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Intäkter 60,3 253,1 -76% 354,6 679,5 -48% 915,9

Bruttoresultat 37,7 184,3 -80% 184,3 410,6 -55% 553,2

Bruttomarginal 62,5% 64,5% - 52,0% 60,4% - 60,4%

Rörelseresultat -37,6 60,3 -162% -92,1 130,6 -171% 148,6

Rörelsemarginal -62,4% 23,8% - -26,0% 19,3% - 16%

Resultat efter skatt -37,0 54,3 -168% -90,3 109,0 -169% 125,1

Resultat per aktie, kr -0,91 1,33 -168% -2,21 2,70 -182% 3,09

Operationellt kassaflöde -34,9 59,8 -158% -85,7 154,1 -156% 161,8

Händelser efter periodens slut 

• Överklagan av beslut om återkallad licens avslogs av förvaltningsrätten.

Kvartal 3, juli - september 2019

•  Intäkterna uppgick till 60,3 (253,1) mkr.

• Rörelseresultatet blev -37,6 (60,3) mkr. 

•  Resultatet efter skatt uppgick till -37,0 (54,3) mkr, 

motsvarande -0,91 (1,33) kr per aktie.

• Operationellt kassaflöde uppgick till -34,9 (59,8) 

mkr. 

Delårsperioden, januari - september 2019 
• Intäkterna uppgick till 354,6 (679,5) mkr.

• Rörelseresultatet blev -92,1 (130,6) mkr.

• Rörelseresultat före engångsnedskrivning -80,5 

(130,6) mkr.

• Resultatet efter skatt uppgick till -90,3 (109,0) mkr, 

motsvarande -2,21 (2,70) kr per aktie.

• Operationellt kassaflöde uppgick till -85,7 (154,1) 

mkr.

Väsentliga händelser under kvartalet

• Överklagande av förvaltningsrättens beslut att inte ge inhibition av Spelinspektionens beslut bifölls inte i kam-

marrätten och högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd.

• Avtal om partnerskap tecknades med den finska koncernen Finnplay Oy, som utvecklar och levererar teknik och 

plattformar för online gaming.

• Nanocasino.com lanserades på den svenska marknaden i samarbete med Viral Interactive Ltd, ett bolag inom 

Finnplay-koncernen vilket innehar svensk spellicens.

• Tobias Fagerlund utsågs till VD och Koncernchef.

• Nyval av revisionsbyrån BDO Mälardalen AB till koncernens nya revisorer med Carl-Johan Kjellman som huvud-

ansvarig revisor.

• Omstrukturingsprogram avseende personal beslöts och genomfördes.

• Global Gaming utökade samarbetet med Viral Interactive Ltd och överlät domänet Ninjacasino.se.
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Jag började förra rapportens vd-ord med att konstate-
ra att vi befann oss i den mest turbulenta perioden någon-
sin i bolagets historia. Vi hade då genomfört ett vd-byte, 
framgångsrikt sjösatt ett åtgärdspaket och – viktigast av 
allt – vi hade börjat vända den negativa utvecklingen som 
präglat inledningen på året. Svåra och delikata uppgifter 
var hanterade och vi såg sommaren och svarta siffror an 
med tillförsikt. När vi i mitten av juni fick våra svenska 
licenser indragna av Spelinspektionen fick ordet utmaning 
en ny och annan betydelse för oss. När tredje kvartalet 
började befann vi oss i en helt ny verklighet i vilken vi över 
en natt förlorat drygt tre fjärdedelar av våra intäkter och 
där vi inte längre kunde bedriva verksamhet i Sverige – vår 
absoluta hemmamarknad. Det är en underdrift att säga att 
det såg mörkt ut.

Spelinspektionens beslut och vår inställning till det har 
behandlats utförligt i vår egen kommunikation och frågan 
har också fått viss uppmärksamhet på andra platser och i 
olika medier. Kanske har min personliga rättsuppfattning 
fått sig en törn, men jag är inte naivare än att jag förstår 
bevekelsegrunderna hos myndigheter och lagstiftare. 
Spelinspektionens iver att uppvisa handlingskraft, istället 
för att erbjuda vägledning och stöd i hur det nya regelver-
ket bör tolkas, lett till den situation som nu är för handen.
Jag är i grund och botten mycket positiv till den omreg-
lering som skett i Sverige, men kan liksom många andra 
konstatera att den så kallade kanaliseringen inte funge-
rar tillfredsställande och att andelen aktörer som lockar 
svenska spelare med otillåtna metoder och erbjudanden 

nu ökar. Samtidigt går Spelinspektionen fortsatt hårt åt de 
bolag som sökt och erhållit licens i syfte att efterleva och 
anpassa sig till den nya lagstiftningen. 

