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Delårsrapport 1 - 2018  

Med ”Future Gaming Group International AB” avses moderbolaget med organisationsnummer 556706-8720. Med 

”Bolaget”, ”FGG” eller ”Future Gaming Group” avses koncernen, det vill säga Future Gaming Group International AB 

och dess dotterbolag. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. 

 

Januari – mars 2018 

• Periodens nettoomsättning ökade med 1 339 % till 17,3 MSEK  (1,2 MSEK) * 

• EBITDA uppgick till 10,9 MSEK (-1,3 MSEK) ** 

• Periodens rörelseresultat uppgick till 10,3 MSEK (-1,5 MSEK) ** 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,3 MSEK (-1,5 MSEK) **  *** 

• Resultat per aktie före utspädning: 0,03 SEK (-0,01 SEK) 

 

 
 

* Nettoomsättningen för Q1 2018 inkluderar förvärvade verksamheter men ej AMGO:s varumärken som avyttrats under 2018. 

** Resultatposterna inkluderar för Q1 2018 en upplöst reserv med en positiv resultateffekt om 2,5 MSEK. 

*** Inkluderar Resultat från avvecklade verksamheter 

 

 

 

 

 

VD Björn Mannerqvist har ordet 
Jag är nöjd att kunna presentera den första kvartalsrapporten avseende hela den nya FGG-gruppen. Ett 
kvartal där jag kan konstatera att vi levererar enligt våra egna, och kanske även andras, förväntningar. 
Resan till där vi är idag har varit intensiv men inspirerande och lärorik för oss som bolag och det känns 
tillfredställande att vi så här långt har lyckats med vad vi föresatt oss. 
 
Arbetstakten i FGG har under det första kvartalet varit fortsatt mycket hög och vi har fokuserat på att 
konsolidera in våra förvärv i gruppen, göra långsiktiga strategiplaner framåt, samt det ganska omfattande 
projektet att komma i mål med utdelningen av AMGO iGaming. Jag är positiv till hur vi levererar efter det vi 
kommunicerar till marknaden, och jag och mina kollegor känner både en stor tillförsikt och en hel del 
ödmjukhet inför framtiden och det vi har börjat skapa. Det jag kanske är mest nöjd med är att vi 



 

 

fortfarande, och under lång tid framöver, har väldigt stor utvecklingspotential i våra verksamheter. Den 
utvecklingspotentialen ska vi ta oss an under flera år framåt. 
 

Verksamheten 
Affiliatebolagen Phase One och Viistek Media presterar enligt plan och samarbetet mellan FGG och dessa är 
jag mycket nöjd med. Båda bolagen arbetar kontinuerligt med att optimera sin verksamhet samt att sluta 
nya strategiska affiliateavtal med långsiktiga partners. 
 
På operatörssidan, SverigeKronan och SuomiVegas, har resultatet varit lägre än beräknat under första 
kvartalet vilket vi ser som den inledande investeringsperioden. Det kommer kräva visst tålamod men vi 
ämnar fortsätta enligt denna plan och räknar med framtida resultat efter att de åtgärder vi nu vidtar har 
satt sig. 
 
Till sist säger vi nu adjö till AMGO iGaming och önskar de nya ägarna, bland annat FGG:s alla aktieägare, 
lycka till i framtiden. Som vi tidigare kommunicerat tror vi att AMGO är i bättre händer i ett renodlat 
plattformsbolag med dedikerad och entusiastisk personal. 
 

Utveckling framåt 
FGG är fortfarande i början av sin expansiva fas och arbetet med att få ut maximal prestation ur befintliga 
verksamheter har bara börjat. Mitt tidsperspektiv på FGG i stort är på lång sikt, att bygga stabila 
dotterbolag med stor kompetens och att hela tiden leta efter hur verksamheterna kan dra nytta av 
varandra är något jag anser att vi ska arbeta med varje dag för att kunna leverera aktieägarvärde under 
många år. 
 
Även om vi inte lämnar prognos för 2018 har jag stora förhoppningar om att vi även fortsättningsvis, kvartal 
för kvartal, kan ta steg framåt såväl operationellt som genom att följa den expansionsstrategi vi arbetar efter. 
Som framgått av pressmeddelanden under den senaste tiden har vi identifierat ytterligare potentiella förvärv 
som vi anser kompletterar gruppen bra. Min ambition är att FGG ska fortsätta växa genom att vi adderar olika 
typer av kompetenser och verksamheter som alla var och en för sig och tillsammans kan skapa värde för 
helheten. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med detta och därigenom skapa starkare kassaflöden 
och resultat som säkerställer FGG:s framtid. FGG ska inte vara ett defensivt bolag, utan våga satsa på 
investeringar och tillväxt. 



 

   

Om Future Gaming Group   
Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Spotlight Stockmarket (f.d. Aktietorget) noterat bolag 
verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla verksamheter inom lead 
generation (affiliate-marknadsföring) samt operatörsbolag. FGG-koncernen äger och driver genom 
dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i 
dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media. Future Gaming Group International AB:s aktier 
handlas sedan den 23 juli 2012 på Spotlight Stockmarket, tidigare under kortnamnet PLAY och sedan den 10 
augusti 2017 under kortnamnet FGG. 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018 
 

• Den 25 januari lämnade Bolaget en uppdatering kring förvärven och den operativa verksamheten. 

 

• Den 23 februari meddelade FGG att Bolaget signerat ett Letter of Intent avseende ett förvärv. Det 

tilltänkta förvärvet kompletterar FGG:s nuvarande affiliateverksamhet och bidrar till att säkerställa 

viktiga trafikkällor för FGG. Bolaget innehar även intressanta tillgångar inom Mobile Performance 

marketing och Video Performance marketing som skapar förbättrade verktyg för både PhaseOne och 

Viistek Media. Det tilltänkta förvärvet visade sig dock ej uppfylla den kravställningen som FGG har 

och FGG beslutade efter periodens utgång (kommunicerat i pressmeddelande den 14 maj 2018) att 

avsluta diskussionen och att inte gå vidare med förvärvsplanen.  

