
Fantasma Games AB (publ)   
delårsrapport Q3 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 252 (1 557) TSEK
• EBITDA uppgick till -1 600 (2 996)* TSEK
• Periodens resultat uppgick till -2 197 (2 614)* TSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,64 (1,24) SEK efter  

utspädning
* Resultatet under motsvarande period föregående år är till stor del präglat 
av ändrade redovisningsprinciper vilket gör jämförelsen missvisande

Väsentliga händelser under tredje  kvartalet 2021
• Förvärv av Wiener Games påbörjas i syfte att stärka 

produktionskapaciteten
• Bolaget genomför en riktad emission om 8 miljoner SEK 

• Trevor Ko, med mångårig erfarenhet från branschen 
däribland NetEnt/Evolution, rekryteras till rollen som 
produktchef

• Nytt distributionsavtal ingås med Salsa Technologies
• Flera nya spel lanseras, däribland uppföljaren till bola-

gets hittills mest populära spel, Heroes Hunt 2
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Vid en extra bolagsstämma den 21 oktober väljs Johan 

Königslehner in som ny styrelseledamot
• Vid samma stämma godkänns ett nytt incitamentspro-

gram om 100 000 teckningsoptioner
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Spelarinsatserna har 
vuxit med 39 % under 
den gångna perioden 
samtidigt som Fantasma 
Games effektiva räck-
vidd ökar. Bolaget har 
vidare sjösatt flera nya 
spel som når ut i alltfler 
länder. Genom förvärvet 
av Wiener Games stärks 

också bolagets produktionsapparat för att möta ett ökat 
intresse för Fantasma Games växande spelkatalog.

I somras undertecknade Fantasma Games ett avtal med 
distributören Salsa Technologies, vilket för vår del öppnar 
dörren till primärt Syd- och Centralamerika. Det, i kombi-
nation med vårt samarbete med Scientific Games (NAS-
DAQ: SGMS) i USA, gör att vi på mindre än ett år kommer 
att ha tagit stora steg in på två enorma marknader. Det-
ta innebär, om allt fortsätter att gå planenligt, att vi inom 
kort kommer att vara en av de första europeiska aktörer-
na med verksamhet som gått live både på den attraktiva 
nordamerikanska marknaden och i de sydamerikanska 
länderna, där den digitala kasinomarknaden alltjämt hål-
ler på att vakna till liv. Vid sidan av detta kommer vi un-
der det sista kvartalet rulla ut våra spel hos Golden Matrix 
Group (OTCMKTS: GMGI), närvarande i Asien med fler än 
400 operatörer. Vi ser enorma möjligheter kopplade till 
detta.

Det är glädjande att vi hittills i år (jan-sep) har ökat vår 
nettoomsättning med 8% jämfört med föregående år. 
Under tredje kvartalet i år har spelarinsatserna ökat med 
39% jämfört med samma period 2020. Det visar att vi är 
på rätt väg och att våra spel uppskattas i allt högre grad. 
Hur positivt detta faktiskt är, skyms tyvärr av att vi under 
perioden valde att certifiera delar av vår spelportfölj för 
den nyligen omreglerade och strategiskt viktiga holländ-
ska marknaden, där våra spel nu är live. Det i kombination 
med en högre återbetalning till spelarna medförde att in-
täkterna för kvartalet inte ökade i samma takt. Dessutom 
hade vi under Q3 föregående år extra höga intäkter tack 
vare den exklusiva lanseringen av ”Serpent Shrine”, vilket 
påverkar jämförelsetalet.  

Vi hade hoppats på att kunna presentera högre intäkter 
detta kvartal, men har påverkats av att vår planerade lan-

sering av Wins of Nautilus via Scientific Games blivit förse-
nad till december. Trots detta indikerar preliminära siffror 
för oktober att bolaget ser ut att göra rekord i spelarin-
satser, något vi kommer kunna berätta mer om i nästa 
rapport.

Den gångna perioden innehöll också flera lyckade spel-
releaser, däribland ”Hades: River of Souls” som är en re-
lansering av ett äldre spel, och som markant bidrog till 
periodens ökade spelarinsatser. Det här är ett exempel på 
hur vi aktivt jobbar med bolagets portfölj i syfte att öka 
intäkterna på befintliga spel. Under nästa år planerar vi att 
relansera flera spel på nya plattformar. I tillägg lanserade 
vi även ”Bounty Showdown” som nu finns tillgängligt via 
Relax Gamings hela nätverk och vi släppte därutöver upp-
följaren till vårt mest populära spel hittills; ”Heroes Hunt 2”. 
Baserat på den första tidens omsättning ser detta spel ut 
att kunna betala sig väl för oss, även om det kommer att 
märkas tidigast till nästa kvartalsrapport som följd av att 
spelet släpptes i slutet av perioden. 

