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Finansiell översikt första halvåret 2018 
(jämfört med första halvåret 2017) 

• Nettoomsättningen ökade med 10,1 % till 2,35 mkr (2,13 mkr) 
• Rörelseresultatet uppgick till -0,99 mkr (-1,32 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -1,04 mkr (-1,38 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,18 kr (-0,24 kr).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,02 mkr (-0,95 mkr).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VD kommentar 
Bolaget växer och utvecklas men det har tagit längre tid än planerat! 
 

Bolaget gör många bra saker, växer och 
fortsätter utvecklas men det har tagit längre tid 
än planerat. 

Bolaget har tidigare kommunicerat att de 
tekniska problemen med REFCOMÒ löstes i 
december 2017 och att under Q4 genomförde 
tretton idrottsförbund i tio länder och i sju olika 
idrotter tester och jämförde REFCOM med andra 
system. Positiva tester som gav 6 ordrar.  
Bolaget planerade för en expansiv lansering i 
flera länder men istället kännetecknas det första 
kvartalet av arbetet med att byta ut ca 200 
REFCOM system, framförallt i Tyskland, och 
bygga upp marknadens förtroende för 
varumärket, vilket tog stora personella och 
ekonomiska resurser i anspråk. Under andra 
kvartalet påbörjades re-lansering via 
återförsäljare i Sverige och Tyskland och ny-
lansering i Australien och USA. Det är glädjande 
att dessa återförsäljare numera lägger 
återkommande orders. Bolaget har genomfört 
demos hos förbund, gjort flertalet mindre 
affärer men ingen större förbundsaffär gjordes 
under perioden.  

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.  
 

Spintso har de senaste åren etablerat sitt 
varumärke och har idag drygt 40 återförsäljare i 
20 länder, en digital plattform för e-handel samt 
organisation kring direktförsäljning till förbund/ 
ligor. Styrelsen bedömer att bolaget har en 
konkurrenskraftig produktportfölj med klockor, 
pda, spray, kommunikationssystem och övrig 
domarutrustning såsom kläder och flaggor. 
Spintso tillhandahåller således ett fullsortiment 
för domare i de flesta större sporter. Jag får 
anledning att återkomma till lönsamhets-
utvecklingen vid ett senare tillfälle då vi bättre 
kan bedöma försäljningstillväxten för de nya 
produkterna. 
 
Det är fokus på att succesivt lansera REFCOM via 
befintliga återförsäljare på nya marknader och 
att öka antalet återförsäljare. Bolaget avser 
intensifiera arbetet kring marknadsföring och 
försäljning tillsammans med återförsäljarna runt 
om i världen samt direkt mot ligor och förbund. 
 

Peter Evertsson, VD  
 
”Spintso arbetar varje dag för att underlätta 
domarens arbete så att spelare och publik kan få en 
bättre upplevelse. Det är kärleken till idrotten som 
ger oss drivet i vardagen och kraften att fortsätta 
vårt mission, bygga ett framgångsrikt bolag samt 
skapa värde för våra aktieägare” 
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Verksamheten under 1a halvåret 

• Ca 200 REFCOM system byttes ut 
• REFCOM lanserades och marknadsförs via 

ÅF i Australien, Sverige, Tyskland och USA.  
• Två nya återförsäljare i Holland och Ungern.  
• Avtal med Japanese Football League och 

Japanese Women Fotbal League 
• Årsstämman beslutade om nyemission  

Bolaget lade under Q1 stora personella och 
ekonomiska resurser på att återbygga 
förtroendet på marknaden för produkten 
REFCOM, bland annat ersattes nästan 200 
system med nya, främst i Tyskland. Bolaget 
kontaktade och besökte återförsäljare och 
idrottsförbund. Ett tidskrävande arbete som ofta 
innebar demonstration av kommunikations-
systemet. Kunder som testat systemet anser att 
det är det bästa på marknaden avseende 
kvalité/pris.  

 
REFCOMÒ 3-set 

Under första halvåret genomfördes en 
säljaktivitet till USA mot kunder, distributörer, 
utvecklings-partners och leverantörer. Ett 
resultat av resan är att bolagets återförsäljare i 
New York lanserat och lägger återkommande 
REFCOM orders. Tyska Bundesligan i handboll 
använder REFCOM PRO och bolagets tyska 
återförsäljare ser en tillströmning av både 
handbolls- och fotbolls-kunder som köper 
REFCOM. 

