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ANDRA KVARTALET 2020 
• Intäkterna uppgick till 3 567 kEUR (3 497). 

• EBITDA uppgick till 1 499 kEUR (2 024). Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande 
poster) uppgick till 2 058 kEUR (2 024). 

• Resultat efter skatt uppgick till -1 144 kEUR (1 242). Justerat resultat efter skatt (justerat för 
jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 1 297  kEUR (717). 

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,015 EUR (0,016). Justerat resultat per aktie 
(justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0.017 EUR 
(0.009). 

• New Depositing Customers (NDC) ökade med 8% (-29%). 

• Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 2 442 kEUR (1 983 kEUR).

FÖRSTA HALVÅRET 2020 
• Intäkterna uppgick till 6 757 kEUR (7 550). 

• EBITDA uppgick till 3 239 kEUR (4 577). Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande 
poster) uppgick till 3 798 kEUR (4 577). 

• Resultat efter skatt uppgick till 1 614 kEUR (3 183). Justerat resultat efter skatt (justerat för 
jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 2 736 kEUR (2 210).  

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,021 EUR (0,042). Justerat resultat per aktie 
(justerat för jämförelsestörande poster och valutakursfluktuationer) uppgick till 0.036 EUR 
(0.029) 

• New Depositing Customers (NDC) minskade med -5% (-22%). 

• Kassaflöde för den löpande verksamheten uppgick till 4 067 kEUR (4 824 kEUR). 

Intensivt förändringsarbete  
under kvartalet
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NYCKELTAL APR-JUN JAN-JUN
kEUR 2020 2019 Y/Y% 2020 2019 Y/Y%
Nettoomsättning 3 567 3 497 2 % 6 757 7 550 -11 %

Organisk utveckling, % 2 % -27 % +29 p.e -11 % -20 % +9 p.e

EBITDA 1 499 2 024 -26 % 3 239 4 577 -29 %

EBITDA-marginal, % 42 % 58 % -16 p.e 48 % 61 % -13 p.e

Justerad EBITDA 2 058 2 024 2 % 3 799 4 577 -17 %

Justerad EBITDA-marginal, % 58 % 58 % - p.e 56 % 61 % -5 p.e

Resultat efter skatt -1 144 1 242 e/t 1 614 3 183 -49 %

Resultat per aktie (efter utspädning) -0,015 0,016 e/t 0.021 0,042 -49 %

Justerat resultat efter skatt 1 297 717 81 % 2 736 2 210 24 %

Justerat resultat per aktie (efter utspädning) 0,017 0,009 81 % 0.036 0.029 24 %

Net Debt / justerad EBITDA (rullande 12 mån) 2,8 2,1 - 2,8 2,1 -

Tillväxt New Depositing Customers, % 8 % -29 % +37 p.e -5 % -22 % +17 p.e

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 
• Bolaget ansökte i april om godkännande från obligationsinnehavarna gällande vissa ändringar i 

villkoren för bolagets utestående seniora och säkerställda obligationslån 

• I maj kommunicerades att bolaget erhållit en kvalificerad majoritet som röstat för de föreslagna 
villkorsändringarna av obligationsvillkoren för det utestående seniora och säkerställda 
obligationslånet. Som del av villkorsändringen ingick bland annat en förlängning av löptiden till 
september 2022 samt en bibehållen ränta om 7,25% 

• Bolaget gav i maj en uppdatering kring resultatet för Q2 2020 i samband med att en betydande 
strategisk genomlysning samt omstrukturering av bolagets verksamhet gjordes av den nya VD’n, 
vilket har skapat en mer tydlig operativ organisation med tydligare processer och ansvarsområden 
med fokus på färre produkter, samtidigt som bolaget anställt mer operativ kompetens för att driva 
tillväxt 

• Acroud utförde ytterligare återköp av bolagets egna företagsobligationer över marknaden, 
motsvarande ett nominellt belopp om 3,0 mSEK. Inkluderande tidigare kommunicerade återköp om 
122 mSEK, har Acroud återköpt obligationer för 125 mSEK 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET 
• Bolaget anpassade sig och vidtog åtgärder för att skapa en stark långsiktig position på den 

Nederländska marknaden. Åtgärderna innebar en anpassning av produkterbjudandet för att vara 
förenliga med reglerna på den Nederländska marknaden tills dess att den nya spellagen träder i 
kraft under det första kvartalet 2021.  Även om anpassningen kommer medföra en negativ 
intäktspåverkan på kort sikt, så är åtgärderna en långsiktig investering för att säkerställa en stark 
position och hållbar utveckling för den Nederländska verksamheten över tid.  

• Namnbyte skedde till Acroud från Net Gaming Europe. Namnbytet skedde som en del av det 
omfattande förändringsarbete som inletts i samband med att Robert Andersson har tillträtt som VD 
och som innebär intensifierad fokus på organisk tillväxt och entreprenörskap. I samband med 
namnbytet bytte även bolaget ”ticker symbol” på Nasdaq till ”ACROUD” från den 17e juli.
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Det känns bra att vi har kunnat se ett ökat tempo 
och flexibilitet inom organisationen under vad som 
ändå måste ses som en utmanande tid på många 
vis för hela världen. Ser vi specifikt på vår bransch 
så har Sportbettingen varit en stor utmaning. Ser vi 
på det gångna kvartalet med 3,567 kEUR i intäkter 
och 1,499 kEUR i EBITDA, vilket under kvartalet har 
påverkats av engångskostnader om 550 kEUR. Vi 
växer sekventiellt medan utvecklingen är relativt 
"platt" jämfört med föregående år. Vårt fokus att ta 
till vara på bolagets potential i form av 
medarbetare, kunder, slutanvändare, brands och 
geografiska marknader framåt i hög fart kommer 
medföra tillväxt över tid. En sak som har blivit 
tydligt för mig under mitt första halvår är att 
bolaget har haft en avsaknad av fokus, där man 
försökt åstadkomma för många saker samtidigt, 
och då är det svårt att få till något riktigt bra. Detta 
är nu ändrat och vi allokerar mer resurser till färre 
fokusområden.  

Det andra kvartalet kan man säga har karaktäriserats av 
ett intensivt förändringsarbete där omstrukturering, 
refinansiering samt namnbyte av verksamheten har 
effektuerats i högt tempo för att skapa förutsättningar 
för kommande framgångar och tillväxt. Som jag skrev i 
mitt förra VD ord så är det fokus på att bygga snabbt 
och effektivt bolag med en stark organisation 
genomsyrat av entreprenörsanda samt tillväxtfokus. Det 
jag kan konstatera är att vi under Q2 har levererat på 

det. Vi har genomfört en kompetensväxling där vi 
anställt ny spjutspetskompetens primärt inom 
operations, har stängt ner det svenska kontoret, samlat 
bolagen under ett namn, stärkt kapitalstrukturen och 
avvecklat brands som ej skall prioriteras. Allt detta har 
medfört jämförelsestörande poster (engångskostnader) 
om drygt 550 kEUR, och kommer leda till kostnads-
besparingar om drygt 300 kEUR årligen samtidigt som vi 
har skapat ett betydligt starkare och framåtlutat bolag 
anpassat för tillväxt över tid. 

