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NYCKELTAL, MKR
Jul-Sep

2018
Jul-Sep

2017 Δ
Jan-Sep

2018
Jan-Sep

2017 Δ
Helår
2017

Intäkter 253,1 131,4 93% 679,5 283,4 140% 458,0

Bruttoresultat 163,3 77,2 112% 410,6 161,0 155% 267,2

Bruttomarginal 65% 59% - 60% 57% - 58%

Rörelseresultat 60,3 42,1 43% 130,6 80,0 63% 122,0

Rörelsemarginal 24% 32% - 19% 28% - 27%

Resultat efter skatt 54,3 37,0 47% 109,0 70,4 55% 108,3

Resultat per aktie, kr 1,33 0,96 39% 2,70 1,82 48% 2,78

Operativt kassaflöde 59,8 60,8 -2% 154,1 73,3 110% 124,3

Övriga väsentliga händelser under kvartalet 

• Styrelsen har utsett Joacim Möller till ny VD och koncernchef från 14 augusti. 

• Dotterbolaget SafeEnt Ltd, Malta, har blivit beviljad en estnisk spellicens. 

• Global Gaming lämnat in ansökan om svensk spellicens 1 augusti. 

• Koncernen har skrivit ett avtal med sportbetting-leverantören Kambi.

Händelser efter periodens slut 
• Koncernen har besultat att avsluta sin Whitelabel-verksamhet.

Kvartal 3, juli - september 2018

• Intäkterna ökade med 93 procent och upp-
gick till 253,1 (131,4) mkr.

• Rörelseresultatet ökade till 60,3 (42,1) mkr.

• Resultatet efter skatt förbättrades till 54,3 
(37,0) mkr, motsvarande 1,33 (0,96) kr 
per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 59,8 
(60,8) mkr.

Delårsperioden, januari - september 2018 
• Intäkterna ökade till 679,5 (283,4) mkr, motsva-

rande en tillväxt med 140 procent.

• Rörelseresultat uppgick till 130,6 (80,0) mkr, 
vilket motsvarar en ökning med 63 procent.

• Resultatet efter skatt blev 109,0 (70,4) mkr, 
motsvarande 2,70 (1,82) kr per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 154,1 
(73,3) mkr.
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En bekräftelse av vår fantastis-
ka tillväxtresa var att vi den 14 
november placerades som 
Sveriges snabbast växan-
de teknikbolag på Deloittes 
Sweden Technology Fast 50 
lista. Ytterligare ett bevis på 
att vårt PayNPlay-koncept, 

som nu på allvar fått fäste både 
i branschen och hos lagstiftaren, 

skapat en ny standard. 
 

För Ninja Casino ökade spelintäkterna med 11 
procent (NGR) jämfört med årets andra kvar-
tal och deponeringarna ökade med 9 procent 
under samma period. Ninja Casino bidrog till 91 
procent av koncernens intäkter under kvartalet. 
Mobilanvändningen för Ninja Casino har alltid 
varit hög och fortsätter att vara det. Under det 
tredje kvartalet ökade mobilspel ytterligare till 75 
procent.
 
Även under det tredje kvartalet såg vi resultatet 
av omförhandlade avtal med våra leverantörer 
och vi förväntar oss av den anledningen ytterli-
gare förbättrad bruttomarginal under kommande 
kvartal. Vi har nu även ett nytt avtal på plats för 
betalningslösningen. Då vår affärsmodell bygger 
på ett mycket stort antal transaktioner så är vår 
förmodan att det nya avtalet kommer att ge oss 
en större effekt än om vi vore ett traditionellt 
online-casino. 
 
Vi har också tagit det strategiska beslutet att helt 
fokusera våra resurser på den mer lönsamma 

B2C-verksamheten. Det innebär att den avtrapp-
ning av Whitelabel-verksamheten som vi under 
året påbörjat kommer fortsätta enligt plan och 
att vi inte sjösätter ett nytt erbjudande som vi 
från början planerat. 
 