Bolaget har tecknat avtal med återförsäljare i 
Holland och Ungern, varav Ungern är ny 
marknad. Under perioden har förutom Tyskland 
och USA även återförsäljare i Australien lanserat 
REFCOM. Det förs diskussioner med ytterligare 
20-talet återförsäljare, varav flera är på gång 
men det har tagit längre tid än planerat. 

Under en säljaktivitet i Japan diskuterades nya 
marknadsstrategier med distributör. Dessutom 
genomfördes besök hos Japanska 
Fotbollsförbundet, återförsäljare och potentiella 
kunder. Under resan skrevs samarbetsavtal med 
Japan Fotball League och Japan Woman Fotball 
League som ger bra PR. Bolagets återförsäljare 
planerar för ökade marknadsaktiviteter för att 
kapitalisera på avtalet och öka försäljningen. 

Bolaget har genomfört ett antal demos hos 
förbund. Slovenien handboll, Finsk fotboll och 
ytterligare ett antal idrottsförbund har köpt 
REFCOM till sina elitdomare men ingen större 
förbundsaffär gjordes under perioden.  

Bolaget arbetar med utveckling av handdatorn 
”PDA”, som håller på att tillpassas för 
amerikansk fotboll. Nästa steg är ytterligare 
matchtester, vilka sker i USA under andra 
halvåret 2018. 

För att kunna kapitalisera på det produkt- och 
marknadsarbete som bolaget gjort behöver 
Spintso tillföras kapital för att genomföra 
nödvändiga marknads- och försäljnings-
aktiviteter. Därför föreslog styrelsen och 
årsstämman beslutade 17 maj att genomföra en 
nyemission som vid fulltecknande skulle tillföra 
bolaget ca 3,5 mkr före emissionskostnader. 
Eftersom bolaget har begränsade personella 
resurser så påverkas bolagets försäljnings-
aktiviteter när VD arbetar med nyemissionen.  
Styrelsen förlängde teckningstid för nyemission 
pga ägarförhållandena i Monotarg Ltd. 
Läs mer under väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång. 
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Kommentarer till resultat- och 
balansräkning 

Intäkter och resultat  
Nettoomsättningen ökade med 10,1 % till 2,35 
mkr (2,13 mkr) och bruttomarginalen minskade 
till 60,7 % (62,1 %). Omsättningsökningen beror 
på ökade marknadsaktiviteter och påbörjad 
lansering av REFCOM.  
 
Rörelseresultatet uppgick till -0,99 mkr  
(-1,32 mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal 
på -42,4 % (-61,8 %). Resultat före skatt blev  
-1,04 mkr (-1,38 mkr). Resultat efter skatt 
uppgick till -1,04 mkr (-1,38 mkr) och resultat 
per aktie uppgick till -0,18 kr (-0,24 kr). Det 
förbättrade resultatet kommer främst från 
ökade intäkter.  

Investeringar och avskrivningar  
Bolagets investeringar uppgick till 0,14 mkr (0) 
Avskrivningarna som avser immateriella 
tillgångar uppgick under perioden till 0,26 mkr 
(0,19 mkr). Förändringen beror på att bolaget 
aktiverar utvecklingskostnader för nya 
produkter.  

Tillgångar 
Bolagets anläggningstillgångar består till 
huvudsak av immateriella tillgångar som består 
av balanserade utvecklingskostnader relaterade 
till produktutveckling. Bolagets anläggnings-
tillgångar uppgick per 30 juni 2018 till 1,2 mkr 
(0,8 mkr). Bolagets omsättningstillgångar 
minskade med 47,5 % till 2,4 mkr, (4,6 mkr) 
vilket beror på att likvida medel minskade med 
2,4 mkr. 

Eget kapital  
Vid utgången av halvåret uppgick bolagets eget 
kapital till 0,37 mkr (3,66 mkr) och soliditeten 
uppgick till 10,3 % (42,0 %). 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 -1,02 mkr (-0,95 mkr). 
Bolagets likvida medel var vid periodens slut 
0,30 mkr och vid periodens början 1,47 mkr.  
De kortfristiga skulderna var 0,96 mkr (1,15 mkr) 
och de långfristiga skulderna 2,3 mkr (2,3 mkr).  

Medarbetare  
Antal anställda i bolaget var den 30 juni 4 (4) 
personer. Bolaget anlitar konsulter för 
produktutveckling och andra uppdrag.  

