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Nordic Leisure är moderbolag i en bolagsgrupp som driver verksamhet inom två områden- onlinespel och 
media. Vi är cirka 130 fantastiska personer som arbetar från kontor i fem länder och har även spellicenser i fem 

länder. Målsättningen är att vara en ledande aktör inom alla segment på alla marknader där vi är aktiva. 
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Stark inledning på året 
 
FÖRSTA KVARTALET: 1 JANUARI – 31 MARS 20171 

• Spelintäkterna2 ökade med 44 %, och uppgick till 4,11 MEUR (2,85 MEUR)3 
• Intäkterna från reglerade marknader översteg 90 % 
• Antalet aktiva kunder var 28 130 (21 115), en ökning med 33 %  
• EBITDA uppgick till 863 KEUR (75 KEUR), EBITDA-marginal 19 % (1 %) 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 640 KEUR (-275 KEUR), EBIT-marginal 14 % (-5 %) 

  
 
 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

• Per den 1 januari 2017 har koncernens redovisningsvaluta ändrats från svenska kronor 
till euro4 

• Ny CFO tillträde 
• Ny redovisningsmässig definition av begreppet spelintäkter2. Koncernen har i tidigare 

rapportering hänfört kostnader för jackpotbidrag, lojalitetsprogram och bonusar till 
marknadsföringskostnader. Från och med denna rapport är ny definition implementerad. 
 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN 
• Avtal ingått avseende förvärv av licensierad Litauisk speloperatör, UAB Baltic Bet  
• Avtal ingått avseende förvärv av ledande affiliate operatör, Future Lead Generation Ltd 
• Spelintäkterna i april ökade med 17 % jämfört med mars 
• Optibet lanserade casinospel från Novomatic 
• Nytt kontor öppnat i Marbella, Spanien  
• Årsredovisningen för 2016 publicerades den 9 maj 
• Fastställda målsättningar för koncernens resultat- och omsättningsutveckling 

                                                        
1 I hela rapporten avser siffror inom parentes samma period ett år tidigare. 
 
2 Per den 1 januari 2017 ändrade koncernen definitionen för begreppet spelintäkter. Spelintäkter definieras nu som 
spelinsatser minus spelvinster, bonusar, jackpotbidrag och kostnader för lojalitetsprogram. Spelintäkter redovisades tidigare 
före dessa kostnader vilka inkluderades i marknadsföringskostnader. Intäktssiffrorna för tidigare perioder har i denna rapport 
redovisats enligt den nya definitionen, förutom i fall där annat anges. 
 
3 Dessa intäkter hänför sig till kvarvarande verksamhet och exkluderar intäkter hänförliga till under 2016 avyttrade 
verksamheter. 
 
4 Alla historiska siffror för tidigare perioder har i rapporten räknats om från SEK till EUR i enlighet med bolagsgruppens beslut 
att ändra redovisningsvaluta till Euro. 
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Kommentarer från VD 
Vi kan för q1 konstatera att det arbete som 
utfördes under 2016 för att skapa lönsamhet i 
verksamheten har givit effekt och det återspeglas 
i resultatet för årets första kvartal. Med en ökning 
av våra spelintäkter med 44 % uppgående till 
4,11 MEUR (2,85 MEUR justerat för under 2016 
avyttrade verksamheter), ett EBITDA resultat om 
863 KEUR (75 KEUR) och EBIT om 640 KEUR (-
275 KEUR) så ser vi att bolagets lönsamhet 
utvecklas i rätt riktning. 
 
Vi ser i den underliggande verksamheten att våra 
produktintäkter växer kraftfullt med bl.a. en 
tillväxt om 78 % för casino jämfört med samma 
kvartal för 2016 och under kvartalet omsattes 
1,91 MEUR (1,07 MEUR). Sportsbooken kunde 
under kvartalet, trots låg marginal, uppvisa en 
tillväxt om 13 % och omsatte 1,77 MEUR (1,57 
MEUR). Vi kan även under kvartalet redovisa 
intäkter från två nya produkter, poker och bingo, 
där vi ser möjlighet till ytterligare intressanta 
intäktsströmmar framöver. Förvärvet av Bestbet 
har även bidragit med en ökad intäktsström från 
marknader utanför Baltikum, vilka uppgick till 17 
% av våra totala spelintäkter. 
 
Vi har därmed lyckats ställa om bolaget såväl 
kostnadsmässigt som intäktsmässigt på ett 
effektivt sätt och parallellt breddat vår 
produktportfölj samt ökat intäkterna från ROW, 
Rest of the World.  
 
Trots våra framsteg så finns det oerhört mycket 
kvar att uppnå för att stärka resultatet på såväl 
befintliga som nya marknader. För att 
effektivisera detta arbete och skapa fokus har vi 
delat in vår verksamhet i två affärsområden: 
 
Online gaming, vilket inkluderar samtliga 
varumärken och organisationer som erbjuder 
våra kunder olika typer av spelmöjligheter. 
 
Media, bestående av vår affiliateverksamhet som 
riktar sig till externa spelbolag vilka önskar 
effektiv hjälp att driva trafik till sina tjänster. I 
detta affärsområde ingår även Score24 som 
levererar sportresultat till företag som är i behov 
av denna information i sina spel- eller 
mediaprodukter. 
 

