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Pressmeddelande 
Borlänge, 21 februari 2020 Spintso International AB (publ) 

Bokslutskommuniké 2019 

Finansiell översikt för helåret 2019 
(jämfört med helåret 2018) 

• Nettoomsättningen ökade med 8,6 % till 5,31 mkr (4,89 mkr) 
• Rörelseresultatet förbättrades med 71 % och uppgick till -0,53 mkr (-1,82 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -0,65 mkr (-1,92 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,23 kr).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital förbättrades  

med 1 mkr och var -0,34 mkr (-1,34 mkr) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VD kommentar 
Ökad nettoomsättning, kraftigt förbättrat resultat och kassaflöde 

Året har präglats av marknadsuppbyggnad och etablering på nya marknader och sporter. Bolagets netto-
omsättning ökade för helåret med 8,6 % jämfört med föregående år. Första halvåret ökade netto-
omsättningen med 25 %. Under andra halvåret lanserades FBIM och TimelimitSpray. Lansering av nya 
produkter tar tid och resurser, vilket påverkat tillväxttakten för övriga produkter under andra halvåret. 
 
Jag konstaterar med stolthet att bolagets resultat för helåret förbättrades med 66% och blev -0,65 mkr  
(-1,92 mkr) samt att kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapital förbättrades med  
1 mkr. Bolaget gör ett historiskt bra helårsresultat och närmar sig lönsamhet.  
 
Spintso har etablerat sitt varumärke inom flera sporter och har 46 återförsäljare i 20 länder, en digital 
plattform för e-handel samt organisation kring direktförsäljning till förbund. Bolaget tillhandahåller en 
bred och konkurrenskraftig produktportfölj för domare på alla nivåer och sporter. Japan, Sverige, Tyskland 
och USA, står för 2/3 av bolagets nettoomsättning. Merparten av bolagets personella och ekonomiska 
resurser används till att utveckla dessa affärer.  

Bolagets utmaning är att med begränsade resurser utveckla övriga marknader där bolaget är närvarande 
samt expandera på nya geografiska marknader och sporter.  
 
Bolaget gör många bra saker, utvecklas och växer. Under 2020 planerar vi för att fler återförsäljare ska 
genomföra demos till förbund, vilket ökar bolagets marknadsföringskapacitet.  
 
Det är fokus på lönsam tillväxt, via bolagets tre säljkanaler, för bolagets efterfrågade produkter 
kommunikationssystem och watches. 

Styrelsen har efter räkenskapsårets utgång fattat beslut och genomfört en riktad nyemission till två 
strategiska investerare som tillförde Bolaget 900 000 kr för att kunna accelerera marknads-arbetet och 
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fortsätta kapitalisera på genomförda produkt- och marknadsarbeten.   
 
Peter Evertsson, VD  

För hela bokslutskommunikén se bifogad pdf.  

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: 
peter.evertsson@spintso.se 
 

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 21 februari kl. 8.30 

 


