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Finansiell översikt för helåret 2018 
(jämfört med helåret 2017) 

• Nettoomsättningen ökade med 25 % till 4,89 mkr (3,91 mkr) 
• Bruttoresultatet ökade med 32 % till 3,05 mkr (2,30 mkr) 
• Rörelseresultatet uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,23 kr (-0,38 kr).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,93 mkr (-1,45 mkr).  
• Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,34 mkr (-0,75 mkr) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VD kommentar 
25 % försäljningstillväxt och bättre kassaflöde

2018 kännetecknas av fortsatt produkt- och 
marknadsuppbyggnad både genom nya 
återförsäljare och etablering på nya marknader. 
Bolagets största marknader är idag Japan, 
Tyskland, Sverige och USA. Jag konstaterar med 
glädje att bolagets nettoomsättning ökade med 
25 % för helåret. Under andra halvåret var 
försäljningstillväxten snabbare och blev 43%. 
 
Kassaflödet från löpande och investerings-
verksamhet förbättrades med 0,92 mkr och blev 
för helåret -1,27 mkr att jämföra med -2,20 mkr 
2017. 

För att kunna kapitalisera på det produkt- och 
marknadsarbete som bolaget gjort behöver 
Spintso tillföras rörelsekapital, för att genomföra 
inköp av produkter samt nödvändiga marknads- 
och försäljningsaktiviteter. Styrelsen undersöker 
alternativa lösningar för ytterligare 
kapitalanskaffning.  
 
Spintso har etablerat sitt varumärke på flera 
marknader och har idag 41 återförsäljare i 20 
länder, en digital plattform för e-handel samt 
organisation kring direktförsäljning till förbund/ 
ligor. Bolaget har en konkurrenskraftig 
produktportfölj med klockor, pda, spray, 
kommunikationssystem och tillbehör. Spintso 
tillhandahåller således ett fullsortiment för 
domare i de flesta större sporter. Som framgår 

av bokslutskommunikén har bolaget en bit kvar 
till lönsamhet och vi får anledning att 
återkomma till lönsamhetsutvecklingen när vi 
bättre kan bedöma försäljningstillväxten för de 
nya produkterna.  
 
Under 2019 fortsätter arbetet med marknads-
uppbyggnad via bolagets tre säljkanaler. Bolaget 
lanserar en ny produkt, TimeLimitSpray, game 
version, till ett nytt kundsegment idrottsklubbar 
och sportanläggningsägare. 

Bolaget gör bra saker, utvecklas och fortsätter 
växa. Det finns en mängd möjligheter för våra 
produkter och de ska vi ta vara på under 2019! 

Peter Evertsson, VD  

 
Grundaren Roro Yakoub och VD Peter Evertsson 
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Verksamheten perioden  
juli-december 

• Nettoomsättningen ökade med  
43 % till 2,15 mkr. 

• Kassaflödet från löpande verksamhet 
förbättrades med 0,59 mkr och 
slutade på 0,01 mkr.  

• 6 nya återförsäljare har tillkommit och 
3 avslutats. Bolaget har idag 41 st, 
varav ytterligare 16 under perioden 
påbörjat lansering av REFCOMÒ. 

• Nyemission tillförde bolaget ca 1,2 
mkr efter emissionskostnader 

Bolagets arbete med att återbygga förtroendet 
på marknaden, för produkten REFCOM, börjar 
synas under andra halvåret dels i form av ökad 
nettoomsättning och dels att ytterligare 
återförsäljare valt att påbörjat lansering av 
produkten.  

Bolaget fortsätter genomföra demos för att sälja 
in kommunikationssystem till idrottsförbund. 
Det går att läsa mer om detta på bolagets 
hemsida. www.spintso.se/blogg/news.  

 
REFCOMÒ 3-set 

Bolaget har tecknat avtal med återförsäljare i 
Bolivia, Grekland, Holland, Norge, och Österrike, 
varav Bolivia, Grekland och Österrike är nya 
marknader. Bolaget har avslutat samarbete med 
3 st ÅF eftersom de inte nådde avtalade 
volymer. Bolagets tre största ÅF i Japan, 

Tyskland och USA, står för 42,6 % av bolagets 
nettoomsättning. Bolaget fokuserar på att 
utveckla dessa affärer men försöker också få fler 
ÅF att öka sina säljaktiviteter.  