 
 
I december förvärvade vi i enlighet med tidigare 
information BestBet Group. Verksamheten har 
utvecklats väl och det ger oss styrkan i att vi kan 
hantera uppköpta verksamheter på ett positivt 
sätt. Vår ambition är att växa ytterligare via nya 
förvärv och det känns oerhört spännande med 
de två uppköp för vilka vi nu har tecknat 
avsiktsförklaringar, Future Lead Generation och 
Baltic Bet. Dessa verksamheter skulle i betydlig 
utsträckning förbättra vårt rörelseresultat samt 
skapa ökade intäkter. Dessa transaktioner 
genomförs med egna likvida medel, d.v.s. ingen 
ränte-eller amorteringskostnad för vårt bolag 
men innebär även samtidigt att vi ökar 
avkastningen på vår egna kassa. Vi skapar via 
dessa affärer en Panbaltisk närvaro och ökar 
våra intäkter inom affärsområdet ”Media”. 
 
Vi är absolut ett av de ledande bolagen i 
branschen då det gäller intäkter från reglerade 
marknader, då mer än 90 % av våra intäkter 
kommer från länder där vi har licens. Detta är 
långsiktiga och trygga intäkter som inte är 
beroende av skilda politiska beslut. 
 
Peter Åström 
VD och koncernchef 
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INFORMATION KRING FÖRVÄRV AV UAB BALTIC BET 
 
Via pressmeddelande den 8 maj 2017, meddelande Nordic Leisure att avtal ingåtts 
avseende förvärv av Litauiska UAB Baltic Bet, en licensierad Litauisk speloperatör till 
en köpeskilling på skuldfri basis uppgående till 1.1 MEUR. 
 
Det planerade förvärvet sker i syfte att få åtkomst till det förvärvade bolagets 
Litauiska spellicens för etablering online.  
 
I Litauen är ett krav för online licens att även bedriva landbaserad verksamhet. Baltic 
Bet driver en kedja av Spelbutiker (Licensed Betting Offices) identisk med den kedja 
Nordic Leisure med god lönsamhet driver i grannlandet Lettland. Nordic Leisure ser 
därmed goda förutsättningar att integrera dessa verksamheter med varandra. Det 
skall dock påpekas att det huvudsakliga syftet med förvärvet är att bedriva 
spelverksamhet online på den Litauiska marknaden.  
 
Baltic Bets online verksamhet stängdes ned som ett led i transaktionen, skälen till 
detta rör bolagets spellicens samt att all online verksamhet skall migreras till Nordic 
Leisures plattform.  
 
Det är Nordic Leisures uppfattning att online verksamheten i Litauen kommer 
påbörjas under första kvartalet 2018. 
 
Förvärvet förutsätter utfallet av pågående due dilligence process, godkännande av 
licensgivande myndigheter och slutligt beslut i Nordic Leisures styrelse. 
 
INFORMATION KRING FÖRVÄRV AV Future Lead Generation Ltd 
 
Den 20 april 2017 kommunicerade Nordic Leisure via pressmeddelande att 
koncernen ingått avtal avseende förvärv av Future Lead Generation Ltd., 
moderbolag i en bolagsgrupp aktivt inom affiliation sedan 2012.  
 
Syftet med förvärvet är att bredda basen inom Nordic Leisures affärsområde Media, 
vilket före detta förvärv består av Comskill Media Group och Score24.  
 
Förvärvet förutsätter av Nordic Leisure godkänd due dilligence process och sker 
mot en överenskommen köpeskilling om 5.5 MEUR plus en möjlig 
tilläggsköpeskilling om ytterligare 2.25 MEUR förutsatt att bolaget uppnår särskilda 
uppsatta resultatmål.  
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Nyckeltal i sammandrag 
 

 2017 
Q1 

2016 
Q4 

2016 
Q3 

2016 
Q2 

2016 
Q1 

Spelintäkter * 
Tillväxt i % mot föregående år 
Tillväxt i % mot föregående kvartal 

 
44 

1 

 
33 

8 

 
29 

8 

 
44 
23 

 
27 
-7 

 
* Per den 1 januari 2017 ändrade koncernen definitionen för begreppet spelintäkter. Spelintäkter definieras nu som 
spelinsatser minus spelvinster, bonusar, jackpotbidrag och kostnader för lojalitetsprogram. Spelintäkter redovisades tidigare 
före dessa kostnader vilka inkluderades i marknadsföringskostnader. 
 
 
 
 

 2017 
Q1 

2016 
Q4 

2016 
Q3 

2016 
Q2 

2016 
Q1 

Resultat 
Intäkter tillväxt mot föregående kvartal (%) 
Intäkter tillväxt mot föregående år (%) 
Kostnad för sålda tjänster (% av intäkterna) 
Marknadsföring (% av intäkterna) 
Personalkostnader (% av intäkterna) 
Övriga rörelsekostnader (% av intäkterna) 
EBITDA-marginal (%) 
EBIT-marginal (%) 

 
-15 
-20 
35 

8 
26 
15 
19 
14 

 
-38 
46 
14 
28 
21 
35 

2 
-2 

 
59 

173 
14 

8 
10 

8 
60 
57 

 
-3 

100 
39 
10 
32 
13 

5 
-2 

 
54 

132 
46 

8 
31 
14 

1 
-5 

Finansiell ställning och kassaflöde 
Soliditet (%) 
Avkastning på eget kapital (%) 
Resultat per aktie, EUR 
Eget kapital per aktie, EUR 

