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"Ett banbrytande kvartal med vinst och
kassaflödespositiv verksamhet för första
gången i bolagets historia. Vi vidhåller vår
målsättning om 25–30 MSEK i EBITDA 2020"
- Erik Ahlberg, VD ahaWorld –

VINST OCH ÖKAD OMSÄTTNING
ahaWorld nådde målsättningen med att gå med vinst i det tredje kvartalet samtidigt som omsättningen ökade. Bolaget vidhåller sin
målsättning om en EBITDA om 25–30 MSEK under 2020.
DELÅRSPERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER
•
•

•

Nettoomsättningen uppgick till 6 729 (5 632), en ökning med 19 %. Jämfört med det första kvartalet 2019 ökade
omsättningen med 361 % och jämfört med det andra kvartalet 2019 424 %.
EBITDA uppgick till 420 KSEK (-1 775), en ökning med 523 %. Jämfört med det första kvartalet 2019, - 5 219, och det andra
kvartalet 2019, - 7 734. De kostnadsbesparingar som bolaget har genomfört under det senaste året sammantaget med
förvärvet av Wiget Group uppvisar ett positivt utfall.
Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,10).
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DELÅRSPERIODEN 1 JANAURI - 30 SEPTEMBER
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 9 475 KSEK (13 440).
•
•

EBITDA uppgick till -12 533 KSEK (-5 210).
Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,15).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
•
•
•
•
•

Wiget Group AB konsoliderades
Wiget Group nådde all-time high i spelarinsättningar under kvartalet.
Wiget Group lanserade globalt annonsformat (native ads) med en räckvidd på över en miljard läsare per månad.
SwedenCasino hamnade på första plats i stor casinoundersökning
Teckningsoptioner TO3 löstes in under augusti månad

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
•
•

Vision Invest AB ökade sitt innehav i ahaWorld genom en kvittning av brygglån på ca 2,1 MSEK.
Incitamentsprogram till anställda rullas ut och utgörs av teckningsoptioner med 2 års löptid.
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VD-ORD
Första vinstkvartalet i bolagets historia
Ett banbrytande kvartal med vinst och kassaflödespositiv
verksamhet för första gången i bolagets historia. Ett kvartal
fyllt med positiva tecken på att vi nu närmar oss en position
där vi kan fokusera på lönsam tillväxt med en målsättning
på 25–30 MSEK EBITDA 2020. Det är ett offensivt mål men i
vår värld var det också väldigt tufft att nå lönsamhet.
Förvärvet Wiget Group
Med ett utmärkt förvärv i Wiget Group, och tillgång till en
global räckvidd på mer än en miljard mediakonsumenter i
våra mediekanaler, är vi på rätt väg.
Under det tredje kvartalet 2019 visar bolaget en dramatisk
vändning med ett förbättrat resultat på över 500%.
Resultatförbättringen är en kombination av en stor
förändring i bolagets kostnadsbas samtidigt som Wiget
Group nu för första gången är fullt konsoliderade i vår
verksamhet. Wiget dubblerar insättningsvolymerna det
senaste året. Det är förstås en fantastisk utveckling och de
kommer in med den farten i ahaWorld och är helt
självfinansierade. Vissa delar av Wiget-affären visar
marginaler på upp mot 50%.
Rekord i spelarinsättningar och antal marknader
Wiget har i september de högsta spelarinsättningarna
sedan bolaget grundades. Det är ett viktigt nyckeltal då det
är basen i vår prestationsaffär med en livslång
intäktsdelningsmodell. Att de spelare som vi hjälper våra
kunder att anskaffa visar stor kraft i insättningar är hela
förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta utveckla
denna affär. Det sätt som vi marknadsför kundernas
varumärken på, inom våra mediekanaler, genererar stor
trovärdighet till annonsnätverkets styrka i primärt iGamingsegmentet. Sammantaget visar Wiget Group vinst i
samtliga av kvartalets månader.
Vidare är vi nu verksamma i ett rekordstort antal länder och
marknader. Det ger oss möjlighet att över tid följa såväl
tillväxtmarknader som de mer etablerade. Vi har en mycket
intressant mix mellan olika marknader och har kunnat
expandera till en rimlig nivå av marknadsinvesteringar och
samtidigt uppnått utväxling på i synnerhet prestationsaffären.

