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Finansiell översikt första halvåret 2020 
(jämfört med första halvåret 2019) 

• Nettoomsättningen minskade med 51 % till 1,38 mkr (2,84 mkr) 
• Rörelseresultatet uppgick till -0,81 mkr (-0,22 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -0,85mkr (-0,28 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,03 kr).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 0,82 mkr till 0,09 mkr (-0,91 mkr). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VD kommentar 
Covid-19 stoppade tillfälligt bolagets tillväxt! 
 

De inledande månaderna kännetecknades av 
fortsatt tillväxt, produkt- och marknads-
uppbyggnad genom nya återförsäljare och 
etablering på nya marknader. Bolagets 
nettoomsättning för perioden 1 januari till 13 
mars ökade med drygt 30 % jämfört med samma 
period föregående år. 
 
Efter 13 mars som en konsekvens för att minska 
smittspridningen av Covid-19 stängde de flesta 
länder ner sin idrottsverksamhet, vilket 
väsentligt påverkar bolagets förmåga att 
generera intäkter. Bolagets nettoomsättning 
minskade dramatiskt och var under Q2 drygt  
80 % lägre än jämfört med samma period 
föregående år. 

Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska 
kostnader och utbetalningar med bibehållen 
leveransförmåga. Anställningar för deltids-
anställda är avslutade och bolagets personal 
korttidsarbetar. Almi och övriga långivare har 
beviljat amorteringsfrihet. Bolaget minskade 
kostnader för marknadsföring, resor och hyror 
samt flyttade fram tillverkning av produkter. 
 
Bolaget gjorde 2019 ett historiskt bra 
halvårsresultat och närmade sig lönsamhet, 
både på halvår och helår. CV-19 stoppade 
tillfälligt bolagets tillväxtresa och resultatet är 
trots ovan genomförda åtgärder kraftigt 
negativt. Styrelsens bedömning är att bolaget, 
med nuvarande intäkter och vidtagna åtgärder, 

har likviditet för att ta sig igenom bolagets 
svåraste period. Bolagets personal arbetar med 
produktutveckling och effektivisering av 
processer för att vara bättre rustat och starkare 
när idrottsverksamheten öppnas upp igen 

Bolaget och återförsäljare noterar under juni 
ökade marknadsaktiviteter som fortsätter öka 
under juli, bla börjar den för Bolaget viktiga 
tyska marknad komma igång. Bolagets 
försäljning i juli ligger i paritet med föregående 
år, vilket indikerar att marknaden börjar 
återhämta sig. Bolaget räknar med fortsatt 
återhämtning under Q3 och att försäljning under 
Q4 återgår till det mer normala. Spintso har en 
konkurrenskraftig produktportfölj, ett etablerat 
varumärke och 47 återförsäljare i 20 länder, en 
digital plattform för e-handel samt organisation 
för direktförsäljning till förbund och ligor. Det 
finns en mängd möjligheter för våra produkter 
vilket vi ska fortsätta ta vara på när idrotten 
öppnar upp. 

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 

• Riktad nyemission till strategiska 
investerare tillförde 900 kkr. 

• CV-19 stoppade de flesta försäljnings-
aktiviteterna, både mot ÅF och förbund 

• Nettoomsättningen minskade med 51 % till 
1,38 mkr.  

• Tillväxtverket har betalt ut drygt 200 kkr till 
bolaget för korttidsarbete. 

• 4 nya återförsäljare har tillkommit och 
bolaget har idag 47 st. 

Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska 
kostnader och utbetalningar med bibehållen 
leveransförmåga. Anställningar för 
deltidsanställda är avslutade och bolagets 
personal korttidsarbetar. Almi och övriga 
långivare har beviljat amorteringsfrihet. Bolaget 
minskar kostnader för marknadsföring, resor och 
hyror samt flyttar fram tillverkning och inköp av 
produkter. Bolaget har sökt och hittills fått 
utbetalat 206 kkr från Tillväxtverket. 

 
Rickard Wissman och Thomas Andersson dömer 
innebandy med Refcom. 