I juli valde vi att vidtaga snabba åtgärder för att skapa 
bäst möjliga långsiktiga utgångsläge för att ta del av 
den nederländska marknaden så snabbt som möjligt. 
Åtgärderna innebär en anpassning av produkt-
erbjudandet för att vara förenligt med reglerna på den 
Nederländska marknaden tills dess att den nya 
spellagen träder i kraft första kvartalet 2021. 
Anpassningen i Nederländerna kommer medföra en 
negativ intäktspåverkan på kort sikt. Vi ser åtgärderna 
som en långsiktig investering för att säkerställa en stark 
och hållbar position över tid av vår verksamhet på den 
kommande reglerade Nederländska marknaden.  

Den kraftiga trafikökningen inom poker och casino 
under mars tills maj har avmattats sedan mitten av juni 
och normaliserats till en nivå likt den innan COVID-19. Vi 
ser därför att tredje och fjärde kvartalet sammantaget 
kommer vara mer utmanande. 

Vår övertygelse är att vi identifierat utmaningarna och 
skapat åtgärdsprogram för att optimera bolagets 
framtida utveckling.
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USA status 
Vi ser ett ökat fokus på de snabbast växande 
varumärkena inom bolaget och vi har under Q2 
intensifierat vårt fokus på den Nordamerikanska 
marknaden och tillsatt ett operativt team dedikerat för 
denna marknad. Vi ser ett ökat trafikflöde i Nordamerika 
samtidigt som vi har intensifierat arbetet med 
licensansökningar i flertalet nya stater, vilka är under 
behandling. Några av dessa är t.ex. Pennsylvania, 
Indiana, West Virginia, Michigan samt Colorado. Även om 
konkurrensen har tilltagit det senaste året på den 
Nordamerikanska marknaden ser vi, med rätt fokus och 
rätt team, att vi skall skapa en tillväxtresa med såväl nya 
så som nuvarande varumärken i takt med att fler stater 
“öppnar". 

Ett bolag, en framgång  
Logiken i att helt byta namn till Acroud är enkel och har 
varit en del av det omfattande förändringsarbetet som 
skett. Verksamheten har bedrivits under flera namn 
tidigare vilket skapat otydlighet samt ineffektivitet både 
internt och externt sett, vilket var tydligt för mig direkt när 
jag tillträdde som VD. I Sverige och på börsen var bolaget 
känt som Net Gaming, medan i branschen och globalt 
sett kallades bolaget Highlight Media. Därav var det 
naturligt att snabbt och kraftfullt genomföra både 
namnbyte samt omorganisation direkt för att få en 
nystart av bolaget under ett helt nytt namn som vi kan 
samlas under och därmed även skaffa en gemensam 
kommunikationsplattform. En ordentlig nystart helt 
enkelt. Detta blev Acroud, och beskrivs enklast med vårt 
manifest:  

We are a challenger on a quest. 

We are adapting and we are here to disrupt and claim 
what hasn’t been claimed. 

We are here for the challenge, for the joy, for the pride of 
giving people guidance in their everyday life and 
supporting brands building their crowds. 

We are here for the challenge because that’s our motto on 
how to enable synergies between people and brands. 

We are here for the joy because that’s our motto on how 
to attract and nurture existing and future talent. 

We are here for the pride because that’s our motto on how 
to build confidence and long-lasting relationships. 

We are a challenger on a quest, and our journey has just 
begun. 

We are Acroud. Join the ride. 

Vi jobbar med att stärka  
bolagets kapitalstruktur 
För att skapa förutsättningar för framtida tillväxt och 
frigöra kapital för den operativa verksamheten är det hög 
prioritet att kontinuerligt optimera bolagets 
kapitalstruktur.  

En milstolpe i detta arbete var att en kvalificerad 
majoritet av obligationsinnehavarna i maj röstade för 
föreslagna villkorsändringar av obligationsvillkoren 
däribland att förlänga förfallodagen med två år till 
september 2022, vilket var ett styrkebesked samt ger oss 
arbetsro. Som ett ytterligare led i att optimera vår 
kapitalstruktur har vi genomfört återköp av bolagets 
egna obligationer över marknaden under 2019 samt i 
mars 2020. Återköp har skett till ett motsvarande 
nominellt belopp om 67 mSEK under 2019 samt 
ytterligare 55 mSEK i mars 2020, och under det andra 
kvartalet 2020 har ytterligare återköp om 3 mSEK 
genomförts. Vi kommer fortsätta se över bolagets 
kapitalstruktur och optimera denna inför vår tillväxtresa.  

Nu fortsätter vi att skriva på ett nytt viktigt kapitel i 
bolagets historia där vi som har förmånen att arbeta 
inom företaget gemensamt kommer bygga ett starkare, 
lönsammare och roligare företag, vilket kommer gynna 
alla såväl kunder, slutanvändare, leverantörer och inte 
minst dig som aktieägare.  

          Robert Andersson 
          VD och koncernchef  
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Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade 
till 3 567 kEUR (3 497 kEUR), till följd av en positiv 
organisk tillväxt om 2%. Tillväxten sekventiellt från 
första kvartalet 2020 uppgick till 12%. 

Intäktsnivån för det andra kvartalet 2020 jämfört 
med andra kvartalet 2019 samt första kvartalet 
2020 har påverkas positivt då vi har sett ett 
tilltagande trafikflöde primärt inom Casino och 
Poker, delvis drivet av COVID-19 situationen globalt 
sett.  

Utvecklingen för New Depositing Customers (NDC) 
följer intäktsutvecklingen och ökade med 8% jämfört 
med motsvarande period föregående år. 

Grafen visar ett index över NDC-utvecklingen över tid. 
NDC står för ”New Depositing Customer” och 
motsvarar en ny deponerande kund som Acroud 
refererat till någon av sina kunder. Graferna ovan visar 
ej absoluta tal utan visar procentuell utveckling från 
index 100 i det andra  kvartalet 2019. 

94% av Acrouds intäkter genererades från vertikalerna 
Casino och Poker under det andra kvartalet 2020. De 
två vertikalerna har utvecklats stabilt, då efterfrågan 
på casino- och pokertrafik har visat en positiv trend 
drivet av bland annat Pokerlistings.com. 

Acroud har för närvarande begränsad exponering mot 
Sportsbetting och endast 4% (0%) av företagets totala 
intäkter genererades från vertikalen under det andra 
kvartalet 2020. Därför förväntar sig bolaget en 
begränsad effekt från de många inställda 
idrottsevenemangen globalt. Acroud förväntar sig 
också att en del av sportsbettingintäkterna, som skulle 
ha realiserats under H1 2020, skjuts upp till H2 2020 
eller 2021, beroende på om och när de uppskjutna 
evenemangen schemaläggs. Direkta kostnader 
relaterade till Sportsbettingvertikalen är relativt 
begränsade och det är endast ett fåtal anställda som 
arbetar direkt med Sportsbettingtillgångarna idag. 