Vi är naturligtvis besvikna över att förvaltningsrätten 
inte biföll vårt överklagande av Spelinspektionens beslut 
och vi kommer självklart överklaga förvaltningsrättens 
dom och söka prövningstillstånd i kammarrätten. Jag 
ska inte uppehålla mig ytterligare vid ämnet, men låt mig 
konstatera att vi står fast i uppfattningen att myndighet-
ens beslut är felaktigt och oproportionerligt. Vi är fortsatt 
trygga i vår argumentation och anser att myndighetens 
beslut måste få genomlysning och prövning också i högre 
instans. Det är viktigt inte bara för oss utan också för lag-
stiftningens och spelbranschens framtid i Sverige. 

Mycket viktigare för mig än att dröja vid den pågående 
domstolsprocessen är att försöka förmedla vad vi gjort 
under det senaste kvartalet och vad vi kommer att göra 
framåt. Självfallet är vår situation fortsatt svår och det 
finns inget undangömt magiskt trolleritrick som kan åter-
ställa bolagets resultat eller marknadens förtroende och 
tro på att vi kan komma tillbaka. Det enda vi kan göra är 
att arbeta hårt och dedikerat för att göra just det – komma 
tillbaka!

Som vi redogjorde för redan i föregående rapport så 
har vi agerat på alla plan under sommaren och hösten. 
Arbetet med att anpassa verksamheten efter rådande situ-
ation och att återställa intäkter och tillväxt är ett långsik-

VD ord
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tigt arbete, vilket kommer fortskrida länge till, men det är 
tillfredställande att konstatera att vi redan ser resultat av 
våra ansträngningar.  De omstruktureringar, kostnadsbespa-
ringar, strategiförändringar och teknikskiften vi lanserat ger 
omedelbara effekter. 

• Vi har intensifierat och verkställt de utökade orga-
nisationsförändringar som vi tidigare kommunicerat. Under 
perioden har dessa genomförts och kostnadsförts. När 
2020 börjar kommer vi att sysselsätta färre än 90 personer 
i koncernen vilket är en minskning med mer än 50 % jämfört 
med vid halvårsskiftet. Vår verksamhet på Malta är betydligt 
mindre och teknikorganisationen i Sverige är nedlagd. Vår 
svenska verksamhet, som framöver enbart består av kon-
cernövergripande funktioner, kommer under inledningen av 
2020 att flytta till mindre och mer ändamålsenliga lokaler i 
Malmö.  

• Organisationsförändringarna tillsammans med 
hård kostnadskontroll och medvetenhet om de förändrade 
förutsättningar vi verkar i har kraftigt påverkat vår fasta 
kostnadsmassa. Vår bedömning är att den vid ingången av 
nästa år kommer att vara mer än 50 procent lägre än vid 
slutet av första kvartalet 2019 när vi inledde vårt åtgärds-
program och vi håller fortsatt hög beredskap för ytterligare 
anpassningar och förändringar. Det är ett arbete som pågår 
konstant och i allt vi företar oss. 

• Vi tyngs under perioden fortsatt av de marknads-
föringsåtaganden som ingicks för 2019 och som bara delvis 
har kunnat utnyttjats. Vi har för året kontraktuella åtagand-
en uppgående till närmare 210  MSEK. Vi kommer givetvis 
även framöver marknadsföra våra varumärken och vår 
verksamhet men den typ av åtaganden som vi gick in i 2019 
med har vi sett för sista gången.  

• Det samarbete som vi inledde med Finnplay-
gruppen under perioden fortskrider som planerat och vi 
är mycket nöjda med hur det utvecklar sig. Under fjärde 
kvartalet avslutar vi verksamheten på vår egen tekniska 
plattform och övergår till att helt använda Finnplays. Vi för-
väntar oss att fullt ut åtnjuta de fördelar som teknikskiftet 
innebär från och med första kvartalet nästa år. 

• En ytterligare del i samarbetet med Finnplay är lan-
seringen av varumärket Nano Casino, som hittills mottagits 
väl på den svenska marknaden. Nano Casino drivs av Viral 
Interactive, som är ett bolag inom Finnplay-gruppen. Viral 
Interactive har licens från Spelinspektionen och ansvarar 
fullt ut för driften av Nano Casino i Sverige. Global Gaming 
agerar via dotterbolag som marknadsföringspartner och bi-
står som sådan med resurser och expertis kring marknads-
föring, kundupplevelse och varumärkeshantering för Nano 

Casino. Givet de förutsättningar som råder på den svenska 
marknaden med stenhård konkurrens och fortsatt osäker-
het kring marknadsförutsättningar är det vår bedömning att 
Nanos lansering har gått ungefär som förväntat. Vi noterar 
att intresset och inflödet av kunder till Nano Casino är bra, 
men hittills utan några större finansiella resultat. Givet den 
positiva respons som hittills erhållits ska det bli spännande 
att följa hur Nano Casino fortsätter utvecklas under kom-
mande period.  

