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Första kvartalet jan-mar 2022
• Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 4,8 (1,1) 

miljoner kronor, motsvarande en ökning om 349% 
• Spelintäkterna för koncernen uppgick till 4,1 (1,1) miljo-

ner kronor för kvartalet, motsvarande en ökning om 
279%

• EBITDA för koncernen uppgick till -0,6 (-0,7) miljoner 
kronor, en förbättring motsvarande 12%.

• Resultat per aktie efter utspädning för koncernen 
uppgick till -0,65 (-0,35) kronor 

Höjdpunkter
• Fantasma Games redovisar sitt bästa kvartal någon-

sin med en nettoomsättning 4,8 miljoner, upp 349%, 
samt spelintäkter om 4,1 miljoner, upp 279% 

• Fantasma Games släpper sitt första spel i Spanien och 
Grekland, ett viktigt steg på ytterligare expansion till 
nya marknader och operatörer  

• Släpper exklusivt spel med den stora engelska opera-
tören Paddy Power / Betfair 

• Fantasma Games släpper spel med ledande operatö-
rer som Gamesys, Entain och Veikkaus på marknader 
som England och Finland

349%
Nettoomsättningen för koncernen 
uppgick till 4,8 (1,1) miljoner kronor, 
motsvarande en ökning om 349% 

4,1MSEK
Spelintäkterna för koncernen 

uppgick till 4,1 (1,1) miljoner kronor 
för kvartalet, motsvarande 

en ökning om 279%

12%
EBITDA för koncernen uppgick 
till -0,6 (-0,7) miljoner kronor, 

en förbättring motsvarande 12%.
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Begrepp Definition Räkneexempel

SPELOMSÄTTNING Kunders totala insatser 1 000 MSEK

ÅTERBETALNINGSGRAD Spelarnas vinster i förhållande till spelomsättning (i branschen 
benämnt ”RTP” eller ”Return To Player”)

960 MSEK

SPELBEHÅLLNING Spelomsättning minus alla utbetalningar till kunder (i bran-
schen benämnt ”GGR” eller ”Gross Gaming Revenue”).

40 MSEK

SPELMARGINAL Spelbehållningens  andel av spelomsättningen  4%

NETTOOMSÄTTNING Bolagets totala försäljningsintäkter dels från egna spel mot 
rörlig ersättning dels från spel som säljs mot fast ersättning. 

4 MSEK

KOSTNAD SÅLDA TJÄNSTER Ex kostnader för distribution, certifiering etc av de egna spelen - 1 MSEK

SPELINTÄKT Nettoomsättning minus kostnad sålda tjänster 3 MSEK

Nyckeltal
Q1 2022 
jan-mar

Q1 2021 
jan-mar

FY 2021 
jan-dec

Spelomsättning, MSEK 1 056 657 2 997

Spelmarginal, % 3,6% 3,1% 3,0%

Spelbehållning, MSEK 38 20 91

Nettoomsättning, TSEK 4 809 1 072 7 772

Kostnad sålda tjänster, TSEK -744 0 -1 672

Spelintäkter, TSEK 4 065 1 072 6 100

EBITDA, TSEK -574 -655 -4 666

Eget kapital per aktie
Före utspädning, SEK 6,90 8,25 9,08

Efter utspädning, SEK 5,66 6,69 7,21

Resultat per aktie
Före utspädning, SEK -0,80 -0,43 -2,93

Efter utspädning, SEK -0,65 -0,35 -2,32

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

Antal aktier vid periodens slut 3 034 090 2 756 596 3 034 090

Utestående optioner under perioden 660 000 560 000 660 000

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 3 006 028 2 406 596 2 545 343

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 3 666 028 2 966 596 3 205 343

FANTASMA GAMES AB (PUBL) INTERIM REPORT

3  



Nettoomsättningen uppgick till 4,8 (1,1) miljoner kronor, mot-
svarande en ökning om 349 procent där spelintäkterna upp-
gick till 4,1 (1,1) miljoner kronor för kvartalet, motsvarande en 
ökning om 279 procent. Den organiska omsättningen, genom 
Fantasma Games, stod för 2,8 miljoner kronor och förvärvad 
tillväxt, genom Wiener Games, stod för 1,9 miljoner kronor. 