 

• Den 28 mars meddelade FGG att Bolaget överlåtit samtliga sina aktier i de maltesiska dotterbolagen 

Gaming Group Scandinavia Ltd, Gaming United Ltd och Ph Entertainment Ltd, som bland annat äger 

varumärkena PlayHippo och Happybingo, till dotterbolaget AMGO iGaming AB (”AMGO”). Samtidigt 

har AMGO genomfört sitt första förvärv genom att köpa det maltesiska iGaming-plattformsbolaget 

Fibetco Gaming Group. Köpeskillingen för förvärvet var 26,5 miljoner kronor och AMGO finansierade 

förvärvet genom en kvittningsemission om 53 miljoner nya aktier i AMGO. Future Gaming Groups 

ägarandel i AMGO uppgick efter affären till 48,5 procent.  FGG har tidigare kommunicerat att dess 

ägande i AMGO ska delas ut till befintliga aktieägare. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Den 3 april meddelade FGG uppdaterade villkor för FGG:s obligationslån hos Nordic Trustee & Agency 

AB. Förändringen syftar till att ge FGG ytterligare tid att genomföra utdelning eller försäljning av 

aktierna i dotterbolagen AMGO iGaming AB, Gaming Group Scandinavia LTD, Gaming United LTD och 

Ph Entertainment Ltd. 

 

• Den 7 maj hölls årsstämma i FGG. Stämman beslutade att inte lämna någon kontantutdelning. 

Däremot beslutades att dela ut Bolagets samtliga aktier i AMGO iGaming AB (publ) till FGGs 

aktieägare. Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under 

tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner 

och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet nytecknade 

aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 



 

   

15 procent. Kommunikén från stämman finns tillgänglig i sin helhet på FGG:s och Spotlight 

Stockmarkets hemsidor. 

 
• Den 14 maj meddelade FGG att Bolaget ingått en avsiktsförklaring med ett affiliatebolag, främst riktat 

mot finansvertikalen, samt en del riktat mot casino. Baserat på de första fyra månaderna under 2018 

beräknas bolaget omsätta cirka 3 MUSD på helårsbasis med en uppskattning om att göra en 

helårsvinst om cirka 1 MUSD. Bolaget adderar också finans (FX, kryptovalutor och CFD-handel) som 

vertikal till FGG. Under 2017 stod casinointäkterna för ungefär 15 procent och vertikalen finans för 

85 procent av omsättningen. 25 procent av omsättningen inom finans är så kallade revenue-

shareintäkter med större operatörer. Den totala föreslagna köpeskillingen uppgår till 2,5 MUSD där 

2,0 MUSD betalas up-front i form av aktier i FGG och 0,5 MUSD i en earn-out som betalas kontant. 

En representant från den säljande parten kommer även erbjudas en styrelseplats i FGG och kommer 

vara med att utveckla FGG som grupp. Parterna har som intention att nå en överenskommelse under 

maj månad och en målsättning att slutföra affären före utgången av Q2. 

 
• Den 24 maj teckande Future Gaming Group en så kallad avsiktsförklaring avseende förvärv av ett 

brittiskt bolag, samt tillhörande dotterbolag, verksamt inom iGaming och affiliatemarknadsföring. 

Bolaget har ett haft en mycket stark resultatutveckling under de senaste åren och prognosen för det 

innevarande räkenskapsåret som löper från 1 november 2017 till 31 oktober 2018 visar på en 

förväntad omsättning om ca. 37 MSEK (ca. 25 MSEK föregående räkenskapsår) med ett EBITDA-

resultat om ca. 24 MSEK (ca.14 MSEK föregående räkenskapsår). Bolaget har i dagsläget ca. 40 

personer anställda. Den initiala köpeskillingen uppgår till ca. 100 MSEK varav ca. 50 MSEK ska 

erläggas kontant. En tilläggsköpeskilling baserat på bolagets resultatutveckling kan göra att den 

totala köpeskillingen uppgår till maximalt 150 MSEK. Förvärvet är villkorat av att FGG säkrar 

finansiering för dess genomförande. 

 

Utveckling i siffror under perioden 
(Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år) 

 

Försäljning och resultat under första kvartalet 2018 
Koncernens intäkter ökade med 1 339 % och uppgick under perioden till 17,3 MSEK (1,2 MSEK). Intäkterna 

för första kvartalet 2018 inkluderar förvärvade verksamheter men ej AMGO:s varumärken som avyttrats 

under 2018. De avyttrade verksamheterna omsatte under första kvartalet 4,0 MSEK och redovisas som 

Resultat från avvecklade verksamheter samt som Tillgångar som innehas för avyttring. 

 

Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet 2018 uppgick till 10,3 MEK (-1,5 MSEK). Rörelseresultatet före 

avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,9 MSEK (-1,3 MSEK). Resultatposterna inkluderar för första kvartalet 

2018 en upplöst reserv med en positiv resultateffekt om 2,5 MSEK. 

 

 

 



 

   

Likviditet och finansiering  
Den 31 mars 2018 uppgick Future Gaming Groups banktillgodohavanden till 43,9 MSEK (6,8 MSEK). Bolaget 

saknade per den 31 mars 2018 checkräkningskredit och hade räntebärande skulder om 140 MSEK (2,7 MSEK) 

i form av ett obligationslån. Obligationen, med förfallodag i december 2020, löper med en fast ränta om  

9,75 % med halvårsvis räntebetalning. Räntekostnaden för första kvartalet 2018 uppgick till 3,4 MSEK. 

 

Avskrivningar  
Periodens resultat har bland annat belastats med 0,6 MSEK (0,1 MSEK) i avskrivningar på immateriella 

tillgångar. 

