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FÖRSTA KVARTALET 2021

• FÖRVÄRV av Amgo bolagen
• NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 8 459 (675) Tkr. 
• RÖRELSERESULTATET (EBITDA) uppgick till –1 051 (–460) Tkr. 
• RESULTATET EFTER SKATT uppgick till –3 898 (–854) Tkr. 
• RESULTATET PER AKTIE uppgick till –0,02 (–0,01) kronor. 
• LIKVIDA MEDEL uppgår per 31 mars 2021 till 1 036 (53) Tkr.
• KONCERNENS EGNA KAPITAL uppgick till 57 510 (8 842) Tkr.

• SOLIDITETEN uppgick till 63 (69) procent. 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• Styrelsen avser att genomföra notering på ny handelsplattform. 

VD-KOMMENTAR

Verksamheten under första kvartalet 2021 har gått på högtryck både MillionMind och de förvärvade AMGO bolagen. Arbetet 
med att notera moderbolaget på en ny lista pågår intensivt tillsammans med bolagets finansiella och juridiska rådgivare.  

MILLIONMIND visar under kvartalet fortsatt god tillväxt en ökning med drygt 20 procent jämfört med samma period i fjol. Under 
kvartalet har flera nyckelrekryteringar genomförts och bolaget har aldrig varit så väl rustat som nu, jag har stora förväntningar 
på en kraftig tillväxt under året.

Bland nya kunder kan nämnas Arvid Nordquist, Axfood, Beijer Bygg, Bonnier Bokklubbar, DHL, Focus, Göteborg Universitet, 
IG Europe, Smålandsposten, Telge Energi, Tåg i Bergslagen och Väla köpcentrum. Glädjande är också att våra gamla kunder 
valt att fortsätta med vår tjänst och även många gånger öka sitt engagemang.  

AMGO IGAMING
Under kvartalet har en fortsatt effektivisering av verksamheten genomförts. Ett betydande arbete har också gjorts för att stärka 
compliance och regelefterlevnad vilket är av yttersta vikt inom denna verksamhet. Nya dotterbolag med spellicens på Curacao 
har startats och nya spel kommer att lanseras under juni månad. Vi ser med stor tillförsikt på utvecklingen inom AMGO bolagen 
under resten av året. 
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FINANSIELL INFORMATION

FÖRSTA KVARTALET
Intäkterna uppgick till 8 459 (675) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –1 051 
(–460) Tkr. Resultatet har belastats med kostnader för etablering av bolag på Curacao, Malta och Cypern samt nya spel-
licenser. Avskrivningarna uppgick till 2 775 (992) Tkr, ökningen avser i sin helhet avskrivningar av immateriella övervärden 
för förvärvet av Amgo bolagen. Resultatet efter skatt uppgick till –3 898 (–858) Tkr. 

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 69,8 (0,4) Mkr, varav 69,5 Mkr avser förvärvet av AMGO Igam-
ing och 0,3 (0,4) Mkr avser investeringar i MillionMinds quiz plattform. Förvärvet av AMGO iGaming bolagen betalats med 
102 270 119 nyemitterade aktier. Dessutom erhåller säljaren två konvertibla skuldebrev om 21,2 respektive 13,7 Mkr som 
löper på 12 respektive 36 månader. Lånet löper utan ränta och kan bara konverteras till aktier. Disponibla likvida medel 
uppgick per den 31 mars 2021 till 1 036 (53) Tkr. Koncernens soliditet var 31 mars 2021 60 (69) procent.

MODERBOLAGET
Moderbolagets intäkter uppgick till 68 (68) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –296
(–129) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –296 (–130) Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 49 216 (0) Tkr 
och avser i sin helhet förvärvet av Amgo iGaming bolagen. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2021 till 23 
731 (13 327) Tkr och soliditeten uppgick till 37 (81) procent.

ANTAL AKTIER
Antalet aktier uppgår efter förvärvet av AMGO-bolagen till 193 374 939.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Tidpunkter och övrig information om den nya noteringen kommer att samordnas med marknadsplatsen och kommuniceras 
separat.
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Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. 
årsredovisningslagen (1995:1554) 
 

 

Inledning 

Jag  har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för QP Games AB (publ) per 31 
mars 2021 och perioden Q1 . Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att 
uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Jag  har utfört min översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand 
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas 
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag 
blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en 
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger 
mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 24 juni 2021  
 
 
 
Stefan Persson 
Auktoriserad revisor 
 

Comfact Signature Referensnummer: 1132131



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning  8 459 675 2 833

Övriga rörelsekostnader  –7 697 –494 –2 146

Personalkostnader  –1 813 –641 –2 887

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  –1 051 –460 –2 200

Avskrivningar och nedskrivningar  –2 776 –392 –995

Rörelseresultat  –3 827 –852 –3 195

Summa finansnetto  –71 –6 25

Resultat efter finansiella poster  –3 898 –858 –3 170

Betald Skatt  - - -

Periodens resultat  –3 898 –858 –3 170

Resultat per aktie1)   –0,02 –0,01 –0,04

Resultat per aktie efter utspädning1)   –0,02 –0,01 –0,04

Genomsnittligt antal aktier  193 374 939 73 447 309 86 690 442

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning  462 208 510 73 447 309 86 690 442 

1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR  jan-mars jan-mars helår

(Tkr)  2021 2020 2020

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 71 421 11 072 3 074

Kortfristiga fordringar 12 155 1 669 8 611

Likvida medel 1 036 53 194

SUMMA TILLGÅNGAR 84 612 12 794 11 879

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 50 861 8 841 6 547

Kortfristiga skulder 33 751 3 953 5 332

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 84 612 12 794 11 879

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR 

(Tkr)  2020-03-31 2020-03-31 2020-12-31



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Nettoomsättning   68 68 335

Övriga rörelsekostnader   –199 –142 –1 254

Personalkostnader   –165 –55 –351

Rörelseresultat   –296 –129 –1 270

Summa finansnetto   - –1 51

Resultat efter finansiella poster   –296 –130 –1 219

Lämnat koncernbidrag   - - –1 500

Betald Skatt   - - -

Periodens resultat   –296 –130 –2 719

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 54 777 13 534 5 561

Kortfristiga fordringar 8 741 2 860 9 519

Likvida medel 10 30 63

SUMMA TILLGÅNGAR 63 528 16 424 15 143

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23 731 13 327 10 731

Konvertibelt lån 34 948 - -

Kortfristiga skulder 4 849 3 097 4 412

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 63 528 16 424 15 143

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR   jan-mars jan-mars helår

(Tkr)   2021 2020 2020

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR 

(Tkr) 2021-03-31 2020-03-31 2019-12-31