Bidragande faktor bakom Fantasma Games tillväxt var att 
den totala spelomsättningen ökade till 1 056 (657) miljoner 
kronor, en ökning om 61 procent, under första kvartalet samt 
att spelbehållningen ökade till 38 (20) miljoner kronor, vil-
ket motsvarar en ökning om 88 procent. Bidragande faktor 
bakom den högre spelbehållningen än spelomsättning är att 
spelmarginalen var 3,6 (3,1) procent.  

Fantasma Games starkaste kvartal någonsin
Fantasma Games påbörjade året med sin bästa månad i 
form av spelintäkter någonsin under januari 2022, vilket har 
följts upp med två ytterligare starka månader resulterande 
i det bästa kvartalet hittills i Fantasmas historia. Jag är stolt 
och nöjd över att vi nu kan leverera på vår uttalade tillväxt-
strategi, som inneburit att vi under kvartalet levererat spel i 
världsklass till ledande aktörer, ökat vår exponering och bred-
dat vår uppskattade spelportfölj.

Fantasma Games öppnade året starkt och vi släppte i febru-
ari spelet Medallion Megaways™ på Relax Gamings plattform, 
något som blev mycket lyckat och starkt bidragande till spelin-
täkterna under perioden. Vi har även utökat vår totala räckvidd 
genom giganter som Entain, Gamesys och Veikkaus, som på-
börjat lansering av Fantasma Games spelportfölj. Samarbeten 
med dessa ledande aktörer har bidragit med helt nya spelare 
som förväntas generera intäkter under lång tid framöver.  

Vi genomförde en lyckad exklusiv lansering av spelet Alice 
in Adventureland med Paddy Power och Betfair under mars. 
Lanseringen togs emot positivt av både spelare och bolag, 
som beslutade att lansera ytterligare fyra av våra spel under 
april månad. Genom dessa lyckade lanseringar och samar-
beten visar vi gång på gång att våra spel är uppskattade, 
samtidigt som den medförda exponeringen stärker varumär-
ket ytterligare. 

Wiener Games, vilka förvärvades under år 2021, rapporterade 
ett starkt kvartal om 1,9 MSEK i nettoomsättning, resulteran-
de i bolagets bästa kvartal någonsin. Resultatet har uppnåtts 
genom hårt arbete och genom att nyttja synergieffekter inom 
spelutveckling, som vi vidare anser kommer bidra positivt till 
både koncernens och Wiener Games framtida utveckling. 
Wiener Games förstår samt utvecklas med marknaden och 
har under kvartalet påbörjat ett stort NFT-projekt, vilket kom-
mer säkerställa löpande intäkter under helåret 2022. Utöver 
detta har bolaget flera pågående utvecklingsprojekt, vilka vi 
har stora förhoppningar på skall leverera ytterligare kassaflö-
de och tillväxt framgent.

Nya marknader med stora möjligheter framöver
Vi tar nu fortsatt stora steg mot stora spelmarknader under 
2022, där vi redan tagit oss in på den viktiga amerikanska 
marknaden via den ledande aktören BetMGM, och ser fortsatt 
möjligheter att ta marknadsandelar i Italien, Grekland, Colom-
bia och reglerade provinser i Kanada. 

Under kvartalet så har Fantasma Games lanserat två spel 
i Spanien och Nederländerna, vilket är ett första steg mot ett 
flertal nya marknader, såsom USA, Kanada och Italien, under 
2022. Genom dessa samarbeten har vi stora förhoppningar 
på att leverera hela vår uppskattade spelportfölj till nyckelope-
ratörer under 2022. Våra distributionspartners, Relax Gaming 
och Scientific Games, har nu bevisat att de ökar vår räckvidd 
genom nya marknader samt nya operatörer. Koncernens mål 
ligger fast i att nå 250 kvalitativa operatörer till innan utgången 
av 2023, vilket jag känner mig trygg i att kunna konstatera att 
vi är på god väg att nå.

Vår strategi för fortsatt tillväxt fokuseras just nu primärt på 
lansering av spel i USA och Italien för att fortsätta ta viktiga 
marknadsandelar. I USA lanseras spelen exklusivt med en utav 
det största operatörerna, BetMGM, vilka är exklusiva under fyra 
veckor och är sedan redo att lanseras till andra ledande ope-
ratörer i de reglerade staterna i USA. I Italien sker nu lansering 
genom en exklusiv lansering med en av de ledande operatö-
rerna, Poker Stars. 

