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• Nettoomsättningen växte under kvartalet till 1,072 
TSEK (635 TSEK) vilket motsvarar en ökning om 69% 
jämfört med samma period föregående år

• EBITDA förbättrades till -655 TSEK (-1 279 TSEK)
• Periodens resultat uppgick till -1 036 TSEK (-1 280 TSEK)
• Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,74 SEK)

Höjdpunkter under första kvartalet 2021
• Genomförd nyemission och notering på Nasdaq First 

North
• Spelrelease ElementoTM

• Distributionsavtal med Scientific Games

 



Då vi lägger det första 
kvartalet till handlingar-
na summeras även mitt 
första kvartal som VD 
för Fantasma Games – 
ett minst sagt spännan-
de och intensivt sådant. 
Kvartalet präglades till 
stor del av vår notering 
på Nasdaq First North i 

kombination med stark tillväxt. I och med noteringen ska-
pade vi en stabil grund att stå på i vår strävan att nå våra 
finansiella mål. Parallellt säkrades nödvändig finansiering 
för vår fortsatta tillväxtresa. 

Fantasma Games avslutade 2020 väldigt starkt och vårt 
momentum från det fjärde kvartalet har fortsatt in i 2021. 
Det speglas inte minst av spelomsättningen som ökade till 
65 MEUR, motsvarande en ökning med 47% jämfört med 
första kvartalet förra året. Det resulterade i sin tur i att vår 
nettoomsättning ökade med 69% samma period.
 
Vi har fortsatt att lansera spel i enlighet med vår produk-
tionsplan. I mars lanserades vårt spel ElementoTM vilket 
togs fram tillsammans med spelproducenten, tillika bola-
gets rådgivare, Mats Westerlund. Spelet utgör ett viktigt 
komplement till vår produktportfölj eftersom det är Fan-
tasmas första cluster-spel. Spelet har mottagits mycket 
väl på marknaden av såväl operatörer som spelare. För 
oss är det ytterligare ett tecken på den stora, långsiktiga, 
potential Fantasma har som spelutvecklare. 

I vår strävan att även framgent leverera de allra bästa 
spelen höjer vi ständigt kvalitetsnivån på våra spel sam-
tidigt som vi kontinuerligt förbättrar våra produktionspro-
cesser. Vi arbetar outtröttligt med kvalitetspunkter och är 
noggranna med löpande utvärderingar och lärdomar.
Helt i linje med vår strategi har vi under kvartalet tagit vik-
tiga steg för att öka vår distribution och därmed räckvidd. 
Den 30 mars tecknades, ett för bolaget mycket viktigt dist-

ributionsavtal med Scientific Games. Avtalet möjliggör för 
Fantasma att släppa spel hos operatörer i USA, Kanada, 
Europa samt Sydamerika, tex Draft Kings, Golden Nugget 
och Pokerstars. Potentialen avtalet medför är stor, inte 
minst på den amerikanska marknaden, och vi är såklart 
stolta över att bli utvalda som samarbetspartner av Sci-
entific Games. Vårt mål är att släppa vårt första spel inom 
ramen för samarbetet under hösten 2021. 

Vår tillväxt under kvartalet har drivits ytterligare av vårt 
samarbete med Relax Gaming som under perioden gick 
live med 19 nya operatörer, bland andra; Gamesys Opera-
tions, Paddy Power/Betfair, GVC som inkluderar varumär-
ken som Jackpotjoy och Virgin Games.

Som kommunicerades i slutet på april har vårt fokus på 
ökad räckvidd och distribution fortsatt även in i det andra 
kvartalet. Då offentliggjordes avtalet med QTech Games 
som möjliggör distribution av våra spel i Asien och i en rad 
andra tillväxtmarknader. Genom QTech kommer vi att nå 
ett stort antal, för oss nya, marknader och vår förväntan 
är att våra spel ska tas emot lika bra där som på andra 
marknader. 

Avslutningsvis vill jag passa på att hälsa alla nytillkomna 
aktieägare välkomna och samtidigt tacka våra medarbe-
tare och andra intressenter för era insatser under inled-
ningen av 2021. Det är med stor tillförsikt vi nu gått in i det 
andra kvartalet och jag ser fram emot en fortsatt intensiv 
och spännande resa även framåt.

