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FJÄRDE KVARTALET 2019

• NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 798 tkr (2 614 tkr). 

• RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –606 tkr (–2 195 tkr). 

• RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –838 (–4 487) Tkr. 

• RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,02 (–0,51) kronor. 

JANUARI – DECEMBER 2019

• NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 2 054 (5 853) Tkr. 

• RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –6 904 (–7 799) Tkr. 

• RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till – 15 054 (–11 178) Tkr. 

• RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,53 (–1,45) kronor. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET
• Bolaget genomförde en riktad emission om 4 700 000 aktier till kurs 0,25 öre vilket tillförde bolaget knappt 1,2 Mkr.

• Bolaget bytte namn till Ngage Group AB.

• Icke bindande LOI har ingåtts avseende förvärv av Toto IT ApS.

• Icke bindande LOI har ingåtts avseende förvärv av AMGO iGaming AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Bolaget slutförde förvärvet av Toto IT genom en riktad emission om 33 333 333 aktier.

•	 Bolagets	aktie	flyttas	till	Spotlights	observationslista.

• Spotlight Stockmarkets har beslutat att Ngage Group skall genomgå en ny noteringsprövning på grund av förvärvet  

 av Toto IT. 

• Bolaget genomförde en riktad emission om 9 819 600 aktier till kurs 0,25 öre vilket tillförde bolaget knappt 2,5 Mkr.

VD-KOMMENTAR

Mycket spännande händer i koncernen just nu och framför allt välkomnar vi vårt nya dotterbolag
–danska Toto IT, som vi ser många intressanta synergier med. Bolaget bedriver utveckling inom
online casino och sportsbook, med ett 20-tal anställda utvecklare. De är bland annat specialiserade
inom	gamification,	som	vi	inom	vårt	andra	dotterbolag	MillionMind	arbetat	med	sedan	2008.

Ett av de områden där vi redan ser goda möjligheter till synergier är möjligheten att öka lojaliteten
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hos	befintliga	sportsbook-kunder	genom	att	erbjuda	roliga	tävlingar	i	form	av	sportquizer	av	olika
slag. MillionMind har sedan tidigare god erfarenhet av just detta från kampanjer med olika spelbolag.

Under den gångna perioden har vårt dotterbolag MillionMind fokuserat på att utöka antalet
licenskunder	med	månadsabonnemang	i	sin	nya	quizplattform.	Den	nya	affärsmodellen	med	tre	olika
nivåer på licens har visat sig fungera mycket bra i kombination med startpaketet – där man köper en
tremånaders-licens för att hinna testa verktyget ordentligt och verkligen upptäcka fördelarna – och
sedan kan förlänga licensen per månad utan någon lång bindningstid. I upplägget ingår även en
onboarding där kunden får hjälp att komma igång på bästa sätt.

Upplägget har resulterat i att bolaget på relativt kort tid gått från 2 till 16 månadslicenskunder –
bland	dessa	finns	många	stora	välkända	varumärken	som	till	exempel	Bonnierförlagen	Lära,
Vattenfall, Bokus, Akademibokhandeln och Kronans Apotek. Nya kunder har också tillkommit från
våra	nordiska	grannländer,	bland	annat	Norges	största	energibolag	Norges	Energi	och	det	finländska
hudvårdsbolaget Dermoshop.

MillionMinds	nya	quizplattform,	som	lanserats	fullskaligt	under	perioden,	har	fått	ett	fantastiskt	bra
mottagande av såväl nya som gamla kunder, och känslan inom bolaget är att de uppgraderingar som
så	länge	behövts,	och	efterfrågats	av	kunderna,	nu	äntligen	finns	på	plats.	De	stora	skillnaderna	är	att
systemet är anpassat och optimerat för mobila enheter och responsivt – det vill säga automatiskt
anpassar sig till olika skärmar. Den nya plattformen är även ännu mer intuitiv och användarvänlig,
och	det	är	nu	mycket	lätt	för	kunderna	att	sätta	sig	in	i	det	och	förstå	hur	man	bygger	quizerna.	Detta
spar mycket tid för både bolaget självt och dess kunder och möjliggör en uppskalning av
verksamheten på ett helt nytt sätt. Skillnaden i produkt märks också tydligt på säljsidan – det är nu
ett enklare val för kunderna att välja MillionMind eftersom bolaget ligger i framkant både tekniskt
och kunskapsmässigt.

