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Finansiell översikt första halvåret 2017 
(jämfört med maj-dec 2016, 8 mån) 

• Nettoomsättningen ökade med 46,1 % till 2,13 mkr (1,46 mkr) 
• Bruttomarginalen ökade till 62,1 % (59,6 %) 
• Rörelseresultatet uppgick till -1,32 mkr (-1,87 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -1,38mkr (-1,96 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,24 kr (-0,33 kr).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,95 mkr (-1,23 mkr).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VD kommentar 

NOTERADE PÅ NGM, LANSERING AV PRODUKTER OCH FOKUS PÅ TILLVÄXT! 

Det första kvartalet kännetecknades av arbetet 
med att notera bolaget på NGM-börsen samt 
fortsatt produkt- och marknadsuppbyggnad.  

Bolaget har tidigare kommunicerat att 
utmaningar gällande produktutveckling 
inneburit försenade leveranser. Jag noterar med 
stor tillfredsställelse att samtliga medarbetare 
bidragit till att vi lyckades lansera både en ny 
klockmodell och kommunikationssystem under 

perioden. Med REFCOM i vår produktportfölj 
når vi nya sporter och breddomare. Bolaget blir 
därmed en mer komplett leverantör av 
kommunikationssystem.  

Bolaget har också kommunicerat att 
noteringsprocessen tog längre tid än planerat 
och tog resurser från det operativa arbetet. Jag 
noterar även här med tillfredställelse att Bolaget 
under senare delen av första halvåret haft mer 
resurser som fokuserat på marknadsarbetet och 
att försäljningstillväxten börjar ta fart.  

Det är inte min avsikt att i denna rapport 
kommentera bolagets resultatutveckling men 
Spintso har som framgår av delårsrapporten 
fortfarande en bit kvar till lönsamhet. Jag får 
anledning att återkomma till lönsamhets-
utvecklingen vid ett senare tillfälle då vi bättre 
kan bedöma försäljningstillväxten för de nya 
produkterna. 

Bolaget ser framemot andra halvåret och det är 
fortsatt fokus på att öka antalet distributörer 
och återförsäljare samt att öka marknadsförings- 
och försäljningsaktiviteter direkt till förbund och 
ligor samt via återförsäljare och egen e-handel 
till slutkund. Bolaget fortsätter succesivt att 
lansera de nya produkterna i Europa och 
Nordamerika.  

Det finns en mängd nya möjligheter för våra 
produkter inom men framförallt utanför 
fotbollen och dessa ska vi försöka ta vara på.  

Peter Evertsson, VD  

 
Johan Hamlin dömer i Allsvenskan  

med hjälp av Spintso produkter

http://www.spintso.se/
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Verksamheten under 1a halvåret 

• Deltog i American Football National 
Conference, Pro Bowl i Orlando. 

• Listades på NGM-börsen. 
• Inbrytning på ny idrott genom en 

större order till Handbollsförbund  
i Europa. 

• Lansering av REFCOM i Sverige och 
Tyskland. 

• Åtta nya återförsäljare 

Under januari deltog bolaget tillsammans med 
återförsäljare på American Football National 
Conference, Pro Bowl i Orlando. Det var ett stort 
intresse för bolagets innovativa produkter från 
ligor, coacher, team och domare. 

3 mars listades bolaget på NGM-börsen, vilket 
ökar möjligheterna att tävla om uppdrag till 
idrottsförbund och attrahera framtida kapital för 
att fortsätta bygga ett framgångsrikt bolag.  

 
Grundaren Roro Yakoub och VD Peter Evertsson 

I mars genomfördes en säljresa till Japan där det 
diskuterades marknadsstrategier med 
distributör, genomfördes besök hos Japanska 
Fotbollsförbundet, återförsäljare och potentiella 
kunder.  

Bolaget har fortsatt utveckla och testat PDA 
american football. En ny klockmodell 
sluttestades och lanserades i slutet av juni. 
 

 

Bolaget lanserades sitt andra kommunikations-
system under april i Sverige och i slutet av maj i 
Tyskland.  

 
REFCOM 3-set 

En större europeisk handbollsliga valde i 
konkurrens Spintso som leverantör av 
kommunikationssystem till deras herr och 
damelitdomare. Ordern bedöms vara strategiskt 
viktig eftersom det är en inbrytning på en ny 

idrott med REFCOM PRO. Leverans skedde i 
juni och systemet börjar användas under hösten 
2017.  