Björn Kjellsson, 
Verkställande Direktör 

Finansiella mål 2023
• Tillväxttakt på 30%
• Positivt kassaflöde
• EBITDA-marginal på 50%

FÖRBÄTTRAD SPELKVALITET OCH ÖKAD RÄCKVIDD
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NYCKELTAL
(TSEK) Q1 2021 

jan-mar
Q1 2020 
jan-mar

FY 2020 
jan-dec

Intäkter 2 497 654 10 210

Nettoomsättning 1 072 635 4 515

Rörelsens kostnader -3 533 -1 934 -10 747

EBITDA -655 -1 279 135

Eget kapital per aktie

Före utspädning (SEK) 8,25 -0,81 1,90

Efter utspädning (SEK) 6,69 -0,78 1,85

Resultat per aktie

Före utspädning (SEK) -0,43 -0,74 -0,30

Efter utspädning (SEK) -0,35 -0,72 -0,29

Antal aktier

Antal aktier vid periodens början 2 056 596 1 736 596 1 736 596

Antal aktier vid periodens slut 2 756 596 1 736 596 2 056 596

Utestående optioner under perioden 560 000 52 098 52 098

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 2 406 596 1 736 596 1 896 596

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 2 966 596 1 788 694 1 948 694

FINANSIELL ÖVERSIKT

Fantasma fortsätter att visa en positiv utveckling även under det första kvartalet 2021. Omsättning, intäkter och rö-
relseresultat fortsätter att förbättras. Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 69% jämfört med föregående år. 
Intäkterna under kvartalet präglas till stor del av bolagets lansering av spelet Elemento som tagit emot väl av både 
operatörer och spelare.



FINANSIELL RAPPORTERING

Resultaträkning
(TSEK) Q1 2021 

jan-mar
Q1 2020 
jan-mar

FY 2020 
jan-dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 072 635 4 515

Övriga rörelseintäkter 1 425 19 5 695

Summa rörelsens intäkter 2 497 654 10 210

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -953 -737 -3 912

Personalkostnader -2 191 -1 192 -6 116

Av- och nedskrivningar -381 0 -671

Övriga röreslekostnader -9 -5 -48

Summa rörelsens kostnader -3 533 -1 934 -10 747

Rörelseresultat -1 036 -1 279 -536

Finansiella poster 0 0 -27

Resultat efter finansiella kostnader -1 036 -1 280 -563

Skatt på periodens resultat 0 0 0

Periodens resultat -1 036 -1 280 -563

Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 2 497 (654) TSEK. Av detta belopp uppgick nettoomsättningen till 1 072 
(635) TSEK. Övriga intäkter uppgick under kvartalet till 1 425 (19) TSEK, vilket till största del består av aktiverade utveck-
lingskostnader. Resultatet efter finansnetto uppgick till -1 036 (-1 279) TSEK. Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till -381 (0) TSEK. Organisatoriska förändringar på personal- och konsult-
sidan har under kvartalet inneburit kostnadsökningar som resultat av Bolagets fortsatta expansion av personalstyrkan, 
personalkostnaderna uppgick under första kvartalet till -2 191 (-1 192) TSEK.
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Balansräkning
Belopp i SEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 6 048 0 4 996

Finansiella anläggningstillgångar 11 11 20

Summa anläggningstillgångar 6 059 11 5 016

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 1 253 1 162 834

Kassa och bank 17 301 247 260

Summa omsättningstillgångar 18 555 1 408 1 094

Totala tillgångar 24 613 1 419 6 110

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 689 87 103

Fond för utvecklingsutgifter 5 623 0 4 996

Överkursfond 34 124 13 529 17 528

Balanserat res. inkl. periodens res. -21 091 -15 017 -19 017

Summa eget kapital 19 344 -1 401 3 610

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 740 484 617

Övriga kortfristiga skulder 3 529 2 336 1 883

Summa kortfristiga skulder 5 269 2 820 2 500

Totalt eget kapital och skulder 24 613 1 419 6 110

Fantasmas anläggningstillgångar uppgick per den 31 mars 2021 till 6 059 (11) TSEK. Anläggningstillgångarna består 
primärt av immateriella anläggningstillgångar i form av upparbetade utvecklingskostnader för spel som har lanserats 
och kommer att lanseras. Anledningen till skillnaden mellan 2021 och 2020 är att Bolaget fr.o.m. aug 2020 aktiverar 
utvecklingskostnader för spel som balanserade utvecklingsavgifter. Övriga tillgångar utgörs av likvida medel 17 301 
(247) TSEK och kortfristiga fordringar 1 253 (1 162) TESK per den 31 mars 2021. 
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Kassaflödesanalys
(TSEK) Q1 2021 

jan-mar
Q1 2020 
jan-mar

FY 2020 
jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter avskrivningar -1 036 -1 279 -536

