
 

 

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 

● Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 729 (f å KSEK 738)  

● Periodens resultat uppgick till KSEK -310 (f å KSEK -101) 

●        Resultat per aktie: SEK -0,008 (f å SEK -0,00) 

● Eget kapital per aktie: SEK 0,08 (f å SEK 0,11) 

● Den 17 April förvärvades PH Entertainment Ltd, bolagens första gemensamma rapporttillfälle 

blir Q2 2015. 

● Bytte namn till PlayHippo AB (publ) den 21 Maj 

● PlayHippo.com ökar sin omsättning under Q1 2015 med 60% jämfört med Q1 2014. 

● HappyBingo, PlayHippo & LyckoBingo  hade insättningar på över MSEK 12 under Q1 2015 

● PlayHippo.com’s spelöverskott (vinst) under Q1 uppgick till MSEK 3,04 (f å MSEK 1,67) 

 

Verksamheten 

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att                 

investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och              

driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier            

handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY. 

Genom sina bingo och casino sajter har PlayHippo-koncernen blivit en av de största aktörerna på               

onlinebingomarknaden i Sverige.  

Under hösten 2014 drabbades Lyckobingo och Happybingo av ett tekniskt problem vilket resulterade i att 

man tappade flera av sina storspelare, detta har hade en negativ effekt på både resultatet och 

omsättningen i koncernen under räkenskapsåret 2014. Fokus under slutet utav 2014 och början av 2015 

har därför legat på att attrahera nya spelare samt reaktivera gamla spelare ur koncernens stora spelarbas. 

Samtidigt så har PlayHippo lyft till nya höjder och har under Q1 2015 gjort sitt bästa kvartal någonsin, 

casinot har ökat sin omsättning med 60% jämfört med Q1 2014.  

Bolagets bingovarumärken lanserade under Q1 sin första mobilanpassade plattform innebär att koncernen 

nu kan erbjuda spel via mobil, surfplatta, dator m.m. på alla sina varumärken. 

Styrelsen i PlayHippo-koncernen har som en uttalad målsättning att under 2015 växa ytterligare genom 

förvärv och investeringar i lotteri och casino spelsajter och databaser. Nytt för 2015 är att Styrelsen även 

skall överväga investeringar i teknikbolag vars produkter riktar sig mot onlinecasinomarknaden. 

Genom sin storlek och upparbetade kontakter kan PlayHippo-koncernen använda stordriftsfördelar på ett 

annat sätt än vad mindre aktörer kan, vilket gör att PlayHippo-koncernen kan fortsätta ta en aktiv roll i den 

konsolidering som pågår på spelmarknaden. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 



 

 

Den 17 april 2015 förvärvade United Media Sweden AB (publ) det maltesiska bolaget PlayHippo 

Entertainment Ltd och därmed även utav casinosaten PlayHippo.com. Förvärvet betalades med 90 miljoner 

aktier i United Media Sweden AB Detta innebär att koncernen nu har ca 430 000 registrerade kunder och 

en mångfaldig portfölj med varumärken. I samband med förvärvet så offentliggjorde man också att ett 

namnbyte kommer att ske. 

I början utav maj 2015 meddelades att bolagets senaste casinovarumärke PlayHippo.com har lagt till en ny 

spelleverantör: Play N Go till sitt redan stora utbud av spelleverantörer, detta innebär att Casinot nu 

erbjuder över 550 roliga och spännande spel på sidan. 

Den 21 maj blev det officiellt att United Media Sweden AB (publ) bytt namn till PlayHippo AB (publ). I 

samband med detta så registrerades även den apportemission som gjordes vid förvärvet utav PlayHippo 

Entertainment Ltd. Det nya antalet aktier i bolaget uppgår till 128 988 116 och börsvärdet är ca MSEK 40 

(baserat på kursen 2015 05 28). 

Försäljning och resultat 

Koncernens intäkter uppgick under perioden till KSEK 729 (f å KSEK 738) med ett resultat om KSEK                 

--310 (f å KSEK -101).  

Likviditet och finansiering 

Den 31 mars 2015 uppgick PlayHippos banktillgodohavanden till KSEK 203 (f å 59). Bolaget saknar i                

dag checkräkningskredit men har per 31 mars 2015 inga räntebärande skulder (f å 250). 

Investeringar 

United Medias totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 0 (f å KSEK 80) och avsåg                

investeringar i immateriella anläggningstillgångar.  

Avskrivningar 

Periodens resultat har belastats med KSEK 426 (f å KSEK 156) i avskrivningar varav KSEK 0 (f å KSEK                   

0) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.  

