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Global Gaming  
 

Verksamhet  
 
Global Gaming 555 ABs verksamhet utgörs av management, konsultverksamhet inom IT, produktion och försäljning 
(licens) av mjukvara samt, genom dotterbolag, spel på Internet.  
 
Målet är att leverera innovativa och säkra tjänster med stark lokal förankring till slutkunder (B2C). 
 

2019 Nyheter i korthet 
 
Q1: 
 
2019-03-06 – Fördjupat samarbete med betalningsleverantören Trustly. 
 
Q2: 
 
2019-04-14 – Global Gaming drar tillbaka förslag om vinstutdelning samt lämnar preliminära siffror avseende Q1 2019.  
2019-04-29 – Tobias Fagerlund utses till tillförordnad VD 
2019-06-17 – Spelinspektionen tog beslut om att dra tillbaka dotterbolaget SafeEnt Ltd:s svenska licenser för onlinespel 
och vadhållning, ett beslut som har överklagats till förvaltningsrätten i vilken det nu prövas. 
2019-06-20 – Yrkandet om inhibtion av Spelinspektionens beslut har ej bifallits i förvaltningsrätten. 
2019-06-26 – Koncernens revisor KPMG AB, med huvudansvarig Jonas Nihlberg avgick i förtid under juni månad. 
 
Q3: 
 
2019-07-09 – Överklagande av Förvaltningsrättens beslut att inte ge inhibition av Spelinspektionens beslut har ej 
bifallits i Kammarrätten 
2019-07-10 – Avtal om partnerskap har tecknades med den finska koncernen Finnplay Oy, som utvecklar och levererar 
teknik och plattformar för online gaming. 
2019-07-18 – Nanocasino.com lanseras på den svenska marknaden i samarbete med Viral Interactive Ltd, ett bolag 
inom Finnplay-koncernen vilket innehar svensk spellicens. 
2019-08-07 – Högsta Förvaltningsdomstolen beviljar ej beviljat prövningstillstånd. 
Tobias Fagerlund utsedd till VD och Koncernchef. 
2019-08-14 – Vid extra bolagsstämma den 14 augusti nyvaldes revisionsbyrån BDO Mälardalen AB till koncernens nya 
revisorer med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor. 
2019-08-15 – Omstrukturingsprogram avseende personal har beslutats om och genomförts. 
2019-09-23 – Global Gaming utökar samarbetet med Viral Interactive Ltd och överlåter domänet Ninjacasino.se 
 
Q4: 
 
2019-11-12 – Överklagan av beslut om återkallad licens avslogs av Förvaltningsrätten i Linköping. 
2019-11-22 - Dom föll i patent- och marknadsdomstolen i målet mellan Konsumentombudsmannen och Elec Games Ltd 
gällande måttfull spelreklam. 
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2019 var utan tvekan det mest turbulenta och svåraste året någonsin i Global Gamings historia. Vikande tillväxt, förlorad 

svensk spellicens, åtgärdsprogram, organisationsförändringar och implementering av ny teknik och en omdefinierad strategi gjorde 
året till ett minst sagt prövande sådant.  

 
Under första delen av året sjönk bolagets intäkter som en följd av höga marknadsföringskostnader, spelskatter och den 

kraftiga förändring som den svenska spelmarknaden genomgick och fortfarande genomgår. Vi agerade snabbt genom att introducera 
ett åtgärdsprogram syftande till att balansera intäkter och kostnader. Styrelsen ändrade sitt beslut om utdelning, utsåg ny VD och 
riktade in sig på att under andra halvan av året återta förlorad mark och skapa långsiktig och hållbar tillväxt.  

 
På morgonen den 17 juni förändrades förutsättningarna för oss totalt då Spelinspektionen meddelade att de med 

omedelbar verkan drog in den spellicens på vilken koncernens svenska verksamhet vilade. Spelinspektionen motiverade sitt beslut 
med att man upptäckt allvarliga brister i verksamheten gällande spelansvar och åtgärder mot penningtvätt. Vi är de första att medge 
att vi under en kort period efter det att den vid tillfället nya svenska lagstiftningen började gälla hade vissa brister. Vi är dock av den 
absoluta uppfattningen att våra brister var åtgärdade och att vi bedrivit vår verksamhet helt i enlighet med de krav som 
lagstiftningen ställer på spelbolag i Sverige och att Spelinspektionens beslut saknar lagstöd och är oproportionerligt.  Det har nog 
undgått få att vi överklagat beslutet och att domstolsprocessen i skrivandets stund pågår. Vårt överklagande ligger nu hos 
Kammarrätten för avgörande och vi har fortsatt stora förhoppningar om att domstolarna i slutänden kommer att dela vår 
bedömning och finna Spelinspektionens agerande felaktigt.   