 
85,7 

3,2 
0,01 
0,30 

 
86,0 
-2,1 

-0,01 
0,29 

 
91,4 
32,3 
0,08 
0,29 

 
60,4 
-1,3 
0,00 
0,22 

 
83,5 
-2,4 

-0,01 
0,23 

Anställda 
Antalet anställda vid periodens slut 

 
133 

 
126 

 
152 

 
176 

 
190 

Antalet kunder 
Antalet aktiva kunder 

 
28 130 

 
28 5981 

 
20 774 

 
24 073 

 
21 115 

Deponeringar 
Deponeringar från kunder (KEUR) 

 
11 791 

 
10 908 

 
9 043 

 
8 827 

 
8 320 

Spelmarginal 
Spelmarginal, i % 
Spelmarginal Casino, i % 
Spelmarginal Betting, i % 
Spelmarginal Bingo, i % 

 
4,5 
3,4 
6,6 

11,8 

 
4,6 
3,3 
7,2 

13,1 

 
5,2 
3,6 
8,1 

 
5,2 
3,3 
8,1 

 
4,2 
3,1 
5,9 

 
Notera att Q1 och Q2 för 2016 ovan innefattar resultatutfall av verksamheter inom B2B och Food & 
Beverages vilka avyttrades under Q3 2016, resultateffekten av denna försäljning ingår i Q3 2016 ovan. 
Under Q4 2016 uppstod ett flertal kostnader relaterade till dessa försäljningar, samt avseende under 
kvartalet genomfört förvärv såväl som planerade förvärv. 
 

                                                        
1 I rapporten för Q4 -16 rapporterades en avvikande uppgift, beroende på felaktig inrapporterad indata. 
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Affärsområden 
 

Koncernen bedriver verksamhet inom två affärsområden: 
 

ONLINE GAMING 
 

MEDIA 

 
 
ONLINE GAMING 
 
Verksamheten inom onlinespel konsolideras i Lifland Gaming Group som driver en 
varumärkesportfölj under nationella spellicenser. 
 
Omkring 80 personer arbetar inom affärsområdet, verksamma från gruppens kontor 
i Tallinn, Riga, Malta och Marbella. 
 
       
 

 
 

  

      OPTIBET.EE     OPTIBET.LV   OPTIBET.COM 
 

     
 

BESTCASINO.COM BESTPOKER.COM BESTBET.COM BESTBINGO.COM GOLDCLUBCASINO.COM 
 
 
 
Affiliation sköts via två ”affiliate vechicles”: 
 
 

 
 

 
 

LIFLANDAFFILIATES.COM BESTAFFILIATE.COM 
 
 
För mer information om Lifland Gaming Group, se liflandgaming.com 
 
                                                
 
                                                                                 LIFLANDGAMING.COM 
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LICENSER 
 
Affärsområdets bolag innehar och opererar under s.k. nationella spellicenser utgivna 
av licensgivande myndigheter i: 
 

      
Estland Lettland Litauen 

*OPENING 2018 
Storbritannien Malta Curacao 

Inom Lifland Gaming Group sker en kontinuerlig utvärdering av möjligheterna till 
affärsutveckling. Förutom Litauen är målsättningen att öppna upp minst ytterligare 
två nya marknader under 2017-2018. För detta syfte överväger bolagsgruppen i 
huvudsak endast reglerade marknader. Etablering kan ske via förvärv eller genom 
egen licensansökan. 
 
Nedan framgår var respektive varumärke är licensierat 
 
 

    
OPTIBET.COM 

Malta 
 

OPTIBET.LV 
Lettland 

 
 

OPTIBET.EE 
Estland 

OPTIBET.LT 
Litauen 

*COMING Q1 2018 

    
BESTCASINO.COM 
Storbritannien 

Malta 
 

BESTPOKER.COM 
Curaçao 

BESTBINGO.COM 
Curaçao 

BESTBET.COM 
Malta 

                                                              
                                                                             GOLDCLUBCASINO.COM 
                                                                         Curaçao 
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MEDIA 
 
Affärsområdets operativa verksamhet bedrivs via Comskill Media Group och 
Score24. 

    
 
Affärsområdet hade under kvartalet två anställda och utöver det ett antal inhyrda 
konsulter i huvudsak s.k. content writers, och ett antal inhyrda s.k. ”scouts” 
verksamma inom rapportering av sportresultat. 
 
Comskill Media bedriver nätverksbaserad marknadsföring (s.k. affiliation). Endast en 
mindre del av bolagets produktportfölj har kommersialiserats. Verksamheten är i en 
uppbyggnadsfas. Comskills kontor är beläget i Tallinn, Estland. 
 
Score24 har sitt kontor i Stockholm, och är en leverantör av sportresultat till i 
huvudsak media- och spelbolag. 
 
Affärsområdet tillförs förvärvade Future Lead Generation under sommaren 2017 
förutsatt av Nordic Leisure godkänd due dilligence process. 
 
Som en konsekvens av förvärvet av Future Lead Generation och en större lansering 
av nya produkter i Comskills varumärkesportfölj, vilket beräknas ske under 
sommaren 2017, är det Nordic Leisures uppfattning att affärsområdets möjligheter 
att lämna framtida betydande bidrag till Nordic Leisures resultat, är mycket goda.  
Nordic Leisure befinner sig i en rekryteringsfas av viktiga nyckelpositioner till 
affärsområdet, och räknar framledes med ytterligare förvärv inom detsamma. 
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Koncernens utveckling under kvartalet 
 

INTÄKTER, INSÄTTNINGAR OCH KUNDER 
 
Spelintäkterna, justerat för avyttrade verksamheter ökade med 44 % och uppgick till 
4,11 MEUR (2,85 MEUR). Förvärvet av BestBet Group, vilket konsolideras från den 1 
december 2016, har utvecklats väl och följer plan. 
 