Bolaget har tecknat generalagenturavtal för 
Europa med Ejeas Technology. Bolaget kommer 
att lansera deras kommunikationssystem FBIM i 
slutet av Q1 2019 som ett komplement till 
Refcom Pro och Refcom för ett priskänsligare 
kundsegment. 

Bolaget har tillsammans med SvFF utvecklat 
TimeLimitSpray, game version, som dels kan 
användas för tillfällig markering av planer för tex 
ungdomsfotboll men även som ett 
träningshjälpmedel. Bolaget utvidgar därmed sin 
verksamhet med ett nytt kundsegment; 
idrottsklubbar och sportanläggningsägare.

 

Bolagets amerikanska partner har av olika 
anledningar inte testat färdigt ”PDA”, som håller 
på att tillpassas för amerikansk fotboll. 

Årsstämman beslutade 17 maj 2018 att 
genomföra en nyemission som vid fulltecknande 
skulle tillföra bolaget ca 3,5 mkr före 
emissionskostnader. Bolaget har tidigare 
kommunicerat att under våren 2017 avled en av 
bolagets huvudägare tragiskt. Dödsboet har 
fortfarande inte skiftat ut sina tillgångar, vilket 
innebar att Monotarg Ltd inte tecknade sig 
enligt teckningsutfästelse på 1,2 mkr. Bolaget 
fick in 1,2mkr efter emissionskostnader.  
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Kommentarer till resultat- och 
balansräkning helår 2018 

Intäkter och resultat juli-dec 2018 
Nettoomsättningen ökade med 42,7 % till 2,54 
mkr (1,78 mkr) och bruttomarginalen ökade till 
63,9 % (54,4 %). Omsättningsökningen beror på 
ökade marknadsaktiviteter och lansering av nya 
produkter. Rörelseresultatet uppgick till  
-0,82 mkr (-0,84 mkr). Det motsvarar en 
rörelsemarginal på -32,3 % (-46,9 %). Resultat 
före skatt blev -0,88 mkr (-0,87 mkr). Resultat 
efter skatt uppgick till -0,88 mkr (-0,87 mkr) och 
resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,15 kr). 

Intäkter och resultat jan-dec 2018 
Nettoomsättningen ökade med 24,7 % till 4,89 
mkr (3,91 mkr) och bruttomarginalen ökade till 
62,4 % (58,8 %). Omsättningsökningen beror på 
ökade marknadsaktiviteter och lansering av nya 
produkter.  
Rörelseresultatet uppgick till -1,82 mkr, (-2,15 
mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 
 -37,1 % (-54,8 %). Resultat före skatt blev  
-1,92 mkr (-2,43 mkr). Resultat efter skatt 
uppgick till -1,92 mkr (-2,43 mkr) och resultat 
per aktie uppgick till -0,23 kr (-0,38 kr). Det 
förbättrade resultatet kommer främst från 
ökade intäkter. 

  
Glenn Nyberg, FIFA-domare från Borlänge 

 
Investeringar och avskrivningar  
Bolagets investeringar uppgick till 0,34 mkr  
(0,75 mkr) Avskrivningarna som avser 
immateriella tillgångar uppgick under perioden 
till 0,53 mkr (0,43 mkr). 

Tillgångar 
Bolagets anläggningstillgångar är i huvudsak 
immateriella tillgångar som består av 
balanserade utvecklingskostnader relaterade till 
produktutveckling. Bolagets anläggnings-
tillgångar uppgick per 31 december 2018 till  
1,1 mkr (1,3 mkr). Bolagets omsättnings-
tillgångar uppgick till 3,25 mkr (3,31 mkr). 

Eget kapital  
Vid ingången av räkenskapsåret uppgick 
bolagets eget kapital till 1,4, mkr (3,7 mkr) och 
vid utgången av räkenskapsåret uppgick 
bolagets eget kapital till 0,7 mkr (1,4 mkr) och 
soliditeten uppgick till 15,9 % (30,6 %). 
Aktiekapitalet var 823 712 kr (587 354 kr), 
fördelat på 8 237 121 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,10 kr.  

Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 
-0,93 mkr (-1,45 mkr) och totalt för perioden  
–0,18 mkr (-2,17 mkr). Likvida medel var vid 
periodens slut 1,28 mkr (1,47 mkr). De kort-
fristiga skulderna uppgick till 1,74 mkr (1,15 mkr) 
och de långfristiga skulderna till 1,96 mkr (2,07 
mkr). Styrelsens ledamöter har valt att avböja 
utbetalning av arvoden under 2018 för att 
förbättra bolagets likviditet. Arvodena är 
kostnadsförda enligt gällande regler och bolaget 
har en skuld till ledamöterna på sammanlagt  
240 kkr plus sociala avgifter.  