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 381 0 671

Erlagd ränta 0 0 -27

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

-656 -1 280 108

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar -419 -214 113

Ökning/minskning av rörelseskulder 2 269 1 433 1 113

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 194 -61 1 334

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 432 0 -5 668

Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 9 0 -9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 423 0 -5 676

Finansieringsverksamheten

Nyemission 17 271 0 4 015

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 271 0 4 015

Periodens kassaflöde 17 042 -61 -327

Likvida medel vid periodens början 260 587 587

Likvida medel vid periodens slut 17 302 527 260

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  -656 (-1 280) TSEK. Kassaflödet från investeringsverksam-
heten uppgick till -1 423 (0) TSEK, till största del bestående av investeringar i immateriella anläggningstillgångar. Kassa-
flödet från finansieringsverksamheten uppgick till totalt 17 271 (0) SEK tack vare nyemission genomförd i samband med 
notering på Nasdaq First North i mars 2021.
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Förädring i eget kapital
(KSEK) Aktiekapital Fond för  

utvecklings-
avgifter

Övrigt fritt 
eget kapital

Årets resultat S:A eget 
kapital

Vid periodens början 103 4 996 17 528 -19 017 3 610

Föregående års resultat -563 -563

Resultatdisp. enligt beslut av årsstämma 563 563

Aktiverade utvecklingsutgifter 1 418 -1 418 0

Upplösning till följd av årets avskrivningar -380 380 0

Makulering optionsprogram -21 -21

Fondemission 411 -411 0

Nyemission 175 20 825 21 000

Emissionskostnader -4 208 -4 208

Periodens resultat -1 036 -1 036

Vid periodens slut 689 5 623 34 124 -21 091 19 345

Fantasma genomförde i mars en nyemission om sam-
manlagt 700 000 aktier och 540 000 teckningsoptioner, 
vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 25%. 
Bolaget tillfördes i samband med detta 21 000 000 kronor 
före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick 
till 4 207 716 kr, vilket motsvarar 16 792 284 kronor efter 
emissionskostnader.

Händelser efter kvartalets utgång
• Avtal signerat med Q-tech som förbättrar Fantas-

mas möjlighet att sälja sina spel på den asiatiska 
marknaden

Övrigt
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Belopp är uttryckta i TSEK (tusentals kronor) om 
inget annat anges.

Närståendetransaktioner
Under perioden har bolaget tagit hjälp av Christian Ras-
mussen AB avseende rådgivning och framtagande av 
prospekt, samt som kontaktperson med juridisk och fi-
nansiell rådgivare och övergripande projektledning i 
samband med emission och IPO.

Kalender
Fantasma avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan:

Delårsrapport Q2, 2021 11 augusti 2021

Delårsrapport Q3, 2021 10 november, 2021

Bokslutskommuniké 2021 9 februari, 2022
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Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Styrelsen och verkställande direktören 
försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm, 12 maj 2021

Björn Kjellsson, VD

För ytterligare information kontakta Björn Kjellson, VD, 070-653 48 89, bjorn@fantasmagames.com. Fantasma Games 
AB (publ) E-post: info@fantasmagames.com Organisationsnummer: 559074-0881.

Denna information är sådan som Fantasma Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 
maj 2021 kl. 8:30 CET.

Information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SMEmarknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om 
marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Fin-
land och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market 
är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som defi-
nierad i EU lagstiftning

(samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar 
som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan 
därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för 
handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq 
godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. 
Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold 
Fondkommission AB. Kontaktuppgifter: ca@mangold.se. Telefon: 08-503 015 50
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Fantasma Games AB (publ)
Regeringsgatan 88, 111 39 Stockholm