Vidare har vi sedan sist lyckats rekrytera Trevor Ko som 
ny produktchef. Han kommer till oss från att tidigare ha 
haft liknande roller på bland annat NetEnt/Evolution. Vi ser 
rekryteringen som ännu en fjäder i hatten för Fantasma 
Games och vi märker att vi börjat bli en attraktiv arbetsgi-
vare även för väletablerade branschexperter.

Sist, men inte minst, är vi oerhört glada över vårt stundan-
de förvärv av Wiener Games som beräknas vara klart nu 
i november. Deras kunskap och erfarenhet kommer att 
gynna organisationen som helhet, och vi ser att de kom-
mer att bidra till Fantasma Games omsättning och resultat 
redan från och med nästa kvartal.

Med det sagt vill jag återigen tacka för det fortsatta för-
troende som ni, våra aktieägare, visar oss, både mindre in-
vesterare och stora aktörer som Svea Ekonomi och ägar-
familjerna Knutsson och Lundström. Tillsammans med er 
ser vi nu närmast fram emot att de distributionsavtal som 
vi tidigare ingått snart kommer att göra att Fantasma Ga-
mes når ut till spelare på flera av världens största mark-
nader.

Jacob Sachs, 
Tf VD Fantasma Games AB

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET
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NYCKELTAL
(TSEK) Q3 2021 

jul-sep
Q3 2020 

jul-sep
Q1-Q3 2021 

jan-sep
Q1-Q3 2020 

jan-sep
FY 2020 
jan-dec

Intäkter 2 574 5 572 7 878 7 605 10 210

Nettoomsättning 1 252 1 557 3 839 3 571 4 515

Rörelsens kostnader -4 768 -2 933 -12 680 -7 479 -10 747

EBITDA -1 600 2 996 -3 295 484 135

Eget kapital per aktie

Före utspädning (SEK) 7,84 2,05 8,92 2,23 1,90

Efter utspädning (SEK) 6,55 2,00 7,30 2,17 1,85

Resultat per aktie

Före utspädning (SEK) -0,77 1,27 -1,95 0,05 -0,30

Efter utspädning (SEK) -0,64 1,24 -1,60 0,05 -0,29

Antal aktier

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

Antal aktier vid periodens slut 2 977 966 2 056 596 2 977 966 2 056 596 2 056 596

Utestående optioner under perioden 560 000 52 098 560 000 52 098 52 098

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 2 867 281 2 056 596 2 517 281 1 896 596 1 896 596

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 3 427 281 2 108 694 3 077 281 1 948 694 1 948 694

FINANSIELL ÖVERSIKT

Intäkterna uppgick till 2 574 (5 572) TSEK. EBITDA uppgick till -1 600 (2 996) TSEK. Skillnaderna i intäkter och resultat är till 
stor del präglat av ändrade redovisningsprinciper under motsvarande period föregående år, vilket gör jämförelsen miss-
visande.
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FINANSIELL RAPPORTERING

Resultaträkning
(TSEK) Q3 2021 

jul-sep
Q3 2020 

jul-sep
Q1-Q3 2021 

jan-sep
Q1-Q3 2020 

jan-sep
FY 2020 
jan-dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 252 1 557 3 839 3 571 4 515

Aktiverat arbete för egen räkning 1 322 4 006 3 999 4 006 5 668

Övriga rörelseintäkter 0 9 41 28 28

Summa rörelsens intäkter 2 574 5 572 7 878 7 605 10 210

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 837 -928 -4 014 -2 818 -3 912

Personalkostnader -2 333 -1 638 -7 124 -4 274 -6 116

Av- och nedskrivningar -594 -358 -1 506 -358 -671

Övriga rörelsekostnader -4 -9 -36 -29 -48

Summa rörelsens kostnader -4 768 -2 933 -12 680 -7 479 -10 747

Rörelseresultat -2 194 2 639 -4 801 126 -536

Finansiella poster -3 -25 -109 -27 -27

Resultat efter finansiella kostnader -2 197 2 614 -4 910 100 -563

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -2 197 2 614 -4 910 100 -563

Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 2 574 (5 572) TSEK. Av detta belopp uppgick nettoomsättningen till 1 252 
(1 557) TSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1 322 (4 006) TSEK under perioden. Övriga intäkter uppgick 
under kvartalet till 0 (9) TSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till -2 197 (-2 614) TSEK. Avskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till -594 (-358) TSEK. Organisatoriska förändringar har 
under kvartalet inneburit kostnadsökningar som resultat av bolagets fortsatta expansion av personalstyrkan, personal-
kostnaderna uppgick under andra kvartalet till -2 333 (-1 638) TSEK.
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Balansräkning
(TSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 522 3 649 4 996