• Vi har under perioden genomfört ett omfattande 
strategiarbete för att försöka definiera framtidens Global 
Gaming och vad vi vill vara och åstadkomma. Våra inter-
na målsättningar är ambitiösa och syftar till att inom de 
kommande åren både återhämta och passera det vi förlorat 
under 2019. Vår vision är att vara en verkligt global aktör 
som levererar högklassiga produkter och avkastning genom 
att vara ansvarstagande, fatta data- och kunskapsbaserade 
beslut och genom att leverera kvalitet i tid. 

• Även om vi både hoppas och tror att Ninja Casino 
kommer att återuppstå i Sverige så är viktigt för mig att 
understryka att det inte är vårt huvudsakliga fokusområde. 
Vi har bra och växande intäkter från andra ställen och vi 
koncentrerar oss i första hand på att få ut våra produkter 
och varumärken på ytterligare andra och nya marknader, 
vilket vi också kommer att visa att vi kan under 2020. 

Liksom många av våra aktieägare är jag missnöjd och 
besviken över hur 2019 utvecklat sig. För vad det är värt så 
vill jag försäkra alla som är intresserade att vi är långt ifrån 
uträknade. Vi har ett omfattande och svårt arbete framför 
oss som kommer att ta tid, men vi har mycket kvar att ge 
och ni kan förvänta er att se resultat även i närtid. Vi håller 
ett högt tempo och de processer vi kan påverka själva går 
enligt våra högt ställda förväntningar. Visst önskar vi oss 
snabbare resultat och även vårt tålamod tryter ibland, men 
vi ser ljusare på framtiden än vad vi gjort på många måna-
der. Vi bygger nu en långsiktig, anpassningsbar och hög-
kvalitativ verksamhet som inte har något annat för ögonen 
än att leverera svarta siffror och avkastning till våra aktieä-
gare.   

Tobias Fagerlund,VD    
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Om Global Gaming
Koncernens verksamhet är inriktad på utveckling och 

tillhandahållande av spel på internet, huvudsakligen kasi-

no. Koncernen har via dotterbolag bland annat licens att 

bedriva kommersiellt onlinespel i Estland och Malta och 

har som målsättning att leverera innovativa och säkra 

speltjänster till kunder på de marknader som koncernen 

vill verka.

Under året har koncernen valt att frångå strategin att 

endast använda egenutvecklad plattform för att levere-

ra speltjänster till att börja använda samarbetspartnern 

Finnplays plattform för att fortsätta leverera högklassi-

ga och säkra spelupplevelser till sina kunder. Finnplays 

plattform är licensierad och godkänd i ett flertal länder 

och hanterar betalningar, kundinformation, transaktioner 

och spelutbud med högsta möjliga säkerhet. 

Arbetet med att flytta över verksamheten till Finnplays 

plattform har påbörjats under tredje kvartalet och kom-

mer slutföras innan årsskiftet. Samarbetet med Finnplay 

har även resulterat i att koncerncen fått i uppdrag att 

bistå Finnplay med marknadsföring av varumärket Nano 

Casino, som drivs och ägs av Finnplays dotterbolag Viral 

Interactive Ltd med licens från Spelinspektionen.

Utöver varumärken på den egna plattformen, driver och 

marknadsför Global Gaming även 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 för tredje kvartalet uppgick till 60,3 (253,1) 

mkr samt för perioden uppgick till 354,6 (679,5) mkr, en 

minskning med 76 respektive 48 procent. Ninja Casino 

stod för 90 procent av koncernens intäkter under kvarta-

let respektive 91,5 procent för hela perioden. Av antalet 

kunder på Ninja Casino spelade 71 procent via mobilen 

under perioden.  

 

Minskningen av intäkter jämfört med andra kvarta-

let 2019 beror på att NinjaCasino i Sverige ej har varit 

verksamt beroende på den indragna spellicensen för den 

svenska marknaden. Under tredje kvartalet har samar-

betet med Viral Interactive Ltd kommit igång avseende 

lanseringen av Nanocasino.com. Intäkerna från detta 

varumärke har varit enligt förväntan, vilket visar att ett 

nytt varumärke har svårare att etablera sig på den svens-

ka marknaden. 

