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NYCKELTAL, MKR
Okt-Dec

2018
Okt-Dec

2017 Δ
Jan-Dec

2018
Jan-Dec

2017 Δ

Intäkter 236,4 174,6 35% 915,9 458,0 100%

Bruttoresultat 142,6 106,2 34% 553,2 267,2 107%

Bruttomarginal 60% 61% - 60% 58% -

Rörelseresultat 18,0 42,0 -57% 148,6 122,0 22%

Rörelsemarginal 8% 24% - 16% 27% -

Resultat efter skatt 16,1 37,9 -58% 125,1 108,3 16%

Resultat per aktie, kr 0,39 1,06 -63% 3,09 2,78 11%

Operativt kassaflöde 7,7 51,0 -85% 161,8 124,3 30%

Övriga väsentliga händelser under kvartalet 

• Koncernen valde att fokusera på B2C och avvecklade Whitelabel-verksamheten.

• Dotterbolaget SafeEnt Ltd, Malta, blev beviljad en svensk spellicens. 

• Ninja Casino gick live i Estland på ny plattform.

• Koncernen skrev ett avtal med betalningsförmedlaren Zimpler.

• Beslut om tillfällig paus för vårt varumärke SpelLandet.

• Niklas Jönsson utsågs till ny Group CFO från 1 januari.

Händelser efter periodens slut 

• Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens utgång.

Kvartal 4, oktober - december 2018

• Intäkterna ökade med 35 procent och upp-
gick till 236,4 (174,6) mkr.

• Rörelseresultatet uppgick till 18,0 (42,0) mkr.

• Resultatet efter skatt blev 16,1 (37,9) mkr, 
motsvarande 0,39 (1,06) kr 
per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 7,7 
(51,0) mkr.

Helårsperioden, januari - december 2018 
• Intäkterna ökade till 915,9 (458,0) mkr, motsva-

rande en tillväxt med 100 procent.

• Rörelseresultat uppgick till 148,6 (122) mkr, vil-
ket motsvarar en ökning med 22 procent.

• Resultatet efter skatt blev 125,1 (108,3) mkr, 
motsvarande 3,09 (2,78) kr per aktie.

• Operativt kassaflöde uppgick till 161,8 
(124,3) mkr.

• Styrelsen föreslår årsstämman att 122,6 (57,2) 
mkr, motsvarande 3,00 (1,40) kr per aktie distri-
bueras till aktieägarna, varav 1,53 kr avser ordi-
narie utdelning enligt utdelningspolicy och 1,47 
kr extra utdelning från ej använd vinstreserv. 

INTÄKTER, MKR
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Intäkterna för helåret 2018 ökade med 100 
procent till 915,9 (458,0) MSEK. För fjärde 
kvartalet ökade intäkterna till 236,4 (174,6) 
MSEK motsvarande en ökning med 35 procent. 
Rörelseresultatet för helåret uppgick till 148,6 
(122,0) MSEK och för fjärde kvartalet blev rörel-
seresultatet 18,0 (42,0) MSEK. Vi är naturligtvis 
stolta över att under 2018 ha lyckats leverera en 
årlig tillväxt på 100 procent på en mycket konkur-
rensutsatt marknad. Samtidigt är vi besvikna över 
att vi under det fjärde kvartalet inte nådde våra 
interna intäkts- och resultatmål. Samtidigt ser vi 
möjligheter att öka lönsamheten framåt, bland 
annat genom att balansera intäkter och kost-
nader och genom att kapitalisera på det starka 
varumärke som Global Gaming byggt upp i form 
av Ninja Casino.  
 
HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Den minskade intäktsökningen under fjärde 
kvartalet uppkom till största del under decem-
ber månad då spelintäkterna blev lägre än för-
väntat. Under perioden genomförde vi ett stort 
antal tekniska projekt. Vi migrerade Ninja Casino 
Sverige och Finland från Curaçao till Estland, 
genomförde ett byte av vår plattform och lanse-
rade Ninja Casino på den estländska marknaden. 
Bytet av plattform genomfördes för att tekniskt 
framtidssäkra vår produkt såväl som för att skapa 
förutsättningar för att kunna uppfylla de krav 
som det svenska regelverket kräver från den 1 
januari 2019. I början av december erhöll vi också 
en femårig licens i Sverige som omfattar Ninja 
casino, SpelLandet och vadhållning. I samband 
med migreringen och bytet av plattform påverka-
des intäkterna negativt och därför nådde vi inte 
upp till de nivåer vi förväntat oss. Under samma 
period har dock marknadsföringskostnaderna 
legat på en procentuell nivå som motsvarar de 
tänkta intäkterna, vilket i sin tur också bidrog till 
ett lägre rörelseresultat. Dessutom har bolagets 
snabba tillväxt inneburit att personalkostnaderna 
blivit högre. 