Under hösten har vårt arbete med vår nya platt-
form framskridit med oförminskad kraft och vi 
kommer att på den lansera Ninja Casino i Estland. 
Vi ser fram emot att arbeta med vårt framgångs-
rika koncept på en reglerad marknad som vi ser 
potential i. Vår nya front end-plattform kommer 
dessutom att hålla oss i den tekniska framkanten 
under en avsevärd tid framöver.
 
Vad gäller ansökningsprocessen för en svensk 
spellicens så fortskrider det arbetet och vi har en 
bra dialog med Lotteriinspektionen. Vi ser därför 
med tillförsikt fram emot ett positivt besked.
 
Trots minskad marknadssatsning under tredje 
kvartalet befäste Ninja Casino sin position som 
ett av Sveriges starkaste varumärken. När vi nu 
under branschens starkaste period något ökar 
våra marknadsinsatser igen är jag övertygad om 
att fjärde kvartalet kommer att bli ytterligare ett 
kvartal med tillväxt för Ninja Casino.

             Joacim Möller
 VD och koncernchef

VDs ord

Under det tredje kvartalet ökade våra intäkter med 93 procent jäm-
fört med motsvarande kvartal föregående år och jämfört med fö-
regående kvartal var tillväxten 11 procent. En imponerande tillväxt 
mot bakgrund av den kraftigt ökade konkurrensen på den svenska 
marknaden och med tanke på att vi under kvartalets senare del 
dragit ned marknadsföringen något på Ninja Casino. 

Åttonde kvartalet i rad med tillväxt
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Om Global Gaming
Koncernens verksamhet är inriktad på utveckling 
och tillhandahållande av spel på internet, huvud-
sakligen kasino. 

Bolagets egenutvecklade plattform används för 
att leverera speltjänster främst till egna varu-
märken (B2C). Plattformen hanterar betalningar, 
kundinformation, transaktioner och spelutbud. 
Global Gaming har som målsättning att leve-
rera innovativa och säkra speltjänster och har, 
utöver det som i branschen anses vara standard 
för ansvarsfullt spelande (såsom möjlighet för 
slutkunden att begränsa sina insättningar/uttag 
och nivåer) även utvecklat konceptet ”PayNPlay” 
som bygger på att själva registreringen sker 
med hjälp av eID i det lokala landet. En säker-
ställd identitet innan någon transaktion (insätt-
ning eller spel) sker innebär att inga underåriga 
spelare kan förekomma och garanterar också att 
en identitet som tidigare blockerats på grund av 
spelmissbruk, inte kan häva denna spärr genom 
att enkelt skapa ett nytt konto. 

Utöver varumärken på den egna plattformen, 
driver och marknadsför Global Gaming ett antal 
varumärken på en plattform från Aspire Global. 

Global Gamings aktie är sedan 19 oktober 2017 
listad för handel på Nasdaq First North under 
kortnamnet GLOBAL. 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer om koncernen på globalgaming.com

Koncernens intäkter
och resultat 
INTÄKTER
Intäkterna under kvartalet uppgick till 253,1 
(131,4) mkr, en ökning med 93 procent och under 
delårsperioden ökade intäkterna med 140 pro-
cent till 679,5 (283,4) mkr. Den fortsatta tillväx-
ten var huvudsakligen en effekt av framgången 
för Ninja Casino i Norden, vars spelintäkter 

(NGR) växte med 11 procent ifrån kvartal 2 2018. 
Ninja Casino stod för 91 procent av koncernens 
intäkter under kvartalet. Av antalet kunder på 
Ninja Casino under kvartalet, spelade 75 procent 
via mobilen och 73 procent under hela delårspe-
rioden. 

BRUTTOMARGINAL
Koncernens bruttomarginal har ökat till 65 (59) 
procent under kvartalet och uppgick till 60 (57) 
procent för hela delårsperioden. Jämfört med 
föregående kvartal ökade bruttomarginalen med 
fem procentenheter. 