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier 

Per den 31 mars 2015 uppgick United Media-koncernens egna kapital till KSEK 30 221 (f å KSEK 2                  

596) varav KSEK 3 993 (f å KSEK 709) utgjordes av aktiekapital, och KSEK 26 228 (f å KSEK 1 897) av                      

fritt eget kapital. Det egna kapitalet är påverkat av en pågående nyemission om KSEK 27 000               

fördelat på bundet kapital KSEK 2 786 och fritt kapital KSEK 24 214. 

Aktiekapitalet innan registrering av pågående emission är fördelat på 38 988 116 aktier med ett              

kvotvärde om SEK 0.030958. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst                

 



 

 

och vinst i bolaget. Bolagets aktier är sedan den 23 juli 2013 upptagna till handel på AktieTorget där                  

den handlas sedan 21 maj 2015 under PlayHippo, dessförinnan under kortnamnet UMED. 

Per den 31 mars 2015 hade United Media fem ägare som innehade aktier motsvarande fem               

procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 mars 2015 hade United Media                 

cirka 660 aktieägare. 

Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2015 till 57 procent (f å 43 procent). 

Anställda 

Bolaget hade per den 31 Mars 2015 en heltidsanställd person. Övriga tjänster har köpts på               

konsultbasis (bl.a. VD tjänsten).  

Aktieinnehav för Insynspersoner 

Vid slutet av rapportperioden, den 31 Mars 2015, hade följande insynspersoner i            

PlayHippo-koncernen nedanstående aktieinnehav enligt: 

INSYNSPERSON POSITION AKTIEINNEHAV 

Hans Liljeblad  Styrelseordf  5 979 482 
Carl Söderqvist  Styrelseledamot  350 000 
Henrik Granlund  Styrelseledamot  0 
Tobias Fagerlund  Styrelseledamot  0 
Christian Bönnelyche  VD  0 
Birgitta Lönnquist Gemvik  Ekonom  0 
 

Utsikter för bokföringsåret 2015 

Styrelsen för PlayHippo gör bedömningen att framtidsutsikterna ser väldigt lovande ut.  

Spel är en förhållandevis stabil verksamhet, vare sig den bedrivs i landbaserade bingohallar eller              

online och påverkas sällan av konjunktursvängningar i någon större omfattning. Vissa           

säsongsmässiga variationer förekommer emellertid. 

Bolaget har nu med förvärvet av PlayHippo och namnbytet en stark grund att bygga vidare på                

under 2015.  

Styrelsen har valt att inte kommunicera några kvantitativa mål för innevarande år. Styrelsen är              

emellertid av åsikten att det kommunicerade resultat som bolaget har via sitt nya varumärke              

PlayHippo gör att 2015 ser väldigt lovande ut. Styrelsen har för avsikt att under 2015 expandera                

bolaget ännu mer med investeringar i nya varumärken, uppköp av databaser samt investeringar i              

branschteknologi.  

 



 

 

Redovisningsprinciper 

Räkenskaperna har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens         

allmänna råd, rekommendationer samt uttalande från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd            

saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets            

rekommendationer samt uttalande från dess akutgrupp. 

Avskrivning sker koncernmässigt över sex (6) år på Malta men på fem (5) år för de sajter som sålts                   

från moderbolaget till dotterbolaget Gaming United. 

Enligt ÅRL 4 kap 4§ skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt             

över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst            

fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Avskrivning                

påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning.  

Förändring av redovisat resultat för år 2014 

Efter att Bokslutskommunikén avlämnats har 2014 års resultat och ställning förändrats. 

Förändringen har skett både i moderbolaget och i dotterbolagen. 

De förändringar som har haft störst påverkan på bolagets resultat och ställning för år 2014 är                

förändring av avskrivningstiden på immateriella tillgångar, sent beslut om nyemission var ej            

medtagen i kommunikén och kostnader direkt hänförliga till förvärvet av dotterbolag var            

felklassificerade. 

Avskrivningstiden på immateriella tillgångar i Malta har ändrats från 10 till 6 år och har påverkat                 

årsresultatet negativt med KSEK 1 561. 

Den pågående nyemissionen om KSEK 27 000 var inte medtagen i kommunikén och kostnader             

direkt hänförliga till förvärv av dotterbolag har aktiverats och påverkat resultatet positivt med KSEK              

1 235. 

VD kommentar 

”Q1 2015 har varit ett riktigt spännande kvartal, det känns riktigt roligt att vi nu officiellt även äger                  

PlayHippo.com och numera även har bytt namn till PlayHippo AB. 2015 kommer att bli ett riktigt                

intressant år, gamla United Media gör innan avskrivningar ett positivt resultat och PlayHippo visar              

upp en stor vinst á 3 miljoner SEK samt en omsättningsökning sedan Q1 2014 med 60%. Allt tyder                  

på att 2015 blir bolagets mest händelserika år någonsin där fokus kommer att ligga på att                

expandera ännu mer och ta större marknadsandelar.” – Christian Bönnelyche. 