 

Under kvartalet uppgick intäkterna från den nordiska 

verksamheten till 47,1 mkr, övriga Europa till 7,0 mkr samt 

6,2 mkr från B2B samarbeten. För delåret var fördel-

ningen 308,7 mkr för den nordiska verksamheten, övriga 

Europa 20,2 mkr samt 25,7 mkr från B2B samarbeten.

BRUTTOMARGINAL
Koncernens bruttomarginal har minskat till 62 (64) 

procent för kvartalet jämfört med Q3 2018 respektive 

52 (60) procent för perioden. Jämfört med föregående 

kvartal ökade bruttomarginalen med tio procentenheter 

till följd av koncernen ej har haft skatt avseende spel-

verksamhet i Sverige. Under kvartalet har Global Gaming 

betalt spelskatt som belastat bruttoresultatet med 2,9 

(18,0) mkr jämfört med föregående kvartal.  

Under kvartalet har Ninja Casino använt sig av resultat-

baserad marknadsföring, så kallat affiliates. Dessa kost-

nader 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 förhål-

lande till de förväntade intäkterna. Under kvartalet har 

koncernen betalat 3,9 mkr för resultatbaserad marknads-

föring respektive 38,8 mkr för perioden, varav under 

kvartalet 1,5 mkr samt under perioden 6,8 mkr avsåg in-

täktsdelning. Kostnaderna för resultatbaserad marknads-

föring har under kvartalet utgjort 6 procent av intäkter 

respektive 11 procent för perioden.
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MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER
Kostnaderna för marknadsföring uppgick under kvartalet 

till 37,2 (68,6) mkr samt under perioden till 154,1 (200,7) 

mkr. Marknadsföringskostnaderna under tredje kvartalet 

är högre än föregående kvartal pga de åtaganden kon-

cernen har för 2019, vilka kommunicerades i halvårsrap-

porten. Marknadsföringsåtaganden har under kvartalet 

nyttjats inom samarbetet med Viral Interactive Ltd, och 

står för en större del av kvartalets marknadsföringskost-

nader. Marknadsföringskostnaderna för koncernen under 

kvartalet samt året är högre än för normal verksamhet, 

vilket beror på de avtal som ingicks under hösten 2018 

som ej varit möjliga att avbryta. Under kvartalet har 

koncernen nyttjat 23 mkr av åtagandena i samband med 

lanseringen av Nanocasino. Vid en normal lansering av 

ett nytt varumärke är det vår uppskattning att endast 3 

mkr hade använts utan dessa åtaganden. För fjärde kvar-

talet är denna siffra uppskattningsvis 4 mkr. Koncernens 

marknadsföringskostnader under fjärde kvartalet om-

fattar våra åtaganden om 27 mkr samt kampanjer för att 

bibehålla och förstärka vår verksamhet på de marknader 

där vi har verksamhet. 

Marknadskampanjer har genomförts via TV, radio, digi-

tala media men även via offline-media. Kostnadens andel 

av intäkterna kan variera kraftigt över tid beroende på 

intensiteten i olika kampanjer och/eller lanseringar av nya 

domäner samt på nya marknader.

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 
Övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till 

10,9 (11,8) mkr samt under perioden till 33,5 (29,1) mkr. 

Jämfört med andra kvartalet 2019, ligger de övriga 

externa kostnaderna på samma nivå, men ser en minsk-

ning under årets sista kvartal.   

PERSONALKOSTNADER
Personalkostnader under kvartalet uppgick till 23,9 

(21,2) mkr och till 77,0 (51,4) mkr för hela perioden. 

Kostnaderna för det omstruktureringsprogram som 

kommunicerades i halvårsrapporten har fullföljts med en 

resultateffekt om 3,8 mkr under kvartalet varav 1,6 mkr 

avser kostnader där utbetalning sker under fjärde kvar-

talet. Minskningen av personalkostnader kommer få full 

effekt under fjärde kvartalet.

Medelantal anställda under perioden var 121 (89) och vid 

rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 111 

(117). 

AKTIVERING OCH NEDSKRIVNING AV  
UTVECKLINGSUTGIFTER
Aktiverade utvecklingsutgifter under kvartalet uppgick 

till 0,0 (1,1) mkr samt under perioden uppgick till 7,2 (1,3) 

mkr. Vid halvårsbokslutet beslutades det om en nedskriv-

ning av de aktiverade utvecklingskostnaderna avseende 

bl a den svenska licensen. Detta innebar en total ned-

skrivning om 11,6 mkr som har påverkat resultatet under 

perioden. De poster som påverkades i resultaträkningen 

är Aktiverade utvecklingskostnader samt Nedskrivning 

av aktiverade utvecklingskostnader.