Global Gaming har framgångsrikt omförhandlat 
avtal med leverantörer av både spel och betal-
ningslösningar. PayNPlay-konceptet innebär i sig 
fler transaktioner som gör att kostnaderna för 
betalningar är högre än vid spel på traditionella 
spelsajter. Bolaget förväntar sig att procentuella 
kostnader för dessa tjänster ska fortsätta sjunka 
under kommande kvartal genom ökade volymer 
och nya avtal.  

Under kvartalet har Ninja Casino använt sig 
av resultatbaserad marknadsföring, så kall-
lat affiliates. Dessa kostnader redovisas under 
driftskostnader i spelverksamhet och påverkar 
därmed bruttomarginalen. Ninja Casino har 
under kvartalet främst använt sig av CPA (Cost 
Per Acquisition, betalning per levererad kund) 
där ett fast överenskommet pris betalas direkt i 
samband med att en spelare deponerar. CPA ger 
inga mer förpliktelser till affiliatepartners vilket 
annars är vanligt förekommande i branschen. 
Det gör kostnadsmassan framtung i förhållande 
till de förväntade intäkterna. Global Gaming har 
sedan augusti även börjat använda sig av in-
täktsdelning, sk. revenue share, för Ninja Casino 
med affiliates i begränsad skala. Under kvartalet 
har Global Gaming betalt 11,4 mkr för resultatba-
serad marknadsföring for Ninja Casino och för 
delårsperioden 36,8 mkr, varav 0,6 mkr under 
kvartalet avsåg intäktdelning. Kostnaderna för 
resultatbaserad marknadsföring har under kvar-
talet utgjort ca 5 procent av intäkterna. 
Bruttomarginalen förväntas fortsätta att stiga 
under kommande kvartal.
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MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER
Kostnaderna för marknadsföring uppgick under 
kvartalet till 68,6 (20,5) mkr och under hela del-
årsperioden till 200,7 (46,4) mkr. 

Ökningen var till största del hänförlig till fort-
satta marknadssatsningar på varumärket Ninja 
Casino och SpelLandet på den nordiska markna-
den. Marknadskampanjer har genomförts via TV, 
radio, digitala media men även via offline media. 

Marknadsföringskostnaderna har under kvar-
talet utgjort cirka 27 procent av intäkterna. 
Kostnadens andel av intäkterna kan variera kraf-
tigt över tid beroende på intensiteten i olika kam-
panjer och/eller lanseringar på nya marknader. 

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Övriga externa kostnader uppgick under kvar-
talet till 11,8 (4,8) mkr och under hela delårspe-
rioden till 29,1 (11,8) mkr. Kostnadsökningen är 
främst en effekt av uppskalning av koncernen för 
att säkerställa tillväxt och expansion. 

PERSONALKOSTNADER
Personalkostnader under kvartalet uppgick till 
21,2 (8,1) mkr och under delårsperioden uppgick 
kostnaderna till 51,4 (19,5) mkr. 

Medelantal anställda under delårsperioden var 
89 (36) och vid rapportperiodens slut uppgick 
antalet anställda till 117 (48). 

Global Gaming fortsätter att växa och öka antal 
anställda både i Sverige och utomlands under 
de kommande kvartalen. Störst fokus ligger på 
gruppens verksamhet på Malta som vid utgång-
en av kvartalet hade 49 anställda. Totalt beräk-
nas koncernen ha 140 anställda i slutet av 2018.

AKTIVERADE UTVECKLINGSUTGIFTER 
Aktiverade utvecklingsutgifter under kvartalet 
uppgick till 1,1 (0,0) mkr och för delårsperioden 
1,3 (0,0) mkr. Under kvartalet uppgick aktiverade 
utvecklingsutgifter till 5 procent av personalkost-
naderna. 

Aktiverade utvecklingsutgifter förväntas att öka 
under kommande kvartal. 

SKATT 
Skatten under kvartalet uppgick till 6,0 (5,1) mkr 
och under delårsperioden uppgick kostnaderna 
till 21,6 (9,6) mkr. Skatten på resultat före skatt i 
kvartalet uppgick till 10 (12) procent och i delårs-
perioden till 17 (12) procent. 