De totala intäkterna under kvartalet uppgick till 4,45 MEUR (5,30 MEUR), en 
minskning med 16 %. Minskningen är hänförlig till försäljningen av koncernens 
tidigare dotterkoncern Betting Promotion-Tain, vilken skedde under tredje kvartalet 
2016. 
 
Spelintäkternas fördelning per produkt 
  
Casino - 1,91 MEUR (1,07 MEUR) 
Betting - 1,77 MEUR (1,57 MEUR) 
Poker - 0,38 MEUR 
Bingo - 0,06 MEUR 

Av bettingintäkterna avser 24 % intäkter från 
bolagsgruppens kedja av landbaserade enheter. 

Genom avyttringar under 2016 av B2B- och 
Food & Beverage verksamheter, samt genom förvärvet av BestBet Group har Nordic 
Leisure väsentligt ökat spelintäkternas andel av de totala intäkterna. Under första 
kvartalet uppgick spelintäkterna till 92 % av de samlade intäkterna.  

Baltikum (Estland och Lettland) stod för 83 % av spelomsättningen under perioden 
och Övriga världen för 17 %. Reglerade marknader stod för mer än 90 % av 
spelomsättningen. 

Övriga intäkter i koncernen utgörs i huvudsak av intäkter från affärsområdet media 
och hyresintäkter. Bolagsgruppen äger en obelånad fastighetsportfölj i Lettland.  
I denna ingår bland annat byggnaden där koncernens operativa huvudkontor är 
beläget.  

Övriga intäkter uppgick till 339 KEUR (437 KEUR). 

Casino
46%

Betting
43%

Poker
9%

Bingo
2%



 

 Delårsrapport för perioden januari-mars 2017 

 

 
9 

 
 
DEPONERINGAR OCH ANTAL KUNDER 
 
Deponeringar uppgick till 11,79 MEUR (8,32 MEUR) under kvartalet, vilket motsvarar 
en ökning med 42 % jämfört med föregående år. 
 
Antalet aktiva kunder uppgick till 28 130 (21 115), en ökning med 33 % mot 
föregående år. Antalet nyregistreringar uppgick till 15 116 (11 873).  

 
SPELMARGINAL 
 
Den samlade spelmarginalen under det första kvartalet uppgick till 4,5 %. 
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RESULTAT 
 
Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 2,87 MEUR (2,75 MEUR), en ökning med 
4,4 %. Bruttomarginalen ökade till 64,6 % (54,0 %). 
 
Personalkostnaderna uppgick till 1,14 MEUR (1,73 MEUR), jämförelsekvartalets 
siffra innefattar under 2016 avyttrade verksamheter inom Betting Promotion-Tain.  
Koncernen befinner sig i en utvecklingsfas och har under kvartalet fortsatt 
nyrekrytera personal, i huvudsak till den tekniska avdelningen, i syfte att 
vidareutveckla den egna spelplattformen. 
 
Marknadsföringskostnaderna var totalt 369 KEUR (195 KEUR) och uppgick därmed 
till 8 % av de totala spelintäkterna, vilket är en låg procentuell andel vid en 
jämförelse med andra branschföretag. Orsaken är att det på koncernens två största 
marknader, Lettland och Estland, råder omfattande marknadsföringsbegränsningar. 
Bolagsgruppens bolag i respektive land innehar nationella spellicenser och följer 
noggrant licensvillkoren, vilka i princip inte medger s.k. ”paid marketing”. 
 
Sammantaget uppvisade koncernen, trots hög investeringstakt, en kraftigt 
förbättrad lönsamhet under perioden. EBITDA uppgick till 863 KEUR (75 KEUR), 
motsvarande en EBITDA-marginal om 19 % (1 %).  Rörelseresultatet (EBIT) var  
640 KEUR (-275 KEUR), vilket utgör marginal på EBIT nivå om 14 % (-5 %). 
Nettoresultatet för perioden var 547 KEUR (-330 KEUR), vilket motsvarar en 
nettomarginal om 12 % (-6 %). 
 

 
Notera att Q1 och Q2 för 2016 ovan innefattar resultatutfall av verksamheter inom B2B och Food & 
Beverages vilka avyttrades under Q3 2016, resultateffekten av denna försäljning ingår i Q3 2016 ovan. 
Under Q4 2016 uppstod ett flertal kostnader relaterade till dessa försäljningar, samt avseende under 
kvartalet genomfört förvärv såväl som planerade förvärv. 
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BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING 
 
Det egna kapitalet i koncernen uppgick per periodens balansdag 2017-03-31 till 
17,5 MEUR (13,5 MEUR). 
 
Likvida medel uppgick till 11,0 MEUR (6,2 MEUR), varav 933 KEUR (314 KEUR) var 
kundmedel. Motsvarande belopp 933 KEUR (314 KEUR) utgör därmed skulder till 
kunder och ingår i kortfristiga skulder. Koncernens nettobehållning av likvida medel 
(den egna likviditeten) var således 10,1 MEUR (5,9 MEUR). 
 