 
ÅTGÄRDSPROGRAM SKA BALANSERA 
KOSTNADER OCH INTÄKTER I DEN FORTSATTA 
TILLVÄXTEN 
Som en följd av kombinationen lägre än förvänta-

de intäkter under fjärde 
kvartalet, högre kost-
nader än väntat för den 
tekniska plattformen och 
högre personalkostnader, 
har bolaget beslutat att 
genomföra ett åtgärdspro-
gram för att balansera intäkter 
och kostnader. Nedbrutet innebär 
det bland annat att optimera intäktssidan såväl 
som att införa kostnadsbesparande och effekti-
viserande åtgärder samt att analysera budskap 
och genomlysa marknadsmixen. I närtid kommer 
vi inte att genomföra några större investeringar 
om de inte är direkt nödvändiga. Satsningarna i 
Finland och Estland har hittills varit mycket posi-
tiva och vi fortsätter med dem enligt plan. 

Åtgärdsprogrammet omfattar bland annat: 

• I Sverige kommer vi att växla alltmer från 
dyra varumärkesdrivande marknads-
föringsaktiviteter, till mer individ- och 
konverteringsfokuserad marknadsföring, 
exempelvis via sociala medier, vilket ur ett 
juridiskt perspektiv möjliggörs av de nya 
reglerna för spelmarknaden. Dessa mark-
nadsföringsaktiviteter kan till skillnad från 
varumärkesdrivande kampanjer, med bi-
behållen effektivitet, delvis ske utanför de 
dyraste marknadsföringskanalerna. Detta 
är en möjlighet genom att vi med Ninja 
Casino redan skapat en varumärkeskänne-
dom i toppklass.  

• Personaltillskottet är nödvändigt för att vi 
som licensierad aktör ska kunna leverera 
tjänster av högsta klass i de volymer som 
vi nu gör. Vi kommer noga att balansera 
ytterligare anställningar med dess inverkan 
på tillväxt och resultat.  

• Den nya tekniska plattformen är i sig avgö-
rande för att vi nu och i framtiden ska vara 
rustade med en lösning som uppfyller alla 
de krav som ställs. Dessutom ligger den till 
grund för fortsatta möjligheter till att lång-
siktigt leverera branschledande tjänster. 

VDs ord
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Företaget kommer löpande att kostnads-
optimera den fortsatta utvecklingen utan 
att försämra kundupplevelsen. 
 

• Den svenska online casino-marknaden är 
under stark förändring, främst på grund av 
den svenska regleringen som började gälla 
den 1 januari i år. Det är för tidigt att redan 
nu värdera effekterna av omregleringen. Vi 
kommer dock att jobba målmedvetet för 
att sprida riskerna med fler produkter och 
fler marknader. 

  
UPPSTARTEN AV 2019 
Under första veckan i januari fick vi ett tekniskt 
problem med insättningsbegränsningen som alla 
licensierade operatörer ska ha från årsskiftet. 
Med anledning av det och då det är en självklar-
het för oss att vi ska följa regelverket såg vi oss 
tvungna att sätta en limitgräns på samtliga spe-
lare medan vi åtgärdade problemet. En perma-
nent lösning driftsattes efter fem dagar men det 
tekniska problemet resulterade i en försämrad 
intäkt under perioden. Med anledning av detta 
blir återlanseringen av SpelLandet försenad. 
 
I december blev Global Gamings maltesis-
ka dotterbolag Elec Games C1 Ltd, stämt av 
Konsumentombudsmannen som anser att Ninja 
Casinos marknadsföring strider mot kraven 
på måttfull spelreklam och vi inkom med svar 
den 20 februari. Huvudbudskapet som sänts 
till Patent- och marknadsdomstolen är att våra 
jurister ifrågasätter möjligheten att genomföra en 
prövning då huvuddelen av KO:s talan är inak-
tuell och framför allt att talan hänvisar till en lag 
som är upphävd och har ersatts av en ny lag som 
inte är tillämplig på företeelser för ett år sedan. 
Oavsett detta och för att ta vår del av ansvaret, 
så arbetar vi vidare med våra framtida marknads-
föringsbudskap för att även fortsatt leva upp till 
lagstiftarens intentioner och allmänhetens välbe-
rättigade krav på spelreklams utformning. 
   