Finansiella anläggningstillgångar 29 20 20

Summa anläggningstillgångar 7 551 3 668 5 016

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 2 469 879 834

Kassa och bank 16 622 1 268 260

Summa omsättningstillgångar 19 091 2 147 1 094

Totala tillgångar 26 642 5 816 6 110

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 744 103 103

Fond för utvecklingsutgifter 7 081 0 4 996

Överkursfond 42 063 17 476 17 528

Balanserat res. inkl. periodens res. -26 423 -13 358 -19 017

Summa eget kapital 23 465 4 222 3 610

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 296 227 617

Övriga kortfristiga skulder 2 881 1 367 1 883

Summa kortfristiga skulder 3 177 1 594 2 500

Totalt eget kapital och skulder 26 642 5 816 6 110

Fantasmas anläggningstillgångar uppgick per den 30 september 2021 till 7 551 (3 668) 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 
16 622 (1 268) TSEK och kortfristiga fordringar 2 469 (879) TSEK. 

Under perioden genomfördes nyemission om 8 000 TSEK, varav 7 000 TSEK inbetalts under innan periodens utgång. 
Resterande del ligger bokfört som en kortfristig fordran. Emissionen innebär att familjerna Knutsson och Lundström 
tillsammans tecknat aktier för 3 000 TSEK. Vidare tecknade Svea Ekonomi aktier för 4 000 TSEK, jämte ett mindre an-
tal investerare som tillsammans tecknade aktier för 1 000 TSEK. Totalt emitterades 221 370 aktier till det volymviktade 
genomsnittspriset (VWAP) i bolagets aktie under de senaste 30 handelsdagarna innan beslutet, vilket motsvarar en 
utspädning om 8,03%. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 19 oktober 2021.

FANTASMA GAMES AB (PUBL) BOLAGSBESKRIVNING

5 FINANSIELL RAPPORTERING



Kassaflödesanalys
(TSEK) Q3 2021 

jul-sep
Q3 2020 

jul-sep
Q1-Q3 2021 

jan-sep
Q1-Q3 2020 

jan-sep
FY 2020 
jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter avskrivningar -2 194 2 639 -4 801 126 -536

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 594 358 1 506 358 671

Erlagd ränta -3 -25 -109 -27 -27

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-1 603 2 971 -3 404 457 108

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar 118 120 -635 69 113

Ökning/minskning av rörelseskulder 230 -1 117 677 207 1 113

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 255 1 974 -3 363 733 1 334

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar

-1 322 -4 006 -4 032 -4 006 -5 668

Investeringar i övriga finansiella 
anläggningstillgångar

-18 -9 -9 -9 -9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 340 -4 015 -4 041 -4 015 -5 676

Finansieringsverksamheten

Nyemission 6 995 -37 23 766 3 963 4 015

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 995 -37 23 766 3 963 4 015

Periodens kassaflöde 4 400 -2 078 16 362 681 -327

Likvida medel vid periodens början 12 222 3 346 260 587 587

Likvida medel vid periodens slut 16 622 1 268 16 622 1 268 260

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till -1 603 (2 971) TSEK. Kas-
saflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 340 (-4 015) TSEK, till största del bestående av investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar. 
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Förändring i eget kapital
(TSEK) Aktiekapital Fond för 

utvecklings- 
avgifter

Överkursfond Övrigt fritt 
eget kapital

S:A eget 
kapital

Vid periodens början 2021-07-01 689 6 351 34 124 -23 497 17 667

Nyemission 55 6 939 6 994

Tecknat men ej inbetalt kapital 1 000 1 000

Aktiverade utvecklingsutgifter 1 322 1 322

Upplösning till följd av årets avskrivningar -592 -592

Omföring utvecklingsfond -729 -729

Periodens resultat -2 197 -2 197

Vid periodens slut 2021-09-30 744 7 081 42 063 -26 423 23 465

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 styrelseleda-
mot Christina Andersson via Gidde AB avseende löpande 
IR-arbete. Det totala beloppet uppgår till 40 000 kr (ex 
moms) avseende perioden mars-september 2021.

Kalender
Fantasma avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan:

Bokslutskommuniké 2021 9 februari, 2022

(TSEK) Aktiekapital Fond för 
utvecklings- 

avgifter

Överkursfond Övrigt fritt 
eget kapital

S:A eget 
kapital

Vid periodens början 2020-07-01 103 0 17 513 -15 971 1 645

Återbetalning makulerat optionsprogram -37 -37

Periodens resultat 2 614 2 614

Vid periodens slut 2020-09-30 103 0 17 476 -13 357 4 222



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, 2021-11-09

Jacob Sachs, tf verkställande direktör

För ytterligare information kontakta Jacob Sachs, tf VD, 0708-14 39 93, jacob@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 10 
november 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 de-
finierad 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
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