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Finansiell översikt första halvåret 2019 
(jämfört med första halvåret 2018) 

• Nettoomsättningen ökade med 21 % till 2,84 mkr (2,35 mkr) 
• Rörelseresultatet förbättrades med 78 % och uppgick till -0,22 mkr (-0,99 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -0,28mkr (-1,04 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,18 kr).  
• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet  

förbättrades med 0,72 mkr till -0,08 mkr (-0,8 mkr). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,91 mkr (-1,02 mkr).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VD kommentar 
Tillväxt och kraftig resultatförbättring! 
 

Första halvåret kännetecknas av fortsatt 
produkt- och marknadsuppbyggnad genom nya 
återförsäljare, etablering på nya marknader, 
både geografiskt och idrotter, samt 
demonstrationer till idrottsförbund. Andra 
kvartalet kännetecknas av stark tillväxt och jag 
konstaterar med glädje att bolagets 
nettoomsättning ökade med 21 % för första 
halvåret. 
 
Bolaget gör ett historiskt bra halvårsresultat och 
närmar sig lönsamhet. Vi får anledning att 
återkomma till lönsamhetsutvecklingen när vi 
bättre kan bedöma geografiska expansionen och 
försäljningstillväxten för de nya produkterna. 

Spintso har etablerat sitt varumärke inom flera 
sporter och har idag 44 återförsäljare i 20 
länder, en digital plattform för e-handel samt 
organisation kring direktförsäljning till förbund 
och ligor. 
 
Bolaget har en konkurrenskraftig produktportfölj 
med klockor, pda, spray, kommunikationssystem 
och tillbehör. Spintso tillhandahåller ett brett 
sortiment för domare på alla nivåer och i de 
flesta sporter. Det finns en mängd möjligheter 
för våra produkter vilket vi ska fortsätta ta vara 
på. 

För att kunna fortsätta kapitalisera på det 
produkt- och marknadsarbete som bolaget gjort 
behöver Spintso tillföras rörelsekapital. 
Styrelsen undersöker alternativa lösningar för 
kapitalanskaffning. 
 
Under andra halvåret 2019 intensifieras 
marknadsarbetet via bolagets tre säljkanaler. 
Bolaget har under perioden främst i egen regi 
genomfört demos för kommunikationssystem 
hos förbund, gjort flertalet mindre och några 
medelstora affärer. Under andra halvåret 
kommer flera återförsäljare att genomföra 
demos till förbund, vilket ökar bolagets kapacitet 
att bearbeta marknaden. Vår förhoppning är att 
bolaget under andra halvåret genomför en eller 
flera större förbundsaffärer. 

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 
bolagets mission, bygga ett framgångsrikt bolag samt 
skapa värde för våra aktieägare” 
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Verksamheten under 1:a halvåret 

• Nettoomsättningen ökade med 21 % till 
2,84 mkr. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet 
förbättrades med 0,7 mkr jämfört med 
samma period 2018.  

• 6 nya återförsäljare har tillkommit och 6 
avslutats. Bolaget har idag 44 st. 

• 6 medelstora affärer gjordes med Estonia 
Fotboll, Finsk Fotboll, Finsk Hockey, 
Slovenien Handboll, Tjeckien Waterpolo, 
Turkisk fotboll. 

Bolagets arbete med att återbygga förtroendet 
på marknaden, för produkten REFCOM, börjar 
ge resultat dels i form av ökad nettoomsättning 
och dels att ytterligare återförsäljare påbörjat 
lansering av produkten.  

 
REFCOMÒ 3-set 

Bolaget har tecknat 6 nya avtal med 
återförsäljare i Danmark, Holland, Sverige, UK, 
Ungern, varav en ÅF specialiserar sig på 
vattenpolo som är en ny idrott för bolaget. Flera 
av bolagets återförsäljare ser en tillströmning av 
kunder från både fotboll och andra sporter som 
köper REFCOM. Tyskland, Japan och USA, står 
för 65 % (42,6 % 2018) av bolagets 
nettoomsättning. Bolaget fokuserar sina 
begränsade resurser på att utveckla dessa 
affärer men försöker också hjälpa övriga ÅF på 

andra marknader som planerar för ökade 
marknadsaktiviteter under andra halvåret 2019. 

