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 	LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. 
Mobilspelsbolaget LeoVegas har idag en ledande position inom mobilcasino. Verksamheten 
präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet 
internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. LeoVegas operativa verksamhet är baserad på 
Malta, medan den tekniska utvecklingen sker i Sverige. Moderbolaget LeoVegas AB (publ) 
investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar 
relaterad teknik. Huvudkontoret ligger i Stockholm. LeoVegas AB är noterat på Nasdaq First North 
Premier och Avanza Bank AB är bolagets Certified Advisor. Mer om LeoVegas på 
www.leovegasgroup.com  
 

LeoVegas AB   •   Sveavägen 59   •   113 59 Stockholm   •   Huvudkontor: Stockholm   •   Organisationsnummer: 556830-4033 
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Börsintroduktion, stark tillväxt och god lönsamhet 
Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2016 

 

• Intäkterna ökade med 85,9 procent till 29,5 MEUR (15,9). Intäkterna påverkades negativt av valu-
taeffekter uppgående till 0,5 MEUR. Tillväxten var i sin helhet organisk. 

• Deponeringar i mobilen stod för 61 procent (54) av totalen.  

• Kunddeponeringar ökade med 73 procent till 80,5 MEUR (46,5). Antalet deponerande kunder upp-
gick till 121 615 (65 122), en ökning med 87 procent.  

• EBITDA uppgick till -1,3 MEUR (0,2), motsvarande en EBITDA-marginal om -4,4 procent (1,0). Resul-
tatet har belastats med 5,3 MEUR i kostnader i samband med bolagets börsnotering. Justerat för 
jämförelsestörande poster om 5,3 MEUR (0,0) uppgick EBITDA till 4,0 MEUR (0,2), motsvarande en 
justerad EBITDA-marginal om 13,5 procent (1,0).  

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,6 MEUR (0,0). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestö-
rande poster uppgick till 3,7 MEUR (0,0), motsvarande en justerad EBIT-marginal om 12,6 procent.  

• Resultat per aktie uppgick till -0,02 EUR (-0,00). 

 
 

 
 
 
 
 
 
Händelser under första kvartalet 
• LeoVegas börsnoterades på Nasdaq First North Premier den 17 mars 2016. Noteringen gav upphov 

till jämförelsestörande engångskostnader om 5,3 MEUR i det första kvartalet.   

• Utvecklande av LeoVegas Sport med sikte på en ledande produkt för sportspel i mobilen. 

• Utvecklande av LeoVegas Live Casino med ett ledande spelutbud i mobilen. 

• LeoVegas har lanserats på marknaderna Kanada, Slovakien och Tjeckien. 

• Den 4 februari 2016 hölls en extra bolagsstämma i Stockholm på vilken ett antal beslut togs för att 
förbereda LeoVegas för en börsnotering.  

• Vid International Gaming Awards vann LeoVegas utmärkelsen Online Casino Operator of the 
Year. LeoVegas vann dessutom 6 ytterligare prestigefyllda utmärkelser under kvartalet, bland annat 
EGR Nordics Awards Mobile Operator of the Year,  

 

Händelser efter kvartalets slut 
• LeoVegas Sport lanserades under maj i ett antal utvalda marknader. 
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VD-ord  
 

 “Första kvartalet har varit väldigt spännande och produktivt med en fram-
gångsrik notering av bolaget på Nasdaq First North Premier, förberedelser in-
för lanseringen av LeoVegas Sport samt stark tillväxt i kombination med god 
lönsamhet.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har varit ett väldigt spännande och produktivt 
första kvartal 2016. Börsnoteringen av LeoVegas på 
Nasdaq First North Premier med tickersymbolen ”LEO” 
den 17 mars blev väldigt lyckad och vi är mycket glada 
att kunna välkomna nya aktieägare till LeoVegas. 
Noteringen är en plattform för fortsatt stark tillväxt. 
LeoVegas har gjort ett positivt avstamp både i Sverige 
och internationellt. Kassan är stark och 
framtidsutsikterna goda.   
 
Även finansiellt har första kvartalet utvecklats väl. Vi 
har fortsatt att visa en stark organisk tillväxt och god 
lönsamhet i ett kvartal där en stor del av ledningens tid 
har legat på att möjliggöra en framgångsrik notering. 
Att vi i första kvartalet rapporterar en stark tillväxt i 
kombination med god lönsamhet visar på den 
långsiktiga styrkan i vår affärsmodell och i 
organisationen som helhet. 
 
Produktutvecklingsarbetet har under kvartalet varit 
väldigt intensivt. Jag vill börja med att nämna att sats-
ningen på LeoVegas Sport har utvecklats enligt tidplan 
med lansering nu i mitten av maj. LeoVegas Sport blir 
en ny upplevelse i mobilen för alla som gillar sportspel. 
Målsättningen har varit att kombinera LeoVegas le-
dande teknik för snabbhet i mobilen, ursprungligen 
utvecklad för mobilcasino, med Kambis senaste teknik 
för sportspel. Ambitionen är att erbjuda marknadens 
snabbaste och mest engagerande sportspel i mobilen. 
Särskild vikt läggs vid spel under matcherna där man 
kan spela i realtid på nästa händelse. Utvecklingen går 
snabbt mot att mobilen blir en allt viktigare del av 
sportupplevelsen. Möjligheten att få lansera i tid före en 
stor sporthändelse som fotbolls-EM känns extra spän-
nande.  
 
Vi har parallellt med LeoVegas Sport fortsatt att vida-
reutveckla vårt Live Casino erbjudande. LeoVegas kan 
med flera spelleverantörer integrerade erbjuda fler bord 
och speltillfällen i mobilen än någon annan operatör och 
det med en spelupplevelse som är live från studiomiljö, 
men också streamad live från flera landbaserade casi-
non.    

 
LeoVegas produktstrategi för en ledande integrerad 
spelupplevelse i mobilen rullas nu ut under mitten av 
andra kvartalet med tillskotten LeoVegas Sport och 
LeoVegas Live Casino som fullt integrerade delar i 
LeoVegas prisbelönta spelupplevelse.  
 
