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DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 
Under årets första halvår har spelöverskottet ökat med 3 % och spelomsättningen med 39 %. EBITDA förbättrades jämfört med 
första halvåret 2017 främst pga. att resurserna i bolaget har fördelats om till utveckling av bolagets plattformar för bingo och 
kasino. EBIT försämrades jämfört med första halvåret 2017 pga. högre avskrivningar som härstammar från den ökade 
investeringen och utvecklingen bolaget gjort i sina plattformar för bingo och kasino. 

Det andra kvartalet i perioden står för den största ökningen av spelöverskottet med 14 % samt med 56 % på spelomsättningen. 
Ökningen härstammar främst från våra kasinovarumärken. EBITDA har försämrats jämfört med andra kvartalet 2017 främst 
pga. att investeringar har gjorts i personal i nyckelpositioner. Mer resurser har också lagts på marknadsföring för koncernen, 
främst IR-aktiviteter för att öka kännedom och investerarintresse för bolaget. EBIT försämrades jämfört med andra kvartalet 
2017 pga. högre avskrivningar som härstammar från den ökade investeringen och utvecklingen bolaget gjort i sina plattformar 
för bingo och kasino. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
Den 14 juni lanserade bolaget Pay & Play på varumärket MoboCasino. I samband med detta lanserades en helt ny design för 
hemsidan. 

Under perioden genomfördes en företrädesemission som tecknades till ca 86 %. I samband med emissionen fick bolaget in två 
nya storägare som tillsammans har ett innehav på ca 28 % av bolagets aktiekapital och röster. 

Bolaget har genomfört en översyn av varumärkena och definierat varje varumärke för att tydligare rikta in sig på respektive 
målgrupp. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
Bolaget har påbörjat sin licensansökan för den svenska spelmarknaden för både bingo och kasino.  

I augusti lanserades ett nytt lojalitetsprogram för MoboCasino i syfte att erbjuda spelare incitament för ett långsiktigt 
spelande med oss. Programmet är utformat så att det ger en transparant och enkel överblick för spelaren av de fördelar vi 
erbjuder. Systemet är nivåbaserat där varje högre nivå ger ökade fördelar. Ju mer man spelar desto mer ges tillbaka till spelaren. 
Ett system som tilltalar högfrekventa storspelare. 
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SPELÖVERSKOTT RULLANDE 12 MÅNADER (SEK)* 

 

 
KUNDINSÄTTNINGAR RULLANDE 12 MÅNADER (SEK)* 

 

 
 
* Beräknat på att kvartalets volym fortsätter i samma utsträckning 12 månader framåt.  
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VD HAR ORDET 
SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 

• Spelöverskottet ökade med 14% 
• Spelomsättningen ökade med 56% 
• EBIT minskade med 7 procentenheter 
• Pay & Play lanserat på MoboCasino 
• Emission genomförd, tecknad till 86% 

 

KASINO DRAR POSITIV UTVECKLING UNDER KVARTALET 

Under första halvåret har två av de befintliga kasinona förbättrat designen och spelupplevelsen. Med SwedenCasino 
såg vi en förbättrad konvertering från registrerade till betalande spelare och i juni lanserades ”Pay and Play” för 
MoboCasino. 

Konverteringen överlag har kraftigt förbättrats under perioden och gått från genomsnittligt 10% Q2 2017 till 55% Q2 
2018. Arbetet med varumärkena har också givit ett förbättrat spelöverskott och NGR.  

VI NÖJER OSS INTE 

Detta är bra indikationer på att våra förändringar uppskattas av kunderna och förtroendet har ökat. Arbetet 
fortsätter och ökar i intensitet när vi får positiv respons från kunder. Efter periodens utgång har vi också lagt till 
lojalitetsprogram för MoboCasino som genom sin enkelhet är lätt att förstå och ger kunderna stora fördelar i sitt 
spelande med oss. 