MillionMind planerar nu att fortsätta detta arbete i en mer intensiv takt genom att utöka säljstyrkan
samt	fortsätta	expansionen	till	våra	grannländer.	

Arbetet med samgående med AMGO iGaming, som vi tidigare kommunicerat att vi tecknat ett icke bindande LOI med, 
fortsätter i samma riktning och med samma ambition. Det är en relativt stor och komplicerad affär som tar tid, men in-
tresset från båda parter kvarstår och vi räknar med att återkomma med mer information så snart vi kommit vidare. 

FINANSIELL INFORMATION

FJÄRDE KVARTALET
Nettoomsättningen för perioden oktober till december uppgick till 798 (2 614) Tkr, minskningen beror helt på avvecklin-
gen av Red Reserve AB. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till –606 (–2 195) Tkr, förbättringen helt 
hänförd till avvecklingen av Red Reserve AB. Resultat efter skatt uppgick till –838 (–4 487) Tkr. 

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI – DECEMBER 2019
Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 2 054 (5 853) Tkr. Rörelseresultat före avskrivningar, 
EBITDA, uppgick till –6 904 (–7 799) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –15 054 (–11 178) Tkr. 

FINANSIELL STÄLLNING 
Likvida medel uppgick vid per 31 december till 226 (123) Tkr, Eget kapital uppgick, i koncernen, till –694 (5 787) Tkr och 
soliditeten uppgick per den sista december 201p var negativ (46) procent. I januari och februari genomfördes 2 riktade 
emissioner om totalt 12,5 Mkr, och som återställde koncernens egna kapital. 



MODERBOLAG
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 504 (291) Tkr och resultat efter skatt uppgick till –8 803 (–800) Tkr, den ökade 
förlusten är helt hänförlig till avvecklingen av Red Reserve AB. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (6 000) Tkr. 
Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 2 (24) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick 
per den 30 september 2019 till 6 135 (12 423) Tkr och soliditeten uppgick till 66 (79) procent. 

ANTALET AKTIER 
Antalet aktier uppgår den 30 december 2019 till 47 951 887stycken. 

MEDARBETARE
Antalet medarbetare för koncernen vid periodens utgång uppgick till fem (5) stycken. 

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. 

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma kommer att hållas fredagen den 24 april 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Bysistorget 8 i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• Bolaget slutförde förvärvet av Toto IT genom en riktad emission om 33 333 333 aktier.
• Bolagets	aktie	flyttas	till	Spotlights	observationslista	på	grund	av	förvärvet	av	Toto	IT.
• Spotlight Stockmarkets har beslutat att Ngage Group skall genomgå en ny noteringsprövning på grund av förvärvet av 

Toto IT. 
• Bolaget genomförde en riktad emission om 9 819 600 aktier till kurs 0,25 öre vilket tillförde bolaget knappt 2,5 Mkr.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Årsredovisningen	2019	finns	tillgänglig	på	bolagets	hemsida.	 	 Vecka	14	2020
Årsstämma 2020       24 april 2020
Delårsrapport januari-mars 2020     22 maj 2020
Delårsrapport april-juni 2020     28 augusti 2020   
Delårsrapport juli-september 2020     20 november 2020
Bokslutskommuniké 2020      19 februari 2021

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Denna rapport har inte 
granskats av bolagets revisor

Stockholm 28 februari 2020
Olav Törnblom, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Olav Törnblom, VD
Mobil 070 219 04 06
olav@ngagegroup.se 

‘Denna information är sådan information som Ngage Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 
2020.