Vi ser över tid att vi skall ha en positiv hög andel 
intäkter inom vår betting vertikal, vilket bidrager 
positivt till vår intäktsdiversifiering. Tillväxten det 
senaste året inom Sportsbetting är både driven av de 
initiativ vi lanserat, men även genom förädling av 
förvärvet av domäner av MaxFreeBets som 
genomfördes i juli 2019 

Koncernens utveckling  
KVARTALET APR-JUN 2020
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Vi har sedan föregående år sett att vår position med starka 
domäner på den Nordamerikanska marknaden stärks i takt 
med att fler stater regleras och vi ser ett kraftigt tilltagande 
trafikflöde sekventiellt jämfört med det första kvartalet 2020. 

Under andra kvartalet 2020 minskade dock intäkterna i 
Nordamerika jämfört med andra kvartalet föregående år till 
följd av en allt hårdare konkurrens i Nordamerika samtidigt 
som intäkterna i Europa har tilltagit genom tillväxten inom 
betting. Den Nordamerikanska marknaden förblir attraktiv 
för oss i och med den pågående regleringsvågen som över tid 
förväntas skapa en av världens största marknader. Flera 
initiativ har tagits för att stärka vår position på den 
Nordamerikanska marknaden, bland annat har 
Pokerlistings.com, nyligen lanserat en separat betting- och 
casinosektion samt har utbudet i form av social gaming 
lanserats under slutet av kvartalet, vilket vi förväntar oss ge 
resultat framöver.  

Övergången till ökad andel revenue share har stabiliserats 
runt 50-60% av bolagets intäkter, vilket har påverkat 
intäkterna negativt på kort sikt, men stärker vår tillväxt och 
stabilitet på lång sikt. Under det andra kvartalet har vi sett 
en fortsatt övergång från CPA till revenue share jämfört med 
föregående år som nu uppgår till 57% (47%) av de totala 
intäkterna  
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Kostnader 
Rörelsens kostnader, justerat för 
omstruktureringskostnader samt 
kostnader för namnbyte, har under det 
andra kvartalet 2020 legat på 
motsvarande nivå som det andra 
kvartalet 2019. Kostnadsbasen har 
ökar något sekventiellt från det 
första kvartalet 2020 drivet primärt 
av tilltagande personalkostnader. 

Det andra kvartalets operativa kostnadsbas 
har belastats av kostnader om drygt 550 kEUR av 
engångsnatur relaterade till det förändringsarbete som inleddes 
i samband med att ny VD tillsattes under det första kvartalet 
2020. Kostnaderna är primärt hänförliga till omstrukturerings-
kostnader om ca 475 kEUR samt kostnader om 75 kEUR 
relaterade till namnbyte till Acroud. Rapporterade 
personalkostnader har påverkats om drygt 190 kEUR av 
jämförelsestörande poster samt har övriga externa kostnader 
belastats med drygt 365 kEUR.  

Personalkostnaderna, justerat för omstruktureringskostnader, 
minskade till 880 kEUR (1,014) i det andra kvartalet 2020 jämfört 
med det andra kvartalet 2019 drivet av färre antal medarbetare. 
Sekventiellt har personalkostnaderna ökat primärt drivet av 
uppbyggnad av organisationen och rekryteringar av operativa 
nyckelpersoner som stärker våra tillväxtförutsättningar.  

Övriga externa kostnader, justerat för 
omstruktureringskostnader samt kostnader för namnbyte, ökade 
något i det andra kvartalet 2020 jämfört med föregående år, 
drivet av reservering avseende kundförlust om drygt 50 kEUR 
samt utökade konsultkostnader relaterade till utveckling av 
sajter i Nordamerika och Europa. Vi har starkt fokus på 
fortsatt kostnadskontroll för att driva 
verksamheten med en hög marginal. 
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Avskrivningar, nedskrivningar och finansnetto  
Bolagets av- och nedskrivningar det andra kvartalet 2020 ökade till 658 kEUR (169) vilket är drivet av 
omstruktureringskostnader av engångsnatur då bolaget beslutat att skriva ned tillgångar relaterade till 
varumärket PokerLoco om 503 kEUR som inte kommer att inkluderas i den nya tillväxtstrategin, med fokus på 
färre produkter, bolaget tagit under 2020. 

Acrouds finansnetto i det andra kvartalet 2020 uppgick till -1 929 kEUR jämfört med -526 kEUR motsvarande 
period föregående år. Finansnettot i andra kvartalet 2020 påverkas negativt av valutakurseffekter om -1,139  
kEUR (525 kEUR) relaterade till lånefinansieringen samt del av kassa, vilka är upptagna i SEK. Parallellt har 
refinansiering av verksamheten framgångsrikt säkerställts under det andra kvartalet, vilket även medfört 
jämföreslstörande poster om ca 240 kEUR avseende en s.k ”consent fee” vilken belastar finansnettot. 

Som ett resultat av att bolaget haft en stark kassaposition har bolaget under det andra kvartalet 2020 återköpt 
obligationer om ett nominellt värde motsvarande 3 mSEK. Under kvartalet har finansiella intäkter genererats om 
16 kEUR relaterade till de obligationer som har återköpts under 2020. 

Resultat 
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 499 kEUR (2 024 kEUR). Justerat Rörelseresultatet före 
avskrivningar (Justerad EBITDA) ökade med 2% till 2 058 kEUR (2 024 kEUR). Justerad EBITDA-marginalen har 
varit stabil på drygt 58% jämfört med andra kvartalet 2019. 

Resultatet efter skatt minskade till -1 144 kEUR (1 242) och periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick 
till -0,015 EUR (0,016). Vinsten efter skatt justerat för jämföreslstörande poster samt valutakursfluktuationer 
relaterade till obligationslånet uppgår till 1 297 kEUR (717) och periodens justerade resultat per aktie efter 
utspädning uppgick till 0,017 EUR (0,009).    
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Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det andra kvartalet uppgick till 2 442 kEUR 
jämfört med 1 983 kEUR andra kvartalet 2019. Ökningen är primärt relaterad till positiv 
rörelsekapitalutveckling jämfört med andra kvartalet 2019. Rörelsekapitalsutvecklingen har 
påverkats positivt genom förbättrad cash management samt skatteåterbäring om 110 kEUR 
under andra kvartalet 2020. Bolaget har fortsatt mycket låg nivå av kreditförluster. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten som, bortsett från förvärvsaktiviteter, är 
begränsad då bolagets affärsmodell inte är kapitalintensiv, uppgick till -258 kEUR jämfört 
med 34 kEUR andra kvartalet 2019. Investeringar (förvärv av immateriella tillgångar) under 
det andra kvartalet 2020 var huvudsakligen hänförliga till utveckling av sajter inför expansion 
på den Nordamerikanska samt Europeiska marknaden.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 849 kEUR (-676 kEUR) i det andra 
kvartalet och bestod primärt av erlagd ränta för obligationslånet om -448 kEUR (-656), 
jämföreslestörande poster relaterade till refinansieringen av obligationslånet om -1 058 kEUR 
(0) samt likvid om -273 kEUR (0) relaterad till återköp av bolagets egna obligationer.   