Att ledande aktörer i USA och Italien önskar lansera våra spel 
exklusivt är ett bevis på att våra spel håller världsklass och 
att de förväntas leverera gentemot marknadens efterfrågan. 
Sammantaget ser vi stora möjligheter till att både stärka Fan-
tasma Games varumärke och fortsätta på vår tillväxtresa där-
igenom. 

Förutsättningar för ett fortsatt år av tillväxt och 
skalbarhet
Vi har under andra kvartalet fortsatt visa på fortsatt tillväxt, 
efter ett starkt momentum från början av året, med att göra 
vår bästa månad hittills under april om 30 miljoner kronor i 
spelbehållning, jämfört med tidigare rekord från januari om 15 
miljoner kronor. 

Vi kommer att inom kort lansera två nya spel, utöver lanse-
ringarna av befintliga spel på nya marknader, samt hålla en 
hög takt i spelproduktionen för lanseringar därefter, vilka vi har 
stora förhoppningar för att komma bidra till ytterligare stark 
tillväxt.  

Vi har redan levererat rekord på befintliga marknader, och nu 
tar vi steget in på den absolut viktigaste marknaden, USA, med 
en världsledande partner. USA är en marknad med stark till-
växt där Scientific Games, vår distributionspartner, är ledande 
och har alla tillgängliga operatörer kopplade till sin plattform. 
Vi strävar hela tiden att skapa ännu bättre, och fler spel, något 
som är möjligt genom den stabila grund vi nu har och med ett 
team i världsklass. Vi står redo att fortsätta bevisa skalbarhe-
ten i vår affärsmodell och leverera fortsatta resultat i samband 
med vår fortsatta expansion på den globala marknaden.

 Fredrik Johansson 
 VD och medgrundare

KVARTALET I KORTHET
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Under första kvartalet 2022
• Fantasma Games först ut på helt ny streamingplattform

• Nya operatörer ger intäktsrekord för Fantasma Games

• Fantasma Games lanserar spelportfölj för social gaming med en av de 
snabbast växande aktörerna på marknaden

Efter periodens utgång
• Fantasma Games expanderar till USA med BetMGM

• Fantasma Games slår nya rekord i april

• Fredrik Johansson tar över som VD i Fantasma Games 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

Fantasma Games  
lanserar spelportfölj för 

social gaming med en 
av de snabbast växande 

aktörerna på marknaden

Fantasma Games slår 
nya rekord i april
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SPELÖVERSIKT

Spelomsättning
Det yttersta måttet på populariteten i Fantasma Games 
spel är den totala spelomsättningen, eftersom det visar 
de totala insatserna i bolagets egna produkter. Under det 
första kvartalet 2022 uppgick spelomsättningen till 1 056 
(657) miljoner kronor, vilket är en ökning om 61 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år. 
 
Spelbehållning och spelmarginal
Spelbehållningen, det vill säga återstoden efter utbetalda 
vinster till kunderna, är det belopp som ligger till grund 
för Fantasma Games intäkter kopplade till de egna spe-
len. Under kvartalet uppgick spelbehållningen till 38 (20) 
miljoner kronor, motsvarande en ökning om 88 procent 
jämfört med samma period föregående år. Att ökningen 
var högre i spelbehållning än i spelomsättningen förklarar 
delvis av att spelmarginalen var bättre under perioden; 3,6 
(3,1) procent, vilket är hela 0,5 procentenheter högre än 
motsvarande period föregående år. 

Spelbehållning – underliggande tillväxt
Den så kallade long-tail spelbehållningen (spelbehållning 
från spel äldre än 6 månader) fortsätter att växa som an-
del av total spelbehållning, och utgjorde under kvartalet 
73% av den totala spelbehållningen. Denna tillväxt utgör 
grunden i bolagets förmåga att över tid öka intäkterna 
från de egna spelen. 

Variationer mellan kvartalen är helt naturligt och beror 
framför allt på hur många spel vi lanserar under perioden 
(eftersom en stor del av intäkterna uppstår tidigt, i sam-
band med att spelen släpps).
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Intäkter
I syfte att tydligare åskådliggöra de kostnader som är direkt hänförliga till 
generering av koncernens intäkter särredovisas sedan fjärde kvartalet 2021 
kostnad sålda tjänster som avdrag på nettoomsättningen vilket resulterar i 
så kallad ”spelintäkt”. Jämförelsen anses av Fantasma Games vara adek-
vat eftersom spelintäkten motsvarar tidigare rapporterad nettoomsättning i 
Fantasma Games. Motsvarande justeringar har för moderbolaget hanterats i 
jämförande period. Tidigare kommunicerade spelintäkter är numera ersatt av 
begreppet spelbehållning. Totalt redovisad spelintäkt för kvartalet uppgick till 
4,1 (1,1) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 279% procent.