På ett operativt plan välkomnar jag också mått-
fullhetsdiskussionen och förstår mycket väl 
synpunkter om att det är mycket reklam från vår 
bransch. Samtidigt känner jag att mekanismerna 

bakom det som nu händer behöver belysas. Vi 
har ett helt nytt läge där ett sjuttiotal operatörer 
har givits möjligheten att existera i en miljö med 
tillgång till alla lagliga marknadskanaler. En av 
dessa operatörer är det forna monopolet med 
en lång historia och en stark relation till svenska 
spelintresserade personer. I ett sådant delvis nytt 
klimat, med en vetskap om att marknadsföring 
historiskt varit ett framgångsrikt verktyg, och en 
önskan från många aktörer om att profilera sig 
och sin verksamhet är det rimligt att förvänta sig 
att marknadsföringen ökar. I alla fall i det kortare 
perspektivet. 
 
När man i ljuset av detta diskuterar vad som är 
måttfullt vill jag gärna vidga diskussionen och 
kan konstatera att mycket av den reklam som 
produceras och sprids till allmänheten inte ses 
på TV, radio eller på reklamplatser ute i städerna. 
De allra flesta operatörer bedriver mycket av sin 
marknadsföring via mail och sms. Detta är något 
som vi med Ninja Casino aldrig har gjort. Det har 
varit vårt löfte till spelarna att inte dränka dem i 
erbjudanden och därför har vi aldrig heller samlat 
in uppgifter för att kunna komma med erbjudan-
den när man vunnit eller inte spelat på ett tag. 
Vi har heller aldrig marknadsfört gratisspel eller 
bonusar. Vi förväntar oss att just denna typ av 
marknadsföring blir en betydande del av mått-
fullhetsdiskussionen. Speciellt mot bakgrund av 
att dess effekter, enligt samstämmig internatio-
nell forskning, i hög grad påverkar spelarbeteen-
det och att en begränsning av detta är viktigt för 
konsumentskyddet.  
 
Den svenska spelmarknaden är inte densamma 
som före regleringen. Vi har fortsatt bra trafik av 
spelare till våra sajter, men införandet av själv-
blockering (Spelpaus), limitgränser med mera 
har påverkat spelarbeteendet och vi följer denna 
utveckling noggrant för att anpassa oss till det 
förändrade landskapet på den svenska spelmark-
naden. 

             Joacim Möller
 VD och koncernchef
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Om Global Gaming
Koncernens verksamhet är inriktad på utveckling 
och tillhandahållande av spel på internet, huvud-
sakligen kasino. 

Bolagets egenutvecklade plattform används för 
att leverera speltjänster främst till egna varu-
märken (B2C). Plattformen hanterar betalningar, 
kundinformation, transaktioner och spelutbud. 
Global Gaming har som målsättning att leve-
rera innovativa och säkra speltjänster och har, 
utöver det som i branschen anses vara standard 
för ansvarsfullt spelande (såsom möjlighet för 
slutkunden att begränsa sina insättningar/uttag 
och nivåer) även utvecklat konceptet ”PayNPlay” 
som bygger på att själva registreringen sker 
med hjälp av eID i det lokala landet. En säker-
ställd identitet innan någon transaktion (insätt-
ning eller spel) sker innebär att inga underåriga 
spelare kan förekomma och garanterar också att 
en identitet som tidigare blockerats på grund av 
spelmissbruk, inte kan häva denna spärr genom 
att enkelt skapa ett nytt konto. 

Utöver varumärken på den egna plattformen, 
driver och marknadsför Global Gaming ett antal 
varumärken på en plattform från Aspire Global. 

Global Gamings aktie är sedan 19 oktober 2017 
listad för handel på Nasdaq First North under 
kortnamnet GLOBAL. Styrelsen har sitt säte i 
Stockholm.

Läs mer om koncernen på globalgaming.com

Koncernens intäkter
och resultat 
INTÄKTER
Intäkterna under kvartalet uppgick till 236,4 
(174,6) mkr, en ökning med 35 procent och un-
der året ökade intäkterna med 100 procent till 
915,9 (458,0) mkr. Ninja Casino stod för 89 pro-
cent av koncernens intäkter under kvartalet. Av 
antalet kunder på Ninja Casino under kvartalet, 

spelade 77 procent via mobilen och 75 procent 
under hela året. Intäktsminskningen jämfört med 
tidigare kvartal uppkom till största del under 
december månad då spelintäkterna blev lägre 
än förväntat, bl a till följd av stort antal tekniska 
projekt under fjärde kvartalet.

BRUTTOMARGINAL
Koncernens bruttomarginal uppgick till 60 (61) 
procent under kvartalet och till 60 (58) procent 
för helåret. 

Under kvartalet har Global Gaming börjat betala 
spelskatt i Estland vilket har belastat bruttoresul-
tat med 1,8 mkr. 