Bolaget har pga CV-19 inte genomfört planerade 
demos hos idrottsförbund och besök hos 
återförsäljare. Det har inte funnits behov av 
många digitala möten då bolagets ÅF drabbats 
hårt av sport lockdown. Bolaget har trots 

rådande situation tecknat 4 nya avtal med 
återförsäljare i Belgien, UK, USA och Sydkorea, 
varav Sydkorea är en inbrytning på en ny 
marknad. 

Bolaget lanserade under december 2019 
REFCOM LITE i Sverige och Tyskland. REFCOM 
LITE, är en lillebror till REFCOM och säljs främst 
till breddomare. Kunderna tog väl emot 
produkten så nu fortsätter lanseringen.  

 

Bolagets satsning på kommunikationssystem 
börjar ge resultat i form av ökad kännedom och 
nettoomsättning. Flera av bolagets återförsäljare 
ser en tillströmning av aktiviteter under slutet av 
juni. När länderna öppnar upp för sport igen 
kommer REFCOM LITE att lanseras till bolagets 
samtliga marknader. Bolaget fortsätter framöver 
att genomföra demos i egen regi men framöver 
kommer även ÅF genomföra demos till 
idrottsförbund vilket ökar bolagets kapacitet att 
bearbeta marknaden.  

 
 Glenn Nyberg, FIFA-domare från Borlänge 
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Kommentarer till resultat- och 
balansräkning 

Intäkter och resultat  
Nettoomsättningen minskade med 51 % till  
1,38 mkr (2,84 mkr) och bruttomarginalen ökade 
till 66,3 % (60,7 %). Det stora omsättnings-
tappet beror på att de flesta länder gjorde lock 
down på all sport pga CV-19. Rörelseresultatet 
uppgick till -0,81 mkr (-0,22 mkr). Det motsvarar 
en rörelsemarginal på -58,7 % (-7,9 %). Resultat 
före skatt blev -0,85 mkr (-0,28 mkr). Resultat 
efter skatt uppgick till -0,85 mkr (-0,28 mkr) och 
resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,03 kr). 
Det försämrade resultatet kommer främst från 
uteblivna intäkter pga CV-19. 

Investeringar och avskrivningar  
Bolagets investeringar uppgick till 0,10 mkr 
(0,11) mkr. Avskrivningarna som avser 
immateriella tillgångar uppgick under perioden 
till 0,13 mkr (0,20 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 2020 till 1,1 mkr 
(1,1 mkr). Bolagets omsättningstillgångar 
minskade med 7,2 % till 2,84 mkr, (3,06 mkr) 
vilket främst beror på att minskade 
kundfodringar. 

Eget kapital  
Vid utgången av halvåret uppgick bolagets eget 
kapital till 0,63 mkr (0,83 mkr) och soliditeten 
uppgick till 16,1 % (20,1 %). 
 
Emissionen innebar att antalet aktier ökas med 
2 250 000 stycken till 10 487 121. Varje aktie har 
ett kvotvärde om 0,10 kr. Bolagets aktiekapital 
ökas följaktligen med 225 000 kronor till 
1 048 712,10 kronor (823 712,10 kr). 
 
 

Kassaflöde och finansiell ställning  
Bolagets kassaflöde från den löpande 
verksamheten förbättrades med 0,82 mkr och 
var -0,09 mkr (-0,91 mkr). Periodens kassaflöde 
var +0,64 mkr (-0,53 mkr). Bolagets likvida medel 
var vid periodens slut 0,90 mkr och vid 
periodens början 0,26 mkr.  
De kortfristiga skulderna var 1,83 mkr (1,26 mkr) 
och de långfristiga skulderna 1,46 mkr (2,0 mkr).  
 
Genom den riktade nyemissionen tillfördes 
Bolaget 900 000 kr före emissionskostnader, 
som uppgick till cirka 30 000 kr.  
 
Medarbetare  
Antal anställda i bolaget var den 30 juni  
2 (3) personer. Bolaget anlitar konsulter för 
produktutveckling och andra uppdrag.  