LeoVegas har fortsatt att utvecklas i linje med vår 
vision, att skapa den främsta spelupplevelsen och vara 
nummer ett inom mobilspel. Mobila enheter stod för 61 
procent av deponeringarna i kvartalet vilket är betydligt 
högre än branschen i övrigt och befäster mobilspels-
bolaget LeoVegas ledande position. Vårt fokus på den 
främsta spelupplevelsen i mobilen har gjort att vi under 
inledningen av 2016 har vunnit sju utmärkelser, bland 
annat för ”Mobile operator of the Year” vid EGR Nordic 
Awards och ”Casino operator of the Year” vid The 
International Gaming Awards.  
 
Intäkterna ökade med 86 procent i första kvartalet och 
EBITDA resultatet justerat för jämförelsestörande 
kostnader uppgick till 4,0 MEUR (0,2), motsvarande en 
marginal uppgående till 13,5 procent. Den justerade 
EBITDA-marginalen ökade väsentligt till följd av lägre 
marknadsföringskostnader i relation till intäkterna. I 
samband med lanseringen av LeoVegas Sport kommer 
marknadsföringskostnaderna relativt intäkterna att öka.  
 
Antalet nya och återkommande kunder fortsatte att öka 
i kvartalet. Totalt ökade antalet kunder som gjort en 
deponering hos LeoVegas med 87 procent under första 
kvartalet till 121 615. I absoluta tal stod Norden och 
Storbritannien gemensamt för 74 procent av ökningen 
av totala deponeringar i kvartalet. Under kvartalet har 
våra mindre marknader vuxit snabbast i procentuella 
termer. I Övriga Europa växte totala deponeringar med 
196 procent och i Övriga världen med så mycket som 
282 procent. Vi har också lanserat Kanada, Tjeckien och 
Slovakien som har bidragit till tillväxten. 
 
LeoVegas strategi är att prioritera tillväxt. Vi kommer i 
samband med lanseringen av LeoVegas Sport att öka 
investeringarna i marknadsföring och agera på de nya 
möjligheterna under detta starka sportår. Satsningen 
innebär en intressant tillväxtmöjlighet och nya kunder 
samtidigt som lönsamheten i det korta perspektivet 
troligen kommer att minska. Satsningen på LeoVegas 
Sport och Live Casino skall ses långsiktigt. 
 
Med en stark tillväxt, god lönsamhet och en 
framgångsrik börsnotering i ryggen ser vi fram emot en 
spännande och händelserik sommar. 
 
Stockholm 11 maj 2016  
 
 
 
 
Gustaf Hagman, vd/koncernchef och medgrundare  
LeoVegas 
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Nyckeltal i sammandrag 
 

KEUR, om inget annat anges Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 

      Deponerade kunder (antal)  121 615   100 852   88 290   71 632   65 122  
Tillväxt, % mot föregående år  87% 93% 115% 119% 73% 
Tillväxt, % mot senast rapporterat kvartal 21% 14% 23% 10% 25% 

 
  

    Deponeringar  80 495   74 216   66 333   56 292   46 546  
Tillväxt, % mot föregående år 73% 80% 103% 111% 105% 
Tillväxt, % mot senast rapporterat kvartal 8% 12% 18% 21% 13% 

 
  

    Intäkter 29 541 26 041 22 586 18 504 15 887 
Tillväxt, % mot föregående år 86% 100% 124% 140% 157% 
Tillväxt, % mot senast rapporterat kvartal 13% 15% 22% 16% 22% 

 
  

    Justerad EBITDA 3 986 1 739 1 115 (475) 152 
Justerad EBITDA marginal, % 13.5% 6.7% 4.9% -2.6% 1.0% 

 
  

    Justerad EBIT 3 712 1 508 931 (611) 15 
Justerad EBIT marginal, % 12.6% 5.8% 4.1% -3.3% 0.1% 

 
  

    Marknadsföringskostnader 12 510 13 250 11 886 10 846 9 124 
Marknadsföringskostnad, % av totala intäkter 42% 51% 53% 59% 57% 

 
 

EBIT-marginalen en funktion av marknadsföringsinsatser 
 

 
 
LeoVegas EBIT-marginal är till stor del en funktion av marknadsföringskostnaderna under en given period. När investe-
ringarna i marknadsföring som procent av intäkterna är högre (t.ex. Q1 14, Q1 15–Q2 15) minskar EBIT-marginalen, och när 
de är lägre (t.ex. Q2 14–Q3 14, Q1 16) ökar EBIT-marginalen. LeoVegas har historiskt sett haft en högre relation mellan 
marknadsföringskostnader och intäkter än andra aktörer i branschen. Avkastningen på investerad marknadsföring har 
varit hög, vilket stöder ett fortsatt fokus på att investera för tillväxt.  
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Koncernens utveckling Q1 
Intäkter, deponeringar och antal deponerande kunder  
Under första kvartalet uppgick intäkterna till 29,5 MEUR (15,9), vilket motsvarade en ökning med 85,9 procent. Tillväxten 
var i sin helhet organisk. Sekventiellt jämfört med fjärde kvartalet 2015 ökade intäkterna med 13,4 procent. Per sista mars 
2016 tillhandahöll LeoVegas 728 spel i mobilen och online, varav 473 på mobilen. Vid utgången av kvartalet hade 
LeoVegas 40 spelleverantörer. 
 