Global Gaming har framgångsrikt omförhandlat 
avtal med leverantörer av både spel och betal-
ningslösningar. PayNPlay-konceptet innebär i sig 
fler transaktioner som gör att kostnaderna för 
betalningar är högre än vid spel på traditionella 
spelsajter. Bolaget förväntar sig att procentuella 
kostnader för dessa tjänster ska fortsätta sjunka 
under kommande kvartal genom ökade volymer 
och nya avtal.

Under kvartalet har Ninja Casino använt sig 
av resultatbaserad marknadsföring, så kall-
lat affiliates. Dessa kostnader redovisas under 
driftskostnader i spelverksamhet och påverkar 
därmed bruttomarginalen. Ninja Casino har 
under kvartalet främst använt sig av CPA (Cost 
Per Acquisition, betalning per levererad kund) 
där ett fast överenskommet pris betalas direkt i 
samband med att en spelare deponerar. CPA ger 
inga mer förpliktelser till affiliatepartners, vilket 
annars är vanligt förekommande i branschen. 
Det gör kostnadsmassan framtung i förhållande 
till de förväntade intäkterna. Global Gaming har 
sedan augusti även börjat använda sig av in-
täktsdelning, sk. revenue share, för Ninja Casino 
med affiliates i begränsad skala. Under kvartalet 
har Global Gaming betalt 22,9 mkr för resultat-
baserad marknadsföring för Ninja Casino och 
för helåret 58 mkr, varav 3,8 mkr under kvartalet 
avsåg intäktdelning. Kostnaderna för resultatba-
serad marknadsföring har under kvartalet utgjort 
ca 10 procent av intäkterna, kvartalets kostnader 
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blev högre än våra förväntningar och kommer 
var lägre under kommande kvartal.

MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER
Kostnaderna för marknadsföring uppgick under 
kvartalet till 93,8 (39,4) mkr och under hela året 
till 294,5 (85,8) mkr. 

Ökningen var till största del hänförlig till fort-
satta marknadssatsningar på varumärket Ninja 
Casino och SpelLandet på den nordiska markna-
den. 

Marknadskampanjer har genomförts via TV, 
radio, digitala media men även via offline me-
dia. Marknadsföringskostnaderna har under 
kvartalet utgjort cirka 40 procent av intäkter-
na. Kostnadens andel av intäkterna kan variera 
kraftigt över tid beroende på intensiteten i olika 
kampanjer och/eller lanseringar på nya markna-
der. 

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Övriga externa kostnader uppgick under kvar-
talet till 14,0 (10,5) mkr och under året till 43,1 
(22,3) mkr. Kostnadsökningen är främst en effekt 
av uppskalning av koncernen för att säkerställa 
tillväxt och expansion. 

PERSONALKOSTNADER
Personalkostnader under kvartalet uppgick till 
25,9 (9,4) mkr och under året uppgick kostna-
derna till 77,3 (28,9) mkr. 

Medelantal anställda under året var 100 (40) och 
vid rapportperiodens slut uppgick antalet an-
ställda till 131 (57). 

AKTIVERADE UTVECKLINGSUTGIFTER 
Aktiverade utvecklingsutgifter under kvartalet 
uppgick till 3,2 (0,0) mkr och för året 4,5 (0,0) 
mkr. Under kvartalet uppgick aktiverade utveck-
lingsutgifter till 12 procent av personalkostnader-
na. 

Aktiverade utvecklingsutgifter förväntas att öka 
under kommande kvartal. 

SKATT 
Skatten under kvartalet uppgick till 1,9 (4,1) mkr 

och under året uppgick kostnaderna till 23,5 
(13,7) mkr. Skatten på resultat före skatt i kvar-
talet uppgick till 11 (10) procent och för året till 17 
(11) procent. 

Under året belastades resultatet med 7,1 mkr 
i engångsskatt till följd av en koncernintern 
transaktion, där det svenska moderbolaget sålt 
immateriella rättigheter för teknik till ett av kon-
cernens dotterbolag på Malta. 

Den procentuella skatten förväntas att sjunka 
kommande kvartal.

RESULTAT 
Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick 
till 18,0 (42,0) mkr, och rörelseresultatet för hela 
året ökade till 148,6 (122,0) mkr. Årets rörelse-
marginal uppgick till 16,2 (26,6) procent. 

Kvartalets resultat före skatt uppgick till 18,0 
(42,0) mkr och resultatet efter skatt uppgick till 
16,1 (37,9) mkr, vilket motsvarar 0,39 (1,06) kro-
nor per aktie. För hela året uppgick koncernens 
resultat före skatt till 148,6 (122,0) mkr och re-
sultatet efter skatt uppgick till 125,1 (108,3) mkr, 
motsvarande 3,09 (2,78) kronor per aktie.