SKATT 
Skatten under kvartalet uppgick till 0,7 (-6,0) mkr samt 

2,0 (-21,6) mkr för perioden. 

 

RESULTAT 
Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet till -37,6 (60,3) mkr 

samt för perioden -92,1 (130,6) mkr. Rörelsemarginal för 

för kvartalet -62,4 (23,8) procent samt för perioden upp-

gick till -26,0 (19,2) procent.  

 

Kvartalets resultat före skatt uppgick till -37,7 (60,3) 

mkr samt periodens resultat före skatt uppgick till -92,3 

(130,6) mkr och resultatet efter skatt för kvartalet -37,0 

(54,3) mkr samt för perioden uppgick till -90,3 (109,0) 

mkr, vilket motsvarar -0,91 (1,33) kronor för kvartalet 

respektive -2,21 (2,70) kronor per aktie för perioden.

Kassaflöde, investeringar 
och finansiell ställning
LIKVIDA MEDEL OCH KUNDBALANSER
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 162,2 

(258,4) mkr. Kortfristiga spelarskulder och jackpotskul-

der uppgick till 10,3 (11,1) mkr, medan kortfristiga ford-

ringar på betalningsleverantörer uppgick till 8,7 (11,1) mkr. 

KASSAFLÖDE
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 

under kvartalet -34,9 (59,8) mkr samt under perioden till 

-85,7 (154,1) mkr.

FINANSIERING
Global Gaming har under kvartalet haft ett minskat kas-

saflöde från den löpande verksamheten pga resultatet, 

dock finns det ingen räntebärande extern finansiering. 
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Eget kapital
Eget kapital i koncernen uppgick per balansdagen till 

226,1 (311,2) mkr, motsvarande 5,53 (7,61) kronor per 

aktie.  

Per balansdagen är incitamentsprogram 2017/2020 

aktivt, innefattande 550 000 teckningsoptioner med 

strikepris 25 kronor per option.

Licens i Sverige
Den 17 juni erhöll Global Gaming-koncernen beslut från 

Spelinspektionen om att dotterbolaget SafeEnt Ltd 

fått sina svenska licenser för kommersiellt onlinespel 

och vadhållning indragna. Beslutet överklagades till 

Förvaltningsrätten i Linköping, där dom meddelades 

den 12 november, vilken avslog bolagets överklagan. 

När denna rapport publiceras pågår koncernens ar-

bete med överklagan av Förvaltningsrättens dom till 

Kammarrätten.

Indragningen av spellicenserna medför stor finansiell 

skada för koncernen vilket bl a resulterade i en persona-

lomstrukturering som beskrevs i tidigare rapport.

 

Extra bolagsstämma 
Vid Global Gaming 555 AB:s extra bolagsstämma den 14 

augusti 2019 beslutades det om nyval av revisionsbyrån 

BDO Mälardalen AB till koncernens nya revisorer med 

Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Årsstämma 2020
Årsstämma i Global Gaming 555 AB kommer att hållas 

i Stockholm 8 maj 2020, tid och plats meddelas senare.  

Valberedning inför årsstämman är ännu inte utsedd. 

 

Övriga väsentliga  
händelser under kvartalet
Tobias Fagerlund utsedd till VD och Koncernchef. 

Omstrukturingsprogram avseende personal har beslutats 

om och genomförts.

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

efter periodens utgång. 

 

Moderbolaget
Moderbolaget Global Gaming 555 AB verksamhet utgörs 

av management, konsultverksamhet inom IT och produk-

tion. Intäkterna i moderbolaget för perioden uppgick till 

18,4 (63,9) mkr och resultat efter skatt uppgick till -10,6 

(29,2) mkr. Likvida medel i moderbolaget vid periodens 

utgång uppgick till 123,5 (152,0) mkr.  
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Tobias Fagerlund 
VD och koncernchef

Aktier och aktieägare 
Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth 

Market sedan den 19 oktober, 2017. Genomsnittlig om-

sättning under året har uppgått till 5,7 mkr per dag.  

Antalet aktier har varit oförändrat under kvartalet och 

på balansdagen uppgick det totala antalet utestående 

aktier och röster i Global Gaming 555 AB till är 40 877 

500.  

Per den sista september 2019 var de tre största aktie-

ägarna Mika Leppänen med familj (genom förvaltare) 

med 16,92 procent, CBLDN-Pojhola Bank Plc Client 

AC med 7,47 procent och Leoville AS  med 5,79 pro-

cent. Totalt hade bolaget 4 281 aktieägare per den 30 

september 2019.