Medarbetare  
Antal anställda i bolaget var under stora delar 4 
personer men per den 31 december var antalet 
anställda 3 (4) personer. Bolaget anlitar 
konsulter för produktutveckling och andra 
uppdrag.  
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Spintso aktie  
Antalet utestående aktier vid rapporterings-
periodens utgång var 8 237 121 (5 873 540). 
Under 2018 har aktien noterats som högst till 
1,20 kr den 16 februari och som lägst till 0,28 kr 
den 18 december. 

 

De största ägarna per 31 december 2018 

Aktieägare       Antal            %      
Anders Thomasson  1 461 333   17,7 % 
Monotarg Ltd  1 081 476   13,1 % 
Evertsson Peter  1 053 333   12,8 % 
Yakoub Roro  1 001 700   12,2 % 
Baljeu Mark     961 333   11,7 % 
Övriga  2 677 946   32,5 % 
Totalt   8 237 121 100,0 % 

Kommande rapporttillfällen  
Halvårsrapport för 2019 lämnas 22 augusti 2019.  

Utsikter  
Det finns en fortsatt stor tillväxtpotential för 

Bolagets produkter bland såväl befintliga som 
potentiella kunder. Utvecklingen påskyndas av 
kundernas ökade intresse att nyttja tekniska 
hjälpmedel. 

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång 
Bolaget har kommit överens med MB 
Management AB, som ägs av styrelseledamoten 
Mark Baljeu, för finansiering av ökat varulager, 
ca 0,5 mkr.  

Notera  
Denna information är sådan som Spintso 
International AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknads- och missbruksförordning 
och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom VD´s försorg, 
för offentliggörande 21 februari 2019 kl. 08.30.  

Rapporten har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisorer.  

Göteborg 21 februari 2019 Spintso international 
AB (publ) 

Peter Evertsson, VD 

För ytterligare information vänligen 
kontakta: 
Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, 
Tfn: 070-266 53 00, peter.evertsson@spintso.se 
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Redovisningsprinciper  
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen.  

 
 
 
FIFA 
referees 
Jesus  
 

DELÅRSRAPPORT, KKR JUL-DEC 
2018 

6 MÅN 

JUL-DEC 
2017 

6 MÅN* 

JAN-DEC 
2018 

12 MÅN  

JAN-DEC 
2017 

12 MÅN 
RESULTATRÄKNING, KKR     
Nettoomsättning 2 542 1 781 4 889 3 921 
Aktiverat arbete för egen räkning 200 681 344 681 
Övriga rörelseintäkter 8 0 8 0 
Handelsvaror - 918 - 812 - 1 840 - 1 617 
Övriga externa kostnader -695 -613 - 1 401 - 1 408 
Personalkostnader  - 1 694  - 1 633 - 3 291 - 3 301 
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

- 265 - 239 - 525 - 426 

Rörelseresultat före fin. poster - 823 - 835 -1 817 -2 150 
Finansiella poster - 61 - 30 - 105 - 93 
Skatt 0 0 0 0 
Periodens resultat - 883 - 865 -1 921 -2 243 
     
KASSAFLÖDESANALYS, KKR     
Kassaflöde från löpande verksamhet  92 -498 - 931 - 1 451 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -200 -750 - 344 - 750 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1 091 0 1 091 28 
Periodens kassaflöde 983 -1 248 - 179 - 2 173 
Likvida medel vid periodens början 299 2 714 1 466 3 639 
Likvida medel vid periodens slut 1 282 1 466 1 282  1 466  
     
BALANSRÄKNING, KKR   2018-12-31 2017-12-31 
Anläggningstillgångar   1 142 1 323 
Omsättningstillgångar, exkl. likvida medel   1 961 1 845 
Likvida medel   1 287 1 466 
Summa tillgångar   4 390 4 634 
     
Eget kapital   697 1 413 
Långfristiga skulder   1 955 2 070 
Kortfristiga skulder   1 738 1 151 
Summa Eget kapital och Skulder   4 390 4 634 
     
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KKR   2018-12-31 2017-12-31 
Ingående eget kapital   1 413 3 656 
Utdelning   0 0 
Nyemission   1 205 0 
Periodens resultat   - 1 921 - 2 243 
Utgående eget kapital   697 1 413 