 

Eget kapital och aktiekapital 
Per den 31 mars 2018 uppgick FGG-koncernens egna kapital till 72,2 MSEK (13,9 MSEK) varav MSEK 18,1 

MSEK (5,9 MSEK) utgjordes av aktiekapital. Soliditeten uppgick till 25,3 % (40,9 %).  

 

Aktien 
Det finns ett aktieslag i Bolaget. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stockmarket under tickern ”FGG”. 

Per den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier till 594 977 617 stycken (190 588 116). Genomsnittligt antal 

aktier under första kvartalet 2018 uppgick till 594 977 617 (189 539 227). 

 

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 18 december 2017 beslutades att godkänna styrelsens förslag till 

emission av teckningsoptioner. Teckningsberättigad är personer som tilldelats nyemitterade obligationer i 

Bolaget. Tecknarna ska förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt. Innehavare av teckningsoption äger rätt 

att under perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019 för en 

teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 0,22 SEK. Vid fullt utnyttjande av 

teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 5 819 601 SEK till totalt 15 117 600 SEK genom 

utgivande av 190 909 040 aktier, totala antalet aktier blir då 785 886 657 stycken. 

 

Redovisningsprinciper 
Future Gaming Group International AB (publ) (”Future Gaming Group”) tillämpar International 

Financial Reporting Standards (IFRS) sådan de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats 

i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen, och RFR 1 Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner.  

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för Juridiska personer. Samma 

redovisningsprinciper som för koncernen tillämpas utom i de fall som anges under avsnittet 

”Moderbolagets redovisningsprinciper”. Detta är den första offentliggjorda rapporten i 

enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Effekterna av övergången till 

IFRS från tidigare tillämpade redovisningsprinciper beskrivs mer i detalj i Not 5. 

 

Värderingsgrunder och klassificeringar 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden med avdrag för 

värdeminskningsavdrag och nedskrivningar i de fall det varit tillämpligt. Vissa finansiella instrument värderas 

till verkligt värde.  



 

   

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 

mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av 

belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen. 

Skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade under företagets normala 

verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli reglerade inom tolv 

månader efter balansdagen eller om företaget inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens 

reglering i minst tolv månader efter balansdagen. Alla andra skulder klassificeras som långfristiga skulder. 

 

Utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som uppstår 

vid omräkningen redovisas i resultaträkningen. För verksamheter vilkas funktionella valuta är en annan än 

den svenska kronan omräknas samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder till svenska kronor till 

balansdagens kurs. Resultaträkningens poster omräknas till genomsnittskurs. Kursdifferenser som 

uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, redovisas i ”övrigt totalresultat” 

 

Uppskattningar och antaganden 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att en del viktiga uppskattningar och antaganden 

görs för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 

koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av komplexa bedömningar och 

där uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen är främst antaganden för prövning av 

nedskrivningsbehov för goodwill. 

 

Konsolidering 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar 
mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Koncernredovisningen har 
upprättats enligt förvärvsmetoden. Dotterbolag är alla bolag över vilka koncernen har bestämmande 
inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. 
Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen 
liksom därmed sammanhängande vinster elimineras i sin helhet. 
 

Intressebolag 
Intressebolag är de bolag där koncernen har ett betydande men ej bestämmande inflytande, vilket i regel 
gäller för aktieinnehav mellan 20 och 50 procent av rösterna. Innehav i intressebolag redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis till 
anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av 
intresseföretagets vinst eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernens redovisade värde på innehav i 
intressebolag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet. Koncernens resultat som tillkommit efter 
förvärvet i resultaträkningen och dess andel av förändringar i övrigt totalresultat efter förvärvet redovisas i 
övrigt totalresultat med motsvarande ändring av innehavet i redovisat värde. 
 

Segmentsrapportering 
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på vilka delar verksamheten bolagets högsta 
verkställande beslutsfattare följer upp. Future Gaming Groups rörelsesegment delas upp i 
Operatörsverksamhet (speloperatörerna sverigekronan.com & suomivegas.com), Lead Generation 



 

   

(affiliateverksamhet via PhaseOne och Viistek Media) samt Administration & Koncerngemensamt 
(moderbolaget mm.). 
 

Intäkter 
Intäkter från spelverksamhet redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster. Spelintäkter redovisas då 
spelet genomförs. Intäkter från affiliateverksamheten redovisas då den speltjänst som kommissionen 
beräknas på är genomförd. För tjänsteuppdrag på löpande räkning i moderbolaget redovisas inkomsten som 
är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs. En intäkt ska enligt IFRS 15 
redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet 
att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. Fast odds-vadslagning innebär kontrakt som 

motsvarar definitionen av ett finansiellt instrument enligt IFRS 9. Bolaget bedömer att varken IFRS 15 eller 

IFRS 9 förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapportering. 

 

Övriga intäkter 
Som övriga intäkter redovisas intäkter från aktiviteter utanför ordinarie verksamhet. I posten ingår 
huvudsakligen återvunna avskrivna fordringar, kursvinster i rörelsen för moderbolaget samt vinst vid 
försäljning av anläggningstillgångar i moderbolaget. 
 

Skatter 
Skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Skatt 
redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i 
eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader 
beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och 
intressebolag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar 
avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas och medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. 
 

Finansiella tillgångar och skulder 
 Future Gaming Group klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: 
 

Lånefordringar och kundfordringar 

Rörelsefordringar, inklusive kundfordringar, klassificeras som ”Lånefordringar och kundfordringar” och 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. I balansräkningen redovisas dessa som kundfordringar och likvida 
medel med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som finansiella anläggningstillgångar. Banktillgodohavanden samt låne- och kundfordringar värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Avkastning på banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar redovisas som 
finansiella intäkter i koncernens resultaträkning. Värdet på lånefordringar och kundfordringar prövas löpande 
och nedskrivningar redovisas bland rörelsens kostnader. 
 

Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 

När tillgångar i denna kategori innehas redovisas värdeförändringar i verkligt värde löpande i resultatet. 
Omvärderingen av derivat som innehas för att minimera transaktionsrisker för den operativa verksamheten 
redovisas i rörelseresultatet och derivat som innehas för att minimera transaktionsrisker för den finansiella 
verksamheten redovisas i finansnettot. En finansiell tillgång klassificeras till denna kategori om den innehas 
för handel, dvs. förvärvats huvudsakligen i syfte att avyttras på kort sikt eller om koncernledning klassificerat 



 

   

den som sådan. När skulder i denna klassificering innehas redovisas dessa på samma vis som ”Finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen”. Skulderna i denna kategori avser skuldförda 
tilläggsköpeskillingar vilka redovisas som övriga långfristiga skulder i balansräkningen. 
 

Övriga finansiella skulder 

 I denna kategori ingår låneskulder och leverantörsskulder. Skulderna i denna kategori värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Vidare redovisas låneskulder initialt till erhållet 
belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig verkligt värde från det som skall återbetalas på 
förfallodagen, redovisas därefter låneskulder till upplupet anskaffningsvärde, vilket innebär att 
mellanskillnaden periodiseras enligt effektivräntemetoden som en räntekostnad. Låneskulder, placeringar 
och likvida medel redovisas enligt affärsdagsprincipen. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om 
inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter 
balansdagen. 
 

Immateriella tillgångar 
Goodwill motsvarar den positiva skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga värdet av koncernens andel 
av de identifierbara nettotillgångarna i det förvärvade bolaget/verksamheten per förvärvsdatum. Då goodwill 
har en obestämd nyttjandeperiod prövas den årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell ackumulerad nedskrivning. Vinster och förluster i samband 
med avyttring av bolag inkluderar det bokförda värdet av den goodwill som är hänförlig till det avyttrade 
bolaget. Eventuell nedskrivning av goodwill återförs inte. 
  
Till övriga immateriella tillgångar hör varumärken, spelavtal, provisionsavtal och kunddatabaser. De 
immateriella tillgångarna redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden och skrivs av 
på 5 år. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Reparation och underhåll kostnadsförs löpande. 
 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, 
sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal 
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 
 
Ersättningar efter avslutad anställning 
I Future Gaming Group Internationals koncernföretag förekommer enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. 
I avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte 
någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan 
uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster 
utförts. 

 

Verkligt värde av finansiella instrument 
Det förekom inga överföringar mellan nivåer eller värderingskategorier under delårsperioden. Verkligt värde 
på koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas vara lika med dess bokförda värden. 
 



 

   

Moderbolagets redovisningsprinciper 
 Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen, förutom att moderbolagets redovisning är 
upprättad i enlighet med RFR 2. Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Rådet för finansiell 
rapportering. Avvikelserna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper motiveras av de 
begränsningar årsredovisningslagen (ÅRL) medför i tillämpningen av IFRS i moderbolaget samt de 

beskattningsregler som möjliggör en annan redovisning för juridisk person än för koncernen. 

 

Finansiell riskhantering 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker, bland annat marknadsrisker, 
valutarisker, kreditrisker, legala risker, skatterrisker och finansieringsrisker. Gruppens riskhantering sköts av 
moderbolaget i samråd med styrelsen, och fokuserar på att aktivt säkerställa gruppens kassaflöden på kort- 
och medellång sikt. I riskfunktionen ingår att identifiera, utvärdera och säkra finansiella risker. 
 

Marknadsrisk 
Koncernen verkar på konkurrensutsatt marknader och upplevs inte dess erbjudande till kunderna attraktivt 
nog finns risk för att man tappar marknadsandelar, vilken kan få en negativ inverkan på bolagets finansiella 
resultat. 

 

Valutarisk 
Future Gaming Group är en internationell koncern med verksamhet i flera länder. Rapporteringsvalutan är 
svenska kronor medan en betydande del av intäkterna genereras i andra valutor. Detta gör att koncernen är 
exponerad för valutarisker på grund av att förändringar i valutakurser kan påverka resultat och eget kapital. 
Bolaget valutasäkringar inte sina intäkter. 
 

Kreditrisk 
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser 
på förfallodagen. Kreditrisk hanteras på koncernnivå och uppstår genom kundfordringar och likvida medel, 
t.ex. genom att motparter som tredjeparts affiliateprogram eller White Label-plattformar inte uppfyller sina 
åtaganden gentemot koncernen. 
 

Legal risk 
Onlinespel omfattas av komplicerad, ofta oklar och snabbt föränderlig lagstiftning. Ogynnsamma 
förändringar i lagstiftningen kan påverka koncernens finansiella resultat. Koncernen försöker kontinuerligt 
hålla sig uppdaterad kring förändringar och fokuserar sina marknadsaktiviteter därefter.  

 

Skatterisk 
Koncernen bedriver sin verksamhet genom dotterbolag i Malta, Estland och Sverige. Verksamheten, inklusive 
transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet med bolagets tolkning av gällande skattelagar, avtal 
och bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av dessa. Dock kan dessa regler ändras, eventuellt 
med retroaktiv verkan. Genom skattemyndighets beslut kan koncernens tidigare eller nuvarande 
skattesituation försämras. Bolaget och dess dotterbolag är såvitt bekant för närvarande inte föremål för 
någon typ av skattemässig granskning. 
 
 

Finansieringsrisk 
Bolagets 3-åriga obligationslån på 140MSEK med en årlig fast ränta på 9,75% blir föremål för refinansiering i 
december 2020 vilken kan innebära en finansiell risk om denna refinansiering inte faller väl ut. Bolaget 
utvärderar löpande olika finansieringsalternativ. 