Kommande 
rapporttillfällen  

 
Bokslutskommuniké 2019 
20 februari 2020 

Årsredovisning 2019 
17 april 2020 

Delårsrapport januari-mars 2020
5 maj 2020 

Årsstämma 
8 maj 2020 

Delårsrapport januari-juni 2020
5 augusti 2020 

Delårsrapport januari-september 2020
19 november 2020 

Malmö den 21 november, 2019 2019

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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MKR
Jul-Sept

2019
Jul-Sept

2018
Jan-Sept

2019
Jan-Sept

2018
Helår
2018

Intäkter 60,3 253,1 354,6 679,5 915,9
Driftskostnader i spelverksamheten -22,6 -89,8 -170,3 -268,9 -362,7

Bruttoresultat  37,7 163,3 184,3 410,6 553,2

Marknadsföringskostnader -37,2 -68,6 -154,1 -200,7 -294,5

Övriga externa kostnader -10,9 -11,8 -33,5 -29,1 -43,1

Personalkostnader -23,9 -21,2 -77,0 -51,4 -77,3

Aktiverade utvecklingskostnader - 1,1 7,2 1,3 4,5

Avskrivningar  -2,0 -0,3 -5,7 -0,6 -1,3

Nedskrivning av aktiverade utv.kostnader - - -11,6 - -

Övriga rörelseintäkter/-kostnader -1,3 -2,2 -1,7 0,5 7,1

Rörelsens kostnader -75,3 -103,0 -276,4 -280,0 -404,6

Rörelseresultat -37,6 60,3 -92,1 130,6 148,6

Finansiella intäkter och kostnader -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0

Resultat före skatt -37,7 60,3 -92,3 130,6 148,6

Skatt 0,7 -6,0 2,0 -21,6 -23,5

Periodens resultat
(hänförligt till moderbolagets aktieägare)

-37,0 54,3 -90,3 109,0 125,1

   

Resultat per aktie     

Före utspädning (kronor) -0,91 1,33 -2,21 2,70 3,09

Efter utspädning (kronor) -0,91 1,33 -2,21 2,67 3,07

Bruttomarginal (procent) 62,5 64,5 52,0 60,4 60,4

Rörelsemarginal (procent) -62,4 23,8 -26,0 19,2 16,2

MKR 
Jul-Sept

2019
Jul-Sept

2018
Jan-Sept

2019
Jan-Sept

2018
Helår
2018

Periodens resultat -37,0 54,3 -90,3 109,0 125,1

Övrigt totalresultat 

Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget 
kapital
Valutakursdifferenser vid omräkning

utländska verksamheter 0,9 -2,4 5,2 8,0 4,2

Övrigt totalresultat för perioden 0,9 -2,4 5,2 8,0 4,2
Summa totalresultat för perioden -36,2 51,9 -85,2 117,0 129,3

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Koncernens resultaträkningar i sammandrag
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MKR 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
Tillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 88,5 86,0 88,5

Materiella anläggningstillgångar 9,5 3,2 3,6

Uppskjutna skattefordringar 5,1 3,2 2,7

Övriga kortfristiga skulder 1,1 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 104,2 92,4 94,8
Kortfristiga fordringar 71,5 28,8 101,5

Likvida medel  162,2 258,4 260,4

Summa omsättningstillgångar 233,7 287,2 361,9

Summa tillgångar 337,9 379,6 456,7

Eget kapital och skulder                                                  
Eget kapital                                                  226,1 296,6 311,2
Långfristiga leasingskulder 2,9 - -

Uppskjutna skatteskulder 1,0 0,9 0,9

Summa långfristiga skulder 3,9 0,9 0,9
Övriga kortfristiga skulder 107,9 82,1 144,6

Summa kortfristiga skulder 107,9 82,1 144,6
Summa eget kapital och skulder  337,9 379,6 456,7

MKR 
Jul-Sept

2019
Jul-Sept

2018
Jan-Sept

2019
Jan-Sept

2018
Helår
2018

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -37,7 60,3 -92,3 130,6 148,6

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2,0 1,5 18,2 3,6 4,7

Betald skatt -2,7 2,7 -3,5 -10,3 -10,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
före förändringar av rörelsekapital -38,4 64,5 -77,6 123,9 143,1
Förändringar i rörelsekapital 3,5 -4,7 -8,1 30,2 18,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten -34,9 59,8 -85,7 154,1 161,8