  
Ett beslutet som det som Spelinspektionen fattade får enorma konsekvenser för en bolagsgrupp som vår. Vårt maltesiska 

dotterbolag upphörde omedelbart med sin svenska verksamhet och vi förlorade merparten av våra intäkter över natten. Beslutet 
kom av förklarliga skäl att generera ringar på vattnet, till exempel så lämnade bolagets tidigare revisor KPMG utan närmare 
förklaring eller varsel, och vi ställdes inför en uppsjö av nya utmaningar.  

 
Processen mot Spelinspektionen och vårt överklagande av beslutet som sådana är naturligtvis viktiga men det är inte det 

som i huvudsak har upptagit min och mina kollegors vardag under de nio månader som förflutit mellan beslutet och nu.  Min 
uppfattning är att vi agerat omfattande och kraftfullt sedan vi ställdes inför en ny verklighet. Som vi utförligt redogjort för i våra 
rapporter så har vi agerat på alla plan. Arbetet med att anpassa verksamheten efter den nya situationen och att återställa intäkter 
och tillväxt är ett långsiktigt och tålamodskrävande arbete men det är också viktigt att understryka att vi ser resultat av våra 
ansträngningar.  De omstruktureringar, kostnadsbesparingar, strategiförändringar och teknikskiften vi lanserat har effekter. 

 
 
 

VD ord 



  Årsredovisning 2019 

GLOBAL GAMING 555 AB 556721-0520 5

Under andra halvan av året har vi bland annat: 
- Genomfört stora organisationsförändringar och betydande personella nedskärningar. Under andra kvartalet 

sysselsatte gruppen nästan 200 personer. Vid utgången av fjärde kvartalet var den siffran cirka 90 personer. Vi har 
hittills alltså minskat antalet personer med drygt 50 procent. Till exempel har den svenska teknikorganisationen 
avvecklats helt och vår organisation på Malta har krympt rejält.  

 
- Lämnat vår egenutvecklade tekniska plattform till förmån för Finnplay-gruppens och på så vis komma i åtnjutande av 

en av marknadens bästa och mest välutvecklade spelplattformar med en mycket seriös ambition och utvecklingsplan. 
Vår möjlighet att agera snabbare och på flera marknader ökar och vi kan koncentrera oss mer på det vi historiskt varit 
bäst på; att nå ut till kunder och att driva trafik.  

 
- Genomfört ett omfattande strategiarbete och internt definierat framtidens Global Gaming och vad vi vill vara och 

åstadkomma. Våra interna målsättningar är ambitiösa och syftar till att inom de kommande åren både återhämta och 
passera det vi förlorade 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. 

 
När året avslutades kan man lugnt konstatera att förutsättningarna för oss och vår verksamhet förändrats i grunden och att 

de utmaningar vi står inför är många och stora. Jag är mycket missnöjd och besviken över hur 2019 utvecklade sig men samtidigt 
stolt över hur vi har hanterat den nya verkligheten. Jag är full av tillförsikt och som jag skrev i vår senaste rapport så ser jag ljusare på 
framtiden än vad jag trodde skulle vara möjligt för bara ett halvår sedan.  

 
Vi har kontroll på kostnaderna som helhet och på kostnaderna för marknadsföring i synnerhet. Arbetet med 

kostnadskontroll och åtgärder för att minska dem pågår ständigt och är ingenting som är avslutat. Vi fortsätter det tekniska 
förändringar vi genomgått genom samarbetet med Finnplay. Vår verksamhet i Estland och Finland är lönsam och fortsatt stark. Vi 
kommer under året att bredda vårt utbud av varumärken och produkter och finnas på fler marknader än de vi är verksamma på idag. 
2020 har börjat tillfredsställande och vi står fast vid vad vi kommunicerat om att under första halvåret i år vara operationellt ”break-
even” och att vi kommer att tjäna pengar på helåret.  
 
Tack för förtroendet. 
 
Tobias Fagerlund 
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Styrelse och revisorer 

 
Peter Eidensjö  
Styrelseordförande  
Född 1957. Nationalitet Svensk.  
Medlem av styrelsen sedan maj 2016.  
Övriga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i PE Konsult och Investering AB.  
Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranschen, både online och offline. Före detta CFO i Betsson, och CFO, affärsområdeschef 
och VD för Cherry. Studerat vid Handelshögskolan i Stockholm.  
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.  
Aktieinnehav: 330 000 (med familj) 
 
Mika Leppänen 
Styrelseledamot  
Född 1976. Nationalitet Finsk.  
Medlem av styrelsen sedan maj 2019. Ordförande i ersättningsutskottet.  
Övriga uppdrag: Quortamore Ltd.  
Bakgrund: Entreprenör och investerare i både spelbolag och start-up bolag i olika branscher. Grundare och medgrundare i flera 
spelbolag, varav det sista var LMA Gaming Ltd som fusionerades med Connected Table AB och grundade Global Gaming 555 AB 
under 2015.  
Oberoende i förhållande till bolaget samt största aktieägare  
Aktieinnehav: 6 840 000 (med familj samt bolag) 
 