 

   

 

Framtida rapporttillfällen       
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:  

Halvårsrapport, 2018 24 augusti 2018 

Delårsrapport 3, 2018 22 november 2018 

Bokslutskommuniké, 2018 19 februari 2019 

 

 

Avlämnande av delårsrapport 

Stockholm, 2018-05-25 

 

Future Gaming Group International AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

 

För ytterligare information: 

Future Gaming Group International AB 

Björn Mannerqvist, verkställande direktör  

info@futuregaminggroup.com  

https://futuregaminggroup.com  

 
Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 25 maj 2018.   



 

   

Koncernens rapport över totalresultat 
 
Belopp i tusen kronor (TSEK)   2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

    2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

          

Nettoomsättning   17 266 1 200 15 732 

Övriga externa kostnader   -5 252 -2 213 -27 460 

Personalkostnader   -895 -312 -1 889 

Avskrivningar och nedskrivningar   -579 -127 -808 

Övriga rörelsekostnader   -241 – – 

Rörelseresultat   10 298 -1 452 -14 425 

          

Finansiella intäkter   10 – 10 

Finansiella kostnader   -4 251 -60 -1 235 

Resultat före skatt   6 057 -1 512 -15 650 

          

Skatt   -884 – -934 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter   5 173 -1 512 -16 584 

          

Resultat från avvecklade verksamheter   10 115     

Periodens resultat   15 288 -1 512 -16 584 

          

Årets resultat hänförligt till:         

Moderföretagets aktieägare   15 288 -1 512 -16 584 

          

Resultat per aktie         

Resultat per aktie före utspädning, SEK   0,03 -0,01 -0,05 
         

          

    2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK)   2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

          

Periodens resultat   15 288 -1 512 -16 584 

Övrigt totalresultat         

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:         

Omräkningsdifferenser   6 401 4 -768 

Övrigt totalresultat netto efter skatt   6 401 4 -768 

Summa övrigt totalresultat för året   21 689 -1 508 -17 352 

          

Summa totalresultat hänförligt till:         
Moderföretagets aktieägare   21 689 -1 508 -17 352 
Periodens totalresultat   21 689 -1 508 -17 352 

  



 

   

Koncernens rapport över finansiell ställning 
 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 2017-01-01 

          

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar       – 

Goodwill 189 677 25 253 201 462 25 361 

Övriga immateriella tillgångar 10 711 460 12 833 480 

Tillgångar som innehas för avyttring 24 462 – – – 

Summa anläggningstillgångar 224 849 25 713 214 295 25 841 

          

Omsättningstillgångar         

Kundfordringar 10 326 – 9 819 68 

Fordringar hos intressebolag 5 400 – – – 

Kortfristiga fordringar 1 102 1 561 4 296 1 117 

Likvida medel 43 939 6 782 40 651 2 656 

Summa omsättningstillgångar 60 767 8 343 54 766 3 841 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 285 616 34 056 269 061 29 682 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Belopp i heltal kronor (SEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 2017-01-01 

          

Eget kapital 72 185 13 930 50 495 8 834 

          

SKULDER         

Långfristiga skulder         

Uppskjuten skatteskuld 1 390 – 1 513 – 

Övriga avsättningar – – 66 775 – 

Räntebärande skulder 132 273 – 132 008 – 

Övriga långfristiga skulder – 14 804 1 624 14 308 

Långfristiga skulder 133 662 14 804 201 920 14 308 

          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder 3 001 2 436 5 181 2 454 

Övriga kortfristiga skulder 76 768 2 886 11 465 4 086 

Kortfristiga skulder 79 769 5 322 16 646 6 540 

          

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 285 616 34 056 269 061 29 682 

 



 

   

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 

Belopp i TSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare  

 Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 
resultat inkl årets 

resultat 
Totalt eget 

kapital 

      

Eget kapital 2017-01-01 5 850 21 373 29 -18 580 8 672 

Effekt av ändrade redovisningsprinciper – – – 162 162 

Eget kapital 2017-01-01 5 850 21 373 29 -18 418 8 834 

      

Totalresultat      

Årets resultat    -16 584 -16 584 

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferenser   -768  -768 

Summa Totalresultat – – -768 -16 584 -17 352 

Transaktioner med aktieägare      

Nyemission 12 287 50 004   62 291 

Emissionskostnader  -3 277   -3 277 

Summa Transaktioner med aktieägare 12 287 46 727 – – 59 014 

            

Eget kapital 2017-12-31 18 137 68 100 -739 -35 002 50 496 

      

Eget kapital 2018-01-01 18 137 68 100 -739 -35 002 50 496 

      

Totalresultat      

Årets resultat    15 288 15 288 

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferenser   6 401  6 401 

Summa Totalresultat – – 6 401 15 288 21 689 

      

Summa Transaktioner med aktieägare – – – – – 

            

Eget kapital 2018-03-31 18 137 68 100 5 662 -19 714 72 185 

 



 

   

Koncernens rapport över kassaflödesanalys 
 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

  2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 6 778 -1 388 -10 867 
        
Förändringar i rörelsekapital -5 003 -1 587 -3 211 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 776 -2 975 -14 078 
        

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 532 – -125 949 
        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -96 7 102 178 040 

        

Periodens kassaflöde 3 212 4 127 38 013 
Likvida medel vid periodens början 40 651 2 656 2 656 
Kursdifferens i likvida medel 76 -1 -18 
Likvida medel vid periodens slut 43 939 6 782 40 651 

  



 

   

Resultaträkning moderbolaget 
 

  2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

        

Nettoomsättning 660 – 90 

Övriga externa kostnader -1 097 -489 -3 843 

Personalkostnader -383 -312 -1 838 

Av- och nedskrivningar -20 -20 -80 

Rörelseresultat -840 -821 -5 671 

        

Resultat från andelar i koncernföretag – – -600 

Ränteintäkter 10 – 10 

Räntekostnader och liknande poster -4 137 -28 -1 165 

Resultat efter finansiella poster -4 967 -849 -7 426 

        