Investeringsverksamheten
Investeringar -2,1 -1,7 -9,5 -3,3 -7,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,1 -1,7 -9,5 -3,3 -7,3

Finansieringsverksamheten
Nyemission    - - - 7,2 7,2

Amortering av lån -1,4 - -4,4 - -

Utbetald utdelning - - - -57,2 -57,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,4 - -4,4 -50,0 -50,0

Förändring av likvida medel -38,5 58,1 -99,7 100,8 104,5
Likvida medel vid periodens början 200,2 202,3 260,4 154,0 154,0

Kursdifferenser likvida medel 0,4 -2,0 1,4 3,6 1,9

Likvida medel vid periodens slut 162,1 258,4 162,1 258,4 260,4

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag

Koncernens balansräkningar i sammandrag
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MKR 
Jul-Sept

2019
Jul-Sept

2018

Jan-
Sept
2019

Jan-
Sept
2018

Helår
2018

Ingående balans 262,2 244,7 311,2 229,6 229,6
Summa totalresultat för perioden -36,2 51,9 -85,2 117,0 131,6

Förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner med bolagets ägare -36,2 51,9 -85,2 117,0 131,6
Nyemission    - - - 7,2 7,2

Utbetald utdelning - - - -57,2 -57,2

Eget kapital vid periodens slut
(hänförligt till moderbolagets aktieägare) 226,0 296,6 226,0 296,6 311,2

MKR 
Jan-Sept

2019
Jan-Sept

2018
Helår
2018

Intäkter 18,4 63,9 83,9
Rörelsens kostnader -29,0 -26,4 -39,0

Rörelseresultat -10,5 37,5 44,9
Finansiella poster 0,0 0,0 38,6

Resultat före skatt -10,6 37,5 83,5
Skatt - -8,3 -9,9

Periodens resultat och totalresultat -10,6 29,2 73,6

MKR 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 0,8 1,0 1,0

Finansiella anläggningstillgångar 7,7 52,7 7,7

Summa anläggningstillgångar 8,5 53,7 8,7
Kortfristiga fordringar 305,6 120,8 252,0

Likvida medel  123,5 44,3 178,3

Summa omsättningstillgångar 429,1 165,1 430,3
Summa tillgångar 437,6 218,8 439,0

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital 40,9 40,9 40,9

Fritt eget kapital 131,2 97,3 141,7

Summa eget kapital 172,0 138,2 182,6
Övriga kortfristiga skulder 265,5 80,6 256,4

Summa kortfristiga skulder 265,5 80,6 256,4
Summa eget kapital och skulder  437,6 218,8 439,0

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR, MKR 
2019-Q3 2019-

Q2
2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2

Intäkter 60,3 132,2 162,1 236,4 253,1 227,8
Driftskostnader i spelverksamheten -22,6 -63,0 -84,7 -93,8 -89,8 -91,7

Bruttoresultat  37,7 69,2 77,4 142,6 163,3 136,1
Marknadsföringskostnader -37,2 -34,1 -82,8 -93,8 -68,6 -68,6

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

Personalkostnader -23,9 -26,9 -26,3 -25,9 -21,2 -17,7

Aktiverade utvecklingskostnader - 4,2 3,0 3,2 1,1 0,2

Avskrivningar  -2,0 -1,8 -1,8 -0,7 -0,3 -0,2

Nedskrivning av aktiv. utvecklingskostnader - -11,6 - - - -

Övriga rörelseintäkter/-kostnader -1,3 0,8 -1,2 6,6 -2,2 0,7

Rörelsens kostnader -75,3 -80,3 -120,8 -124,6 -103,0 -95,1
Rörelseresultat -37,6 -11,1 -43,3 18,0 60,3 41,0
Finansiella intäkter och kostnader -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt -37,7 -11,2 -43,4 18,0 60,3 41,0
Skatt 0,7 -0,7 1,9 -1,9 -6,0 -12,1

Periodens resultat -37,0 -11,8 -41,5 16,1 54,3 28,9

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR, MKR 2019-
09-30

2019-
06-30

2019-
03-31

2018-12-
31

2018-09-
30

2018-
06-30

Anläggningstillgångar 104,2 103,5 111,0 94,8 92,4 92,6

Omsättningstillgångar 233,7 263,8 307,3 361,9 287,2 229,6

Summa tillgångar 337,9 367,2 418,4 456,7 379,6 322,2
Eget kapital                                                  226,1 262,2 271,9 311,2 296,6 244,7