Bolaget har genomfört flertalet demos hos 
idrottsförbund och sålt Refcom till bland annat 
Estonia Fotboll, Slovenien handboll, Finsk fotboll 
och ytterligare ett antal regionala idrotts-
förbund. En ny strategi sjösattes under perioden 
som innebär att återförsäljare får möjlighet att 
genomföra demos, vilket resulterat att bla 
Finska hockey-förbundet, Tjeckien Waterpolo, 
Turkiska Fotbollsförbundet köpt Refcom till sina 
elitdomare. Bolaget fortsätter genomföra demos 
i egen regi men framöver kommer även ÅF 
genomföra demos till idrottsförbund vilket 
avsevärt ökar bolagets kapacitet att bearbeta 
marknaden. Det går att läsa mer om detta på 
bolagets hemsida. www.spintso.se/blogg/news.  

Bolaget har tecknat generalagenturavtal med 
Ejeas Technology för Europa gällande deras 
produkt FBIM som ett komplement till Refcom 
Pro och Refcom för ett priskänsligare 
kundsegment. Bolaget påbörjade under 
perioden marknadsföring av produkten. 

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

 
Spintso samarbetar med domarna på Dalecarlia Cup 
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Kommentarer till resultat- och 
balansräkning 

Intäkter och resultat  
Nettoomsättningen ökade med 20,9 % till 2,84 
mkr (2,35 mkr) och bruttomarginalen 60,7 % 
(60,7 %) var oförändrad. Omsättningsökningen 
beror på ökade marknadsaktiviteter och 
försäljning av främst Watches och Refcom.  
 
Rörelseresultatet uppgick till -0,22 mkr  
(-0,99 mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal 
på -7,9 % (-42,2 %). Resultat före skatt blev  
-0,28 mkr (-1,04 mkr). Resultat efter skatt 
uppgick till -0,28 mkr (-1,04 mkr) och resultat 
per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,18 kr). Det 
förbättrade resultatet kommer främst från 
ökade intäkter och minskade personalkostnader. 

Investeringar och avskrivningar  
Bolagets investeringar uppgick till 0,11 mkr 
(0,14) mkr. Avskrivningarna som avser 
immateriella tillgångar uppgick under perioden 
till 0,20 mkr (0,26 mkr).  

Tillgångar 
Bolagets anläggningstillgångar består till 
huvudsak av immateriella tillgångar som består 
av balanserade utvecklingskostnader relaterade 
till produktutveckling. Bolagets anläggnings-
tillgångar uppgick per 30 juni 2019 till 1,1 mkr 
(1,2 mkr). Bolagets omsättningstillgångar 
minskade med 5,8 % till 3,06 mkr, (3,25 mkr) 
vilket främst beror på att likvida medel minskade 
med 0,53 mkr. 

Eget kapital  
Vid utgången av halvåret uppgick bolagets eget 
kapital till 0,83 mkr (0,70 mkr) och soliditeten 
uppgick till 20,1 % (15,9 %). Bolaget har erhållit 
ett villkorat aktieägartillskott om 0,4 mkr då 
styrelseledamöter och personal har avstått sina 
fordringar för arvoden och semesterlön”.  
 

Aktiekapitalet var 823 712 kr (823 712 kr), 
fördelat på 8 237 121 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,10 kr. 