Spintso´s aktie  
Antalet utestående aktier vid rapporterings-
periodens utgång var 5 873 540 (5 873 540) samt 
genomsnittligt antal utestående aktier för 
sexmånadersperioden var 5 873 540 (5 874 540). 
Spintso International AB handlas sedan 3 mars 
2017 på NGM Nordic MTF. Under 2018 har 
aktien noterats som högst till 1,20 kr den 16 
februari och som lägst till 0,50 kr den 31 maj. 

 

De 5 största ägarna per 30 juni 2018 

Aktieägare       Antal            %      
Monotarg Ltd  1 081 476   18,4 % 
Yakoub Roro     871 700   14,8 % 
Evertsson Peter     720 000   12,3 % 
Baljeu Mark     628 000   10,7 % 
Thomasson Anders     628 000   10,7 % 
Övriga  1 944 364   33,1 % 
Totalt   5 873 540 100,0 % 
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Kommande rapporttillfällen  
Bokslutskommuniké́ för 2018 lämnas 21 februari 
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 
Styrelsen för Spintso International AB 
offentliggjorde 9 juli utfallet i den nyemission 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som 
beslutades av bolagsstämman den 17 maj 2018. 
Det slutliga utfallet visar att företrädes-
emissionen tecknades till ca 40,2 procent av det 
högsta emissionsbeloppet om ca 3,52 Mkr. 
Emissionen tecknades till 5,09 procent med stöd 
av teckningsrätter. Därutöver kommer aktier 
motsvarande 35,15 procent tilldelats personer 
som tecknat utan stöd av teckningsrätter. 
 
Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget 
drygt 1,4 Mkr före emissionskostnader, som 
uppgår till ca 0,3 Mkr. Emissionen innebär att 
antalet aktier i Bolaget ökas med 2 363 581 
stycken till 8 237 121 stycken. Varje aktie har ett 
kvotvärde om 0,10 kronor. Bolagets aktiekapital 
ökas följaktligen med 236 358,10 kronor till 823 
712,10 kronor.  

Den generella teckningsförbindelse om 1,2 Mkr 
som tidigare utställts av Monotarg Ltd har inte 
kunnat utnyttjas inom tidsramarna för denna 
emission, på grund av omständigheter 
härrörande från det faktum att Monotarg för 
närvarande står under dödsboförvaltning. Denna 
komplikation har också medfört en fördröjning 
av möjligheten att fastställa det slutliga 
teckningsresultatet.  

Styrelsen bedömer att teckningsförbindelsen 
kan utnyttjas så snart dödsboet har skiftats.  
 

 
Glenn Nyberg, FIFA-domare från Borlänge 

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 23 augusti 2018 
kl.08.30.  

Rapporten har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisorer. 

Göteborg 23 augusti 2018 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.  

DELÅRSRAPPORT, KKR JAN-JUNI 
2018 

6 MÅN 

JAN-JUN 
2017 

6 MÅN 

JAN-DEC 
2017 

12 MÅN 
RESULTATRÄKNING, KKR    
Nettoomsättning 2 347 2 132 3 921 
Aktiverat eget arbete för räkning 144 0 680 
Övriga rörelseintäkter 0 2 0 
Handelsvaror -922 -808 -1 617 
Övriga externa kostnader -706 -789 -1 408 
Personalkostnader -1 597 -1 668 -3 301  
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-260 -187 -426 

Rörelseresultat före finansiella poster -994 -1 318 -2 150  
Finansiella poster -44 -60 -93 
Skatt 0 0 0 
Periodens resultat -1 038 -1 378 -2 243 
    
KASSAFLÖDESANALYS, KKR    
Kassaflöde från löpande verksamhet  -1 023 -953 -1 451  
Kassaflöde från investeringsverksamhet -144 0 -750 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 28 28 
Periodens kassaflöde -1 167 -925 -2 173 
Likvida medel vid periodens början 1 466 3 639 3 639 
Likvida medel vid periodens slut 299  2 714  1 466 
    
BALANSRÄKNING, KKR    
Anläggningstillgångar 1 207 812 1 323 
Omsättningstillgångar, exkl likvida medel 2 123 1 898 1 845 
Likvida medel 299 2 714 1 466 
Summa tillgångar 3 629 5 424 4 634 
Eget kapital 374 2 278 1 413 
Långfristiga skulder 2 300 2 300 2 070 
Kortfristiga skulder 955 846 1 151 
Summa Eget kapital och Skulder 3 629 5 424 4 634 

 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KKR 2018-06-30 2017-12-31 
Ingående eget kapital 1 413 3 656 
Utdelning 0 0 
Nyemission 0 0 
Periodens resultat - 1 038 - 2 243 
Utgående eget kapital 374 1 413 
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