Totala deponeringar uppgick till 80,5 MEUR (46,5) i kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 73 procent. Deponeringar 
från mobila enheter utgjorde 61 procent (54) av totalen. I absoluta tal stod Norden och Storbritannien gemensamt för 74 
procent av ökningen av totala deponeringar i kvartalet. Under kvartalet har våra mindre marknader vuxit snabbast i 
procentuella termer. I Övriga Europa växte totala deponeringar med 196 procent och i Övriga världen med så mycket 
som 282 procent. I Norden och i Storbritannien ökade deponeringarna med 48 procent respektive 123 procent. Jämfört 
med föregående kvartal minskade dock deponeringarna i Storbritannien marginellt. Den huvudsakliga förklaringen till 
minskningen är ett beslut att avsluta ett marknadsföringssamarbete som inte nådde upp till avkastningskravet. Den 
avslutade kanalen bidrog med ca 15 procent av deponeringarna i Storbritannien i det fjärde kvartalet. Rensat för denna 
annonspartner och valutaeffekter ökade deponeringarna i Storbritannien med 16 procent sekventiellt jämfört med Q4.  
 
Antalet deponerande kunder under första kvartalet uppgick till 121 615 (65 122), vilket motsvarar en ökning med 87 
procent, varav nya deponerande kunder ökade med 84 procent till 60 989 (33 206). Antal återkommande deponerande 
kunder uppgick till 60 626 (31 916), en ökning med 90 procent. Antalet aktiva kunder, som inkluderar kunder som bara 
spelar med bonusmedel, uppgick till 480 320 (155 371) i kvartalet, en ökning med 209 procent.  

Resultat  
Bruttovinsten i kvartalet ökade och uppgick till 22,7 MEUR (12,1), vilket motsvarade en bruttomarginal om 76,8 procent 
(76,0). Bruttomarginalen minskade något jämfört med det senaste kvartalet till följd av ökade återbetalningar (så kallade 
chargebacks). Exkluderat för spelskatter var bruttomarginalen 81,4 procent.  
 
Investeringar i marknadsföring minskade i relation till intäkterna under första kvartalet, men i absoluta tal var nära 
samma nivå som i föregående kvartal. Förändringen jämfört med det fjärde kvartalet är främst hänförlig till att 
marknadsföring via affiliates minskade. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 42,3 procent (57,4) av intäkterna, vilket 
kan jämföras med 50,9 procent i det fjärde kvartalet 2015.   
 
Kostnaderna för personal ökade i snabbare takt än intäkterna i kvartalet till följd av ett stort antal nyanställningar. 
LeoVegas fokus på tillväxt förutsätter att koncernen kan rekrytera kärnkompetens i en hög takt. I kvartal med en hög 
andel nyanställda kommer personalkostnaderna i relation till intäkterna öka snabbare. Personalkostnaderna i kvartalet 
motsvarade 13,2 procent (10,3) av intäkterna och rörelsekostnaderna 27,5 procent (9,0). Omkostnadsökningen både vad 
gäller personal men även avseende rörelsekostnaderna förklaras av behovet att skapa en solid plattform för framtida 
tillväxt. Rörelsekostnaderna inkluderade 5,3 MEUR (0,0) i jämförelsestörande kostnader, vilket minskade 
rörelsemarginalen med 17,9 procent enheter (0,0). Jämförelsestörande engångskostnaderna som belastat resultatet är 
hänförliga till den börsnotering som genomfördes i det första kvartalet 2016.  
 
EBITDA i det första kvartalet minskade till -1,3 MEUR (0,2), motsvarande en EBITDA-marginal uppgående till -4,4 
procent (1,0). Justerad EBITDA uppgick till 4,0 MEUR (0,2), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 13,5 procent 
(1,0). Resultatet i den underliggande verksamheten ökade således med 3,6 MEUR jämfört med fjärde kvartalet 2015. 
Lönsamhetsförbättringen förklaras av en stark intäktstillväxt och en lägre marknadsföringskostnad i relation till intäkter.  
 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,6 MEUR (0,0), motsvarande en EBIT-marginal uppgående till -5,3 procent (0,1). 
Resultatet innebar en resultatförsämring jämfört med motsvarande period föregående år men en förbättring jämfört 
med föregående kvartal. Resultatet i kvartalet har belastats med jämförelsestörande engångskostnader uppgående till 
5,3 MEUR. Kostnaderna, som är av ej återkommande karaktär, är hänförliga till bolagets börsnotering. Justerat 
rörelseresultat i kvartalet uppgick till 3,7 MEUR (0,0). Den justerade EBIT-marginalen uppgick till 12,6 procent (0,1). 
Resultatökningen är en funktion av en mindre markandsföringsinvestering i relation till intäkter (se graf på föregående 
sida). 
 
Kvartalets skattekostnad uppgick till 0,2 MEUR (0,1). 
 
Periodens resultat uppgick till -1,8 MEUR (-0,1), vilket motsvarar en nettomarginal om -6,1 procent (-0,3). Resultat per 
aktie uppgick till -0,02 EUR (-0,00) och efter utspädning till -0,02 EUR (-0,00).  
 
Aktiviteter under första kvartalet  
LeoVegas börsnoterades den 17 mars 2016 på Nasdaq First North Premier. Arbetet inför noteringen, liksom utfallet på 
noteringsdagen och i eftermarknaden har varit lyckosam.  
 
LeoVegas har under första kvartalet lanserat Kanada, Slovakien och Tjeckien. Samtliga marknader har bidragit till tillväx-
ten i det första kvartalet.  
 
LeoVegas beslutade i kvartalet att utöka sitt erbjudande inom mobilcasino till att även inkludera sportspel. Utvecklande 
av LeoVegas Sport med sikte på en ledande position inom sportspel i mobilen, samtidigt sker även ett betydande vidare 
utvecklande av LeoVegas Live Casino. Marknadsföring sker med start under mitten av maj 2016.  
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Antal deponerande kunder och totala deponeringar  

Återkommande deponerande kunder Nya deponerande kunder Deponeringar 

 
LeoVegas produktstrategi för en ledande integrerad spelupplevelse i mobilen lanseras under andra kvartalet med till-
skotten LeoVegas Sport och Live Casino som fullt integrerade delar i LeoVegas prisbelönta spelupplevelse. 
 