Likviditet och finansiell ställning 
Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid periodens slut till 21 259 kEUR, jämfört med 
23 589 kEUR vid utgången av det andra kvartalet 2019. Acroud´s nuvarande bruttoskuld 
uppgår till 257,6 mSEK varav obligationslånet uppgår till 250 mSEK, Omräknat till 
balansdagens kurs uppgår obligationslånet till 23 821 kEUR. Den nuvarande skuld-
sättningsgraden, definierat som nettoskuld/justerad EBITDA, uppgår per 30 juni 2020 till 2,8. 
Acroud’s långsiktiga mål är att nettoskuld/EBITDA över tid ska högst uppgå till 2,0. Bolaget 
kommer under 2020 och framåt fortsätta arbetet med att sänka skuldsättningsgraden. 

Bolaget har per 30 juni 2020 en total avsättning om 596 kEUR avseende eventuella 
tilläggsköpeskillingar hänförliga till utförda förvärv av domäner. Utestående obligationslån 
per 30 juni 2020 förfaller till betalning i september 2022 och redovisas därmed som långfristig 
skuld i balansräkningen i denna kvartalsrapport.  

Omräkningseffekten för obligationslånet samt en del av likvida medel från SEK till EUR för 
andra kvartalets slut uppgick till -1 139 kEUR, vilket har påverkat finansnettot negativt. 
Bolagets likvida medel vid utgången av det andra kvartalet 2020 uppgick till 3 291 kEUR 
(12 816 kEUR).  

Finansiell ställning
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I maj genomförde man en villkorsändring av det utestående seniora och säkerställda 
obligationslånet. Som del av villkorsändringen ingick bland annat en förlängning av 
löptiden till september 2022 samt en bibehållen ränta om 7,25%. 

Soliditeten uppgick till 51 procent (40 procent) per den 30 juni 2020 
och det egna kapitalet uppgick till 27 604 kEUR (24 338 
kEUR). Bolaget utför kvartalsvis nedskrivningsprövning 
för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov av 
goodwill. Nedskrivningsprövning per juni 2020 
visar inget behov av nedskrivning av 
bolagets goodwill.  
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Styrelsen för Acroud har fastställt följande finansiella mål: 

Resultattillväxt per aktie 
Acroud ska över tid uppvisa en genomsnittlig ökning av resultat per aktie om minst 20% per 
år. Resultattillväxt per aktie är det övergripande finansiella målet. Acroud bedömer att en 
stark vinsttillväxt per aktie är det bästa måttet för aktieägarvärde över tid. 

Organisk omsättningstillväxt 
Acroud´s långsiktiga mål är en organisk omsättningstillväxt i intervallet 15 till 25% per år. 
Acroud kommer kontinuerligt investera i kärnverksamheten samt i nya interna 
tillväxtsatsningar för att säkerställa uthålligt god organisk tillväxt. Tiden när tillväxtsatsningar 
bär frukt kommer variera och därför kommer den organiska tillväxten att fluktuera över tid. 
Bolagets definition av organisk tillväxt baseras på nettoomsättning jämfört med föregående 
period exkluderat förvärv (senaste 12 månaderna) och avyttringar samt valutakursrörelser. 

Kapitalstruktur 
Acroud´s finansiella mål är att skuldsättningsgraden (NetDebt/EBITDA) över tid ska uppgå till 
högst 2,0. Acroud ska över tid bedriva verksamheten till låg finansiell risk genom låg 
nettoskuldsättning. Styrelsen har rätt att frångå detta mål under perioder om man bedömer 
det bäst för bolaget och aktieägarvärdet.  

Utdelningspolicy 
Acroud kommer under de kommande tre åren prioritera tillväxt genom organiska 
tillväxtinitiativ och optimering av kapitalstrukturen framför utdelning. Årsstämman beslutade 
den 25 juni 2020 att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019.  

Sammanfattning utfall av finansiella mål 
I tabellen nedan redovisas utfallet för de uppsatta finansiella målen. 

Tidsperiod Resultattillväxt per aktie Organisk omsättningstillväxt Kapitalstruktur

Apr-jun 2020 e/t 2 % 2,8

Jan-jun 2020 -49 % -11 % 2,8
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Aktien 
Den 30 juni 2018 noterades Acroud (publ) på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm 
(ACROUD).  

Aktiekapital 
Per den 30 juni 2020 uppgick aktiekapitalet till 1 913 kEUR, fördelat på 75 604 487 aktier. 
Bolaget har (1) aktieslag – A-aktier. Varje aktie berättigar ägaren till (1) röst vid 
bolagsstämman. Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktieägare till 2 190.  

Under kvartalet har 250,000 teckningsoptioner samt 300,000 personaloptioner makulerats 
avseende ledande befattningshavare från tidigare års optionsprogram. Se not 4 för detaljerad 
information. 

Aktieägarstruktur 
Totala antalet aktier i Bolaget uppgick per den 30/06/2020 till 75 604 487 stycken enligt 
nedan.  

Namn Antal aktier Ägande, %

Trottholmen AB 47 572 382 62,92 %

Strategic Investment AF (JPM Chase) 10 863 931 14,37 %

Avanza Pension 1 939 731 2,57 %

Credit Suisse 1 111 111 1,47 %

JRS Asset Management 826 546 1,09 %

Stefan Mahlstein 794 333 1,05 %

Leoville AS 569 853 0,75 %

ES Aktiehandel 500 000 0,66 %

SEB AB Oslo Branch 463 902 0,61 %

UBS Switzerland AG 447 590 0,59 %

Övriga aktieägare 10 515 108 13,92 %

TOTALT 75 604 487 100,00 %

Övrig information
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Moderbolaget 
Acroud AB är det yttersta holdingbolaget i koncernen (härmed benämnt ”Bolaget” eller 
”Moderbolaget”) och registrerades i Sverige den 14 december 2005. Bolaget är noterat på 
Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018. Bolaget generar intäkter via koncerninterna 
tjänster inom IT, marknadsföring, finansiella tjänster samt management. Koncernens finansiering 
är upptagen i moderbolaget via ett obligationslån, vilket är registrerat på företagsobligations-
listan vid Nasdaq Stockholm. Under 2020 har moderbolaget erhållit utdelning från dotterbolag 
uppgående till 5,0 mEUR (5,7 mEUR).