Koncernen har inga lån från kreditinstitut och inga räntebärande skulder. 
 
Soliditeten uppgick till 85,7 %.  
 
Summa tillgångar per den 31 mars 2017 var 20,4 MEUR (16,1 MEUR). 
 
KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 869 KEUR (-392 KEUR), vilket 
motsvarar resultatet i kärnverksamheten. 
 
Investeringar i anläggningstillgångar var 176 KEUR (135 KEUR) och bestod främst 
av kapitaliserade kostnader avseende utvecklingsarbete på bolagsgruppens 
spelplattform. 
 
Under perioden gjordes en korrigering av förvärvspriset för BestBet Ltd. Det 
ursprungliga förvärvspriset om 1,2 MEUR justerades i enlighet med avtalsvillkoren 
till ett slutligt förvärvspris (inbegripet direkta transaktionskostnader) uppgående till 
868 KEUR. Detta skedde genom partiell hävning av del av förvärvspriset och 
därmed har goodwill från förvärvet justerats på motsvarande sätt. Därmed har 
goodwill och kassaflöde från förvärvet justerats på motsvarande sätt i 
koncernbalansräkning och i koncernens redovisade kassaflöde. 
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Produkter 
 
Koncernen erbjuder för närvarande online produkterna casino, betting, poker och 
bingo. Vidare driver koncernen en kedja av spelbutiker (Licensed Betting Offices) i 
Lettland omfattande elva enheter, på vilka erbjuds landbaserade bettingtjänster. 
Kedjan utgör även en legal marknadsföringskanal för gruppens onlineverksamheter. 
 
CASINO 
 
Casino drivs på flera varumärken som Optibet och BestCasino. Casinointäkterna 
uppgick till 1,91 MEUR (1,07 MEUR), en ökning med 78 %. 
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BETTING 
 
Betting erbjuds genom flera varumärken som Optibet och BestBet.  

Intäkterna från Betting uppgick till 1,77 MEUR (1,57 MEUR), en ökning med 13 %. 
Bettingintäkterna från den landbaserade verksamheten svarade för 24 % av den 
samlade bettingomsättningen. 
 
POKER 
 
Poker erbjuds för närvarande endast genom varumärket BestPoker. Det är 
bolagsgruppens målsättning att under 2017 addera poker till produktutbudet på flera 
av gruppens varumärken. Pokerintäkterna under perioden uppgick till 380 KEUR.   
 
BINGO 
 
Bingo erbjuds genom varumärket BestBingo. Intäkterna från bingo uppgick under 
perioden till 59 KEUR.   
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Övrig information 
 
PERSONAL 
 
I slutet av det första kvartalet hade koncernen 133 (190) anställda av elva 
nationaliteter, baserade på kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Av dessa var 
80 personer verksamma inom onlinespel, varav cirka 40 inom teknikavdelningen, 49 
personer i den landbaserade spelverksamheten, 2 personer verksamma inom 
affärsområdet Media och 2 i moderbolaget. 
 
MODERBOLAGET 
 
Nordic Leisure AB (publ), koncernens moderbolag, investerar i företag som driver och 
utvecklar tjänster inom spel och affilierade marknadsföring. All spelverksamhet riktad 
mot slutkonsument drivs i dotterbolag vilka innehar erforderliga licenser på de 
marknader de verkar. Moderbolagets resultat under kvartalet uppgick till -136 KEUR. 
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
 
Inga väsentliga förändringar har skett inom koncernen avseende transaktioner med 
närstående jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen för 2016. 
 
AKTIEN 
 
Nordic Leisure AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North. Antalet aktier uppgår 
till 56 610 381, samtliga i en serie. Bolaget har omkring 1 700 aktieägare. 
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
 
Den huvudsakliga risken och osäkerheten för koncernen är politisk risk. 
Förändringar i lagstiftning och regelverk kan påverka såväl koncernens 
verksamheter som expansionsmöjligheter. 
Koncernen driver verksamhet på reglerade marknader vilka ses som stabila och med 
låg risk för försämrade villkor och förutsättningar. 
En del av koncernens marknadsföring sker i samarbete med annonsnätverk, s.k. 
”affiliates”. I samband med sådan tredjeparts marknadsföring kan det förekomma att 
koncernens varumärken exponeras i icke önskvärda sammanhang, utanför 
koncernens vetskap och möjlighet till kontroll. Sker överträdelser har koncernens 
bolag som regel avtalade möjlighet till sanktioner mot motparten. 
Koncernens licensierade bolag har som princip att inneha medlemskap i 
branschorganisationer, och verka för att stävja osund marknadsföring och generellt 
bidra till såväl ansvarsfullt spelande som ansvarsfullt bedriven spelverksamhet. 
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RÄTTSLIGA TVISTER 
 
Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden inom koncernen 
som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för något bolag inom 
bolagsgruppen. 
 
LICENSER OCH LICENSANSÖKNINGAR 
 
Bolagsgruppens olika bolag innehar spellicenser i Estland, Lettland, Storbritannien, 
Malta och på Curacao. Inga anmärkningar har riktats mot något bolag i 
bolagsgruppen från någon licensgivande myndighet. 
 