Kostnader och lönsamhet
Under kvartalet uppgick Fantasma Games kostnader för sålda tjänster till -744 
(0) tusen kronor. Övriga externa kostnader under perioden uppgick till -2,1 (-1,0) 
miljoner kronor, personalkostnaderna till -4,1 (-2,2) miljoner kronor, av- och 
nedskrivningar till -1,8 (-0,4) miljoner kronor och övriga rörelsekostnader till -23 
(-9) tusen kronor.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 5,7 miljoner kronor vid periodens utgång. 
I maj 2022 inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner som utfärdades 
i samband med börsnoteringen 2021. Baserat på bolagets volymviktade ak-
tiekurs under mätperioden, gör bolaget bedömningen att dessa optioner att 
inbringa cirka 5 miljoner kronor före kostnader. Bolaget gör bedömningen att 
dess nuvarande likviditet inklusive planerad kapitalanskaffning är tillräcklig för 
att finansiera de planer som finns för nästkommande 12 månader.

FINANSIELL ÖVERSIKT

279%
ökad spelintäkt
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FINANSIELL RAPPORTERING

Koncernens resultaträkning i sammandrag

(TSEK) Q1 2022 
jan-mar

Q1 2021 
jan-mar

FY 2021 
jan-dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 809 1 072 7 772

Aktiverat arbete för egen räkning 1 563 1 418 6 164

Övriga intäkter 0 7 40

Summa rörelsens intäkter 6 372 2 497 13 976

Rörelsens kostnader

Kostnader sålda tjänster -744 0 -1 672

Övriga externa kostnader -2 110 -953 -6 214

Personalkostnader -4 070 -2 191 -10 684

Av- och nedskrivningar -1 827 -381 -2 573

Övriga rörelsekostnader -23 -9 -71

Summa rörelsens kostnader -8 773 -3 533 -21 215

Rörelseresultat -2 401 -1 036 -7 238

Finansiella poster 0 0 10

Resultat efter finansiella kostnader -2 401 -1 036 -7 228

Skatt på periodens resultat 0 0 -223

Periodens resultat -2 401 -1 036 -7 451

En konsekvens av att dotterbolaget Fantasma Games Incentive AB bildades och Wiener Games OOD förvärvades under 
det fjärde kvartalet 2021, är att Fantasma Games har blivit en koncern och följaktligen presenterar siffror på koncern-
nivå. Det innebär att jämförelsesiffror för koncernen per första kvartalet 2022 avser moderbolagets verksamhet i vilket 
bolagets samtliga verksamhet bedrevs innan dess att koncernen bildades.
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Koncernens balansräkning i sammandrag

(TSEK) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 30 025 6 048 30 276

Materiella anläggningstillgångar 8 0 8

Finansiella anläggningstillgångar 252 11 250

Summa anläggningstillgångar 30 285 6 059 30 534

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 4 372 1 253 3 724

Kassa och bank 5 743 17 301 8 105

Summa omsättningstillgångar 10 114 18 555 11 829

Totala tillgångar 40 400 24 613 42 363

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 759 689 759

Övrigt tillskjutet kapital 44 260 34 124 44 083

Annat eget kapital inkl årets resultat -24 286 -15 468 -21 739

Summa eget kapital 20 732 19 344 23 103

Långfristiga skulder

Övriga skulder 15 206 0 15 344

Summa långfristiga skulder 15 206 0 15 344

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 700 1 740 376

Övriga kortfristiga skulder 3 761 3 529 3 540

Summa kortfristiga skulder 4 461 5 269 3 916

Totalt eget kapital och skulder 40 400 24 613 42 363
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

(TSEK) Q1 2022 
jan-mar

Q1 2021 
jan-mar

FY 2021 
jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter avskrivningar -2 401 -1 036 -7 238