Under delårsperioden belastades resultatet med 
7,1 mkr i engångsskatt till följd av en koncernin-
tern transaktion där det svenska moderbolaget 
sålt immateriella rättigheter för teknik till ett av 
koncernens dotterbolag på Malta. 

RESULTAT 
Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick 
till 60,3 (42,1) mkr, och rörelseresultatet för 
hela delårsperioden ökade till 130,6 (80,0) mkr. 
Delårsperiodens rörelsemarginal uppgick till 19,2 
(28,2) procent. 

Kvartalets resultat före skatt uppgick till 60,3 
(42,1) mkr och resultatet efter skatt uppgick till 
54,3 (37,0) mkr, vilket motsvarar 1,33 (0,96) kro-
nor per aktie. För hela delårsperioden uppgick 
koncernens resultat före skatt till 130,6 (80,0) 
mkr och resultatet efter skatt uppgick till 109,0 
(70,4) mkr, motsvarande 2,70 (1,82) kronor per 
aktie.

Kassaflöde, investeringar 
och finansiell ställning
LIKVIDA MEDEL OCH KUNDBALANSER
Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut 
till 258,4 (81,6) mkr. Kortfristiga spelarskulder 
och jackpotskulder uppgick till 7,4 (4,7) mkr, 
medan kortfristiga fordringar på betalningsleve-
rantörer uppgick till 12,9 (20,5) mkr. 

KASSAFLÖDE
Kassaflöde från den löpande verksamheten upp-
gick under delårsperioden till 154,1 (73,3) mkr. 

FINANSIERING
Global Gaming har ett starkt kassaflöde från den 
löpande verksamheten och nyttjar ingen ränte-
bärande extern finansiering. Under delårsperio-
den genomfördes en mindre nyemission på 7,2 
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mkr till följd av att ett optionsprogram från 2016 
löpte ut och alla aktier tecknades.

Eget kapital
Eget kapital i koncernen uppgick per balans-
dagen till 296,6 (165,4) mkr, motsvarande 7,26 
(4,28) kronor per aktie. Under delårsperioden 
har koncernen delat ut 57,2 (5,8) mkr, motsva-
rande 1,40 (0,15) kronor per aktie. 

Bolaget tillfördes 7,2 mkr i en nyemission som 
genomfördes i mars där optionsinnehavarna i 
optionsprogram 2016/2018 (dåvarande CEO, 
CFO och CMO) valt att teckna samtliga aktier. 
Bolagets aktieantal ökade med 1,2 miljoner aktier 
och aktiekapitalet ökade med 1,2 mkr. 

Personal i bolaget har köpt 650 000 teck-
ningsoptioner i programmet 2017/2020. 
Strikepriset är 25 kr per option. 

Övriga väsentliga 
händelser under kvartalet
Styrelsen har utsett Joacim Möller till ny VD och 
koncernchef från 14 augusti. 

Dotterbolaget SafeEnt Ltd, Malta, har blivit bevil-
jad en estnisk spellicens. 

Global Gaming har via dotterbolaget SafeEnt Ltd 
lämnat in ansökan om svensk spellicens 1 augusti. 

Koncernen har skrivit ett avtal med sportbetting 
leverantören Kambi och kommer därmed lansera 
vertikalen sportbetting.

Det har inte inträffat några övriga väsentliga 
händelser under kvartalet. 

Väsentliga händelser
efter periodens utgång
Koncernen har besultat att avsluta sin 
Whitelabel-verksamhet (B2B) för att kunna foku-
sera på egna varumärken (B2C).

Det har inte inträffat några andra väsentliga hän-
delser efter periodens utgång.

Moderbolaget
Moderbolaget Global Gaming 555 AB verksam-
het utgörs av management, konsultverksamhet 
inom IT och produktion. Intäkterna för perioden 
i moderbolaget uppgick till 63,9 (17,0) mkr och 
resultat efter skatt uppgick till 29,2 (-3,2) mkr. 
Likvida medel i moderbolaget vid periodens ut-
gång uppgick till 44,3 (51,3) mkr. 