Jesper Olsson, hockeydomare, dömer med Refcom 

Spintso´s aktie  
Antalet utestående aktier vid rapporterings-
periodens utgång var 10 847 121 (8 237 121). 
Under första halvåret 2020 har aktien noterats 
som högst till 1,56 kr den 21 januari och som 
lägst till 0,34 kr den 19 januari.  
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De 5 största ägarna per 30 juni 2020 

Aktieägare       Antal              %      
Fredrik Crafoord  2 335 636   22,27 % 
Thomasson Anders  1 461 333   13,93 % 
Evertsson Peter  1 003 333     9,57 %  
Yakoub Roro     973 664     9,28 % 
Baljeu Mark     961 333     9,17 % 
Övriga  3 751 822   35,78 % 
Totalt  10 487 121 100,0 % 

 

Kommande rapporttillfällen  
Bokslutskommuniké för 2020 lämnas  
23 februari 2021. 

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 
Bolaget har erhållit 71 kkr i omställningsstöd via 
Skatteverket. Bolagets försäljning i juli ligger i 
paritet med föregående år, vilket indikerar att 
marknaden börjar återhämta sig. Orders 

kommer in från Asien, Europa och Oceanien, 
både från återförsäljare och idrottsförbund. 

Bolaget har idag 18 augusti undertecknat ett 
aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av  
samtliga aktier i MedClair AB (publ) 
Förvärvslikviden uppgår till ca 40 MSEK som 
betalas genom apportemission om högst 
50 004 936 aktier till säljarna med teckningskurs 
0,80 SEK. Genom förvärvet blir de tidigare 
aktieägarna i MedClair majoritetsägare i Spintso, 
ett s.k. omvänt förvärv. Förvärvet är villkorat av 
bland annat att en extra bolagstämma i Spintso 
godkänner transaktionen, till vilken Spintso 
avser att kalla i närtid. Spintso och MedClair 
avser att behålla sina respektive verksamheter 
och förvärvet innebär en utvidgning av bolagets 
verksamhet. Förvärvet genomförs som ett led i 
bolagets målsättning att öka intresset för 
bolagets aktie och genom att dela två mindre 
bolags overhead och organisatorisk 
effektivisering kraftfullt öka båda bolagens 
förutsättningar för global expansion. Styrelsen 
har således gjort bedömningen att det aktuella 
förvärvet är det bästa för bolagets aktieägare. 

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 19 augusti 2020 
kl.08.00.  

Rapporten har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisorer. 

Göteborg 19 augusti 2020 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 
2020 

6 MÅN 

JAN-JUN 
2019 

6 MÅN 

JAN-DEC 
2019 

12 MÅN  
RESULTATRÄKNING, KKR    
Nettoomsättning 1 377 2 843 5 309 
Aktiverat eget arbete för räkning 104 107 270 
Övriga rörelseintäkter 207 0 10 
Handelsvaror -570 -1 116 - 1 997 
Övriga externa kostnader -458 -819 - 1 539 
Personalkostnader -1 340 -1 042 - 2 283 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-125 -197 - 306 

Rörelseresultat före finansiella poster -805 -224 - 535 
Finansiella poster -44 -51 - 110 
Skatt 0 0 0 
Periodens resultat -849 -275 - 645 

    

KASSAFLÖDESANALYS, KKR    
Kassaflöde från löpande verksamhet  -88 -905 - 857 
Kassaflöde från investeringsverksamhet -104 -107 - 270 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 833 481 97 
Periodens kassaflöde 641 -531 - 1030 
Likvida medel vid periodens början 257 1 287 - 1 287 
Likvida medel vid periodens slut 898  756   257  
    
BALANSRÄKNING, KKR 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 
Anläggningstillgångar 1 085 1 052 1 106 
Omsättningstillgångar, exkl likvida medel 1 936 2 310 2 157 
Likvida medel 899 756 257 
Summa tillgångar 3 920 4 118 3 520 
Eget kapital 630 826 609 
Långfristiga skulder 1 458 2 032 1 495 
Kortfristiga skulder 1 832 1 260 1 416 
Summa Eget kapital och Skulder 3 920 4 118 3 520 
    
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KKR 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 
Ingående eget kapital 609 697 697 
Aktieägartillskott 0 404 557 
Nyemission 870 0 0 
Periodens resultat -849 -275 - 645 
Utgående eget kapital 630 826 609 

 