Tillväxten i nya marknader har utvecklats tillsammans med
existerande kunder men även med nytillkomna kunder i
både prestationsaffären och annonsnätverket. Det är
glädjande och bidrar till en sund portfölj av varumärken
vilka driver oss att utveckla fler alternativa annonsmodeller,
kampanjer
och
erbjudanden.
Wiget
Groups
medlemsdatabas växte till över 12 000 spelare under tredje
kvartalet. Med tanke på att dessa spelare innefattas i en
livslång intäktsdelningsmodell så basar detta för en
långsiktig trygghet i ahaWorlds verksamhet.
Casinovertikalen
Sport och affiliation är nu bolagets största vertikal och
Casino är en kompletterande del av vår totala affär.
Casinoaffären utvecklades också positivt under årets tredje
kvartal. Vi såg en kombination av ökad omsättning och
ökade spelarinsättningar samtidigt som kostnaderna
minskade kraftigt. September månads spelöverskott (NGR)
sjönk dock i förhållande till juli och augusti på grund av fler
vinnare i nätverket. Det ligger i spelandets natur att spelare
också måste ha möjlighet att vinna. Vi kan bara konstatera
att vi nu är i en position där vi också kan hantera dessa
naturliga svängningar i vad huset vinner och förlorar. I
september hade vi oproportionerligt många vinnare men
det är ju positivt för våra kunder och ger dom goda skäl att
återkomma till just oss. Att vi trots detta ändå mäktade med
att redovisa kvartalsvinst visar på att vårt bolag lyckats med
att bredda marginalerna.
Första gemensamma marknadsprojektet
Operatörsverksamheten är vidare ett intressant
komplement till Wiget-affären och vi initierade det första
gemensamma selektiva projektet för MoboCasino efter
periodens slut. Det kommer ge oss en intressant insikt i hur
våra casinovarumärken står sig i andra marknader men
innebär i synnerhet att vi kan testa oss fram till hur vi kan
optimera vårt erbjudande och kommunikation för nya
marknader.

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld -
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WIGET GROUPS AFFÄRSMODELL
Wiget Group har idag två intäktsströmmar varav majoriteten av resurser inriktat mot affärsområdet affiliation. I övrigt finns
flera proprietära teknikplattformar som agerar som stöd åt de två huvudaffärerna.
Affärsområdet affiliation har som verksamhet att driva spelartrafik till ett antal större speloperatörer. Wiget Group har även goda
relationer med många av de andra stora speloperatörerna, som varit kunder till Wiget Media sedan bolaget grundandes. Alla
dessa operatörer är potentiella kunder till Wiget Group även framgent, då det inte finns några avtal som begränsar Wiget Group
från att fritt bedriva sin verksamhet. Affärsmodellen är primärt baserad på intäktsdelning, som går ut på att Wiget Group initialt
på egen bekostnad investerar i marknadsföringsåtgärder i syfte att driva spelare till respektive speloperatör. I samband med att
dessa spelare börjar generera intäkter erhåller Wiget Group en överenskommen andel av dessa.
Bolaget tillhandahåller även en automatiserad marknadsplats där annonsörer kan sälja och köpa mediautrymme genom att
betala för visningar. Då detta är Wiget Groups äldsta produkt som varit aktiv i marknaden i över fyra år kräver plattformen endast
begränsat med ytterligare investeringar. Plattformen har använts av flera tusen olika kunder över hela världen och hanterat över
100 miljoner unika besökare dagligen. Den här plattformen används främst av externa kunder som köper mediautrymme men
också till viss del för Wigets egna interna mediaköp. Externa annonsörer betalar en viss procent av sina mediabudgetar som
plattformsavgift.

SPELARINSÄTTNINGAR
20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Q3 2018

|

Q4 2018

Q1 2019

Q2 2019

AHA WORLD DELÅRSRAPPORT 2019

Q3 2019

5

TEKNIKPLATTFORMAR
Teknikplattformarna som byggts upp är centrala för Wiget Group och möjliggör kontrollerad översikt, skalbarhet inom
mediaförsäljning samt kampanjoptimering och dataanalys. Plattformarna består av en datahanteringsplattform (DMP) som är
tänkt att utgöra navet i hela verksamheten. Där hamnar all data som Wiget Group använder för sina interna kampanjer men som
framöver också kommer att användas för att assistera sina CPM- annonsörer. Det prestationsbaserade affärsområdet affiliation
är inte beroende av någon teknikplattform utan kan arbeta både med bolagets egen teknik samt med tredjepartsplattformar.
Detta gör affärserbjudandet väldigt flexibelt och oberoende. Utöver bolagets DMP finns också en annonsbörs (Exchange), en
öppen mediaköpsplattform (DSP), en publicistplattform (SSP), samt en intern mediaköpsplattform (DSP) som kan användas av
hela företagsgruppen ahaWorld framöver. Dessa plattformar knyts ihop på ett effektivt sätt för att spara ner data och senare
möjliggöra att agera på den data genom de olika mediaköpsplattformarna.