Moderbolaget har under delårsperioden sålt 
immateriella teknikrättigheter, till ett dotterbolag 
på Malta, för 42 mkr.

Årsstämma 2019 
Årsstämma i Global Gaming kommer att hållas i 
Stockholm 16 maj 2019, (tid och plats meddelas 
senare).

Valberedning 
I enlighet med årsstämmans beslut den 16 maj 
2018 ska ledamöterna i Global Gamings valbe-
redning inför årsstämman 2018 utses av de vid 
utgången av september månad till röstetalet upp 
till tre största aktieägarna/ägargrupperna i bola-
get som önskar utse en representant. Därutöver 
ska valberedningen bestå av styrelseordföran-
den. Till valberedningen inför årsstämman i maj 
2019 har utsetts följande ledamöter: 

• Mika Leppänen, ordförande
• Ahti Tiainen 
• Peter Eidensjö, (styrelsens ordförande) 

Valberedningen representerar per 30 septem-
ber tillsammans cirka 28 procent av totalt anta-
let aktier och röster i bolaget. Valberedningens 
uppgift är att inför kommande årsstämma 2019 
framlägga förslag avseende antal styrelseleda-
möter som ska väljas av stämman, styrelsear-
voden, styrelsens sammansättning, styrelsens 
ordförande, val och arvodering av revisor samt 
ordförande på årsstämman. Vidare ska valbe-
redningen lämna förslag på ny instruktion för 
valberedningen till nästkommande årsstämma. 
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valbe-
redningen kan göra detta senast den 31 decem-
ber 2018 via e-post till valberedning@globalga-
ming.com eller per post under adress; Global 
Gaming 555 AB, Valberedning, Hästvägen 4E, 
212 35 Malmö.
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Aktier och aktieägare 
Aktien som noterades på First North den 19 
oktober handlas fortsatt flitigt och intresset från 
investerare fortsätter vara stort. Genomsnittlig 
omsättning från notering till och med 30 sep-
tember har varit 7,1 mkr per dag. 

Antalet aktier har varit oförändrat under kvarta-
let och på balansdagen uppgick det totala anta-
let utestående aktier och röster i Global Gaming 
555 AB till är 40 877 500.

Per den sista september 2018 var de tre största 
aktieägarna Mika Leppänen (genom förvaltare) 
med 16,2 procent, Ahti Tiainen (genom förvalta-
re) med 11,92 procent och Linde Invest APS (ge-
nom förvaltare) med 5,92 procent. Totalt hade 
bolaget 4 263 aktieägare per den 30 september 
2018.

Kommande 
rapporttillfällen 
Bokslutskommuniké 2018: 28 februari 2019

Årsredovisning 2018: 25 april 2019

Delårsrapport januari-mars 2019: 14 maj 2019

Årsstämma: 16 maj 2019

Delårsrapport januari-juni 2019: 15 augusti 2019

Delårsrapport januari-september 2019:
21 november 2019

Bokslutskommuniké 2019: 28 februari 2020

Malmö den 22 november 2018

Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Joacim Möller  
VD och koncernchef  
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Granskningsrapport
Global Gaming 555 AB, Org. nr 556721-0520

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen 
i sammandrag (delårsrapporten) för Global Gaming 555 AB per den 30 sep-
tember 2018 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningsla-
gen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på 
vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard 
on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell del-
årsinformation 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 öv-
rigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om 
alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revi-
sion 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 vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några om-
ständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt vä-
sentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Malmö den 22 november 2018

KPMG AB

Jonas Nihlberg
Auktoriserad revisor
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MKR
Jul-Sep