Relevanta risker och osäkerhetsfaktorer 
Acroud är exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga 
riskerna kan delas upp i strategiska, operationella och legala risker. De finansiella riskerna är 
bland annat hänförliga till valutakurser, räntesatser, likviditet samt kreditgivning. 
Riskhanteringen inom Acroud-koncernen syftar till att identifiera, kontrollera samt reducera 
risker. Detta sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekt för 
koncernen. Riskbedömningen är oförändrad jämfört med den riskbild som presenteras i 
årsredovisningen för 2019 på sidorna 30, 45–47 samt 78-79. Moderbolagets risker och 
osäkerhetsfaktorer är indirekt samma som för koncernen. 

Framtidsutsikter
Acroud lämnar ingen prognos. 

Säsongsvariationer 
Acroud påverkas av säsongsvariationer där omsättningen för det första kvartalet (jan-mar) samt 
det fjärde kvartalet (okt-dec) är de något starkare kvartalen medan det andra (april-jun) och 
tredje kvartalet (jul-sep) är något svagare relativt sett. Säsongsvariationerna för omsättningen 
följer ordinära säsongsvariationerna inom iGaming-industrin. Acroud har en relativt fast 
kostnadsbas och en skalbar plattform, vilket medför att EBITDA-marginalen är något högre i 
första kvartalet (jan-mar) samt det fjärde kvartalet (okt-dec).  
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Styrelsen och VD intygar att denna rapport utgör en sann och rättvis överblick av moderbolaget 
och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat för den aktuella perioden, samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som existerar för moderbolaget och andra 
bolag inom koncernen. 

Denna delårsrapport har inte granskats eller reviderats av bolagets revisorer. 

Stockholm den 13 augusti 2020 
 
 

STYRELSEN SAMT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Henrik Kvick  Jonas Bertilsson  Peter Åström  
Ordförande  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

Fredrik Rüdén   Kim Mikkelsen  Robert Andersson  
Styrelseledamot  Styrelseledamot  VD och Koncernchef 
 
 
 
För närmare information, vänligen kontakta 

Robert Andersson, VD och koncernchef   Gustav Vadenbring, CFO 
Mobil: +356 9999 8017    Mobil: +356 9967 6001 
E-post: robert.andersson@acroud.com  E-post: gustav.vadenbring@acroud.com 

 
 
Kommande rapportdatum 

Delårsrapport januari-september 2020: 12 november 2020 

 
 
Presentation för investerare, analytiker och media 

En direktsänd telefonkonferens kommer att hållas den 13 augusti 2020 kl 10:00 svensk tid. VD 
Robert Andersson och CFO Gustav Vadenbring kommer att presentera rapporten på engelska. För 
att följa presentationen, se https://tv.streamfabriken.com/acroud-q2-2020 

 
 
För att ringa in och delta i konferensen, ring: 

Sverige:    +46850558359 
Storbritannien:   +443333009262 
USA:    +18446251570 

 
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, +46 8 528 00 399. 
Denna information är sådan som Acroud AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 08.00 CET.

Kompletterande information
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Koncernens rapport över totalresultatet

2020-04-01 2019-04-01 2020-01-01 2019-01-01

Belopp i kEUR 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30

Nettoomsättning not 2,3 3 567 3 497 6 757 7 550

Summa intäkter 3 567 3 497 6 757 7 550

Aktiverat arbete för egen räkning 280 166 483 273

Övriga externa kostnader -1 263 -735 -1 989 -1 343

Personalkostnader -1 070 -1 014 -1 993 -1 997

Övriga rörelseintäkter 17 127 17 127

Övriga rörelsekostnader -32 -17 -36 -33

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 499 2 024 3 239 4 577

Av- och nedskrivningar -658 -169 -809 -355

Rörelseresultat (EBIT) 841 1 855 2 430 4 222

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 16 - 584 -

Räntekostnader och liknande poster -786 -723 -1 438 -1 479

Nedskrivning av finansiella tillgångar - -331 - -331

Övriga finansiella poster -1 159 528 177 986

Resultat från finansiella poster -1 929 -526 -677 -824

Resultat före skatt -1 088 1 329 1 753 3 398

Skatt på årets resultat -56 -87 -139 -215

Periodens resultat -1 144 1 242 1 614 3 183

Resultat per aktie (EUR) -0,015 0,016 0,021 0,042

Resultat per aktie efter utspädning (EUR) -0,015 0,016 0,021 0,042

Övrigt totalresultat, intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital 

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -8 -6 -2 8

Övrigt totalresultat för året -8 -6 -2 8

Summa totalresultat för perioden -1 152 1 236 1 612 3 191
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i kEUR 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 42 856 42 856 42 856

Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 766 2 714 5 005

Nyttjanderättstillgångar 290 465 366

Materiella anläggningstillgångar 188 231 193

Övriga långfristiga fordringar 111 121 116

Uppskjutna skattefordringar 49 320 156

Summa anläggningstillgångar 48 260 46 707 48 692

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 468 1 256 1 559

Övriga fordringar 634 583 750

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 191 131 167

Likvida medel 3 291 12 816 6 771

Summa omsättningstillgångar 5 584 14 786 9 247

Summa Tillgångar 53 844 61 493 57 939

Eget Kapital och Skulder 

Eget Kapital  not 4 27 604 24 338 26 062

Långfristiga skulder 

Upplåning not 5 22 902 35 074 -

Uppskjuten skatteskuld 33 - -

Leasingskulder 152 295 213

Summa långfristiga skulder och avsättningar 23 087 35 369 213

Kortfristiga skulder

Upplåning  not 5 - - 29 276

Leverantörsskulder 480 174 266

Skulder till moderbolag 362 345 356

Övriga skulder 1 228 654 1 156

Leasingskulder 140 151 152

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 943 462 458

Summa kortfristiga skulder 3 153 1 786 31 664

Summa Eget Kapital och Skulder 53 844 61 493 57 939

Acroud AB (publ) 

Org Nr: 556693-7255 

Page 

19

+356 2132 3750/1 

info@acroud.com

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2 2020



Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i kEUR
Aktiekapi

tal 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 
åets resultat

Summa 
eget kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 1 913 12 424 2 688 4 095 21 120

Aktierelaterade ersättningar - 21 - - 21

Erhållna optionslikvider - 17 - - 17

Återbetalning av erhållna optionslikvider - -42 - - -42

Periodens totalresultat - - 12 4 934 4 946

Utgående eget kapital 2019-12-31 1 913 12 420 2 700 9 029 26 062

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 913 12 420 2 700 9 029 26 062

Aktierelaterade ersättningar - -25 - - -25

Periodens totalresultat - - 6 2 759 2 765

Utgående eget kapital 2020-03-31 1 913 12 395 2 706 11 788 28 802

Ingående eget kapital 2020-04-01 1 913 12 395 2 706 11 788 28 802

Aktierelaterade ersättningar - -46 - - -46

Periodens totalresultat - - -8 -1 144 -1 152

Utgående eget kapital 2020-06-30 1 913 12 349 2 698 10 644 27 604
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Koncernens rapport över kassaflöden

2020-04-01 2019-04-01 2020-01-01 2019-01-01

Belopp i kEUR 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -1 088 1 329 1 753 3 398