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 827 381 2 573

Erlagd ränta 0 0 -117

Betald skatt -10 0 -72

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-584 -656 -4 854

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar -626 -419 -601

Ökning/minskning av rörelseskulder 552 2 269 1 014

Kassaflöde från den löpande verksamheten -658 1 194 -4 442

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 563 -1 432 -6 197

Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 9 -6 429

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 563 -1 423 -12 627

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 17 271 24 913

Amortering av lån -141 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -141 17 271 24 913

Periodens kassaflöde -2 362 17 042 7 845

Likvida medel vid periodens början 8 105 260 260

Likvida medel vid periodens slut 5 743 17 301 8 105
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Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag

(TSEK) Aktiekapital Fond för  
utvecklings-

avgifter

Överkurs fond Övrigt fritt 
eget kapital

S:A eget 
kapital

Vid periodens början 2022-01-01 759 8 521 44 260 -30 436 23 103

Omföring utvecklingsfond 755 -755 0

Omräkningsdifferens 30 30

Periodens resultat -2 401 -2 401

Vid periodens slut 2022-03-31 759 9 276 44 260 -33 562 20 732

Vid periodens slut 2021-12-31 759 -8 521 44 083 -13 218 23 103

(TSEK) Aktiekapital Fond för  
utvecklings-

avgifter

Överkurs fond Övrigt fritt 
eget kapital

S:A eget 
kapital

Vid periodens början 2021-01-01 103 4 996 17 528 -19 017 3 610

Föregående års resultat -563 -563

Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma 563 563

Aktiverade utvecklingsavgifter 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 2021-03-31 689 5 623 34 124 -21 091 19 344
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(TSEK) Q1 2022 
jan-mar

Q1 2021 
jan-mar

FY 2021 
jan-dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 880 1 072 7 092

Aktiverat arbete för egen räkning 1 563 1 418 6 164

Övriga intäkter 0 7 41

Summa rörelsens intäkter 4 443 2 497 13 297

Rörelsens kostnader

Kostnader sålda tjänster -744 0 -1 672

Övriga externa kostnader -1 916 -953 -6 233

Personalkostnader -2 710 -2 191 -9 869

Av- och nedskrivningar -810 -381 -2 233

Övriga rörelsekostnader -20 -9 -71

Summa rörelsens kostnader -6 199 -3 533 -20 078

Rörelseresultat -1 756 -1 036 -6 782

Finansiella poster 0 0 17

Resultat efter finansiella kostnader -1 756 -1 036 -6 765

Skatt på periodens resultat 0 0 0

Periodens resultat -1 756 -1 036 -6 765
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(TSEK) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 714 6 048 8 960

Finansiella anläggningstillgångar 24 282 11 24 282

Summa anläggningstillgångar 33 996 6 059 33 242

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 1 515 1 253 1 255

Kassa och bank 5 569 17 301 7 981

Summa omsättningstillgångar 7 084 18 555 9 236

Totala tillgångar 41 080 24 613 42 478

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 759 689 759

Fond för utvecklingsutgifter 9 276 5 623 8 521

Överkursfond 44 269 34 124 44 269

Balanserat res. inkl. periodens res. -32 229 -21 091 -29 717

Summa eget kapital 22 075 19 344 23 831

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 15 111 0 15 111

Summa kortfristiga skulder 15 111 15 111

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 693 1 740 438

Övriga kortfristiga skulder 3 201 3 529 3 098

Summa kortfristiga skulder 3 894 5 269 3 536

Totalt eget kapital och skulder 41 080 24 613 42 478
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Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

(TSEK) Q1 2022 
jan-mar

Q1 2021 
jan-mar

FY 2021 
jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter avskrivningar -1 756 -1 036 -6 782

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 811 381 2 232

Erlagd ränta 0 0 -110

Betald skatt -74 0 -58

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-1 019 -656 -4 717

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av rörelsefordringar -259 -419 -232

Ökning/minskning av rörelseskulder 430 2 269 990

Kassaflöde från den löpande verksamheten -849 1 194 -3 960

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 563 -1 432 -6 197

Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 9 -6 888

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 563 -1 423 -13 085

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 17 271 24 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 17 271 24 766

Periodens kassaflöde -2 412 17 042 7 721

Likvida medel vid periodens början 7 981 260 260

Likvida medel vid periodens slut 5 569 17 301 7 981
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Moderbolagets förändring i eget kapital i sammandrag