2018
Jul-Sep

2017
Jan-Sep

2018
Jan-Sep

2017
Helår
2017

Intäkter 253,1 131,4 679,5 283,4 458,0

Driftskostnader i spelverksamheten -89,8 -54,2 -268,9 -122,4 -190,8

Bruttoresultat  163,3 77,2 410,6 161,0 267,2

Marknadsföringskostnader -68,6 -20,5 -200,7 -46,4 -85,8

Övriga externa kostnader -11,8 -4,8 -29,1 -11,8 -22,3

Personalkostnader -21,2 -8,1 -51,4 -19,5 -28,9

Aktiverade utvecklingsutgifter 1,1 0,0 1,3 0,0 0,0

Avskrivningar  -0,3 -0,1 -0,6 -0,1 -0,3

Övriga rörelseintäkter/-kostnader -2,2 -1,6 0,5 -3,2 -7,9

Rörelsens kostnader -103,0 -35,1 -280,0 -81,0 -145,2

Rörelseresultat 60,3 42,1 130,6 80,0 122,0

Finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt 60,3 42,1 130,6 80,0 122,0

Skatt -6,0 -5,1 -21,6 -9,6 -13,7

Periodens resultat
(hänförligt till moderbolagets aktieägare)

54,3 37,0 109,0 70,4 108,3

   

Resultat per aktie     

Före utspädning (kronor) 1,33 0,96 2,70 1,82 2,78

Efter utspädning (kronor) 1,33 0,95 2,67 1,81 2,74

Bruttomarginal (procent) 64,5 58,8 60,4 56,8 58,3

Rörelsemarginal (procent) 23,8 32,0 19,2 28,2 26,6

MKR 
Jul-Sep

2018
Jul-Sep

2017
Jan-Sep

2018
Jan-Sep

2017
Helår
2017

Periodens resultat 54,3 37,0 109,0 70,4 108,3

Övrigt totalresultat 

Poster som har omförts eller kan omföras
till periodens resultat 
Valutakursdifferenser vid omräkning
utländska verksamheter -2,4 -1,2 8,0 -0,1 4,2

Övrigt totalresultat för perioden -2,4 -1,2 8,0 -0,1 4,2

Summa totalresultat för perioden 51,9 35,8 117,0 70,3 112,5

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Koncernens resultaträkningar i sammandrag
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MKR 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

Tillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 86,0 78,6 80,9

Materiella anläggningstillgångar 3,2 0,6 1,8

Uppskjutna skattefordringar 3,2 9,8 6,2

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,5 -

Summa anläggningstillgångar 92,4 89,5 88,9

Kortfristiga fordringar 28,8 33,5 32,1

Likvida medel  258,4 81,6 154,0

Summa omsättningstillgångar 287,2 115,1 186,1

Summa tillgångar 379,6 204,6 275,0

Eget kapital och skulder                                                  
Eget kapital                                                  296,6 165,4 229,6

Uppskjutna skatteskulder 0,9 2,3 0,9

Summa långfristiga skulder 0,9 2,3 0,9

Övriga kortfristiga skulder 82,1 36,9 44,5

Summa kortfristiga skulder 82,1 36,9 44,5

Summa eget kapital och skulder  379,6 204,6 275,0

MKR 
Jul-Sep

2018
Jul-Sep

2017
Jan-Sep

2018
Jan-Sep

2017
Helår
2017

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 60,3 42,1 130,6 80,0 122,0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,5 0,0 3,6 0,2 1,6

Betald skatt 2,7 0,0 -10,3 -1,0 -1,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

före förändringar av rörelsekapital 64,5 42,1 123,9 79,2 122,6

Förändringar i rörelsekapital -4,7 18,7 30,2 -5,9 1,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59,8 60,8 154,1 73,3 124,3

Investeringsverksamheten
Investeringar -1,7 0,0 -3,3 -0,4 -1,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,7 0,0 -3,3 -0,4 -1,8

Finansieringsverksamheten
Nyemission    - - 7,2 - 22,0

Utbetald utdelning - - -57,2 -5,8 -5,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 -50,0 -5,8 16,2

Förändring av likvida medel 58,1 60,8 100,8 67,1 138,7

Likvida medel vid periodens början 202,3 20,8 154,0 14,5 14,5

Kursdifferenser likvida medel -2,0 0,0 3,6 0,0 0,8

Likvida medel vid periodens slut 258,4 81,6 258,4 81,6 154,0

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag

Koncernens balansräkningar i sammandrag
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MKR 
Jul-Sep