LeoVegas vann tre prestigefyllda priser på EGR Nordics Awards; Mobile Operator of the Year, Casino Operator of the 
Year och Nordic Operator of the Year 2016. Vid iGaming Business affiliate galan vann LeoVegas både Best Casino Affili-
ate Program of the Year och Best Casino Affiliate Manager of the Year. Gaming Intelligence Magazine utsåg LeoVegas till 
Casino Operator of the Year och även vid International Gaming Awards vann LeoVegas utmärkelsen Online Casino Ope-
rator of the Year.  
 
Den 4 februari hölls en extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman beslutade, bland annat, i enlighet med styrelsens 
förslag att: 

• styrelsen inte längre ska bestå av några suppleanter 

• genomföra en fondemission där aktiekapitalet utökas med 1,1 MEUR 

• genomföra en aktiesplit där en gammal aktie ger fyra nya (1:4) 

• inrätta en valberedning bestående av Robin Ramm-Ericson, Erik Åfors och Anders Fast som ordförande 

• bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma vid ett tillfälle, besluta om emission av högst 20 000 000 aktier 
(efter split) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Balansräkning och finansiering  
Vid utgången av den sista mars 2016 uppgick koncernens eget kapital till 34,6 MEUR (15,0 per 31 mars 2015 respektive 
16,5 per den 31 december 2015), motsvarande 0,37 EUR per aktie. Koncernens finansiella ställning är stark och LeoVegas 
har inga räntebärande låneskulder till kreditinstitut. Soliditeten uppgick till 60 procent (61). Den totala 
balansomslutningen uppgick per den sista mars 2016 till 57,4 MEUR (24,5).  
 
I koncernens balansräkning finns deponeringar (insättningar) från kunder upptagna. Kundsaldot uppgick vid utgången 
av det första kvartalet till 2,9 MEUR (0,9). Avsättningarna för potentiella lokala jackpotvinster och bonuskostnader 
uppgick till 0,4 MEUR vid utgången av kvartalet (0,9). 
 
Likvida medel, uppgick till 30,2 MEUR (18,3). Likvida medel exkluderat för kundsaldo, uppgick till 27,3 MEUR (17,4). Per 31 
mars 2016 hade bolaget inte tillgodoräknat sig likviden från nyemissionen i samband med börsnoteringen. Likviden är 
bokförd som en fordran i balansräkningen inkluderad i posten kundfordringar och andra fordringar.   

Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade under kvartalet till 8,7 MEUR (1,1). Ökningen förklaras av att LeoVegas 
har bundit mindre i rörelsekapital under perioden. Förändringen i rörelsekapital under kvartalet uppgick till 9,7 MEUR 
(1,1). Förändringen förklaras i huvudsak av kostnader för börsnotering, 5,3 MEUR i ökade leverantörsskulder samt ökade 
kortfristiga skulder till följd av en jackpotvinst som utföll i slutet av kvartalet men som inte ännu utbetalats fullt ut.  
 
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,2 MEUR (0,1). Investeringarna bestod i huvudsak av nya 
kontorslokaler. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0,6 MEUR (0,3) och utgjordes främst av balanserade 
utvecklingskostnader. 
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Övrig information 
Händelser efter kvartalet slut 

• LeoVegas Sport lanserades under maj i ett antal utvalda marknader.  

Valutakänslighet 
LeoVegas största marknader är Norden och Storbritannien. Koncernens resultat påverkas således av 
valutaomräkningseffekter. Under kvartalet har förändringar av eurons växelkurs, främst mot det brittiska pundet och den 
svenska kronan, haft en negativ effekt på intäkterna med 0,5 MEUR varav cirka hälften är hänförligt till pundets 
valutarörelser.  

Säsongsvariationer 
LeoVegas speltjänster brukas av användaren året runt, vilket innebär att säsongsvariationen tenderar att vara ganska 
låg. Det faktum att företaget är snabbväxande bidrar till att utjämna eventuella tillfälliga nedgångar i spelaktivitet.  

Personal 
Antalet heltidsanställda vid kvartalets slut uppgick till 280 (125). Det genomsnittliga antalet anställda under första kvar-
talet var 254 (115). LeoVegas anlitade även 8 (12) heltidskonsulter vid kvartalets utgång.  

Transaktioner med närstående  
Inga väsentliga förändringar har skett för koncernen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående 
jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen för 2015.  

Aktier och ägarbild 
LeoVegas AB noterades på Nasdaq First North Premier den 17 mars 2016. Det totala antalet utestående aktier och röster 
i LeoVegas AB är 99 659 470. Per den sista april 2016 hade företaget 10 731 aktieägare. De sex största aktieägarna var 
Gustaf Hagman med 8,0 procent, Robin Ramm-Ericson med 6,9 procent, Peak AM Securities med 5,5 procent, SBH 
Group AB med 4,7 procent, Danica Pension Försäkrings AB med 4,2 procent och Aggregate Media Fund V KB med 3,6 
procent av aktierna och rösterna.  

Årsstämma 2016 
LeoVegas håller sin årsstämma den 26 maj 2016 klockan 12:00 på biografen Stockholm Grand på Sveavägen 45 i 
Stockholm. Inpassering börjar klockan 11:00. För anmälan, vänligen ring 08-402 90 97 eller anmäl dig på LeoVegas 
hemsida www.leovegasgroup.com.  

Redovisningsprinciper   
Koncernens finansiella rapporter upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS, som 
har antagits av Europeiska unionen) utfärdade av International Accounting Standards Board, tolkningsuttalanden från 
IFRS Interpretation Committee (tidigare IFRIC) samt årsredovisningslagen och Rådets för finansiell rapportering 
standard RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 
34, Delårsrapportering. De viktigaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, som är de redovisningsprinciper som har 
använts vid utarbetandet av denna delårsrapport, beskrivs i not 2 på sidorna 60–64 i årsredovisningen från 2015. 
Moderbolagets finansiella rapporter har utarbetats i enlighet med årsredovisningslagen och rekommendation RFR 2 
”Redovisning för juridiska personer”. 
 