Skatt – – – 

Resultat efter skatt -4 967 -849 -7 426 

        

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET   
        

  2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

        

Årets resultat -4 967 -849 -7 426 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – – – 

Summa totalresultat -4 967 -849 -7 426 

  



 

   

Balansräkning moderbolaget 
 
Belopp i tusen kronor (TSEK) 2018-03-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR     

      

Anläggningstillgångar 228 385 227 957 

      

Omsättningstillgångar 6 334 7 980 

Kassa och bank 33 028 35 013 

SUMMA TILLGÅNGAR 267 747 270 950 

      

      

Belopp i heltal kronor (kr) 2018-03-31 2017-12-31 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

      

Eget kapital 58 598 63 564 

      

Långfristiga skulder 132 273 – 

      

Kortfristiga skulder 76 876 140 611 

      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 267 747 270 950 

 

 

MODERBOLAGETS EGNA KAPITAL I SAMMANDRAG   

    

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2018-03-31 2017-12-31 

      

 Ingående eget kapital   63 564 11 975 

 Periodens resultat   -4 967 -7 426 

 Periodens övriga totalresultat   – – 

 Periodens totalresultat   58 597 4 549 

Nyemission – 62 292 

Emissionskostnader – -3 277 

 Utgående eget kapital   58 597 63 564 

  



 

   

Noter till delårsrapporten 
 

Not 1 Rörelsesegment 
 

Nettoomsättning 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

Operatörsverksamhet * 6 732 1 200 10 376 

Lead Generation ** 10 534 – 5 356 

Administration och koncerngemensamma poster – – – 

Total nettoomsättning 17 266 1 200 15 732 

 

EBITDA 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

Operatörsverksamhet * 3 290 -865 -4 642 

Lead Generation ** 8 069 – 4 797 

Administration och koncerngemensamma poster -481 -460 -13 771 

Summa EBITDA 10 878 -1 325 -13 616 

 

Immateriella tillgångar per segment 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

Goodwill       

Operatörsverksamhet * 48 868 25 253 64 109 

Lead Generation ** 140 809 – 137 353 

Administration och koncerngemensamma poster – – – 

  189 677 25 253 201 462 

Övriga immateriella tillgångar       

Operatörsverksamhet * 5 315 460 7 138 

Lead Generation ** 5 396 – 5 695 

Administration och koncerngemensamma poster – – – 

  10 711 460 12 833 

 

* Operatörsverksamheten avser för Q1 2018 varumärkena Suomivegas och Sverigekronan, vilka har presterat 

under förväntan under delårsperioden. EBITDA för Q1 2018 inkluderar en upplöst reserv med en positiv 

resultateffekt om 2,5 MSEK. FGG investerar i att reaktivera spelare vilket tar något till några kvartal att spegla 

sig i resultatet. 

 

** Lead-generation avser affiliate-marknadsföring i Phase One och Viistek Media. Dessa har under perioden 

levererat enligt förväntan. Operationellt fokus har legat på att hålla goda marginaler samt att knyta nya 

affiliate-avtal. 

 

Not 2 Verksamhet under avveckling 
Eftersom Future Gaming Group inte längre har kontroll över verksamheten i AMGO redovisas bolaget från 
den 1 januari 2018 som avvecklad verksamhet. Andelarna i AMGO har enligt beslut på årsstämman den 7 maj 
delats ut till aktieägarna. 
 
Genom den kvittningsemission som genomfördes i AMGO iGaming AB (”AMGO”) i mars 2018 i samband med 
förvärvet av Fibetco Gaming Group PLC reducerades Future Gaming Groups andelar i AMGO till 48,5 %. 
Transaktionen gav upphov till en reavinst i koncernen på TSEK 10 114, vilken redovisas som resultat från 
verksamhet under avveckling. Efter emissionen redovisas andelarna i AMGO som ett intressebolag i enlighet 
med kapitalandelsmetoden. I samband med transaktionen överlät Future Gaming Group samtliga andelar i 
dotterbolagen Gaming Group Scandinavia Ltd, Gaming United Ltd och Ph Entertainment Ltd till AMGO. 



 

   

Resultat hänförlig till avvecklad verksamhet 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

Intäkter 3 955 – – 

Kostnader -4 698 – – 

Resultat från avyttring av andelar i dotterbolag 10 858 – – 

Resultat före skatt 10 114 – – 

Skatt – – – 

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 10 114 – – 

        

Nettotillgångar hänförliga till avvecklad verksamhet 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

Tillgångar som innehas för avyttring 24 462 – – 

Eget kapital 24 462 – – 

 

Not 3 Avsättningar 
 

Avsättningar 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

Avsättning vid periodens ingång 66 775 – – 

Tilläggsköpeskilling för förvärv av dotterbolag 665 – 66 775 

Belopp vid periodens utgång 67 440 – 66 775 

 

 
Koncernen och moderbolagets avsättningar avser skulder för avtalade köpeskillingar, men där storleken på 
tilläggsköpeskillingen är beroende av resultatutfall i de förvärvade bolagen. Redovisad avsättning avser i sin 
helhet köpeskillingen som ska regleras inom 12 månader, varav posten har klassificerats om från långfristig 
skuld till kortfristig skuld i rapporten över finansiell ställning.  
 

Not 4 Närståendetransaktioner 
Bolaget har inte haft några transaktioner med närstående under perioden. 
 

Not 5 Ändrade redovisningsprinciper 
Från och med den 1 januari 2018 upprättar Future Gaming Group International sin koncernredovisning i 
enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU. Datum för 
koncernens övergång till IFRS är den 1 januari 2017. Koncernen har till och med räkenskapsåret 2017 
upprättat koncernredovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, ”Första 
gången International Financial Reporting Standards tillämpas”. Effekterna av byte av redovisningsprinciper 
redovisas direkt mot eget kapital. Tidigare publicerad finansiell information för räkenskapsåret 2017 har 
omräknats till IFRS. Finansiell information avseende tidigare räkenskapsår än 2017 har inte omräknats.  
 