2018
Jul-Sep

2017
Jan-Sep

2018
Jan-Sep

2017
Helår
2017

Ingående balans 244,7 129,6 229,6 100,9 100,9

Summa totalresultat för perioden 51,9 35,8 117,0 70,3 112,5

Förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner med bolagets ägare 51,9 35,8 117,0 70,3 112,5

Nyemission    - - 7,2 - 22,0

Erhållen premie teckningsoptioner  - 0,0 - 0,0 0,0

Utbetald utdelning - - -57,2 -5,8 -5,8

Eget kapital vid periodens slut
(hänförligt till moderbolagets aktieägare) 296,6 165,4 296,6 165,4 229,6

MKR 
Jan-Sep

2018
Jan-Sep

2017
Helår
2017

Intäkter 63,9 17,0 54,8
Rörelsens kostnader -26,4 -20,2 -31,8
Rörelseresultat 37,5 -3,2 23,0
Finansiella poster 0,0 0,0 39,4
Resultat före skatt 37,5 -3,2 62,4
Skatt -8,3 0,0 -5,1
Periodens resultat och totalresultat 29,2 -3,2 57,3

MKR 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 1,0 0,5 1,0

Finansiella anläggningstillgångar 52,7 62,9 57,3

Summa anläggningstillgångar 53,7 63,4 58,3

Kortfristiga fordringar 120,8 29,6 63,1

Likvida medel  44,3 51,3 117,9

Summa omsättningstillgångar 165,1 80,9 181,0

Summa tillgångar 218,8 144,3 239,3

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital 40,9 38,7 39,7
Fritt eget kapital 97,3 37,7 119,3
Summa eget kapital 138,2 76,4 159,0
Övriga kortfristiga skulder 80,6 67,9 80,3
Summa kortfristiga skulder 80,6 67,9 80,3
Summa eget kapital och skulder  218,8 144,3 239,3

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR, MKR 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2

Intäkter 253,1 227,8 198,6 174,6 131,4 97,7

Driftskostnader i spelverksamheten -89,8 -91,7 -87,4 -68,4 -54,2 -42,8

Bruttoresultat  163,3 136,1 111,2 106,2 77,2 54,9

Marknadsföringskostnader -68,6 -68,6 -63,5 -39,4 -20,5 -16,7

Övriga externa kostnader -11,8 -9,5 -7,8 -10,5 -4,8 -4,6

Personalkostnader -21,2 -17,7 -12,5 -9,4 -8,1 -6,3

Aktiverade utvecklingsutgifter 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar  -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,0

Övriga rörelseintäkter/-kostnader -2,2 0,7 2,0 -4,7 -1,6 -0,8

Rörelsens kostnader -103,0 -95,1 -81,9 -64,2 -35,1 -28,4

Rörelseresultat 60,3 41,0 29,3 42,0 42,1 26,5

Finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt 60,3 41,0 29,3 42,0 42,1 26,5

Skatt -6,0 -12,1 -3,5 -4,1 -5,1 -3,1

Periodens resultat 54,3 28,9 25,8 37,9 37,0 23,4

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR, MKR 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30

Anläggningstillgångar 92,4 92,6 93,0 88,9 89,5 90,4

Omsättningstillgångar 287,2 229,6 251,5 186,1 115,1 65,8

Summa tillgångar 379,6 322,2 344,5 275,0 204,6 156,2

Eget kapital                                                  296,6 244,7 269,6 229,6 165,4 129,6

Avsättningar och långfristiga skulder 0,9 1,0 0,9 0,9 2,3 1,7

Kortfristiga skulder 82,1 76,5 74,0 44,5 36,9 24,9

Summa eget kapital och skulder  379,6 322,2 344,5 275,0 204,6 156,2

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER,MKR 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59,8 39,4 54,9 51,0 60,8 13,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,7 -1,2 -0,4 -1,4 0,0 -0,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 -57,2 7,2 22,0 0,0 -5,8

Summa kassaflöde 58,1 -19,0 61,7 71,6 60,8 7,3

Kvartalsdata

2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2

Spelintäkter (NGR), mkr 229,8 206,4 163,7 131,2 91,6 63,1

Tillväxt mot fg kvartal 11% 26% 25% 43% 45% 113%

 
Uppställningen ovan avser endast varumärket Ninja Casino. Spelintäker NGR avser Insatser-utbetalda 
vinster-utbetald bonus-avsättningar till global och lokal jackpot+utbetalningar från lokal jackpot. 
 