Företaget har i första kvartalet 2016 identifierat en jämförelsestörande kostnadspost av engångskaraktär vilket påverkar 
lönsamhetsmåtten. Den härrör till kostnader som rör bolagets förberedelser inför en notering. Kostnaden i det första 
kvartalet 2016 uppgår till 5,3 MEUR och belastar rörelsekostnaderna. Noteringsrelaterade kostnader tagna under det 
fjärde kvartalet 2015 uppgick till 0,6 MEUR. Den totala kostnaden för noteringen var 6,3 MEUR varav 0,4 MEUR redovisas 
mot emissionslikviden i eget kapital.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Den huvudsakliga risken och osäkerheten som LeoVegas står inför är det allmänna rättsläget för onlinespel. Beslut och 
förändringar i lagar och regler kan påverka LeoVegas affärsverksamhet och expansionsmöjligheter. En pågående debatt 
gör gällande att EU-länderna bör anpassa sina lokala lagar till EU:s lagstiftning om fri rörlighet för varor och tjänster. Då 
de flesta av LeoVegas kunder är verksamma i Europa är det rättsläget i EU som har störst betydelse för befintlig 
verksamhet, men utvecklingen utanför EU är också av intresse, dels för delar av LeoVegas befintliga verksamhet men 
primärt då den kan komma att påverka bolagets expansion och framtidsplaner. Utvecklingen inom det legala området 
övervakas och hanteras löpande inom LeoVegas. Andra risker som kan komma att påverka LeoVegas är 
marknadsrelaterade risker och finansiella risker såsom valuta- och likviditetsrisker. Marknadsrisker och finansiella risker 
övervakas och följs upp löpande i verksamheten. En detaljerad beskrivning av de finansiella riskerna finns upptagna i 
årsredovisningen för 2015. 

Moderbolaget  
LeoVegas AB (publ), koncernens moderbolag, investerar i företag som erbjuder spel via mobilen, surfplattor och datorer 
samt företag som utvecklar relaterad teknik. Speltjänsterna erbjuds till slutkonsumenten genom dotterbolag. 
Moderbolaget bedriver inte någon spelverksamhet.  
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Under första kvartalet uppgick intäkterna till 0,03 MEUR (0,01) och resultat efter skatt till -5,6 MEUR (0,02). Likvida 
medel uppgick till 5,8 MEUR (8,4). 

Framtidsutsikter 
LeoVegas lämnar inga prognoser för framtiden men har långsiktiga mål för helåret 2018: 

• Att uppnå 300 MEUR i nettoomsättning under år 2018.   

• Långsiktig organisk tillväxt överstigande onlinespelsmarknaden.   

• Att uppnå en EBITDA marginal om cirka 15 procent under år 2018.   

• Långsiktig EBITDA marginal om minst 15 procent med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras 
på reglerade marknader där spelskatt utgår.   

• Att över tid dela ut åtminstone 50 procent av vinsten 
 
Företaget ser en fortsatt stark efterfrågan på speltjänster och bedömer möjligheterna till fortsatt expansion på nya 
marknader som mycket god. Externa marknadsprognoser bedömer att spel i mobilen kommer att fortsätta växa 
snabbare än den traditionella spelmarknaden. Mobilpenetrationen och användandet av smarta telefoner fortsätter att 
öka i världen och mobilen används i allt större utsträckning till att ta del av nöje och spel. LeoVegas kommer att fortsätta 
investera i tillväxt och bedömer tillväxtpotentialen från bolagets nuvarande huvudmarknader, de nordiska länderna och 
Storbritannien, som mycket god. 
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Styrelsens och verkställande direktörens försäkran 
 
 
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.  
 
Styrelsen försäkrar att delårsrapporten för det första kvartalet ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncer-
nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
det företag som ingår i koncernen står inför. 

 
 

Stockholm, 11 maj 2016 
 
 
 
Robin Ramm-Ericson Per Brilioth Barbara Canales Rivera 
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 
Ordförande i revisionsutskottet  Medlem i revisionsutskottet Medlem i ersättningsutskottet 
 
 
 
Mårten Forste Anna Frick Patrik Rosén 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 
Ordförande i ersättningsutskottet Medlem i ersättningsutskottet Medlem i revisionsutskottet 
 
 
   
 Gustaf Hagman 
       Vd och koncernchef 

 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Gustaf Hagman 
Vd/koncernchef och medgrundare 
+46 (0) 70 880 55 22, 
gustaf.hagman@leovegas.com  
 
Viktor Fritzén 
CFO 
+46 (0) 73 612 26 67, 
viktor.fritzen@leovegas.com

Kalendarium 2016/2017 
 
Delårsrapport Jan.-jun. 2016  10 aug. 2016 

Delårsrapport Jan.-sep. 2016  9 nov. 2016 

Bokslutskommuniké Jan.-dec. 2016 15 feb. 2017 

 

LeoVegas AB 
Sveavägen 59, 113 59 Stockholm 

Huvudkontor: Stockholm 
Organisationsnummer: 556830-4033 

 
All information i denna rapport tillhör de koncernföretag som ytterst ägs av LeoVegas AB, även kallat 

LeoVegas. 
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Koncernens resultaträkning 
 

KEUR Jan-mar 
2016 

Jan-mar 
2015 2015 2014 

	 	 	 	 	Intäkter 29 541 15 887 83 018 36 992 

 
  

 
  

 Kostnad för sålda tjänster (6 868) (3 809) (18 628) (8 604) 

Bruttoresultat 22 673 12 078 64 390 28 388 

 
  

 
  

 Personalkostnader (3 895) (1 631) (9 183) (4 345) 

Balanserade utvecklingskostnader 638 228 1 433 646 

Rörelsekostnader (8 136) (1 433) (9 776) (3 497) 

Marknadsföringskostnader (12 510) (9 124) (45 106) (19 211) 

Övriga intäkter/kostnader (67) 34 (565) 236 

EBITDA (1 297) 152 1 193 2 217 

 
  