Huvudregeln är att alla tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas 
med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss 
valmöjlighet. Future Gaming Group har valt att tillämpa undantaget att inte räkna om rörelseförvärv innan 
övergångsdatum 2017-01-01 i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv.  
 
I det följande redogörs för de förändringar i redovisningsprinciper som införandet av IFRS medför samt 
övergångseffekterna på koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017. 

  



 

   

Effekter Balansräkningen 2016-12-31, grund för övergångsdatum IFRS 2017-01-01 
 

  Enligt tidigare   

  
tillämpade 

principer   IFRS 

  2017-01-01 Not 2 2017-01-01 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar      

Goodwill 25 199 162 25 361 

Övriga immateriella tillgångar 480   480 

Summa anläggningstillgångar 25 679 162 25 841 

        

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar 68   68 

Kortfristiga fordringar 1 117   1 117 

Likvida medel 2 656   2 656 

Summa omsättningstillgångar 3 841 – 3 841 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 29 520 162 29 682 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Belopp i heltal kronor (SEK) 2017-01-01   2017-01-01 

        

Eget kapital 8 672 162 8 834 

        

SKULDER       

Långfristiga skulder       

Övriga långfristiga skulder 14 308   14 308 

Långfristiga skulder 14 308 – 14 308 

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 2 454   2 454 

Övriga kortfristiga skulder 4 086   4 086 

Kortfristiga skulder 6 540 – 6 540 

        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 29 520 162 29 682 

 

  



 

   

Effekter Resultaträkning jämfört med årsredovisningen 2017 

 Enligt tidigare       IFRS 

 
tillämpade 

principer         

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2017-01-01 IFRS-justeringar 2017-01-01 

  2017-12-31 not 1 not 2 not 3 2017-12-31 

            

Nettoomsättning 15 732       15 732 

Övriga externa kostnader -19 887 -7 573     -27 460 

Personalkostnader -1 889       -1 889 

Avskrivningar och nedskrivningar -7 404   6 896 -300 -808 

Rörelseresultat -13 448 -7 573 6 896 -300 -14 425 

            

Finansiella intäkter 10       10 

Finansiella kostnader -1 235       -1 235 

Resultat före skatt -14 673 -7 573 6 896 -300 -15 650 

            

Skatt -1 000 – – 66 -934 

Periodens resultat -15 673 -7 573 6 896 -234 -16 584 

            

Årets resultat hänförligt till:           

Moderföretagets aktieägare -15 673 -7 573 6 896 -234 -16 584 

 

  



 

   

Effekter balansräkningen jämfört med årsredovisningen 2017 
 

  Enligt tidigare       

  
tillämpade 

principer IFRS-justeringar IFRS 

  2017-12-31 not 1 not 2 not 3 2017-12-31 

            

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Goodwill 211 589 -7 573 7 057 -9 611 201 462 

Övriga immateriella tillgångar 1 943     10 890 12 833 

Summa anläggningstillgångar 213 532 -7 573 7 057 1 279 214 295 

            

Omsättningstillgångar           

Kundfordringar 9 819       9 819 

Kortfristiga fordringar 4 296       4 296 

Likvida medel 40 651       40 651 

Summa omsättningstillgångar 54 766 – – – 54 766 

            

SUMMA TILLGÅNGAR 268 298 -7 573 7 057 1 279 269 061 

 
 

     

           

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Belopp i heltal kronor (SEK) 2017-12-31 not 1 not 2 not 3 2017-12-31 

  
 
 
 

          

Eget kapital 51 245 -7 573 7 057 -234 50 495 

            

SKULDER           

Långfristiga skulder           

Uppskjuten skatteskuld –     1 513 1 513 

Övriga avsättningar 66 775       66 775 

Räntebärande skulder 132 008       132 008 

Övriga långfristiga skulder 1 624       1 624 

Långfristiga skulder 200 407 – – 1 513 201 920 

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder 5 181       5 181 

Övriga kortfristiga skulder 11 465       11 465 

Kortfristiga skulder 16 646 – – – 16 646 

            

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 268 298 -7 573 7 057 1 279 269 061 

 
  



 

   

Effekter i eget kapital jämfört med årsredovisningen 2017 
 

Effekter i eget kapital vid övergång till IFRS not  

Eget kapital 2017-01-01 enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper  8 672 

Effekter av återföring goodwillavskrivningar 2 162 

Justerat eget kapital 2017-01-01 enligt IFRS  8 834 
Resultat och transaktioner med aktieägare enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper  42 573 

Effekter av återföring goodwillavskrivningar 2 6 895 

Effekter av återföring förvärvskostnader enligt IFRS 3 1 -7 573 

Effekter av allokering övervärden enligt IFRS 3 3 -234 

Justerat eget kapital 2017-12-31 enligt IFRS  50 495 

 

  



 

   

Effekter Resultaträkning jämfört med kvartalsrapporten 2017-03-31 
 
 Enligt tidigare       IFRS 

 
tillämpade 

principer         

Belopp i tusen kronor (TSEK) 2017-01-01 IFRS 2017-01-01 
  2017-03-31 not 1 not 2   2017-03-31 

            
Nettoomsättning 1 200       1 200 
Övriga externa kostnader -2 213       -2 213 

Personalkostnader -312       -312 

Avskrivningar och nedskrivningar -1 098   971   -127 

Rörelseresultat -2 423 – 971   -1 452 
            
Finansiella kostnader -60       -60 

Resultat före skatt -2 483 – 971   -1 512 
            
Skatt – – –   – 

Periodens resultat -2 483 – 971   -1 512 
            
Årets resultat hänförligt till:           
Moderföretagets aktieägare -2 483 – 971   -1 512 

 

  



 

   