DATAINSAMLING
Eftersom bolaget Wiget Group primärt arbetar med prestationsbaserade kampanjer kommer det att samlas ny data dagligen i
bolagets datahanteringsplattform. Data kan därefter kategoriseras och segmenteras så att den utgör effektiva dataprofiler för
bolagets framtida mediaköp. Eftersom bolaget dels kommer att ha tillgång till tredjepartsdata samt förstahandsdata inom
företagsgruppen ahaWorld kan mediaköpen effektiviseras ytterligare vilket över tid bör kunna sänka anskaffningskostnaden.

1
En speloperatör
önskar utöka sin
marknadsnärvaro.

2

3

Operatören tar hjälp
av en affiliate för att
identifiera och driva
intressanta och
potentiella spelkunder till speloperatören.

|

En affiliate, i detta fall
Wigets nuvarande
affärsområde inom
affiliation, använder
sig av sin plattform,
data och kompetens
för att på ett effektivt
sätt nå dessa kunder.

4
Affiliaten erhåller
ersättning, merparten av dessa är
intäktsdelningar, för
varje spelare som
börjar spela hos
operatören. Ersättning
kan också erhållas på
en CPM-basis av
annonsörer.
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Affärsmodellen
innebär således i vissa
fall en initial
investering från
affiliaten i samband
med marknadsföringskampanjer,
men med effektivt
drivande av
spelartrafik har
Bolaget möjlighet att
få del av drivna
spelares framtida
intäkter under hela
dennes
spelarlivslängd,
således i längden en
väldigt lönsam
affärsmodell.
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STARKA VARUMÄRKEN
ahaWorld är verksamma inom spelbranschen. Affärsidén är att bedriva internetbaserat spel samt investera i nätbaserade
spelföretag och närliggande verksamheter med ett långsiktigt aktieägarvärde. Bolaget grundades 2007 och några av
investeringarna är Wiget Group, MoboCasino.com och SwedenCasino.com som levererar affiliatetrafik och spelunderhållning på
nätet. ahaWorld AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan juni 2014.

En förstklassig responsiv produkt som vi
byggt för att tilltala storspelare.

Konceptualiserat casinot genom att ta
svenskheten i namnet hela vägen.

NY DESIGN OCH TEKNIK
Bolagets nya strategi för spelsajterna verkställdes sommaren 2018 då satsningar på produkt och marknadsföring påbörjades med
målet att väsentligt öka spelintäkterna. MoboCasino och SwedenCasino har fått ny design och ”Pay&Play”. SwedenCasino har
fått en tydligare innehållsprofilering kring Sverige eftersom det varumärket har den största geografiska spridningen utanför
Sverige.

TYDLIGARE MARKNADSFÖRING
Tredjeparts relationer i Affiliate-marknadsföring gör att vi kan dra nytta av andras satsningar på att ranka högt på Google och
andra sökmotorer för relevanta sökord. Detta är ett arbete vi själva också satsar på men det är en för oss tydlig strategi att arbeta
i nära samarbete med tredje part för att kontinuerligt kunna lära oss vad som konverterar bäst och vilka kanaler vi får bäst
genomslag i.

www.swedencasino.com
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BOLAGETS RESULTAT EFTER FÖRVÄRVET
FÖRVÄRV WIGET GROUP
Konsolidering med Wiget Group AB skedde den 28 juni och bolaget redovisas nu som ett helägt dotterbolag i koncernen. Bolaget
har identifierat immateriella plattformstillgångar om 15 MSEK av bolagets totala ca 19 MSEK och resterande del redovisas som
goodwill. Strukturen på förvärvet är uppsatt i tre delar, en initial köpeskilling med två tilläggsköpeskillingar som faller ut om vissa
villkor möts. Bolaget har valt att redovisa förvärvet som att båda tilläggsköpeskillingarna till fullo möts. Reservering för det
redovisas under avsättningar.

INTÄKTER
Omsättningen uppgick till 6 729 (5 632), en ökning med 19 %. Jämfört med det första kvartalet 2019 ökade omsättningen med 361
% och jämfört med det andra kvartalet 2019 424 %.
Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 872 KSEK (1 387), en minskning med 37 %. Förändringen jämfört med föregående år
beror främst på Bingo-plattformen som krävde mycket resurser där merparten har avslutats av bolaget innevarande år.