Avsättningar och långfristiga skulder 3,9 4,3 4,4 0,9 0,9 1,0

Kortfristiga skulder 107,9 100,8 142,2 144,6 82,1 76,5

Summa eget kapital och skulder  337,9 367,2 418,4 456,7 379,6 322,2

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER,MKR
2019-Q3 2019-

Q2
2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -34,9 -9,6 -41,1 7,7 59,8 39,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,1 -4,3 -3,2 -4,0 -1,7 -1,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,4 -1,4 -1,6 0,0 0,0 -57,2

Summa kassaflöde -38,5 -15,4 -45,8 3,7 58,1 -19,0

Kvartalsdata

2019-Q3 2019-
Q2

2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2

Spelintäkter (NGR), mkr 54,4 123,5 151,3 210,2 229,8 206,4
Tillväxt mot fg kvartal -56% -18% -28% -9% 11% 26%

 
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



Delårsrapport, januari – september 2019

Global Gaming 555 AB | 556721-0520 13

NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har 

upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering 

samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningsla-

gen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprät-

tats i enlighet med årsredovisningslagens 9:e kapitel, 

Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har 

samma redovisningsprinciper och beräkningsgrun-

der tillämpats som i årsredovisningen för 2018, sid 

26-34, förutom avseende den nya standarden IFRS 16 

Leasingavtal som tillämpas från och med den 1 januari 

2019. Införandet av IFRS 16, upplyses om nedan. 

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 Leasingavtal från 

och med den 1 januari 2019. IFRS 16 påverkar koncernen 

avseende hyresavtal skall redovisas i balansräkningen 

i form av en skuld för framtida hyresbetalningar samt 

en tillgång för rätten att nyttja lokalerna. Dessa avtal 

har enligt de tidigare redovisningsprinciperna varit som 

operationella leasingavtal (se not 5 i årsredovisning-

en för 2018). Global Gaming kommer att redovisa nya 

tillgångar och skulder för operativa leasingavtal avse-

ende kontorslokaler. Kostnaderna för dessa leasingavtal 

kommer att förändras, eftersom koncernen kommer att 

redovisa avskrivning för nyttjanderättstillgångar och 

räntekostnader för leasingskulder. Tidigare redovisa-

de koncernen operationell leasingkostnad linjärt över 

leasingperioden och redovisade tillgångar (förutbetalda 

leasingavgifter) och skulder (upplupna leasingavgifter) 

endast i den utsträckning det var en skillnad mellan 

faktiska leasingavgifter och redovisad kostnad.  

Vid ingången av 2019 hade koncernen en nyttjande-

rättstillgång och en skuld om 10,7 mkr. Hyreskontrakten 

löper på 12 till 54 månader, dock var merparten på en 

kontraktstid om 12-15 månader. Beräkningen är baserad 

på de framtida minimileaseavgifterna samt en genom-

snittlig låneränta om 3-3,22%.

Förändringen jämfört med de tidigare redovisningsprin-

ciperna, innebär att Övriga externa kostnader minskas 

med 1,5 mkr och Avskrivningar av materiella anlägg-

ningstillgångar ökar med 1,5 mkr samt räntekostnader 

ökar med 0,1 mkr. I balansräkningen finns vid balansda-

gen en nyttjanderättstillgång om 6,5 mkr samt en skuld 

om 6,6 mkr. I kassaflödesanalysen har förändringen 

inneburit att koncernen har en amortering av leasing-

låneskuld om 1,4 mkr för kvartalet och 4,4 mkr för 

halvårsperioden.  

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom 

i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter 

även i övriga delar av delårsrapporten.  

Redovisat värde anses vara rimliga approximationer 

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 fram-

åtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja 

sig väsentligt från de förutsedda. Utfallen påverkas av 

utvecklingen för konkurrenter, effekten av ekonomiska 

och konjunkturförhållanden, nationella och gränsöver-

skridande lagar och regleringar, skatteregler, effektivite-

ten av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk utveck-

ling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska 

risker.  

För en beskrivning av väsentliga risker och osäker-

hetsfaktorer hänvisas till sid 15 i årsredovisningen för 

2018. Global Gamings styrelse och koncernledning har 

gjort en genomgång av hur dessa väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer har utvecklats sedan publiceringen 

av årsredovisningen för 2018 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 

15 i årsredovisningen för 2018.

MKR Jul-Sept
2019

Jul-Sept
2018

Jan-Sept
2019

Jan-Sept
2018

Nettoomsättning:

Egen spelverksamhet 54,1 242,6 328,9 645,1

Egna varumärken

på annans plattform 6,2 10 25,7 28,6

B2B - 0,5 - 5,8

60,3 253,1 354,6 679,5

NOT 3 - INTÄKTERNAS FÖRDELNING
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