Kassaflöde, investeringar 
och finansiell ställning
LIKVIDA MEDEL OCH KUNDBALANSER
Likvida medel uppgick vid årets slut till 260,4 
(154,0) mkr. Kortfristiga spelarskulder och 
jackpotskulder uppgick till 7,4 (5,9) mkr, medan 
kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer 
uppgick till 30,1 (18,6) mkr. 

KASSAFLÖDE
Kassaflöde från den löpande verksamheten upp-
gick under året till 161,8 (124,3) mkr och under 
kvartalet till 7,7 (51,0) mkr. 

FINANSIERING
Global Gaming har ett starkt kassaflöde från den 
löpande verksamheten och nyttjar ingen ränte-
bärande extern finansiering. Under året genom-
fördes en mindre nyemission på 7,2 mkr till följd 
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av att ett optionsprogram från 2016 löpte ut och 
alla aktier tecknades.

Eget kapital
Eget kapital i koncernen uppgick per balansda-
gen till 311,2 (229,6) mkr, motsvarande 7,61 (5,78) 
kronor per aktie. Under året har koncernen delat 
ut 57,2 (5,8) mkr, motsvarande 1,40 (0,15) kronor 
per aktie. 

Bolaget tillfördes 7,2 mkr i en nyemission som 
genomfördes i mars där optionsinnehavarna i 
optionsprogram 2016/2018 (dåvarande CEO, 
CFO och CMO) valt att teckna samtliga aktier. 
Bolagets aktieantal ökade med 1,2 miljoner aktier 
och aktiekapitalet ökade med 1,2 mkr. 

Personal i bolaget har köpt 550 000 teck-
ningsoptioner i programmet 2017/2020. 
Strikepriset är 25 kr per option.  

Övriga väsentliga 
händelser under kvartalet
Koncernen beslutade att avsluta sin Whitelabel-
verksamhet (B2B) för att kunna fokusera på 
egna varumärken (B2C).

Dotterbolaget SafeEnt Ltd, Malta, fick beviljad en 
svensk spellicens.

Ninja Casino gick live i Estland på ny plattform.
Koncernen skrev ett avtal med betalningsför-
medlaren Zimpler 
 
Beslut om tillfällig paus för vårt varumärke 
SpelLandet.

Niklas Jönsson utsågs till ny Group CFO från 1 
januari.

Det har inte inträffat några övriga väsentliga 
händelser under kvartalet.

Väsentliga händelser
efter periodens utgång
Det har inte inträffat några väsentliga händelser 
efter periodens utgång.

Moderbolaget
Moderbolaget Global Gaming 555 AB verksam-
het utgörs av management, konsultverksamhet 
inom IT och produktion. Intäkterna för året i 
moderbolaget uppgick till 83,9 (54,8) mkr och 
resultat efter skatt uppgick till 73,6 (57,3) mkr. 
Likvida medel i moderbolaget vid periodens ut-
gång uppgick till 178,3 (117,9) mkr. 

Finansiella poster under året avser utdelning från 
dotterbolag om 83,5 mkr samt nedskrivning av 
aktier i dotterbolag om 44,9 mkr.

Moderbolaget har under året sålt immateriella 
teknikrättigheter, till ett dotterbolag på Malta, för 
42 mkr.

Årsstämma 2019 
Årsstämma i Global Gaming kommer att hållas i 
Stockholm 16 maj 2019, kl 10:00 på 7A Centralen, 
Vasagatan 7 i Stockholm. 

Styrelsen föreslår årsstämman att 122,6 (57,2) 
mkr, motsvarande 3,00 (1,40) kr per aktie distri-
bueras till aktieägarna, varav 1,53 kr avser ordi-
narie utdelning enligt utdelningspolicy och 1,47 
kr extra utdelning från ej använd vinstreserv. 

Valberedning 
I enlighet med årsstämmans beslut den 16 maj 
2018 ska ledamöterna i Global Gamings valbe-
redning inför årsstämman 2018 utses av de vid 
utgången av september månad till röstetalet upp 
till tre största aktieägarna/ägargrupperna i bola-
get som önskar utse en representant. Därutöver 
ska valberedningen bestå av styrelseordföran-
den. Till valberedningen inför årsstämman i maj 
2019 har utsetts följande ledamöter: 

• Mika Leppänen, ordförande
• Ahti Tiainen 
• Peter Eidensjö, (styrelsens ordförande) 

Valberedningen representerar per 30 septem-
ber tillsammans cirka 28 procent av totalt anta-
let aktier och röster i bolaget. Valberedningens 
uppgift är att inför kommande årsstämma 2019 
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framlägga förslag avseende antal styrelseleda-
möter som ska väljas av stämman, styrelsear-
voden, styrelsens sammansättning, styrelsens 
ordförande, val och arvodering av revisor samt 
ordförande på årsstämman. Vidare ska valbered-
ningen lämna förslag på ny instruktion för valbe-
redningen till nästkommande årsstämma. 