Bolagsgruppen har per balansdagen inte någon ingiven licensansökan avseende ny 
nationell spellicens i någon jurisdiktion. 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Nordic Leisure lämnar inte framtida prognoser men har som målsättningar för 2018 
fastställt: 
 

• Att inom online spel omsätta minst 40 MEUR med en EBITDA marginal 
överstigande 15 % 

• Att genom förvärv eller organisk etablering, påbörja verksamhet inom 
onlinespel på minst två nya reglerade marknader 

• Att inom affärsområde Media omsätta minst 5 MEUR med en EBITDA 
marginal överstigande 50 % 

 
Nordic Leisure ser en mycket stark efterfrågan inom de områden bolagsgruppen 
verkar. Vidare ser bolaget en omställning på många marknader där illegal 
omsättningen styrs om till legal omsättning hos licensierade operatörer, detta tack 
vare mer och kraftfullare myndighetsåtgärder kombinerat med större 
ansvarstagande från innehållsleverantörer, och en allmänt ökad kännedom i 
konsumentledet. Detta är en utveckling som gynnar Nordic Leisures verksamheter. 
 
Nordic Leisure investerar kraftfullt i teknikuppbyggnad i syfte att äga och kontrollera 
sina egna tekniklösningar, detta då det på sikt skapar högre marginaler, är 
värdeskapande och ger flexibilitet, frihet och skapar förutsättningar för skyndsamhet 
i utföranden. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Koncernredovisningen framställs i enlighet med årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 om årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Kvartalsrapporten för moderbolaget framställdes i enlighet 
med årsredovisningslagen kap. 9, delårsrapporter. 
 
Koncernens spelintäkter redovisas netto efter spelarnas vinster, bonusar, 
lojalitetsprogram och jackpotbidrag. Direkta kostnader för spelaktiviteter och 
spelavgifter redovisas separat i resultaträkningen. Direkta kostnader innefattar 
licensavgifter till spelnätverk, provisioner till partner och närstående, 
programvarukostnader, avgifter för behandling av betalningar och ej godkända 
betalningar. Inkomster och rörelsekostnader redovisas i bruttoresultatet, som 
representerar det resultat som genereras av våra kundtransaktioner. 
 
Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med 
företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av 
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningarna görs systematiskt över förväntade 
nyttjandeperiod. Bolaget beräknar att det förvärvade överskottsvärdet har en 
nyttjandeperiod på 10 år. 
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Styrelsens- och VD:s försäkringar 
 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.  
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att delårsrapporten för 
första kvartalet utgör en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets 
verksamhet, dess ekonomiska ställning och resultat, och beskriver de väsentliga 
risker och osäkerheter som moderbolaget och dotterbolagen möter. 

 

Sigtuna den 17 maj 2017 
 

Niklas Braathen 
Styrelseordförande 

 
Jörgen Andersson 

Styrelseledamot 
 

Claes Hallén 
Styrelseledamot 

 
Peter Åström 

Styrelseledamot och VD 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nordic Leisure AB (Publ) 

Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna 
+46 18-346090 • investor@nordicleisure.se • nordicleisure.se 

 

YTTERLIGARE INFORMATION 
 
Peter Åström, verkställande direktör 
+46 756 27 47 • peter.astrom@nordicleisure.se 
 
Meir Roimy, finansdirektör 
+371 2544 1331 • meir.roimy@nordicleisure.se 
 

FINANSIELL KALENDER 2017 
 
Årsstämma 2017 23 maj 2017 
Delårsrapport, Q2 2017 16 aug 2017 
Delårsrapport, Q3 2017 15 nov 2017 
Bokslutskommuniké 2017 27 feb 2018 

 

Nordic Leisure AB (Publ) är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (Ticker: NLAB) i Stockholm. 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. 
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Koncerns resultaträkning 
 

KEUR Q1 2017 Q1 2016 2016 2015 

INTÄKTER     

Spelintäkter  4 110   4 867   16 253   10 101  

Övriga intäkter 339   437   6 670    903  

Summa intäkter  4 449   5 304   22 923   11 004  
 

DIREKTA DRIFTSKOSTNADER       

Kostnad för sålda tjänster  (1 177)  (1 898)  (3 949)  (3 492) 

Spelskatter  (400)  (655)  (2 771)  (1 438) 

Summa direkta driftskostnader  (1 577)  (2 553)  (6 720)  (4 930) 
     

Bruttoresultat  2 872   2 751   16 203  6 074 
 

RÖRELSEKOSTNADER     

Personalkostnader  (1 143)  (1 726)  (5 560)  (3 340) 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   175   -      92   -    

Marknadsföringskostnader  (369)  (195)  (1 312)  (1 222) 

Övriga inkomster och kostnader  (672)  (755)  (3 927)  (2 158) 

Summa rörelsekostnader  (2 009)  (2 676)  (10 707)  (6 720) 
    

 

EBITDA   863    75   5 496  (646) 

Avskrivningar  (223)  (350)  (1 083) -457 

Rörelseresultat (EBIT)   640   (275)  4 413  (1 103) 

Finansnetto  (5)  (1)  (14) (0) 

Resultat före skatt   635   (276)  4 399  (1 103) 

Inkomstskatt  (88)  (54)  (458) (293) 

Periodens resultat   547   (330)  3 941  (1 396) 

RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:     

Moderbolagets aktieägare   547   (317)  3 740  (1 393) 

Minoritet  (0)  (13)   201  (3) 

Resultat per aktie, EUR  0,01   (0,01)  0,07  (0,02) 