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster  
och poster som inte ingår i den löpande verksamheten  

   -  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 658 169 809 355

   -  Valutakursvinster/förluster på finansiella fordringar och skulder 1,159 -528 -177 -986

   -  Kostnader för aktierelaterade program -28 5 -52 10

   -  Resultat från försäljning av övriga tillgångar - -105 - -104

   -  Nedskrivning av finansiella tillgångar - 331 - 331

   -  Reserveringar för omstrukturering 415 - 415 -

Räntekostnader och liknande poster enligt resultaträkningen 786 723 1 438 1 479

Ränteintäkter och liknande poster enligt resultaträkningen -16 - -584 -

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar 335 -47 160 712

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 221 106 305 -371

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 442 1 983 4 067 4 824

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -24 -7 -32 -47

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -387 -242 -596 -438

Försäljning av övriga tillgångar 153 283 156 283

Kassaflöde från investeringsverksamheten -258 34 -472 -202

Finansieringsverksamheten

Erhållna och återbetalda optionslikvider -17 17 -17 17

Emissionskostnader -1 058 - -1 058 -

Återbetalning av upplåning -273 - -4 734 -

Erlagd ränta -448 -656 -969 -1 306

Amortering av leasingskuld -53 -37 -98 -90

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 849 -676 -6 876 -1 379

Periodens kassaflöde 335 1 341 -3 281 3 243

Likvida medel vid periodens början 2 886 12 027 6 771 10 094

Kursdifferenser i likvida medel 106 -33 -199 -2

Omklassificering från likvida medel till övriga kortfristiga finansiella tillgångar -36 -519 0 -519

Likvida medel vid periodens slut 3 291 12 816 3 291 12 816
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Resultaträkning - moderföretaget
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2020-04-01 2019-04-01 2020-01-01 2019-01-01

Belopp i kEUR 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30

Nettoomsättning 130 46 269 117

Summa intäkter 130 46 269 117

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -156 -107 -250 -196

Personalkostnader -221 -97 -363 -151

Övriga rörelsekostnader -20 - -11 -

Övriga rörelseintäkter 1 1 1 2

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -266 -157 -354 -228

Avskrivningar - -4 - -8

Rörelseresultat -266 -161 -354 -236

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 4 000 5 700 5 000 5 700

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 27 - 604 23

Räntekostnader och liknande resultatposter -777 -724 -1 421 -1 467

Övriga finansiella poster -1 160 531 186 989

Resultat från finansiella poster 1 824 5 346 4 015 5 009

Skatt på årets resultat - - - -

Periodens resultat 1 824 5 346 4 015 5 009

Belopp i kEUR 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Tillgångar

Summa anläggningstillgångar 31 581 31 603 31 581

Summa omsättningstillgångar 4 448 11 272 6 640

Summa Tillgångar 36 029 42 875 38 221

Eget Kapital och Skulder

Eget kapital 11 670 7 185 7 726

Summa långfristiga skulder 22 902 35 079 -

Summa kortfristiga skulder – not 4 1 457 611 30 495

Summa Eget Kapital och Skulder 36 029 42 875 38 221

Balansräkning - moderföretaget
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1. Redovisningsprinciper  
Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delrapportering. Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med internationella redovisningsstandarder, IFRS. För detaljerad information avseende 
redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning 2019 sidan 56-60 samt årsredovisningens notapparat 
https://www.acroud.com/finansiella-rapporter/Net Gaming publicerar årsredovisning för 2019.  

Verkligt värde för finansiella instrument  

När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas, använder koncernen observerbara data i så stor 
utsträckning som möjligt i enlighet med IFRS13. Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde-
hierarki baserat på indata som används i värderingstekniken enligt följande. För detaljerad information se 
årsredovisning 2019 sidan 59.  

Följande poster redovisas till upplupet anskaffningsvärde där redovisat värde utgör en rimlig approximation på 
verkligt värde givet den korta löptiden: kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och 
övriga skulder. Utöver detta har bolaget ett obligationslån värderat till upplupet anskaffningsvärde uppgående till 
250 mSEK som med balansdagens kurs är värderat till 22 902 kEUR per 30 juni 2020, där verkligt värde 
klassificeras inom nivå 2 och där verkligt värde för obligationslånet baseras på noteringar hos mäklare. Liknande 
kontrakt handlas på en aktiv marknad och kurserna speglar faktiska transaktioner på jämförbara instrument.  

Bolaget har inga andra finansiella instrument per 30 juni 2020 hemmahörandes i nivå 2 i verkligt värdehierarkin.  

Den 1 juli 2019 förvärvade koncernen affiliatetillgångar som främst var riktade mot den brittiska marknaden. 
Koncernen förvärvade tillgångarna för en initial ersättning, och i ett senare skede villkorad ersättning baserat på 
om en lägsta nivå av prestationer skulle uppfyllas under en viss period. Nuvärdet av den villkorade ersättningen 
uppgår per 30 juni 2020 till 596 KEUR. Detta presenteras under ”Övriga skulder” i koncernens rapport över 
finansiell ställning och hänförs till Nivå 3 i värderingshierarkin för verkligt värde.  

Det förekom inga överföringar mellan nivåer varken under första halvåret 2020 eller under 2019.  

2. Organisk omsättningstillväxt 
Acrouds långsiktiga mål är en organisk omsättningstillväxt i intervallet 15 till 25%. Acroud kommer kontinuerligt 
investera i kärnverksamheten samt nya interna tillväxtsatsningar för att säkerställa uthålligt god organisk tillväxt. 
Tiden när tillväxtsatsningar bär frukt kommer variera och därför kommer den organiska tillväxten fluktuera över 
tid. Acrouds definition av organisk tillväxt baseras på Nettoomsättning jämfört med föregående period exkluderat 
förvärv i enlighet med IFRS3 (senaste 12 månaderna) och avyttringar samt valutakursrörelser 

Noter till koncernens  
delårsrapport
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3. Intäkter 
Koncernens intäkter för det andra kvartalet 2020 och räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2019 
fördelade sig vidare enligt följande; 

Omsättningen relaterad till Sverige under det andra kvartalet 2020 uppgick till 1% (2%). Motsvarande belopp 
uppgick 2% av omsättningen för helåret 2019. 