(TSEK) Aktiekapital Fond för 
utvecklings- 

avgifter

Överkurs- 
fond

Övrigt fritt 
eget kapital

S:A eget 
kapital

Vid periodens början 2022-01-01 759 8 521 44 269 -29 717 23 831

Omföring utvecklingsfond 755 -755 0

Periodens resultat -1 756 -1 756

Vid periodens slut 2022-03-31 759 9 276 44 269 -32 229 22 075

(TSEK) Aktiekapital Fond för 
utvecklings- 

avgifter

Överkurs-
fond

Övrigt fritt 
eget kapital

S:A eget 
kapital

Vid periodens början 2021-01-01 103 4 996 17 528 -19 017 3 610

Föregående års resultat -563 -563

Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma 563 563

Aktiverade utvecklingsavgifter 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 2021-03-31 689 5 623 34 124 -21 091 19 344
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Redovisningsprinciper
Fantasma Games AB:s årsredovisning och koncernredo-
visning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3). 

Under 2021 gjordes en justering för klassificeringen av 
intäkterna, se nedan för mer information. Redovisnings-
principerna är för övrigt oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

Koncernredovisning
Fantasma Games AB upprättade koncernredovisning för 
första gången per bokslutet 2021-12-31. Under sista kvar-
talet 2021 förvärvades Wiener Games OOD och dotterbo-
laget Fantasma Games Incentives bilades. I och med det-
ta uppstod koncernen varför jämförelsesiffror redogör för 
moderbolagets verksamhet, i vilken koncernens samtliga 
verksamhet bedrevs innan dess att koncernen bildades. 
Dotterbolagen 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.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämman-
de inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder 
värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstid-
punkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotill-
gångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av 
mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara net-
totillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet 
inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt 
till anskaffningsvärdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin 
helhet.

Dotterbolag i andra länder upprättar sin årsredovisning i 
utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i 
dessa företags balans- och resultaträkningar till balans-
dagskurs respektive avistakurs för den dag respektive 
affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som 
uppkommer redovisas i ackumulerade valutakursdifferen-
ser i koncernens eget kapital.

Utländska valutor
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transak-
tionsdagens avistakurs. 

Beträffande värdering av transaktioner och balansposter 
när valutasäkring tillämpas, se avsnittet om finansiella in-
strument, underrubriken dokumenterade säkringar av fi-
nansiella skulder i utländsk valuta (säkringsredovisning).

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
mervärdeskatt, rabatter och liknande avdrag. Intäkter från 
royalties periodiseras i enlighet med den aktuella överens-
kommelsens ekonomiska innebörd. Royalties baseras på 
utfall av försäljning och redovisas i enlighet med villkoren i 
den underliggande överenskommelsen.

Under kvartalet har en justering gjorts i klassificeringen 
av intäkterna. Förändringen innebär att intäkterna redovi-
sas före avdrag för bolagets försäljningskostnader och att 
dessa redovisas som en separat post. Motsvarande juste-
ringar har hanterats i jämförande period 2020.

Bolagets uppfattning är att justeringen av intäkterna ger 
en bättre bild av bolagets redovisning.

Närståendetransaktioner
Under perioden har bolaget tagit hjälp av styrelseleda-
mot Christina Andersson via Gidde AB avseende löpan-
de IR-arbete. Det totala beloppet uppgår till 130 tusen kr 
(ex moms). I tillägg har även hyra för Fantasma lokaler i 
Stockholm erlagts till, av VD Fredrik Johansson kontrolle-
rat bolag, CF Digital Developments AB motsvarande ett 
belopp om 35 tusen kronor per månad (ex moms).

Finansiell kalender
Fantasma Games avser att under året publicera finansiel-
la rapporter enligt nedan:
– Delårsrapport april – juni 2022; 10 augusti 2022
– Delårsrapport juli – september 2022; 9 november 2022

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisorer. Styrelsen och verkställande direktö-
ren försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande över-
sikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
bolaget står inför.

Stockholm, 2022-05-11
Fredrik Johansson, verkställande direktör
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För ytterligare information kontakta Fredrik Johansson, 
VD, 073-023 23 29, fredrik@fantasmagames.com. Fantas-
ma 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 marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggöran-
de den 11 maj 2022 kl. 8:30 CET.

Information om Nasdaq First North Growth 
Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-
marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet 
om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som 
implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, 
Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nas-
daq-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 definierad 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 efter-
levs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om uppta-
gande 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