Resultat per aktie, EUR efter utspädning  0,01   (0,01)  0,07  (0,02) 
 
Per den 1 januari 2017 ändrade koncernen definitionen för begreppet spelintäkter. Spelintäkter definieras nu som 
spelinsatser minus spelvinster, bonusar, jackpotbidrag och kostnader för lojalitetsprogram. Spelintäkter redovisades tidigare 
före dessa kostnader vilka inkluderades i marknadsföringskostnader. Samtliga uppgifter avseende Q1 2016, samt helåren 
2016 och 2015 i koncernens resultaträkning på denna sida har justerats och redovisas i enlighet med den nya definitionen.
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Koncernens balansräkning 

 

 

KEUR 31/03/2017 31/03/2016 31/12/2016 31/12/2015 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar  2 361   1 609   2 463  2 602 

Immateriella tillgångar  4 387   4 293   4 662  4 395 

Övriga långsiktiga fordringar   326    900    79  - 

Uppskjutna skattefordringar   4   -      4  58 

Summa anläggningstillgångar  7 078   6 802   7 208  7 055 

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar   135   1 554    198    135  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   278    591    174    505  

Övriga kortfristiga fordringar  1 915    967   1 891   2 476  

Likvida medel  11 013   6 234   10 250   6 744  

varav bundna medel (spelarmedel)   933    314    903    487  

Summa omsättningstillgångar  13 341   9 346   12 513   9 860  

Summa tillgångar  20 419  16 148  19 721  16 915 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Aktiekapital   1 186   1 218   1 183   1 231  

Fritt eget kapital  16 033   11 968   15 254   12 235  

Hänförligt till moderbolagets ägare  17 219   13 186   16 437   13 466  

Minoritetsintresse   271    296    518   312   

Summa eget kapital  17 490   13 482   16 955   13 778  

Långfristiga skulder   113    95    142  96 

Summa långfristiga skulder   113    95    142  96 

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder och andra skulder   296    148    369    328  

Spelarskulder   933    314    903    487  

Övriga skulder   956   1 505    814   1 360  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   631    604    538    866  

Summa skulder  2 816   2 571   2 624   3 041  

Summa eget kapital och skulder  20 419  16 148  19 721  16 915 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

KEUR Q1 2017 Q1 2016 2016 2015 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Resultat efter finansiella poster   635   (276)  4 399   (1 103) 

Skatt    (88)  (11)  (436)  (446) 
 

Ej kassaflödesstörande poster     

Avskrivningar och nedskrivningar   223    350   1 083    457  

Kapitalvinst eller -förlust från försäljning av 
dotterföretag 

0    0  (4 031) 0   

Övriga ej kassaflödesstörande poster  (29)  0     (41)  0    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet 

  741    63    974   (1 092) 

 

Förändring av rörelsekapital     

Förändring av kortfristiga fordringar  (65)  (27)  (620)  (313) 

Förändring av kortfristiga skulder   193   (427)   364    45  

Förändring av rörelsekapital 128   (454)  (256)  (268) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 869   (391)   718  (1 360) 

 

INVESTERINGSVERKSAMHET     

Investeringar i immateriella tillgångar (176)  (135)  (312)  (156) 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  (4)  (25)  (732)  (533) 

Avyttring dotterbolag 0    0  5 283   0    

Förvärv av dotterbolag   332  0  (1 212)  2 536  

Ändring av långsiktiga fordringar  (247) 0 0  0    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  (95)  (160)  3 027   1 847  
 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Intäkter från aktieemission/andra aktierelaterade 
värdepapper 0 0 0 

 
(219) 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 (219) 

    

 

PERIODENS KASSAFLÖDE   774   (551)  3 745    268 

Valutaomräkningsdifferenser  
för likvida medel 

 (11) 41  (239)   350  

Likvida medel vid periodens början  10 250   6 744   6 744   6 126  

Likvida medel vid periodens slut  11 013   6 234   10 250  6 744 
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Koncernens redogörelse för förändringar i eget kapital 
 

KEUR Aktiekapital Balanserat 
resultat 

Minoritet Summa eget 
kapital 

Förändring under 2016     

Ingående balans, 1 januari 2016  1 231   12 235    312   13 778  

Nyemission 8 239 0 247 

Omräkningsdifferens   (56)  (960) 5 (1 011) 

Periodens resultat 0 3 740 201 3 941 

Utgående balans, 31 december 2016 1 183 15 254 518 16 955 

     

Förändring under Q1 2016     

Ingående balans, 1 januari 2016  1 231   12 235    312   13 778  

Omräkningsdifferens (13)  50 (3) 34 

Periodens resultat  0    (317)  (13) (330) 

Utgående balans, 31 mars 2016  1 218  11 968   296 13 482 

     

Förändring under Q1 2017     

Ingående balans, 1 januari 2017  1 183   15 254    518   16 955  

Justering av ingående balans för 
minoritetsintresse 

 
0   247 (247) 0 

Omräkningsdifferens   3   (15) 0 (12) 

Periodens resultat  0     547   0   547  

Utgående balans, 31 mars 2017  1 186  16 033    271   17 490  
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Moderbolagets resultaträkning 
 

KEUR Q1 2017 Q1 2016 2016 2015 

Intäkter   8   -      157  0 

Rörelsekostnader  (142)  (94)  (535) (429) 

Rörelseresultat  (134)  (94)  (378) (429) 