Belopp i kEUR

2020-04-01 
2020-06-30 

Tillväxt %

2020-04-01  
2020-06-30 
Absoluta tal

2019-04-01  
2019-06-30 
Absoluta tal

Avvikelse 
Absoluta tal

Total tillväxt i EUR 2,0 % 3 567 3 497 70

Justering förvärvad och avyttrad/avvecklad verksamhet 0.0% - - -

Total tillväxt i EUR exkl. förvärv samt nedlagd verksamhet 2,0 % 3 567 3 497 70

Justering för konstant valuta -0,5 % - 17 -17

Total organisk omsättningstillväxt 1,5 % 3 567 3 514 53

Organisk omsättningstillväxt – brygga kvartal 2 2020

Belopp i kEUR

2019-04-01 
2019-06-30 

Tillväxt %

2019-04-01 
2019-06-30 
Absoluta tal

2018-04-01 
2018-06-30 
Absoluta tal

Avvikelse 
Absoluta tal

Total tillväxt i EUR -23,9 % 3 497 4 597 -1 100

Justering förvärvad och avyttrad/avvecklad verksamhet -2,5 % -157 -58 -99

Total tillväxt i EUR exkl. förvärv samt nedlagd verksamhet -26,4 % 3 340 4 540 -1 200

Justering för konstant valuta -0,7% - 46 -46

Total organisk omsättningstillväxt -27,2 % 3 340 4 586 -1 246

Organisk omsättningstillväxt – brygga kvartal 2 2019

Belopp i kEUR
2020-04-01 
2020-06-30

2019-04-01 
2019-06-30

2020-01-01 
2020-06-30

2019-01-01 
2019-06-30

Intäktsfördelning per vertikal

Casino 2 602 2 948 4 893 6 395

Poker 747 466 1 335 990

Sportsbetting 157 17 420 22

Övriga vertikaler 61 66 109 143

Summa intäkter 3 567 3 497 6 757 7 550
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4. Aktierelaterade ersättningar 
Under det andra kvartalet 2020 har 300 000 personaloptioner och 250 000 teckningsoptioner hänförliga till 2017 
samt 2019 förverkats och den tidigare redovisade kostnaden för personaloptionerna har återförts. Det har 
medfört att den sammanlagda redovisade kostnaden för andra kvartalet 2020 som uppkommit i samband med 
ovan aktierelaterade program, vilka regleras med egetkapitalinstrument, uppgår till -27 kEUR (5 kEUR). 
Motsvarande kostnad för helåret 2019 uppgick till 21 kEUR. Kostnaden omfattar även kostnad för sociala avgifter. 

Avseende aktierelaterade ersättningar för 2017, 2018 samt 2019 hänvisas till not 15 i årsredovisningen 2019 på 
sidan 68. 

Vid årsstämman 2020 beslutades att inrätta ett personaloptionsprogram för nyckelpersoner i bolagets 
dotterbolag ("Personaloptionsprogrammet"). Högst 2 500 000 personaloptioner får utges och ska erbjudas 
anställda i bolagets dotterbolag, förutsatt att de anställda saknar skattehemvist i Sverige, i enlighet med följande 
fördelning: Bolagets verkställande direktör ska erhålla högst 750 000 personaloptioner, tre (3) ledande 
befattningshavare ska erhålla högst 250 000 personaloptioner vardera och tio (10) nyckelpersoner ska erhålla 
högst 100 000 personaloptioner vardera. Bolagets styrelse fattar beslut om tilldelning inom ovannämnda ramar.  

Varje option ska medföra en rätt att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande 150 procent av 
den volymvägda genomsnittskursen för aktie i bolaget enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista 
under perioden fr.o.m. den 26 juni 2020 t.o.m. den 9 juli 2020. Personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av 
aktier under perioden fr.o.m. den 15 juli 2023 t.o.m. den 15 augusti 2023.  

I syfte att möjliggöra leverens av aktier enligt Personaloptionsprogrammet beslutade stämman att emittera högst 
2 500 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse av 
aktieägarnas företrädesrätt tillkomma bolagets helägda dotterbolag Rock Intention Malta Ltd. Stämman 
beslutade att godkänna att dotterbolaget vidareöverlåter teckningsoptionerna vederlagsfritt till deltagare i 
Personaloptionsprogrammet. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar bolagets aktiekapital med cirka 63 246 Euro fördelat på 2 500 
000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt optionsvillkoren), vilket motsvarar en 
utspädning om cirka 3,3 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget per dagen för kallelsen 

5. Upplåning 
Upplåningen består av ett obligationslån till ett belopp om 250 mSEK (375). Under kvartal 4 2019 återköptes 
obligationer över marknaden med ett nominellt belopp om 67 mSEK, under 2020 har obligationer med nominellt 
belopp om 58 mSEK återköpts.  

Bokfört värde och marknadsvärde för obligationslånet uppgår till enligt följande; 
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Obligationslånet förfaller till betalning i september 2022 och noterades den 7 november 2017 för institutionell 
handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationslånet löper med en rörlig ränta på Stibor 
3m + 7,25 %. 

I maj 2020 har obligationsinnehavarna röstat för en förlängning av obligationslånet till september 2022 genom 
ett så kallat skriftligt förfarande och därmed accepterat en två-årig förlängning av obligationen. 

Transaktionskostnader obligationslån 

Acroud redovisar låneskulder initialt till verkligt värde efter transaktionskostnader, och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades då skulden 
togs upp. Det innebär att över- och undervärden liksom direkta emmisionskostnader periodiseras över 
låneskuldens löptid. 

6. Närstående transaktioner 
Inga transaktioner som väsentligen påverkat företagets resultat och finansiella ställning har genomförts med 
närstående under perioden. För information om närstående transaktioner, se årsredovisningen för 2019, not 29. 

7. Eventualförpliktelser och ställda säkerheter  
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser är möjliga åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets 
kontroll, inträffar eller uteblir eller ett åtagande som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas 
som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera åtagandet eller på grund av att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.  

Moderbolaget har som säkerhet för upplåning i samband med förvärvet av dotterbolaget HLM Malta Limited 
pantsatt samtliga aktier i det förvärvade dotterbolaget. Värdet av de pantsatta aktierna utgörs i moderbolaget 
av anskaffningsvärdet och i koncernen värdet av summa nettotillgångar som skulle försvinna ur koncernen om 
dotterbolagsaktierna togs i pant.

Belopp i kEUR 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Företagsobligation

Nominellt belopp 23,821 35,500 29,483

Förutbetalda transaktionskostnader -919 -426 -207

Bokfört värde 22,902 35,074 29,276

Marknadsvärde 20,725 36,068 28,230

Koncern Moderföretaget

Belopp i kEUR 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30

Nettotillgångar / Aktier i dotterbolag som ställda säkerheter 
för obligationslån

47,590 49,413 31,581 31,581
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8. Jämförelsestörande poster   
I nedanstående tabell visas utdrag ur koncernens rapport över totalresultatet och hur det har påverkats av 
jämförelsestörande poster. I resultatet för 2020 ingår omstruktureringskostnader samt kostnader relaterade till 
namnbyte till Acroud om 559 kEUR. Resultatet för 2020 inkluderar även nedskrivning av varumärket PokerLoco 
om 503 kEUR samt finansiella kostnader för en s.k. consent fee i samband med refinansieringen av 
obligationslånet. Kvartal 2-2020 har påverkats negativt av valutakurseffekter om – 1 139 kEUR relaterade till 
lånefinansiering samt del av kassa som är upptagna i SEK. Kvartal 2-2019 påverkades resultatet istället positivt 
av motsvarande valutakurseffekter med 525 kEUR.   