Bolaget har tecknat avtal med åtta nya 
återförsäljare i Australien, Belgien, Danmark, 
Ecuador, Kanada, Spanien, Turkiet och USA, 
varav Ecuador, Spanien och Turkiet är nya 
marknader. 

 

 

 

http://www.spintso.se/
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Beslut vid Spintso årsstämma 

I anslutning till bolagets årsstämma 
presenterade och demonstrerade bolaget sina 
produkter. Glenn Nyberg berättade om sin 
vardag som Fifa domare och ordförande Frank 
Tenberg redogjorde för viktiga händelser under 
och efter räkenskapsåret.  

Stämman fastställde resultat- och 
balansräkningar för 2016-05-01—2016-12-31 
samt styrelsens förslag till vinstdisposition. 
Årsstämman beslutade, i enlighet med 
styrelsens förslag, om att ingen utdelning 
lämnas. Vidare beviljade årsstämman 
styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016-05-01—2016-12-31.  

Årsstämman beslutade att arvodet ska utgå̊ med 
40 000 kr till var och en av ledamöterna i 
styrelsen (anställda i bolaget har ej rätt till 
arvode) och 80 000 kr till styrelseordföranden. 
Årsstämman beslutade att arvode till revisorn 
ska utgå̊ enligt godkänd räkning.  

Årsstämman beslutade om omval av 
styrelseledamöterna Frank Tenberg, Mark 
Baljeu, Christer Sjölund, Magnus Eriksson, 
Andreas Hedbom och Roro Yakoub. Frank 
Tenberg valdes som styrelseordförande.  

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska 
uppgå̊ till en och till revisor valdes Dalrev 
Revision & Redovisning AB. Huvudansvarig 
revisor från Dalrev Revision & Redovisning AB 
kommer vara Anders Hassis som varit bolagets 
revisor i många år.  

Årsstämman beslutade att nominerings-
kommittén ska bestå̊ av Mark Baljeu 
(sammankallande), Roro Yakoub och Jan Nilsson. 
Nomineringskommitténs sammansättning och 
hur den kan kontaktas offentliggörs på̊ bolagets 
webbplats.  

 

 
För tiden intill nästkommande årsstämma 
bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett 
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om 
nyemission av aktier. Totalt kan 1 200 000 aktier 
tillkomma med stöd av bemyndigandet. Syftet 
med bemyndigandet är att kunna finansiera 
verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet 
samt genomföra eller finansiera förvärv av hela 
eller delar av andra företag eller verksamheter.  

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens 
förslag, att ändra bolagsordningen för 
paragraferna 8, 9 och 12.  

 
Glenn Nyberg, FIFA-domare från Borlänge 

 

 

 

 

 

http://www.spintso.se/
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Kommentarer till resultat- och 
balansräkning 

Bolaget har bytt räkenskapsår 

Bolaget har bytt räkenskapsår från brutet 
räkenskapsår 1 maj till 31 december till 
kalenderår för att NGM önskade att bolaget 
skulle redovisa kalenderår framöver. Detta 
innebär att delårsrapport jan-juni 2017 (6 mån) 
jämförs med föregående maj-dec (8 mån). 

Intäkter och resultat  
Nettoomsättningen ökade med 46,1 % till 2,13 
mkr (1,46 mkr) och bruttomarginalen ökade till 
62,1 % (59,6 %). Omsättningsökningen beror på 
ökade marknadsaktiviteter och lansering av nya 
produkter.  
 
Rörelseresultatet uppgick till -1,32 mkr  
(-1,87 mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal 
på -61,8 % (-128,4 %). Resultat före skatt blev 
1,38 mkr (-1,96 mkr). Resultat efter skatt 
uppgick till 1,38 mkr (-1,96 mkr) och resultat per 
aktie uppgick till -0,24 kr (-0,33 kr). Det 
förbättrade resultatet kommer främst från 
ökade intäkter.  

Investeringar och avskrivningar  
Bolagets investeringar uppgick till 0 mkr (0) 
Avskrivningarna som avser immateriella 
tillgångar uppgick under perioden till 0,19 mkr 
(0,25 mkr). Förändringen beror på att en 
egenutvecklad produkt numera är helt 
avskriven. 