Finansnetto  -2    2   1  28 

Resultat före skatt  (136)  (92)  (377) (401) 

Inkomstskatt  -     -     -    0 

Periodens resultat  (136)  (92)  (377) (401) 

 
Moderbolagets balansräkning 
 

KEUR 31/03/2017 31/03/2016 31/12/2016 31/12/2015 

Immateriella tillgångar 33     -      36  0 

Materiella anläggningstillgångar   4    8    5  9 

Finansiella anläggningstillgångar  9 637   7 729   14 808  7 812 

Summa anläggningstillgångar  9 674  7 737  14 849  7 821 

Kortfristiga fordringar  6 089   3 420    106  3 359 

Likvida medel  5 260   2 339   5 955  2 576 

Summa omsättningstillgångar  11 349   5 759   6 061  5 935 

SUMMA TILLGÅNGAR  21 023  13 496  20 910  13 756 

Bundet eget kapital  1 186   1 218   1 183  1 231 

Fritt eget kapital  11 424   12 025   11 560  12 249 

Summa eget kapital  12 610   13 243   12 743  13 480 

Kortfristiga skulder 8 413   253  8 167 276 

Summa skulder  8 413   253  8 167 276 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  21 023  13 496  20 910  13 756 
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Definitioner och ordlista
 
Intäkter 
Spelintäkter: 
Insatser minus vinster, jackpotbidrag, lojalitetsprogram 
och bonusar. 
 
Övriga intäkter: 
Alla andra löpande intäkter från annan verksamhet än 
den direkta spelverksamheten, såsom intäkter från 
affärsområdet Media, Hyresintäkter, Försäljning av mat 
och dryck, Transaktionsintäkter, och alla andra typer av 
intäkter. 
 
Bruttoresultat 
Intäkter minus direkta variabla kostnader som inkluderar 
provisioner till partners, spelskatter och licensavgifter för 
spelverksamheter, licensavgifter till spelleverantörer, 
programvarukostnader, avgifter för behandling av 
betalningar och ej godkända betalningar. 
 
Bruttomarginal 
Bruttoresultat i förhållande till intäkter. 
 
Kostnader för sålda tjänster 
Avser provisioner till partners, spelskatter och 
licensavgifter för spelverksamheter, licensavgifter till 
spelleverantörer, programvarukostnader, avgifter för 
behandling av betalningar och ej godkända betalningar. 
 
EBITDA 
Vinst före finansnetto, bolagsskatt, avskrivningar och 
nedskrivningar. 
 
EBITDA-marginal 
EBITDA i förhållande till intäkter. 
 
EBIT (rörelseresultat) 
Vinst före finansnetto och bolagsskatt. 
 
EBIT-marginal (rörelsemarginal) 
EBIT i förhållande till rörelseintäkter. 
 
Nettoresultat 
Resultat efter alla kostnader inklusive ränta och skatter. 
 
Avkastning på eget kapital 
Nettoresultat i procent av eget kapital. 
 
Vinstmarginal 
Nettoresultat i förhållande till periodens intäkter. 
 
Spelmarginal 
Bruttovinst i spelverksamheten dividerat med 
spelomsättningen. 
 
Insättningar 
Inkluderar alla pengar som ackumulerat satts in av 
kunder under en redovisningsperiod. 
 
Spelarskulder 
Utestående summa av spelarmedel i periodens slut, som 
redovisas i balansräkningen. 
 
 
 
 
 

 
Aktiva kunder 
Det totala antalet kunder som har spelat på 
bolagsgruppens varumärken inklusive kunder som bara 
har utnyttjat ett bonuserbjudande. 
 
Nya registreringar 
Kunder som har registrerat sig på något av 
bolagsgruppens varumärken under perioden.  
 
Deponeringar 
Alla kontanta medel som har satts in av kunder under en 
redovisad period. 
 
Nya aktiva deponerande kunder 
Kunder som har gjort sin första kontantinsättning och 
spelat under perioden. 
 
Återaktiverade kunder 
Tidigare aktiva kunder som inte varit aktiva under tidigare 
redovisningsperiod som blev reaktiverade under 
perioden. 
 
Resultat per aktie 
Resultatet för perioden som är hänförligt till 
moderbolagets ägare, dividerat med antalet aktier i slutet 
av perioden. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital som är hänförligt till moderbolagets ägare, 
dividerat med antalet aktier i slutet av perioden. 
 
Soliditet 
Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 
 
Likvida medel 
Behållning på bankkonton och i elektroniska plånböcker. 
 
Rörelsens kassaflöde efter investeringar 
Rörelseresultat inbegripet ändringar av avskrivningar och 
nedskrivningar, rörelsekapital och investeringar i andra 
anläggningstillgångar (netto). 
 
Organisk tillväxt 
Tillväxt exklusive förvärv och valutaeffekter. 
 
Reglerade marknader 
Marknader som har lagstiftning gällande onlinespel och 
har utfärdat licenser till operatörer. 
 
Antal anställda 
Antalet anställda på förra månadens lönelista. 
 
Engångsposter 
Avser poster av engångskaraktär eller som saknar 
koppling till koncernens normala verksamhet, vilket 
betyder att redovisningen av dessa poster tillsammans 
med andra poster i resultaträkningen skulle störa 
möjligheten till jämförelser med andra perioder och göra 
det svårt för en utomstående part att bedöma 
koncernens lönsamhet. 