9. Händelser efter periodens utgång  
Bolaget anpassade sig och vidtog åtgärder för att skapa en stark långsiktig position på den Nederländska 
marknaden. Åtgärderna innebar en anpassning av produkterbjudandet för att vara förenliga med reglerna på den 
Nederländska marknaden tills dess att den nya spellagen träder i kraft under det första kvartalet 2021. Även om 
anpassningen kommer medföra en negativ intäktspåverkan på kort sikt, så är åtgärderna en långsiktig investering 
för att säkerställa en stark position och hållbar utveckling för den Nederländska verksamheten över tid.  

Namnbyte skedde till Acroud från Net Gaming Europe. Namnbytet skedde som en del av det omfattande 
förändringsarbete som inletts i samband med att Robert Andersson har tillträtt som VD och som innebär 
intensifierad fokus på organisk tillväxt och entreprenörskap. I samband med namnbytet bytte även bolaget 
”ticker symbol” på Nasdaq till ”ACROUD” från den 17e juli. 

Årsstämma har hållits genom poströstning torsdagen den 25 juni 2020. 
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2020-04-01 
2020-06-30

2020-04-01 
2020-06-30

2020-04-01 
2020-06-30

2019-04-01 
2019-06-30

2019-04-01 
2019-06-30

2019-04-01 
2019-06-30

2020-01-01 
2020-06-30

2020-01-01 
2020-06-30

2020-01-01 
2020-06-30

2019-01-01 
2019-06-30

2019-01-01 
2019-06-30

2019-01-01 
2019-06-30

Belopp i kEUR

Redovisad 
rapport över 

total-resultatet

Jämförelse-
störande 

poster

Resultat 
justerat för 
jämförelse-

störande 
poster

Redovisad 
rapport över 

total-resultatet

Jämförelse-
störande 

poster

Resultat 
justerat för 
jämförelse-

störande 
poster

Redovisad 
rapport över 

total-resultatet

Jämförelse-
störande 

poster

Resultat 
justerat för 
jämförelse-

störande 
poster

Redovisad 
rapport över 

total-resultatet

Jämförelse-
störande 

poster

Resultat 
justerat för 
jämförelse-

störande 
poster

Övriga externa kostnader -1 263 367 -896 -735 - -735 -1 989 367 -1 622 -1 343 - 1 343

Personalkostnader -1 070 192 -878 -1 014 - -1 014 -1 993 192 -1 801 -1 997 - -1 977

Rärelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) 1 499 559 2 058 2 024 - 2 024 3 239 559 3 799 4 577 - 4 577

Av- och nedskrivningar -658 503 -155 -169 - -169 -809 503 -306 -355 - 355

Rörelseresultat (EBIT) 841 1 062 1 903 1 855 - 1 855 2 430 1 062 3 492 4 222 - 4 222

Räntekostnader och liknande 
poster -786 240 -546 -723 - -723 -1 438 240 -1 198 -1 479 - -1 479

Övriga finansiella poster -1 159 1 139 -20 528 -525 3 177 -180 -3 986 -973 13

Resultat före skatt -1 088 2 441 1 353 1 329 -525 804 1 753 1 122 2 875 3 398 -973 2 425

Periodens resultat -1 144 2 441 1 297 1 242 -525 717 1 614 1 122 2 736 3 183 -973 2 210
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Nyckeltal och definitioner

Acroud presenterar vissa alternativa finansiella nyckeltal utöver de konventionella finansiella nyckeltal som 
fastställts av IFRS, i syfte att bättre förstå utvecklingen av verksamheten och den finansiella statusen hos Acroud-
koncernen. Dock ska sådana nyckeltal inte betraktas som ett substitut för de nyckeltal som krävs i enlighet med 
IFRS. Avstämningarna presenteras i tabeller i årsredovisningen och ska läsas tillsammans med definitionerna som 
återfinns nedan.

2020-04-01 
2020-06-30

2019-04-01 
2019-06-30

2020-01-01 
2020-06-30

2019-01-01 
2019-06-30

EBITDA-marginal 42 % 58 % 48 % 61 %

Justerad EBITDA -marginal 58 % 58 % 56 % 61 %

Rörelsemarginal 24 % 53 % 36 % 56 %

Organisk tillväxt 2 % -27 % -11 % -20 %

Soliditet 51 % 40 % 51 % 40 %

Räntabilitet på eget kapital -4 % 5 % 6 % 13 %

Eget kapital per aktie 0,37 0,32 0,37 0,28

Antal registrerade aktier vid periodens utgång 75 604 487 75 604 487 75 604 487 75 604 487

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning 75 604 487 75 604 487 75 604 487 75 604 487

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 75 604 487 75 604 487 75 604 487 75 604 487

Resultat per aktie (efter utspädning) -0,015 0,016 0,021 0,042

Justerat resultat per aktie (efter utspädning) 0.017 0.009 0.036 0.029

Börskurs per aktie vid periodens utgång (SEK) 3,39 4,17 3,39 4,17

Vinsttillväxt per aktie (%) e/t -43 % -49 % -28 %

Nyckeltal Koncernen
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CPA
Cost Per Acquisition - Intäkter från så kallad ”up front”-betalning för 
varje individuell betalande spelare som Acroud förmedlar till sina 
partners (oftast speloperatören)

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i relation till 
nettoomsättning

Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal utestående aktier

Geografisk intäktsfördelning
Intäkterna per geografisk marknad fördelas baserat på genererade 
”leads” ursprungliga IP-adress.

Justerad EBITDA
Rapporterad EBITDA justerad för jämförelsestörande poster i form 
av omstruktureringskostnader samt kostnader hänförliga till 
namnbyte till Acroud

Justerat Resultat efter skatt

Rapporterat resultat efter skatt justerat för jämförelsestörande 
poster i form av omstruktureringskostnader samt kostnader 
hänförliga till namnbyte till Acroud, refinansiering samt exklusive 
valutakursfluktuationer relaterade till värdering av obligationslån

NDC 
Antalet nya kunder som gjort sin första insättning hos en operatör 
inom iGaming (poker, casino, bingo, sportsbetting). NDC´s för 
finansvertikalen inkluderas ej.

Organisk omsättningstillväxt
Nettoomsättning inom affiliateverksamhet jämfört med föregående 
period exkluderat för förvärv och avyttringar i enlighet med IFRS3 
(senaste 12 månaderna) samt valutakursrörelser

Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad 

Räntebärande skulder inklusive upplupna räntor relaterade till 
lånefinansiering, konvertibler, leasing skulder, exklusive eventuella 
tilläggsköpeskillingar samt avdrag för kassa, i relation till LTM 
EBITDA.

Vinsttillväxt per aktie
Procentuell ökning i resultat per aktie (efter utspädning) mellan 
perioder 

Revenue share
Intäkter som genereras via så kallad ”Revenue share”, vilket innebär 
att Acroud och speloperatören delar på det spelöverskott som en 
spelare genererar hos speloperatören
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