Aktier och aktieägare 
Aktien som noterades på First North den 19 
oktober 2017 handlas fortsatt flitigt och in-
tresset från investerare fortsätter vara stort. 
Genomsnittlig omsättning från notering till och 
med 31 december 2018 har varit 7,1 mkr per dag. 

Antalet aktier har varit oförändrat under kvarta-
let och på balansdagen uppgick det totala anta-
let utestående aktier och röster i Global Gaming 
555 AB till är 40 877 500. 

Per den sista december 2018 var de tre största 
aktieägarna Mika Leppänen (genom förvaltare) 
med 14,71 procent, Ahti Tiainen (genom förval-
tare) med 11,88 procent och Lind Invest APS 
(genom förvaltare) med 7,21 procent. Totalt hade 
bolaget 4 041 aktieägare per den 31 december 
2018.

Kommande 
rapporttillfällen 
Årsredovisning 2018: 25 april 2019

Delårsrapport januari-mars 2019: 14 maj 2019

Årsstämma: 16 maj 2019

Delårsrapport januari-juni 2019: 15 augusti 2019

Delårsrapport januari-september 2019:
21 november 2019

Bokslutskommuniké 2019: 28 februari 2020

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 28 februari 2019

Joacim Möller  
VD och koncernchef
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MKR
Okt-Dec

2018
Okt-Dec

2017
Helår
2018

Helår
2017

Intäkter 236,4 174,6 915,9 458,0

Driftskostnader i spelverksamheten -93,8 -68,4 -362,7 -190,8

Bruttoresultat  142,6 106,2 553,2 267,2

Marknadsföringskostnader -93,8 -39,4 -294,5 -85,8

Övriga externa kostnader -14,0 -10,5 -43,1 -22,3

Personalkostnader -25,9 -9,4 -77,3 -28,9

Aktiverade utvecklingsutgifter 3,2 - 4,5 -

Avskrivningar  -0,7 -0,2 -1,3 -0,3

Övriga rörelseintäkter/-kostnader 6,6 -4,7 7,1 -7,9

Rörelsens kostnader -124,6 -64,2 -404,6 -145,2

Rörelseresultat 18,0 42,0 148,6 122,0

Finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt 18,0 42,0 148,6 122,0

 
Skatt -1,9 -4,1 -23,5 -13,7

Periodens resultat
(hänförligt till moderbolagets aktieägare)

16,1 37,9 125,1 108,3

 

Resultat per aktie   

Före utspädning (kronor) 0,39 1,06 3,09 2,78

Efter utspädning (kronor) 0,39 1,03 3,07 2,74

Bruttomarginal (procent) 60,3 60,8 60,4 58,3

Rörelsemarginal (procent) 7,6 24,1 16,2 26,6

MKR 
Okt-Dec

2018
Okt-Dec

2017
Helår
2018

Helår
2017

Periodens resultat 16,1 37,9 125,1 108,3

Övrigt totalresultat 

Poster som har omförts eller kan omföras
till periodens resultat 
Valutakursdifferenser vid omräkning
utländska verksamheter -1,5 4,3 6,5 4,2

Övrigt totalresultat för perioden -1,5 4,3 6,5 4,2

Summa totalresultat för perioden 14,6 42,2 131,6 112,5

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Koncernens resultaträkningar i sammandrag
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MKR 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 88,5 80,9

Materiella anläggningstillgångar 3,6 1,8

Uppskjutna skattefordringar 2,7 6,2

Övriga långfristiga fordringar 0,0 -

Summa anläggningstillgångar 94,8 88,9

Kortfristiga fordringar 101,5 32,1

Likvida medel  260,4 154,0

Summa omsättningstillgångar 361,9 186,1

Summa tillgångar 456,7 275,0

Eget kapital och skulder                                                  
Eget kapital                                                  311,2 229,6

Uppskjutna skatteskulder 0,9 0,9

Summa långfristiga skulder 0,9 0,9

Övriga kortfristiga skulder 144,6 44,5

Summa kortfristiga skulder 144,6 44,5

Summa eget kapital och skulder  456,7 275,0

MKR 
Okt-Dec

2018
Okt-Dec

2017
Helår
2018

Helår
2017

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 18,0 42,0 148,6 122,0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,1 1,4 4,7 1,6