Tillgångar 

Bolagets anläggningstillgångar består till 
huvudsak av immateriella tillgångar som består 
av balanserade utvecklingskostnader relaterade 
till produktutveckling. Bolagets anläggnings-
tillgångar uppgick per 30 juni 2017 till 0,81 mkr 
(1,0 mkr). Bolagets omsättningstillgångar 
minskade med 17,9 % till 4,6 mkr,  
(5,6 mkr) vilket beror på att likvida medel 
minskade med 0,95 mkr. 

Eget kapital  
Vid utgången av halvåret uppgick bolagets eget 
kapital till 2,28 mkr (3,66 mkr) och soliditeten 
uppgick till 67,4% (55,0 %).  
Aktiekapitalet var 587 354 kr (587 354 kr), 
fördelat på 5 873 540 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,10 kr. 

Kassaflöde och finansiell ställning  
Bolagets kassaflöde från den löpande 
verksamheten var -0,95 mkr (-1,23 mkr). 
Bolagets likvida medel var vid periodens slut 
2,71 mkr (3,64 mkr). De kortfristiga skulderna 
uppgick till 0,85 mkr (0,71 mkr) och de 
långfristiga skulderna till 2,3 mkr (2,3 mkr).  

Medarbetare  
Antal anställda i bolaget var den 30 juni fyra 
(fyra) personer. Bolaget anlitar därutöver 
konsulter för produktutveckling och andra 
uppdrag.  

Spintso aktie  
Spintso International AB handlas på NGM Nordic 
MTF. Den 3 mars noterades bolagets aktie till 
4,01 kr. Under 2017 har aktien noterats som 
högst till 4,01 kr den 3 mars och som lägst till 
1,62 kr den 13 juni. 
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De 5 största ägarna per 30 juni 2017 

Aktieägare       Antal            %      
Monotarg Ltd  1 581 476   26,9 % 
Yakoub Roro     875 000   14,9 % 
Evertsson Peter     720 000   12,3 % 
Baljeu Mark     628 000   10,7 % 
Thomasson Anders     628 000   10,7 % 
Övriga  1 411 364   24,5 % 
Totalt   5 873 540 100,0 % 

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. 

Kommande rapporttillfällen  
Bokslutskommuniké́ för 2017 lämnas 16 februari 
2018. 

 

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 den 25 augusti 2017 
kl.08.30.  

Rapporten har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisorer. 

Göteborg 25 augusti 2017 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 

 

 
Jenny Palmqvist fd FIFA domare 

http://www.spintso.se/
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Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen.  

DELÅRSRAPPORT, KKR JAN-JUNI 
2017 

6 MÅN 

MAJ-DEC 
2016 

8 MÅN 

MAJ 2015-
APRIL 2016 

12 MÅN 
RESULTATRÄKNING, KKR    
Nettoomsättning 2 132 1 459 3 740 
Aktiverat eget arbete för räkning 0 0 12 
Övriga rörelseintäkter 2 43 259 
Handelsvaror -808 -589 -1 305 
Övriga externa kostnader -789 -682 -1 237 
Personalkostnader -1 668 -1 856 -2 503 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-187 -249 -691 

Rörelseresultat före finansiella poster -1 318 -1 874 -1 725 
    
Finansiella poster -60 -81 -41 
Skatt 0 0 0 
Periodens resultat -1 378 -1 955 -1 766 
    

KASSAFLÖDESANALYS, KKR    
Kassaflöde från löpande verksamhet  -953 -1 233 -2 091 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0 -21 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 28 2 710 2 301 
Periodens kassaflöde -925 1 477 189 
Likvida medel vid periodens början 3 639 2 161 1 972 
Likvida medel vid periodens slut 2 714  3 639 2 161 
    
BALANSRÄKNING, KKR    
Anläggningstillgångar 812 999 1 248 
Omsättningstillgångar, exkl likvida medel 1 898 2 003 2 526 
Likvida medel 2 714 3 639 2 161 
Summa tillgångar 5 424 6 641 5 935 
    
Eget kapital 2 278 3 656 2 901 
Långfristiga skulder 2 300 2 271 2 271 
Kortfristiga skulder 846 714 763 
Summa Eget kapital och Skulder 5 424 6 641 5 935 

 

http://www.spintso.se/