Kassaflöde och finansiell ställning  
Bolagets kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet var -0,08 mkr  
(-0,8 mkr) och förbättrades med 0,7 mkr jämfört 
med samma period 2018. Bolagets kassaflöde 
från den löpande verksamheten var -0,91 mkr  
(-1,02 mkr). Bolagets likvida medel var vid 
periodens slut 0,76 mkr och vid periodens början 
1,29 mkr. De kortfristiga skulderna var 1,26 mkr 
(0,96 mkr) och de långfristiga skulderna 2,0 mkr 
(2,3 mkr).  
 
Generell teckningsförbindelse om 1,2 Mkr som 
tidigare utställts av Monotarg Ltd har inte 
kunnat utnyttjas under perioden, på grund av 
omständigheter härrörande från det faktum att 
Monotarg sedan våren 2017 stått under 
dödsboförvaltning. Dödsboet har innan 
halvårsskiftet avyttrat Monotarg Ltd och 
styrelsen har påbörjat diskussion med de nya 
ägarna. 

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

 
 Glenn Nyberg, FIFA-domare från Borlänge 
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Spintso´s aktie  
Antalet utestående aktier vid rapporterings-
periodens utgång var 8 237 121 (8 237 121). 
Under första halvåret 2019 har aktien noterats 
som högst till 0,40 kr den 20 februari och som 
lägst till 0,20 kr den 17 juni.  

De 5 största ägarna per 30 juni 2019 

Aktieägare       Antal            %      
Thomasson Anders  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  
Bokslutskommuniké för 2019 lämnas  
21 februari 2020. 

Utsikter  
Det finns fortsatt stor tillväxtpotential för 
Bolagets produkter bland såväl befintliga som 
potentiella kunder och nya geografiska 
marknader och idrotter. Utvecklingen påskyndas 
av kundernas ökade intresse att nyttja tekniska 
hjälpmedel. 

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång 
Det har inte skett några väsentliga händelser 
efter rapportperiodens utgång. 

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 22 augusti 2019 
kl.08.30.  

Rapporten har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisorer. 

Göteborg 22 augusti 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 (ÅRL) och BFNAR 2012:1 (K3). 
Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen.  

DELÅRSRAPPORT, KKR JAN-JUN 
2019 

6 MÅN 

JAN-JUN 
2018 

6 MÅN 

JAN-DEC 
2018 

12 MÅN  
RESULTATRÄKNING, KKR    
Nettoomsättning 2 843 2 347 4 889 
Aktiverat eget arbete för räkning 107 144 344 
Övriga rörelseintäkter 0 0 8 
Handelsvaror -1 116 -922 - 1 840 
Övriga externa kostnader -819 -706 - 1 401 
Personalkostnader -1 042 -1 597 - 3 291 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-197 -260 - 525 

Rörelseresultat före finansiella poster -224 -994 -1 817 
Finansiella poster -51 -44 - 105 
Skatt 0 0 0 
Periodens resultat -275 -1 038 -1 921 

    

KASSAFLÖDESANALYS, KKR    
Kassaflöde från löpande verksamhet  -905 -1 023 - 931 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -107 -144 - 344 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 481 0 1 091 
Periodens kassaflöde -531 -1 167 - 179 
Likvida medel vid periodens början 1 287 1 466 1 466 
Likvida medel vid periodens slut 756  299  1 287  
    
BALANSRÄKNING, KKR 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 
Anläggningstillgångar 1 052 1 207 1 142 
Omsättningstillgångar, exkl likvida medel 2 310 2 123 1 961 
Likvida medel 756 299 1 287 
Summa tillgångar 4 118 3 629 4 390 
Eget kapital 826 374 697 
Långfristiga skulder 2 032 2 300 1 955 
Kortfristiga skulder 1 260 955 1 738 
Summa Eget kapital och Skulder 4 118 3 629 4 390 
    
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KKR 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 
Ingående eget kapital 697 1413 1 413 
Aktieägartillskott 404 0 0 
Nyemission 0 0 1 205 
Periodens resultat -275 - 1038 - 1 921 
Utgående eget kapital 826 374 697 