 
  

 Avskrivningar (274) (137) (688) (292) 

Rörelseresultat (EBIT) (1 571) 15 505 1 925 

 
  

 
  

 Finansiella poster - netto 1 0 7 1 

Resultat före skatt (1 570) 15 512 1 926 

 
  

 
  

 Inkomstskatt (219) (68) (82) (207) 

Periodens resultat* (1 789) (53) 429 1 719 

 
  

 
  

 Resultat per aktie (EUR)  (0.02)  (0.00)  0.02   0.08  
Resultat per aktie efter utspädning (EUR)  (0.02)  (0.00)  0.02   0.07  

 
  

 
  

 Antal utestående aktier justerat för split (miljoner) 99.66 22.44 23.46 22.44 

Antal aktier efter utspädning justerat för split (miljoner) 101.66 23.64 23.96 23.64 

	
  

 
  

 Nyckeltal         

Bruttomarginal, % 76.8% 76.0% 77.6% 76.7% 

Personalkostnader, % av intäkterna 13.2% 10.3% 11.1% 11.7% 

Rörelsekostnader, % av intäkterna 27.5% 9.0% 11.8% 9.5% 

Marknadsföringskostnader, % av intäkterna 42.3% 57.4% 54.3% 51.9% 

EBITDA marginal, % (4.4%) 1.0% 1.4% 6.0% 

EBIT marginal, % (5.3%) 0.1% 0.6% 5.2% 

Nettomarginal, % (6.1%) (0.3%) 0.5% 4.6% 

	 	 	 	 	
	  	 	 	* Årets resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.  
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

KEUR 31 mar 2016 31 mar 2015 31 dec 2015 

	 	 	 	TILLGÅNGAR       

	
      

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 777 595 694 

Immateriella tillgångar 4 333 1 761 3 872 

Uppskjutna skattefordringar 7 0 7 

Summa anläggningstillgångar 5 117 2 356 4 573 

 
      

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar och andra fordringar 19 667 2 953 4 045 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 465 916 1 813 

Likvida medel 30 176 18 328 22 605 

Summa omsättningstillgångar 52 308 22 197 28 464 

 
      

SUMMA TILLGÅNGAR 57 425 24 553 33 036 

 
      

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Aktiekapital 1 196 25 57 

Övrigt tillskjutet kapital 36 411 16 682 17 689 

Balanserat resultat (2 987) (1 680) (1 198) 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 34 620 15 027 16 548 

 
      

Långfristiga skulder 906 0 906 

Summa långfristiga skulder 906 0 906 

 
      

        

Leverantörsskulder 10 400 3 781 4 748 

Spelarskulder 2 879 879 3 246 

Skatteskuld 446 659 621 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 174 4 207 6 968 

Summa kortfristiga skulder 21 899 9 526 15 583 

	
		 0	 		

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 425 24 553 33 036 

	 	 	 	* Eget kapital kan helt och hållet hänföras till ägarna av moderbolaget. Det har inte skett några överföringar mellan olika 
nivåer i hierarkin för verkligt värde som används för att mäta verkligt värde för finansiella instrument. Inga väsentliga effek-
ter har kommit av omvärdering av finansiella tillgångar och skulder och inga sådana tillgångar värderas baserat på icke-
observerbara källor.    
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
 

KEUR Jan-mar 
2016 

Jan-mar 
2015 2015 

	
      

Rörelseresultat (1 571) 15 505 

Justering för ej kassaflödespåverkande poster 538 (16) 680 

Förändringar i rörelsekapital 9 693 1 101 5 206 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 660 1 100 6 393 

 
      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (172) (132) (600) 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (646) (300) (1 533) 

Förvärv av dotterbolag 0 0 (156) 

Kassaflöde från investeringsverksamheten (818) (431) (2 289) 

 
      

Likvid från emission av eget kapitalinstrument 0 25 1 004 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 25 1 004 

 
      

Ökning av likvida medel 7 842 693 5 107 

Likvida medel vid periodens början 22 605 17 483 17 483 

Kursdifferenser i likvida medel (271) 152 15 

Likvida medel vid periodens slut 30 176 18 328 22 605 

  	



    
 
 

13 

Kvartalsrapport januari-mars 2016  Q1 

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag* 
KEUR Aktiekapital 

Ej registre-
rat aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

aktiekapital 

Balanserade 
vinstmedel 

inkl. årets 
resultat 

Summa 
eget 

kapital 

	 	 	 	 	 	Ingående balans 1 januari 2015 24 1 16 682 (1 627) 15 080 

      Årets resultat - - - (53) (53) 

Summa totalresultat för perioden - - - (53) (53) 

      Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare 
    Nyemission 1 (1) - - - 

 	 	 	 	 	Utgående balans 31 mars 2015 25 - 16 682 (1 680) 15 027 

	 	 	 	 	 	Ingående balans 1 januari 2016 57 - 17 689 (1 198) 16 548 

      Årets resultat - - - (1 789) (1 789) 

Summa totalresultat för året - - - (1 789) (1 789) 

 	 	 	   Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare 
    Pågående nyemission, inkl. emissionskostna-

der 70 - 19 791 - 19 861 

Fondemission  1 069 - (1 069) -	 -	

   	 	 	Utgående balans 31 mars 2016 1 196 - 36 411 (2 987) 34 620 
 
* Det finns inget innehav utan bestämmande inflytande (minoritetsintresse) i koncernen, och allt eget kapital hänförs 
därför till moderbolagets aktieägare. 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

 

KEUR Jan-mar 
2016 

Jan-mar 
2015 2015 

	 	 	 	Nettoomsättning  32   12   69  
Rörelsekostnader  (5 658)  (84)  (1 135) 

Övriga kostnader och intäkter  (99)  -     -    

Rörelseresultat (EBIT)  (5 725)  (72)  (1 066) 
Finansiella poster  120   94   493  

Skatt på årets resultat  -     -     -    

Årets resultat  (5 605)  22   (573) 
 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