Ninja Casino
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NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport i sammandrag för kon-
cernen har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmel-
ser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 
moderbolaget har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagens 9:e kapitel, Delårsrapport. För 
koncernen och moderbolaget har samma redo-
visningsprinciper och beräkningsgrunder tilläm-
pats som i årsredovisningen för 2017, sid 23-29, 
förutom avseende de nya standarderna IFRS 9 
Finansiella instrument samt IFRS 15 Intäkter från 
avtal med kunder som tillämpas från och med 
den 1 januari 2018. Införandet av IFRS 9 och IFRS 
15 har dock inte fått någon väsentlig effekt på 
koncernens finansiella rapporter. För mer infor-
mation om IFRS 9 och IFRS 15 för Global Gaming 
hänvisas till sid 23-24 i årsredovisningen för 2017. 

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 Leasingavtal 
från och med den 1 januari 2019. IFRS 16 kommer 
främst att påverka Global Gaming genom att 
avtal om hyra av lokaler ska redovisas i balans-
räkningen i form av en skuld för framtida hyres-
betalningar samt en tillgång för rätten att nyttja 
lokalerna. Dessa avtal redovisas under nuvarande 
redovisningsprinciper som operationella lea-
singavtal (se not 5 i årsredovisningen för 2017). 
För Global Gaming kommer balansomslutning-
en att öka genom aktivering av avtal som idag 
klassificeras som operationella, rörelseresulta-
tet kommer att förbättras medan de finansiella 
kostnaderna kommer att öka. Koncernen arbetar 
för närvarande med att förbereda införandet av 
IFRS 16. Detta arbete har dock inte ännu nått ett 
sådant stadium att det går att kommunicera en 
uppskattning av den beloppsmässiga påverkan 

som IFRS 16 kommer att ha på koncernens finan-
siella rapporter.
 
Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer 
förutom i de finansiella rapporterna och dess 
tillhörande noter även i övriga delar av delårsrap-
porten.  
 
Redovisat värde anses vara rimliga approxima-
tioner av verkligt värde för koncernens samtliga 
finansiella instrument, vilka i allt väsentligt består 
av kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder. 

NOT 2 - VÄSENTLIGA RISKER
OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Denna rapport innehåller uttalanden som är 
framåtblickande och faktiska resultat kan kom-
ma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. 
Utfallen påverkas av utvecklingen för konkur-
renter, effekten av ekonomiska och konjunktur-
förhållanden, nationella och gränsöverskridande 
lagar och regleringar, skatteregler, effektiviteten 
av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk 
utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer 
samt politiska risker.  

För en beskrivning av väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer hänvisas till sid 12 i årsredo-
visningen för 2017. Global Gamings styrelse och 
koncernledning har gjort en genomgång av hur 
dessa väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
har utvecklats sedan publiceringen av årsredo-
visningen för 2017 och bekräftar att det inte har 
skett några förändringar avseende koncernens 
och moderbolagets exponering för väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer jämfört med vad 
som anges på sid 12 i årsredovisningen för 2017. 

MKR
Jul-Sep

2018
Jul-Sep

2017
Jan-Sep

2018
Jan-Sep

2017
Nettoomsättning:
Egen spelverksamhet 242,6 117,4 645,1 241,8
Egna varumärken
på annans plattform 10,0 9,7 28,6 28,8
B2B 0,5 4,3 5,8 12,8

253,1 131,4 679,5 283,4

NOT 3 - INTÄKTERNAS FÖRDELNING
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