EMISSIONEN OCH NY STORÄGARE 
Under kvartal 2 genomfördes en emission som tecknades till 86% och gav oss två nya storägare som tillsammans 
har ett innehav på ca 28%. Det är mycket glädjande att våra ägare och nya ägare visat oss det förtroendet. 

I juli var emissionslikviden tillgänglig och ger oss en styrka i att intensifiera vårt arbete kring varumärkena för både 
bingo och kasinon i syfte att öka tillväxten av aktiva spelare och höja spelarvärdena genom CRM, lojalitetssystem 
och marknadsföring. 

Arbetet med affiliatepartners har efter tester under perioden visat gott resultat. Vi kommer nu öka antalet partners 
för att nå en större tillströmning av besökare till siterna både för bingo och kasino. 
FRAMTIDEN 

Vi är i full färd med att förbereda oss för att verka på en svensk reglerad marknad där vi ser stora möjligheter för 
våra varumärken. Vi utvärderar även noggrant inträde på ett antal nya marknader.  
  

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld - 
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KORT OM BOLAGET 
Koncernens kärnverksamhet består av att erbjuda spelunderhållning på nätet med en unik paketering. Spelportföljen består av 
fyra spelsajter där varje enskilt kasinovarumärke har sin egen nisch och sina egna kunder. ahaWorld AB (publ) grundades i slutet 
av 2007 och bedriver sin verksamhet från Malta via Malta-baserade dotterbolaget Aha Limited och dess dotterbolag med licens 
från Malta Gaming Authority (MGA) och Curacao. Bolaget avser att lämna in ansökan om spellicens i Sverige. Sedan 2014 är 
bolaget noterade på Aktietorget. 

VARUMÄRKEN 

AHABINGO 
ahaBingo har varit igång i tio år och har etablerat sig som en stark aktör på den svenska bingospelsmarknaden online. Spelsajten 
har byggt upp en stark och lojal kundbas tack vare det starka varumärket och de högkvalitativa bingoprodukterna. ahaBingo 
erbjuder en unik upplevelse med välkända och folkkära utropare vilket har blivit ett signum för spelsajten. Sajten tillhandahåller 
även ett socialt forum med en öppen chatt och personliga gästböcker för spelarna. 

AHACASINO 
Vid lanseringen 2013 kombinerade ahaCasino en nyhetsportal med ett kasinoinnehåll för att positionera sig som en ny 
kasinoaktör på marknaden. Sedan dess har sajten genomgått ett flertal uppdateringar och förbättringar för att kunna erbjuda 
kunder det allra senaste inom nätkasino. ahaCasino har erbjudit spelautomater och livekasino till främst svenska spelare, men i 
och med utveckling av den bakomliggande spelplattformen har nu även norska och finska språkstöd integrerats till spelsajten. 
ahaCasino är unik på marknaden genom att tydligt rikta sig mot ett kundsegment som av andra spelbolag går under 
benämningen ”lågvärdespelare”. Lågvärdespelare utgör kunder som ser sig själva som hobbyspelare. Spel såsom bingo, triss, lotto 
och travspel anses vara populärt bland dessa typer av spelare. 

MOBOCASINO 
MoboCasino startades under 2015 som en uppstickare på en tidigare konsoliderad marknad för onlinekasino via mobil. Med ett 
enkelt gränssnitt och en för mobilen komplett spelportfölj, lanserades MoboCasino och redan då var planen att fokusera 
kundvärvningen främst via prestationsbaserade annonsnätverk. MoboCasino är främst ett nätkasino för storspelare med höga 
krav på personlig service, snabbhet och enkelhet. Under våren har Bolaget implementerat en ”pay-and-play” funktionalitet till 
spelsajten vilket innebär en förenkling av registrering- och deponeringsprocessen. MoboCasino har till största delen en svensk 
och finsk kundbas som bolaget nu avser utöka med hjälp av fler och bättre kampanjverktyg och en utökad spelportfölj. 

