassaflöde -45 1 073 -1 600 -22 454 
Likvida medel vid periodens början 12 368 13 156 13 654 36 662 
Kursdifferens i likvida medel 85 -575 353 -554 
Likvida medel vid periodens slut 12 407 13 654 12 407 13 654 
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Resultaträkning moderbolaget 
 

 

   2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01 

Belopp i  tusen kronor (TSEK) 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

          

Nettoomsättning 555 303 1 935 1 158 

Övriga rörelseintäkter 1 1 1 61 

Övriga externa kostnader -649 -369 -2 147 -1 921 

Personalkostnader -358 -330 -1 439 -1 284 

Övriga rörelsekostnader -1 – -3 -6 

Rörelseresultat -452 -395 -1 654 -1 991 

          

Resultat från andelar i koncernföretag -20 005 -17 008 -9 921 -17 043 

Resultat från övriga värdepapper som är 
anläggningstillgångar 

– -2 942 

– 

-2 942 

Ränteintäkter och liknande poster 1 369 565 1 369 565 

Ränteintäkter från koncernföretag -1 272 – – – 

Räntekostnader och liknande poster -2 599 -2 644 -11 189 -11 953 

Resultat efter finansiella poster -22 959 -22 424 -21 395 -33 364 

          

Bokslutsdispositioner 3 405 5 262 3 405 5 263 

Periodens resultat -19 554 -17 163 -17 990 -28 103 
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Balansräkning moderbolaget 
 

 
Belopp i tusen kronor (TSEK) 2021-12-31 2020-12-31 

 
TILLGÅNGAR 

    

      

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 137 682 137 682 

Anläggningstillgångar 137 682 137 682 

      

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar – 71 

Fordringar hos koncernföretag 11 954 11 049 

Aktuella skattefordringar 32 21 

Övriga fordringar  289 174 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 570 273 

Omsättningstillgångar 12 844 11 588 

      

Kassa och bank 923 892 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 151 449 150 162 

   

      

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2021-12-31 2020-12-31 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

      

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 9 330 9 329 

Uppskrivningsfond 42 000 22 000 

  51 330 31 329 

Fritt eget kapital     

Överkursfond 150 863 150 863 

Balanserat resultat -170 126 -142 022 

Årets resultat -17 990 -28 103 

  -37 252 -19 261 

Eget kapital 14 077 12 067 

   

Långfristiga skulder     

Skulder till koncernbolag 3 733 13 701 

Långfristiga skulder 3 733 13 701 

   

Kortfristiga skulder     

Obligationslån 130 865 122 890 

Leverantörsskulder 1 043 141 

Skulder till koncernbolag – 576 

Övriga kortfristiga skulder 1 730 787 

Kortfristiga skulder 133 639 124 394 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 151 449 150 162 
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Moderbolagets egna kapital i sammandrag 
 

 
Belopp i tusen kronor (TSEK) 2021-12-31 2020-12-31 

      

Ingående eget kapital   12 067 18 266 

Periodens resultat   -17 990 -28 103 

Nyemission – 5 800 

Nedsättning aktiekapital – -201 

Uppskrivning andelar i dotterbolag 20 000 17 000 

Emissionskostnader – -696 

 Utgående eget kapital   14 077 12 067 

 

 