 

 



 

 

Framtida rapporttillfällen 

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 

Årsredovisning 2014                             16 Juni 2015 

Halvårsrapport 2015 31 Augusti 2015 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

PlayHippo AB (publ)  

Styrelsen 

Stockholm 2015-05-29 

 

För ytterligare information 

PlayHippo AB (publ)   

Christian Bönnelyche, verkställande direktör info@unitedmedia.se 

Eller besök http://www.unitedmedia.se  (ny hemsida kommer inom kort) 

 

 

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med ca 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att 

investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver 

idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas 

sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY 
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Resultaträkningar 
Koncernen* 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

(KSEK) 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 729 738 3030 

Övriga externa intäkter inkl kursvinst 174 16 661 

Summa Rörelsens intäkter 903 754 3 692 

    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader -402 -680 -2 294 

Personalkostnader -121 -0 -338 

Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och  
Immateriella tillgångar 

 
-426 

 
-156 

 
-2 189 

Övriga rörelsekostnader inkl kursförlust             -226 -9 -423 

Summa Rörelsens kostnader -1 175 - 845 -5 244 

    

RÖRELSERESULTAT -272 -91 -1 552 

    

Resultat från finansiella poster    

Räntekostnader -2 -10 -20 

Summa Finansiella poster -2 -10 -20 

    

Resultat efter finansiella poster -274 -101 -1 572 

    

Skatt på periodens resultat -36 0 -232 

    

Periodens resultat -310 -101 -1 804 
 

Bolagets nominella skattesats på Malta uppgår till 35 procent, ett belopp som under förutsättning att vinster delas                 

ut till moderbolaget kan komma att sjunka till fem procent. Den eventuella reduktionen kommer att ske under året                  

efter det att det skattskyldiga bolaget erlagt skatten.  

 



 

 

Balansräkningar 
(KSEK) Koncernen* 2105-03-31 2014-03-31 2014-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar  
Tecknat ej inbetalt aktiekapital 

        27 000                    0          27 000 

Immateriella anläggningstillgångar 3 064 5 099 3 588 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 30 064 5 099 30 588 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 0 121 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 0 121 0 

    

Summa anläggningstillgångar 30 064 5 220 30 588 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Övriga fordringar 544 667 535 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 831 42 1 506 

Kassa och bank 203 59 579 

    

Summa omsättningstillgångar 2 578 768 2 620 

    

Summa tillgångar 32 642 5 988 33 208 
 

Per den 31 december 2014 hade United Media Sweden AB (publ) skattemässiga underskott om 17 072 620 SEK. Ett                  

värde på dessa förutsätter skattepliktiga intäkter i United Media Sweden AB (publ) varför dessa inte bokförts som en                  

tillgång. I dag bedöms intäkterna i United Media Sweden AB (publ) huvudsakligen av komma från skattefria                

utdelningar från koncernens maltesiska dotterbolag.  

 



 

 

Balansräkning  

(KSEK) Koncernen 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 1 207 709 1 207 

Ej registrerat aktiekapital 2 786 0 2 786 

Bundna reserver 0 0 0 

Summa Bundet eget kapital 3 993 709 3 993 

    

Fria reserver 26 539 1 988 28 381 

Periodens resultat -310 -101 -1 804 

Summa Fritt eget kapital 26 229 187 26 577 

    

Summa eget kapital 30 222 2 596 30 570 

    

Avsättningar    

Uppskjuten skatteskuld 418 400 428 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 0 250 0 

Leverantörsskulder 1 548 2 265 1 619 

Aktuella skatteskulder 270 157 406 

Övriga skulder 45 161 46 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 139 159 139 

Summa Kortfristiga skulder 2 002 2 992 2 210 

    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 32 642 5 988 33 208 

 

  

 



 

 

Kassaflödesanalys 
Koncernen* 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

(KSEK) 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 

Den löpande verksamheten -272 -91 -1 553 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 425 146 2 072 

Valutajusteringar koncernen 23 3  

Betald skatt -195 0  

Aktuell skatt  0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 
-20 

58 520 

    

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital    

Förändring av kortfristiga fordringar -357 -126 -1 437 

Förändring av kortfristiga skulder 2 91 -764 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -355 23 -2 201 

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i Immateriella anläggningstillgångar 0 -80 -187 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Uppskjuten skattefordran  0 0 

Kassaflöde från Investeringsverksamheten 0 -80 -187 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission 0 0 2 570 

Upptagna lån 0 -200 -450 

Kassaflöde från Finansieringsverksamheten 0 -200 2 120 

    

Periodens kassaflöde -375 -257 252 

    

Likvida medel vid periodens början 579 320 320 

    

Kursdifferens -1 -3 7 

    

Likvida medel vid periodens slut 203 60 579 

 

 