SWEDENCASINO 
SwedenCasino förvärvades 2015. Varumärket är väl etablerat på flera affiliate-hemsidor och har hittills fokuserat på den svenska 
marknaden. Under Q4 2017 lanserades en ny design som syftade till att ge hemsidan en enklare och mer överskådlig profil. Bolaget 
beslutade då att försöka ta ”svenskheten” med spelsajten hela vägen. SwedenCasino var det tredje varumärket att migreras in 
på den nya plattformen och med det möjliggjordes även att addera flera språk till hemsidan, initialt engelska. Under den tid som 
SwedenCasino varit igång i ny skepnad har spelsajten visat en god tillväxt främst på den finska marknaden men även i resten av 
Europa. 

  



 

AHAWORLD HALVÅRSRAPPORT 2018   6 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  
 

  

Belopp i tkr 2018-04-01 - 2018-06-30 2017-04-01 - 2017-06-30 2018-01-01 - 2018-06-30 2017-01-01 - 2017-06-30 

Nettoomsättning 4,200 3,679 7,808 7,574 

Övriga intäkter 1  1 0 

Aktiverat arbete för egen räkning 1,787 1,691 3,722 2,485 

Summa intäkter 5,988 5,370 11,531 10,059 
     

Övriga externa kostnader -5,333 -4,868 -10,552 -10,196 

Personalkostnader -2,414 -1,981 -4,414 -3,793 

Rörelseresultat före avskrivningar -1,759 -1,479 -3,435 -3,930 
     

Avskrivningar -1,157 -779 -2,127 -1,344 

Rörelseresultat -2,916 -2,258 -5,562 -5,274 
     

Finansnetto 852 291 3,200 95 

Resultat före skatt -2,064 -1,967 -2,362 -5,179 
     

Skatt 0 0 0 -42 

Periodens resultat -2,064 -1,967 -2,362 -5,221 
     

Resultat per aktie -0.12 -0.11 -0.13 -0.30 

Antal aktier 17,578,089 17,578,089 17,578,089 17,578,089 
     

EBITDA -1,759 -1,479 -3,435 -3,930 

EBIT -2,916 -2,258 -5,562 -5,274 

Periodens resultat -2,064 -1,967 -2,362 -5,221 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
        
Belopp i tkr  2018-06-30  2017-06-30 

Anläggningstillgångar  
   

 
 

   

Immateriella anläggningstillgångar  
   

Balanserade utvecklingsutgifter  11,594  5,122 

Goodwill  31  92 

Licenser  148  182 

Summa immateriella anläggningstillgångar  11,773  5,396 
 

 
   

Materiella anläggningstillgångar  
   

Inventarier, verktyg och installationer  133  133 

Summa inventarier  133  133 
 

 
   

Summa anläggningstillgångar  11,906  5,529 
 

 
   

Omsättningstillgångar  
   

 
 

   

Övriga fordringar  829  924 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  139  92 

Summa omsättningstillgångar  968  1,016 
 

 
   

Kassa och bank  1,504  10,360 
 

 
   

SUMMA TILLGÅNGAR  14,378  16,905 
 

 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
   

 
 

   

Eget kapital  
   

 
 

   

Aktiekapital  1,954  1,954 

Övrigt tillskjutet kapital  5,466  13,281 

Periodens resultat  -2,362  -1,967 
 

 
   

Summa eget kapital  5,058  13,268 
 

 
   

Kortfristiga skulder  
   

Leverantörsskulder  1,640  755 

Övriga kortfristiga skulder  5,379  1,039 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2,301  1,843 

Summa kortfristiga skulder  9,320  3,637 
 

 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  14,378  16,905 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE 
          
Belopp i tkr  2018-06-30  2017-06-30 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
   

Resultat efter finansiella poster  -5,562  -5,221 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  2,040  954 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
   

förändring av rörelsekapital  -3,522  -4,267 
 

 
   