KEUR 31 mar 
2016 

31 mar 
2015 

31 dec 
2015 

	 	 	 	
TILLGÅNGAR 		

	 	Anläggningstillgångar  8 897   7 735   8 318  

Omsättningstillgångar  17 386   333   1 584  

Likvida medel  5 754   8 425   7 321  

Summa omsättningstillgångar  23 140   8 758   8 905  

 
  

  TOTALA TILLGÅNGAR  32 037   16 494   17 223  

 
  

  EGET KAPITAL OCH SKULDER   
  Summa eget kapital  30 994   16 292   16 738  

Summa kortfristiga skulder  1 043   201   485  
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  32 037   16 494   17 223  

	
		

	 	Ställda säkerheter/eventualförpliktelser  10 233   8 061   9 531  
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Nyckeltal per kvartal 
  

KEUR om inget annat anges Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 

      Deponeringar  80 495   74 216   66 333   56 292   46 546  
Tillväxt, %, mot föregående år 73% 80% 103% 111% 105% 
Tillväxt, %, mot senast rapporterat kvartal 8% 12% 18% 21% 13% 

 
  

    Geografisk fördelning av deponeringar           
Norden, % av deponeringar  66.4% 68.3% 71.0% 73.4% 77.8% 

Storbritannien, % av deponeringar 18.1% 19.8% 18.2% 16.9% 14.0% 

Övriga Europa, % av deponeringar 8.7% 6.3% 5.5% 4.9% 5.1% 
Övriga världen, % av deponeringar 6.8% 5.6% 5.3% 4.8% 3.1% 

 
  

    Spelintäkter, netto (NGR)  28 497   26 124   22 461   18 285   15 943  
Tillväxt, %, mot föregående år 115% 97% 120% 133% 159% 
Tillväxt, %, mot senast rapporterat kvartal 9% 16% 23% 15% 20% 

 
  

    Geografisk fördelning av spelintäkter, netto (NGR)           
Norden, % av spelintäkter netto 60.1% 64.4% 68.1% 70.6% 77.7% 

Storbritannien, % av spelintäkter netto 17.6% 22.1% 18.5% 15.8% 12.9% 

Övriga Europa, % av spelintäkter netto 9.9% 7.4% 5.3% 5.9% 5.7% 
Övriga världen, % av spelintäkter netto 12.4% 6.1% 8.2% 7.7% 3.7% 

 
  

    Aktiva kunder (antal)  480 320   247 971   236 156   184 158   155 371  
Tillväxt, %, mot föregående år 209% 130% 176% 298% 52% 
Tillväxt, %, mot senast rapporterat kvartal 94% 5% 28% 19% 44% 

 
  

    Deponerande kunder (antal)  121 615   100 852   88 290   71 632   65 122  
Tillväxt, %, mot föregående år 87% 93% 115% 119% 73% 

Tillväxt, %, mot senast rapporterat kvartal  21% 14% 23% 10% 25% 

 
  

    Nya deponerande kunder (antal)  60 989   46 690   42 378   32 733   33 206  
Tillväxt, %, mot föregående år 84% 87% 125% 149% 73% 

Tillväxt, %, mot senast rapporterat kvartal 31% 10% 29% -1% 33% 

 
  

    Återkommande deponerande kunder (antal)  60 626   54 162   45 912   38 899   31 916  
Tillväxt, %, mot föregående år  90% 99% 106% 99% 74% 

Tillväxt, %, mot senast rapporterat kvartal  12% 18% 18% 22% 17% 
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Koncernens resultaträkning per kvartal 
 

KEUR Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 

	 	 	 	 	 	Intäkter 29 541 26 041 22 586 18 504 15 887 
      Kostnad för sålda tjänster (6 868) (5 618) (4 672) (4 529) (3 809) 

Bruttoresultat 22 673 20 422 17 914 13 975 12 078 
      Personalkostnader (3 895) (3 047) (2 471) (2 034) (1 631) 

Balanserade utvecklingskostnader 638 675 275 255 228 

Rörelsekostnader (8 136) (3 722) (2 766) (1 855) (1 433) 

Marknadsföringskostnader (12 510) (13 250) (11 886) (10 846) (9 124) 

Övriga intäkter/kostnader (67) (678) 49 30 34 

EBITDA (1 297) 401 1 115 (475) 152 
      Avskrivningar (274) (231) (184) (135) (137) 

Rörelseresultat (EBIT) (1 571) 170 931 (611) 15 
      Finansiella poster - netto 1 6 1 0 0 

Resultat före skatt (1 570) 176 932 (610) 15 
      Inkomstskatt (219) (20) (12) 18 (68) 

Årets resultat* (1 789) 156 919 (593) (53) 

 
0 

    Resultat per aktie (EUR)  (0.02)  0.01   0.04   0.03   (0.00) 
Resultat per aktie efter utspädning (EUR)  (0.02)  0.01   0.04   0.03   (0.00) 

 
0 

    Antal utestående aktier justerat för split (miljoner) 99.66 23.46 23.46 22.67 22.44 

Antal aktier efter utspädning justerat för split (miljoner) 101.66 23.96 23.96 23.17 23.64 

	      Nyckeltal           

Bruttomarginal, % 76.8% 78.4% 79.3% 75.5% 76.0% 

Personalkostnader, % av intäkterna  13.2% 11.7% 10.9% 11.0% 10.3% 

Rörelsekostnader, % av intäkterna 27.5% 14.3% 12.2% 10.0% 9.0% 

Marknadsföringskostnader, % av intäkterna 42.3% 50.9% 52.6% 58.6% 57.4% 

EBITDA marginal, % (4.4%) 1.5% 4.9% (2.6%) 1.0% 

EBIT marginal, % (5.3%) 0.7% 4.1% (3.3%) 0.1% 

Nettomarginal, % (6.1%) 0.6% 4.1% (3.2%) (0.3%) 