Betald skatt 0,1 0,0 -10,2 -1,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

före förändringar av rörelsekapital 19,2 43,4 143,1 122,6

Förändringar i rörelsekapital -11,5 7,6 18,7 1,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 51,0 161,8 124,3

Investeringsverksamheten
Investeringar -4,0 -1,4 -7,3 -1,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,0 -1,4 -7,3 -1,8

Finansieringsverksamheten
Nyemission    - 22,0 7,2 22,0

Utbetald utdelning - - -57,2 -5,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 22,0 -50,0 16,2

Förändring av likvida medel 3,7 71,6 104,5 138,7

Likvida medel vid periodens början 258,4 81,6 154,0 14,5

Kursdifferenser likvida medel -1,7 0,8 1,9 0,8

Likvida medel vid periodens slut 260,4 154,0 260,4 154,0

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag

Koncernens balansräkningar i sammandrag
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MKR 
Okt-Dec

2018
Okt-Dec

2017
Helår
2018

Helår
2017

Ingående balans 296,6 165,4 229,6 100,9

Summa totalresultat för perioden 14,6 42,2 131,6 112,5

Förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner med bolagets ägare 14,6 42,2 131,6 112,5

Nyemission    - 22,0 7,2 22,0

Erhållen premie teckningsoptioner  - - - 0,0

Utbetald utdelning - - -57,2 -5,8

Eget kapital vid periodens slut
(hänförligt till moderbolagets aktieägare) 311,2 229,6 311,2 229,6

MKR 
Helår
2018

Helår
2017

Intäkter 83,9 54,8
Rörelsens kostnader -39,0 -31,8
Rörelseresultat 44,9 23,0
Finansiella poster 38,6 39,4
Resultat före skatt 83,5 62,4
Skatt -9,9 -5,1
Periodens resultat och totalresultat 73,6 57,3

MKR 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 1,0 1,0

Finansiella anläggningstillgångar 7,7 57,3

Summa anläggningstillgångar 8,7 58,3

Kortfristiga fordringar 252,0 63,1

Likvida medel  178,3 117,9

Summa omsättningstillgångar 430,3 181,0

Summa tillgångar 439,0 239,3

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital 40,9 39,7
Fritt eget kapital 141,7 119,3
Summa eget kapital 182,6 159,0
Övriga kortfristiga skulder 256,4 80,3
Summa kortfristiga skulder 256,4 80,3
Summa eget kapital och skulder  439,0 239,3

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR, MKR 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3

Intäkter 236,4 253,1 227,8 198,6 174,6 131,4

Driftskostnader i spelverksamheten -93,8 -89,8 -91,7 -87,4 -68,4 -54,2

Bruttoresultat  142,6 163,3 136,1 111,2 106,2 77,2

Marknadsföringskostnader -93,8 -68,6 -68,6 -63,5 -39,4 -20,5

Övriga externa kostnader -14,0 -11,8 -9,5 -7,8 -10,5 -4,8

Personalkostnader -25,9 -21,2 -17,7 -12,5 -9,4 -8,1

Aktiverade utvecklingsutgifter 3,2 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar  -0,7 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Övriga rörelseintäkter/-kostnader 6,6 -2,2 0,7 2,0 -4,7 -1,6

Rörelsens kostnader -124,6 -103,0 -95,1 -81,9 -64,2 -35,1

Rörelseresultat 18,0 60,3 41,0 29,3 42,0 42,1

Finansiella intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt 18,0 60,3 41,0 29,3 42,0 42,1

Skatt -1,9 -6,0 -12,1 -3,5 -4,1 -5,1

Periodens resultat 16,1 54,3 28,9 25,8 37,9 37,0

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR, MKR 2018-12-21 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30

Anläggningstillgångar 94,8 92,4 92,6 93,0 88,9 89,5

Omsättningstillgångar 361,9 287,2 229,6 251,5 186,1 115,1

Summa tillgångar 456,7 379,6 322,2 344,5 275,0 204,6

Eget kapital                                                  311,2 296,6 244,7 269,6 229,6 165,4

Avsättningar och långfristiga skulder 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 2,3

Kortfristiga skulder 144,6 82,1 76,5 74,0 44,5 36,9

Summa eget kapital och skulder  456,7 379,6 322,2 344,5 275,0 204,6

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER,MKR 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 59,8 39,4 54,9 51,0 60,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,0 -1,7 -1,2 -0,4 -1,4 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 -57,2 7,2 22,0 0,0

Summa kassaflöde 3,7 58,1 -19,0 61,7 71,6 60,8

Kvartalsdata

2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3

Spelintäkter (NGR), mkr 210,2 229,8 206,4 163,7 131,2 91,6

Tillväxt mot fg kvartal -9% 11% 26% 25% 43% 45%

 
Uppställningen ovan avser endast varumärket Ninja Casino. Spelintäker NGR avser Insatser-utbetalda 
vinster-utbetald bonus-avsättningar till global och lokal jackpot+utbetalningar från lokal jackpot. 
 