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet  
   

Förändring av kortfristiga fordringar  389  -378 

Förändring av kortfristiga skulder  158  459 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2,975  -4,186 
 

 
   

Investeringsverksamheten  
   

Investering i immateriella tillgångar  -3,722  -2,126 

Investering i materiella tillgångar  -24  -29 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3,746  -2,155 
 

 
   

Finansieringsverksamheten  
   

Nyemission  
  12,271 

Upptagna lån  4,970   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4,970  12,271 
 

 
   

Periodens kassaflöde  -1,751  5,930 
 

 
   

Förändringar av likvida medel  
   

Likvida medel vid periodens början  3,232  4,430 

Kursdifferens i likvida medel  23  -1 

Likvida medel vid periodens slut  1,504  10,359 
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NYCKELTAL KONCERNEN 
  

    

  2018-01-01 - 2018-06-30  2017-01-01 - 2017-06-30 

Rörelsemarginal  -49%  -42% 

Soliditet  35,18%  78,49% 

Räntabilitet på eget  -40,81%  -14,83% 

Resultat per aktie, kronor  -0,117  -0,112 

Eget kapital per aktie, kronor  0,29  0,75 

Antal aktier vid periodens ingång  17,578,089  12,555,778 

Antal aktier vid periodens utgång  17,578,089  17,578,089 

Genomsnittligt antal aktier under perioden  17,578,089  15,066,934 
     

Definitioner nyckeltal     

Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av omsättning 

Soliditet  Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Räntabilitet på eget kapital  Resultat efter skatt dividerat med eget kapital 

Resultat per aktie, kronor  Resultat efter skatt dividerat med antal aktier 

Eget kapital per aktie, kronor  Eget kapital dividerat med antal utestående aktier 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
De finansiella rapporterna på efterföljande sidor i denna delårsrapport har upprättats enligt ÅRL. De finansiella rapporterna är presenterade i 
KSEK. Siffrorna inom parantes visar samma period föregående år. 

EGET KAPITAL 
Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 5 058 KSEK (13 268). 

LIKVIDA MEDEL 
Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 1 504 KSEK (10 360). Likvida medel definieras som bankmedel och bankmedel på väg från 
betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar. 

KUNDKONTON 
Kundkonton uppgick till totalt 309 KSEK (736). Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska 
spelmyndighetens (MGA) regler. 

DEFINITIONER 

SPELÖVERSKOTT 
De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott, definieras; Net 
gaming revenue Bingo = Bets - Wins – Bonus | Net gaming revenue Casino = Bets - Wins - Bonus - Jackpott contribution. 

KUNDINSÄTTNINGAR 
Alla pengar som är insatta av kunder.  

AFFILIATE 
Marknadsföringspartner som driver spel-intresserad trafik/kunder till koncernens webbsidor. Oftast resultatbaserad ersättning. 

BETS 
Den totala omsättningen i alla spel. Det betyder att ökade bets volymer är en förutsättning för ökade intäkter. 

FRAMTIDSUTSIKTER 
Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos. Bolagets bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas 
starkt, både globalt och inom EU. ahaWorld gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt. 

RISK 
Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer fortlöpande 
utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar 
och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera 
denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte koncernens webbplatser i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har 
installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA. 

GRANSKNING 
Rapporten är ej granskad av bolagets revisor. 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
Rapport avseende tredje kvartalet 2018 publiceras 22 november.  

AVLÄMNANDE AV DELÅRSRAPPORT 

AHAWORLD AB (PUBL) – STYRELSEN 
Staffan Lindgren, Styrelseordförande | Peter Bertilsson, Styrelseledamot | Joakim Dahl, Styrelseledamot | Özkan Ego, Styrelseledamot 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
Erik Ahlberg, VD  
erik.ahlberg@ahaworld.se 
+46 (0) 725 03 35 35 