	 	 	 	 	 	*Årets resultat är i sin helhet till moderbolagets aktieägare.  
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Koncernens balansräkning per kvartal i sammandrag 
 

KEUR Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 

	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	TILLGÅNGAR   
    

	
          

Anläggningstillgångar   
    Materiella anläggningstillgångar 777 694 738 663 595 

Immateriella tillgångar 4 333 3 872 2 027 1 918 1 761 

Uppskjutna skattefordringar 7 7 0 0 0 

Summa anläggningstillgångar 5 117 4 573 2 765 2 581 2 356 

 
          

Anläggningstillgångar   
    Kundfordringar och andra fordringar 19 667 4 045 3 780 4 476 2 953 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 465 1 813 1 668 1 147 916 

Likvida medel 30 176 22 605 19 065 17 654 18 328 

Summa omsättningstillgångar 52 308 28 464 24 513 23 278 22 197 

 
          

SUMMA TILLGÅNGAR 57 425 33 036 27 278 25 858 24 553 

 
  

    EGET KAPITAL OCH SKULDER   
    Aktiekapital 1 196 57 57 55 25 

Övrigt tillskjutet kapital 36 411 17 689 17 553 17 555 16 682 

Balanserat resultat (2 987) (1 198) (1 352) (2 271) (1 680) 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 34 620 16 548 16 528 15 339 15 027 

 
  

    Övriga långfristiga skulder 906 906 0 0 0 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 906 906 0 0 0 

 
  

                

Leverantörsskulder 10 400 4 748 3 705 4 211 3 781 

Spelarskulder 2 879 3 246 1 204 1 243 879 

Skatteskuld 446 621 970 864 659 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 174 6 968 5 141 4 201 4 207 

Summa kortfristiga skulder 21 899 15 583 11 020 10 519 9 526 

	
		

	 	 	 	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 425 33 036 27 278 25 858 24 553 

	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	
* Eget kapital kan helt och hållet hänföras till ägarna av moderbolaget. Det har inte skett några överföringar mellan 
olika nivåer i hierarkin för verkligt värde som används för att mäta verkligt värde för finansiella instrument. Inga väsent-
liga effekter har kommit av omvärdering av finansiella tillgångar och skulder och inga sådana tillgångar värderas base-
rat på icke-observerbara källor.    
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Koncernens kassaflödesanalys per kvartal i sammandrag 
 

KEUR Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 

	
  

	 	 	 	Rörelseresultat (1 571) 170 931 (611) 15 

Justering för ej kassaflödespåverkande poster 538 68 488 139 (16) 

Förändring i rörelsekapital 9 693 4 133 665 (691) 1 101 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 660 4 372 2 084 (1 163) 1 100 

 
  

    Förvärv av materiella anläggningstillgångar (172) (325) (75) (68) (132) 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (646) (648) (293) (292) (300) 

Förvärv av dotterbolag 0 (156) 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten (818) (1 129) (369) (360) (431) 

 
  

    Likvid från emission av eget kapitalinstrument 0 127 0 852 25 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 127 0 852 25 

 
  

    Ökning av likvida medel 7 842 3 369 1 716 (671) 693 

Likvida medel vid periodens början 22 605 19 065 17 654 18 328 17 483 

Kursdifferenser i likvida medel (271) 170 (305) (3) 152 

Likvida medel vid periodens slut 30 176 22 605 19 065 17 654 18 328 
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Definitioner 
Aktiva kunder 
Antal kunder som har spelat på LeoVegas inklusive 
kunder som endast har nyttjat bonuserbjudanden  

Bruttoresultat 
Intäkter minus direkta rörliga kostnader som bland 
annat inkluderar kostnader för tredjepartsleverantörer, 
mjukvarukostnader, kostnader för 
betalningsleverantörstjänster samt spelavgifter och 
skatter 

Deponeringar 
Inkluderar alla kontanta medel som har satts in på 
kasinot av kunder under en given period 

Deponerande kunder 
Kunder som har gjort kontanta deponeringar under 
perioden 

EBIT  
Rörelseresultat före räntor och skatt 

EBIT-marginal, % 
EBIT dividerat med rörelseintäkterna   

EBITDA 
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 

EBITDA-marginal, %  
EBITDA i relation till intäkter 

Eget kapital per stamaktie 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
dividerat med antal aktier vid periodens slut efter 
inlösen, återköp och nyemission 

Genomsnittligt antal heltidsanställda 
Genomsnittligt antal heltidsanställda över hela perioden  

Intäkter 
Spelintäkter netto plus justeringar för korrigeringar, 
förändringar av avsättningar för lokal jackpot och ej 
konverterade avsättningar för bonus 

Likvida medel 
Tillgångar på bankkonton plus e-wallets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Lokalt reglerade marknader 
Marknader som har reglerat internetspel och har 
utfärdat licenser som operatörer kan ansöka om 

Mobila enheter 
Smarta telefoner (smartphones) och surfplattor 

Nettovinst 
Vinst minus alla kostnader inklusive ränta och skatt 

Ny deponerande kund 
En kund som har gjort sin första kontanta insättning 
under perioden  

Operativt kassaflöde efter investeringar 
Rörelseresultat inklusive förändring av 
avskrivningar/nedskrivningar, rörelsekapital samt 
investeringar i andra anläggningstillgångar (netto) 

Organisk tillväxt 
Tillväxt utan förvärv. Valutaeffekter är ej exkluderade.   

Resultat per aktie 
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare dividerat med antalet utestående aktier vid 
periodens utgång  

Rörelseresultat 
Resultat före räntor och skatt  

Soliditet, % 
Eget kapital dividerat med balansomslutning   

Spelintäkter, netto 
Summa kontanta insatser minus alla vinster att betala ut 
till kunder efter bonuskostnader och poolade 
jackpotbidrag (i branschen benämnt NGR eller Net 
Gaming Revenue) 

Återkommande deponerande kund 
En kund som har gjort en kontant insättning under 
perioden men gjorde sin första insättning under en 
tidigare period 
 