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Kostnaderna minskade med 17 % jämfört med det tredje kvartalet 2018, med 15 % jämfört det första kvartalet 2019 och med 22 %
jämfört med det andra kvartalet 2019. Bolagets genomförda kostnadsbesparingar ger nu resultat. I det tredje kvartalet 2019
tillkommer även Wiget Group vilket gör att kostnadsbesparingarna som genomförts är betydligt högre än vad som redovisas i
absoluta siffror. Borträknat Wigets andel av kostnaderna i det tredje kvartalet minskade kostnaderna med 50 % jämfört med det
tredje kvartalet 2018, med 49 % jämfört med det första kvartalet 2019 och med 53 % jämfört med det andra kvartalet 2019.

PERSONAL
Personalkostnaderna minskade med 13 % jämfört med samma period 2018. Under året har bolaget genomfört omstruktureringar
av personalstyrkan och även med tillkommande personal från Wiget Group har bolaget minskat kostnaderna. Omstruktureringen
har inneburit en renodling i tjänsterna vilket utmynnat i ökad effektivitet per anställd.

AVSKRIVNINGAR
En övervägande del av avskrivningarna avser goodwill från förvärvet av Wiget Group och är inte kassaflödespåverkande. Denna
del ingår inte i den löpande verksamheten utan avser den finansiering bolaget har gjort för att förvärva Wiget Group.

NEDSKRIVNINGAR
Periodens nedskrivningar avser avslutandet av den svenska spellicensen bolaget hade genom sin bingo. Bolaget har fortfarande
tillgång till den svenska marknaden genom tredjepartsavtal. En mindre del av nedskrivningarna avser även en frivillig likvidation
av koncernbolaget Victores N.V som är registrerat på Curacao och som man valt att likvidera då det inte fyller någon funktion.
Det medför minskade administrationskostnader. Nedskrivningarna är av engångskaraktär och är inte kassaflödespåverkande.

KASSAFLÖDE
Under perioden slutfördes nyemissionen vilket tillförde bolaget 53 MSEK före emissionskostnader. I samband med detta har
bolaget betalat av sina brygglån och det sista brygglånet kvittades i en riktad emission med Vision Invest AB i oktober.
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FINANSIELL INFORMATION
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Belopp i tkr

2019-07-01 - 2019-09-30 2018-07-01 - 2018-09-30 2019-01-01 - 2019-09-30 2018-01-01 - 2018-09-30

Omsättning

6 729

5 632

9 475

13 440

Övriga intäkter

262

0

262

1

Aktiverat arbete för egen räkning

872

1 387

1 998

5 109

Summa intäkter

7 863

7 019

11 735

18 550

Övriga externa kostnader

-4 442

-5 326

-15 385

-15 878

Personalkostnader

-3 001

-3 468

-8 883

-7 882

420

-1 775

-12 533

-5 210

-4 442

-1 229

-5 280

-3 356

EBITDA
Avskrivningar
Nedskrivningar

-592

EBIT
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie

-592

-4 614

-3 004

-18 405

-8 566

354

-1 172

1 913

2 028

-4 260

-4 176

-16 492

-6 538

0

0

0

0

-4 260

-4 176

-16 492

-6 538

-0,03

-0,10

-0,12

-0,15

140 712 506

42 780 074

140 712 506

42 780 074

420

-1 775

-12 533

-5 210

EBIT

-4 614

-3 004

-18 405

-8 566

Periodens resultat

-4 260

-4 176

-16 492

-6 538

Antal aktier
EBITDA
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Belopp i tkr

2019-09-30

2018-09-30

Balanserade utvecklingsutgifter

19 623

11 589

Goodwill

60 841

13

Licenser

112

149

80 576

11 751

Inventarier, verktyg och installationer

97

143

Summa inventarier

97

143

80 673

11 894

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

237

0

Övriga fordringar

2126

649

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

149

139

Summa omsättningstillgångar

2 512

788

Kassa och bank

3 601

7 105

86 786

19 787

Aktiekapital

15 642

4 756

Övrigt tillskjutet kapital

29 674

17 959

Periodens resultat

-4 260

-6 538

Summa eget kapital

41 056

16 177

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för skatter

3 050

0

Övriga avsättningar

29 000

0

Summa avsättningar

32 050

0

Leverantörsskulder

7 574

580

Övriga kortfristiga skulder

3 350

768

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 756

2 262

Summa kortfristiga skulder

13 680

3 610

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

86 786

19 787

Kortfristiga skulder
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
Belopp i tkr