Ninja Casino
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NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna bokslutskommuniké för koncer-
nen har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmel-
ser i årsredovisningslagen. Bokslutskommunikén 
för moderbolaget har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagens 9:e kapitel, Delårsrapport. 
För koncernen och moderbolaget har samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder 
tillämpats som i årsredovisningen för 2017, sid 
23-29, förutom avseende de nya standarder-
na IFRS 9 Finansiella instrument samt IFRS 15 
Intäkter från avtal med kunder som tillämpas från 
och med den 1 januari 2018. Införandet av IFRS 
9 och IFRS 15 har dock inte fått någon väsentlig 
effekt på koncernens finansiella rapporter. För 
mer information om IFRS 9 och IFRS 15 för Global 
Gaming hänvisas till sid 23-24 i årsredovisningen 
för 2017.

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 Leasingavtal 
från och med den 1 januari 2019. IFRS 16 kommer 
främst att påverka Global Gaming genom att 
avtal om hyra av lokaler ska redovisas i balans-
räkningen i form av en skuld för framtida hyres-
betalningar samt en tillgång för rätten att nyttja 
lokalerna. Dessa avtal redovisas under nuvarande 
redovisningsprinciper som operationella lea-
singavtal (se not 5 i årsredovisningen för 2017). 
För Global Gaming kommer balansomslutning-
en att öka genom aktivering av avtal som idag 
klassificeras som operationella, rörelseresulta-
tet kommer att förbättras medan de finansiella 
kostnaderna kommer att öka. Koncernen har 
under året arbetat med att förbereda införandet 
av IFRS 16. Arbetet har visat att den beloppsmäs-
siga påverkan på koncernens finansiella rappor-
ter kommer innebära en ökning av materiella 
anläggningstillgångar i koncernen med 10,8 mkr 
samt en omklassificering av resultaträkningen 
under räkenskapsåret 2019 från hyreskostnader 

till avskrivningar och räntekostnader uppgående 
till 5,8 mkr respektive 0,2 mkr med nuvarande 
leasing avtal. Koncernen har valt att tillämpa den 
modifierade retroaktiva ansatsen vilket innebär 
att inga jämförelsetal kommer att räknas om.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer 
förutom i de finansiella rapporterna och dess 
tillhörande noter även i övriga delar av boksluts-
kommunikén. 

Redovisat värde anses vara rimliga approxima-
tioner av verkligt värde för koncernens samtliga 
finansiella instrument, vilka i allt väsentligt består 
av kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder. 

NOT 2 - VÄSENTLIGA RISKER
OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Denna rapport innehåller uttalanden som är 
framåtblickande och faktiska resultat kan kom-
ma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. 
Utfallen påverkas av utvecklingen för konkur-
renter, effekten av ekonomiska och konjunktur-
förhållanden, nationella och gränsöverskridande 
lagar och regleringar, skatteregler, effektiviteten 
av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk 
utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer 
samt politiska risker. 

För en beskrivning av väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer hänvisas till sid 12 i årsredo-
visningen för 2017. Global Gamings styrelse och 
koncernledning har gjort en genomgång av hur 
dessa väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
har utvecklats sedan publiceringen av årsredo-
visningen för 2017 och bekräftar att det inte har 
skett några förändringar avseende koncernens 
och moderbolagets exponering för väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer jämfört med vad 
som anges på sid 12 i årsredovisningen för 2017. 

MKR
Okt-Dec

2018
Okt-Dec

2017
Jan-Dec

2018
Jan-Dec

2017
Nettoomsättning:
Egen spelverksamhet 224,5 159,5 869,6 401,3
Egna varumärken
på annans plattform 11,2 9,0 28,6 28,8
B2B 0,7 6,1 6,5 18,9

236,4 174,6 915,9 458,0

NOT 3 - INTÄKTERNAS FÖRDELNING
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Global Gaming avser att publicera ekonomisk information enligt nedan: 
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Delårsrapport januari-mars 2019: 14 maj 2019
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Delårsrapport januari-juni 2019: 15 augusti 2019
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KONTAKTUPPGIFTER 

Joacim Möller, VD och koncernchef
+46 8 551 154 32
joacim.moller@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 8 551 154 31,
niklas.jonsson@globalgaming.com

Denna information är sådan som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggö-
ra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offent-
liggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 28 februari 2019, 
klockan 08:00 CET.