Effekter balansräkningen jämfört med kvartalsrapporten 2017-03-31 
 

  Enligt tidigare     

  
tillämpade 

principer   IFRS 

  2017-03-31 Not 2   2017-03-31 

          

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar        

Goodwill 24 121 1 132   25 253 

Övriga immateriella tillgångar 460     460 

Summa anläggningstillgångar 24 581 1 132   25 713 

          

Omsättningstillgångar         

Kortfristiga fordringar 1 561     1 561 

Likvida medel 6 782     6 782 

Summa omsättningstillgångar 8 343 –   8 343 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 32 924 1 132   34 056 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Belopp i heltal kronor (SEK) 2017-03-31     2017-03-31 

          

Eget kapital 12 798 1 132   13 930 

          

SKULDER         

Långfristiga skulder         

Övriga långfristiga skulder 14 804     14 804 

Långfristiga skulder 14 804 –   14 804 

          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder 2 436     2 436 

Övriga kortfristiga skulder 2 886     2 886 

Kortfristiga skulder 5 322 –   5 322 

          

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 32 924 1 132   34 056 

 

  



 

   

Förklaringar till ovan gjorda justeringar 

Presentation och uppställning 

Förutom kvantitativa effekter innebär en övergång till IFRS också att klassificering av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader kan förändras. Några sådana förändringar har inte identifierats vid denna 
delårsrapports upprättande. 
 
Future Gaming Group klassificerar alla avsättningar som långfristiga eller kortfristiga skulder på basis av när 
de beräknas betalas. Avsättningar för uppskjuten skatt klassificeras som långfristiga skulder. 

Rapport över koncernens kassaflöden 

Kassaflödet har inte påverkats av IFRS-övergången och inte heller summa likvida medel vid ingången eller 
utgången av året. Däremot har delraderna i kassaflödet påverkats genom de IFRS-justeringar som beskrivs i 
ovan bryggor. Den enskilt största förändringen är att goodwillavskrivningar återlagts och därigenom inte 
längre påverkar rörelseresultatet annat än om ett nedskrivningsbehov skulle föreligga. 

Transaktionskostnader rörelseförvärv (not 1) 

I juridisk person redovisas transaktionsutgifter i anslutning till rörelseförvärv såsom en del av 
anskaffningsutgiften för andelarna. I koncernredovisningen 2017-12-31 redovisades transaktionsutgifter om 
7 573 tkr som en del av goodwillvärdet. I enlighet med IFRS ska transaktionsutgifter kostnadsföras i den 
period de uppkommer. Transaktionsutgifter om 7 573 tkr har reducerat goodwillvärdet i och med övergången 
till IFRS och redovisats som en Övrig extern kostnad. Någon skatteeffekt har inte redovisats på detta belopp 
då det är en permanent ej avdragsgill post samt att det avser en reduktion av goodwill. Någon justering har 
inte gjorts för delåret 2017-03-31 eftersom hänförliga förvärv då inte hade genomförts. 

Goodwill (not 2) 

I och med övergången till IFRS ska goodwill inte längre skrivas av utan istället minst årligen prövas för 
nedskrivningsbehov. Således har goodwillavskrivningar 2017 återlagts, vilket har inneburit en positiv 
resultatjustering om 6 896 tkr. Goodwillvärdet i balansräkningen 2017-12-31 har justerats med motsvarande 
belopp samt upparbetat resultat inklusive årets resultat. Goodwillvärdet per 2017-01-01 har justerats med 
+162 tkr varefter, 25 361 tkr, utgör det antagna anskaffningsvärdet för goodwill per övergångsdatum. 
Nedskrivningsprövning kommer att ske per 2018-12-31, men det är ledningens bedömning att återläggning 
av goodwillavskrivningar inte medför något nedskrivningsbehov. Justering av återläggning tidigare avskriven 
goodwill framgår av not 2 ovan. 

Övriga immateriella tillgångar (not 3) 

I och med övergången till IFRS har en revidering av förvärvskalkyler som upprättades i samband med förvärv 
under 2017 gjorts, Preliminärt har 11 190 tkr identifierats som tidigare redovisats som goodwill tillhöra 
kategorin Varumärken, Spelavtal, Provisionsavtal och Kunddatabaser för vilka avskrivningar görs med 5-6 år. 
I denna delårsrapport presenteras en balansräkning i sammandrag, och nämnda poster benämns Övriga 
immateriella tillgångar. För 2017-12-31 har en justering avseende avskrivningar på identifierade övriga 
immateriella tillgångar gjorts med -300 tkr som framgår av not 3 ovan. Någon justering har inte gjorts för 
delåret 2017-03-31 eftersom hänförliga förvärv då inte hade genomförts. På den del av övervärde som har 
hänförts till immateriella tillgångar har en uppskjuten skatt beräknats enligt den skattesats som gäller i det 
land där den kassagenererade enheten är lokaliserad och som är hänförlig till beräknat övervärde. Justerad 
uppskjuten skatteskuld uppgår till 1 513 enligt not 3 ovan. 

Omräkningseffekter utländska dotterföretag 

Inom eget kapital har valutakurseffekter p.g.a. omräkning av utländska dotterföretag omklassificerats till att 
redovisas i en egen kategori av eget kapital, benämnd Reserver. I denna delårsrapport presenteras de 
finansiella rapporterna i sammandrag, varför omklassificering inom eget kapital inte framgår av ovanstående 
brygga, men framgår av rapport över förändringar i eget kapital. Ingen av justeringarna ovan har påverkat 



 

   

omräkningsdifferenserna. Future Gaming Group International har valt att inte tillämpa undantaget i IFRS 1 
som medger att omräkningsdifferenser nollställs vid övergångsdatum.  

Effekter av övergång till RFR 2 - moderföretag 

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått 
till att tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningen 2017 upprättades i enlighet med 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Några kvantitativa effekter på moderföretagets egna 
kapital har inte identifierats. 
 

 