2019-01-01 - 2019-09-30

2018-01-01 - 2018-09-30

-16 492

-6 538

3 506

868

-12 986

-5 670

Förändring av kortfristiga fordringar

-1 720

646

Förändring av kortfristiga skulder

7 559

-581

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 147

-5 605

-1 995

-5 109

Investering i materiella tillgångar

-20

-43

Investering i finansiella tillgångar

-47 162

0

19

0

-49 158

-5 152

54 882

14 661

6

0

Upptagna lån

8 000

4 970

Amortering

-6 000

-4 970

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

56 888

14 661

583

3 904

3 022

3 232

-4

-31

3 601

7 105

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella tillgångar

Försäljning materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Teckningsoptioner

Periodens kassaflöde
Förändringar av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Belopp i tkr

2019-07-01 - 2019-09-30 2018-07-01 - 2018-09-30 2019-01-01 - 2019-09-30 2018-01-01 - 2018-09-30

Omsättning

315

0

365

0

Övriga intäkter

100

Summa intäkter

415

0

100

0

0

465

0

Övriga externa kostnader

-233

-246

-1 214

-1 107

Personalkostnader

-891

-933

-3 190

-2 233

EBITDA

-709

-1 179

-3 939

-3 340

0

0

0

0

-709

-1 179

-3 939

-3 340

Avskrivningar
EBIT
Nedskrivningar från finansiella
tillgångar
Finansnetto

-2 528

-2 528

-166

-413

645

818

-3 403

-1 592

-5 822

-2 522

0

0

0

0

-3 403

-1 592

-5 822

-2 522

EBITDA

-709

-1 179

-3 939

-3 340

EBIT

-709

-1 179

-3 939

-3 340

-3 403

-1 592

-5 822

-2 522

Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

Periodens resultat
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Belopp i tkr

2019-09-30

2018-09-30

Licenser

112

149

Summa immateriella anläggningstillgångar

112

149

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag

75 840

111

Fordringar hos koncernföretag

16 648

31 160

Summa finansiella tillgångar

92 488

31 271

Summa anläggningstillgångar

92 600

31 420

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar

0

1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

84

75

Summa omsättningstillgångar

84

76

Kassa och bank

1 008

4 838

SUMMA TILLGÅNGAR

93 692

36 334

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

15 642

4 756

Övrigt tillskjutet kapital

45 739

33 415

Periodens resultat

-5 822

-2 522

Summa eget kapital

55 559

35 649

Övriga avsättningar

29 000

0

Summa avsättningar

29 000

0

Avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

6 014

0

Övriga kortfristiga skulder

2 094

49

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 025

636

Summa kortfristiga skulder

9 133

685

93 692

36 334

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
Belopp i tkr

2019-01-01 - 2019-09-30

2018-01-01 - 2018-09-30

Resultat efter finansiella poster

-5 822

-2 522

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2 528

0

-3 294

-2 522

-13 868

-8 479

6 153

-352

-11 009

-11 353

Investering i finansiella tillgångar

-46 729

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-46 729

0

54 882

14 661

6

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Teckningsoptioner
Upptagna lån

8 000

4 970

Amortering

-6 000

-4 970

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

56 888

14 661

-850

3 308

1 858

1 530

Periodens kassaflöde
Förändringar av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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NYCKELTAL KONCERNEN
2019-01-01 - 2019-09-30
Rörelsemarginal

2018-01-01 - 2018-09-30

-59%

-43%

Soliditet

47,31%

81,76%

Räntabilitet på eget kapital

-10,38%

-25,81%

Resultat per aktie, kronor

-0,030

-0,098

Eget kapital per aktie, kronor

0,29

0,38

Antal aktier vid periodens ingång

42 780 074

17 578 089

Antal aktier vid periodens utgång

140 712 506

42 780 074

Genomsnittligt antal aktier under perioden

91 746 290

30 179 082

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

|

AHA WORLD DELÅRSRAPPORT 2019

15

REDOVISNINGSPRINCIPER
De finansiella rapporterna 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 41,056 KSEK (16,177).

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 3,601 KSEK (7,105). Likvida medel definieras som bankmedel och bankmedel på väg från
betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar.

KUNDKONTON
Kundkonton uppgick till totalt 476 KSEK (478). 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.

SPELINSÄTTNINGAR
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 Q4 2019 publiceras den 28 februari 2020.

AVLÄMNANDE AV DELÅRSRAPPORT
AHAWORLD AB (PUBL) – STYRELSEN
Staffan Lindgren, Styrelseordförande | Soheil Amorpour, Styrelseledamot | Peter Bertilsson, Styrelseledamot | Joakim Dahl, Styrelseledamot

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