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning  798 2 614 2 054 5 853

Övriga rörelsekostnader  –782 –3 972 –6 348 –10 591

Personalkostnader  –622 –837 –2 610 –3 061

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  –606 –2 195 –6 904 –7 799

Avskrivningar och nedskrivningar  –345 –2 112 –6 804 –3 192

Rörelseresultat  –951 –4 307 –13 708 –10 991

Summa	finansnetto	 	 115	 –180	 –1	346	 –187

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 –836	 –4	487	 –15	054	 –11	178

Betald Skatt  - - - -

Årets resultat  –836 –4 487 –15 054 –11 178

Resultat per aktie, kr  –0,02 –0,51 –0,53 –1,45

Genomsnittligt antal aktier  44 818 554 8 785 580 28 196 466 7 690 997

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning  44 818 554 8 785 580 28 196 466 7 690 997

KONCERNENS RESULTATRÄKNING  okt-dec okt-dec  helår helår

(Tkr)  2019 2018 2019 2018



KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  3 082 7 287

Summa anläggningstillgångar  3 082 7 287

Omsättningstillgångar

Kundfordringar  4 350

Övriga fordringar  109 4 583

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  143 936

Likvida medel  226 123

Summa omsättningstillgångar  482 5 298

SUMMA TILLGÅNGAR  3 564 12 585

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  –694 5 787

Kortfristiga skulder

Lån från kreditinstitut  1 510 2 625

Leverantörsskulder  1 306 1 953

Övriga skulder  429 1 210

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 013 1 010

Summa kortfristiga skulder  4 258 6 798

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  3 564 12 585

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR 

(Tkr) 2019-12-31 2018-12-31



KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflöde	från	den	löpande

verksamheten före förändringar i

rörelsekapitalet  –688 –2 975 –6 165 –7 428

Förändringar i rörelsekapitalet  453 2 051 –18 –1 029

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	 –235	 –924	 –6	183	 –8	457

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 	 –745	 –490	 –2	084	 –3	725

Operativt	kassaflöde	 	 –980	 –1	414	 –8	267	 –12	182

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 1	168	 -	 8	370	 10	491

Periodens	kassaflöde	 	 188	 –1	414	 103	 –1	691

 

Likvida medel vid periodens början  38 1 814 123 1 814

Likvida medel vid periodens slut  226 400 226 123

  OKT-DEC OKT-DEC HELÅR HELÅR 

(I TKR)  2019 2018 2019 2018



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Nettoomsättning  68 68 572 659 

Övriga rörelsekostnader  –383 –622 –1 131 –1 545

Personalkostnader  –66 - –66 –1

Rörelseresultat  –381 –554 –625 –887

Summa	finansnetto	 	 149	 –7	 –8	410	 –10	171

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 –232	 –561	 –9	035	 –11	058

Lämnade koncernbidrag  –4 030 - –4 030 -

Betald Skatt  - - - -

Årets resultat  –4 262 –561 –13 065 –11 058

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  5 561 8 700

Kortfristiga fordringar  167 4 138

Fordran på dotterbolag  248 701

Likvida medel  164 4

SUMMA TILLGÅNGAR  6 140 13 543

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  3 039 7 533

Kortfristiga skulder  3 101 6 010

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  6 140 13 543

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING   okt-dec okt-dec helår helår

(Tkr)  2019 2018 2019 2018

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

(Tkr) 2019-12-31 2018-12-31



NYCKELTAL

Intäkter, Tkr 798 2 614 2 054 5 853

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Tkr –606 –2 195 –6 904 –7 799

Rörelseresultat (EBIT), Tkr –951 –4 307 –13 708 –10 991

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg

Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg neg

Soliditet, % neg 46 neg 46

Resultat per aktie, kr –0,02 –0,51 –0,53 –1,45

Operativt	kassaflöde	per	aktie,	kr	 –0,02	 –0,28	 –0,29	 –1,00

Eget kapital per aktie, kr –0,01 0,46 –0,01 0,46

Genomsnittligt antal aktier, miljoner 44,819 8,786 28,196 7,691

Utgående antal aktier, miljoner 47,952 12,358* 47,952 12,358*

*inkl. BTA

Koncernen okt- dec okt- dec helår helår     

 2019 2018 2019 2018