Adriana Hamberg  
Styrelseledamot  
Född 1977. Nationalitet Svensk.  
Medlem av styrelsen sedan maj 2016.  
Övriga uppdrag: Analytiker och styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB och Ordinarie ledamot i SIGNALITY AB.  
Bakgrund: Född i California, U.S.A. CEO och styrelseledamot i Cherry Tivolito LMT. i Chile under 3 års tid. Examen i International 
Business Marketing från San Francisco State University.  
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.  
Aktieinnehav: 520 000 (med familj) + 800 000 genom familjebolaget Hamberg Förvaltning AB 
 
Pasi Nousiainen 
Styrelseledamot  
Född 1973. Nationalitet Finsk.  
Medlem av styrelsen sedan maj 2019.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande och grundare av Duell Group.  
Bakgrund: Många års erfarenhet i spelindustrin, där han varit grundare av t ex Club4aces.com och Pluspay Finland, samt partner i 
Kirsikka Gaming och LMA Gaming Ltd. Examen från CEO Academy vid Hoffren samt Handelsutbildning.  
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.  
Aktieinnehav: 270 000 (med familj) 
 
Tobias Fagerlund  
Styrelseledamot och verkställande direktör 
Född 1971. Nationalitet Svensk.  
Medlem av styrelsen sedan maj 2016.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i egna Bolaget Invika AB och ett antal delägda privata bolag bl.a Upsales Technology AB, Dream 
of Sweden AB och Learnland AB. Styrelseledamot i Firemarks AB, Bryngan Invest AB och Bonytt Media Sverige AB.  
Bakgrund: Mångårig erfarenhet från spelbranschen. F.d. CEO för B2B Poker AB, Entraction Ltd och iGame Ltd. Norden-ansvarig för 
BetClic Everest Group och medgrundare till Relax Gaming Ltd. Examen i juridik från Stockholms universitet.  
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt större aktieägare i bolaget.  
Aktieinnehav: 135 000 (inklusive Bolag) 
 
BDO Mälardalen AB  
Huvudansvarig revisor  
Carl-Johan Kjellman 
Auktoriserad revisor  
Född 1974 
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Ledande befattningshavare 
 
 
Tobias Fagerlund  
Styrelseledamot och verkställande direktör 
 
Niklas Jönsson  
CFO, Global Gaming 555 AB  
Född 1975. Nationalitet Svensk.  
Anställd sedan 2018.  
Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i dotterbolag inom gruppen. 
Bakgrund: Niklas har över 13 års erfarenhet som auktoriserad revisor på PWC. Före detta CFO för Evolution Gaming på Malta.  
Magisterexamen i redovisning från Lunds universitet (Sverige).  
Aktieinnehav: 28 100  
Teckningsoptioner: 0 
 
Mark Wadsworth  
VD, Global Gaming Malta  
Född 1967. Nationalitet Brittisk. Anställd sedan 2017.  
Bakgrund: Nästan 30 år inom IT branschen varav de senaste 10 inom iGaming där han byggde upp innovativa speltjänster - varav den 
ena är noterad på Toronto Venture Exchange.  
Aktieinnehav: 0  
Teckningsoptioner: 50 000 
 
Morten Madsen  
CMO, Global Gaming Malta 
Född 1981. Nationalitet Dansk.  
Anställd sedan 2012.  
Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i dotterbolag inom gruppen.  
Bakgrund: Erfarenhet från spelbranschen sedan 2012. Examen i Corporate Communication från Aarhus School of Business (numera 
Aarhus University).  
Aktieinnehav: 237 500  
Teckningsoptioner: 0 
 
Michael Gatt  
Operational CFO, SafeEnt Ltd  
Född 1983. Nationalitet Maltes. Anställd sedan 2017.  
Bakgrund: Finansbakgrund med nio år hos de stora aktörerna i iGaming-branschen.  
Började på PWC, där han fick sin FCCA, ACCA certifiering innan han började i spelbranschen, senast med Europe Entertainment Ltd. 
där han var Reporting Manager. Har haft olika ledningsroller hos Betsson (Betsafe) och ASTI Management.  
Aktieinnehav: 0  
Teckningsoptioner: 0 

 
Slava Korneychik  
CCO (Chief Customer Officer), samt VD för Global Gaming Estonia OU  
Född 1981. Nationalitet Estländsk. Anställd sedan 2017. Konsultuppdrag sedan 2015.  
Bakgrund: Mångårig erfarenhet inom spelbranschen. Var operativt ansvarig för IGT Interactive och deras pokerplattform i Estland.  
Aktieinnehav: 25 000  
Teckningsoptioner: 200 000 
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Aktieägare 
 

De 10 största aktieägarna per 2019-12-31 

Namn 
 

Antal aktier 
Andel av kapital 

och röster (%) 
Danske Bank International   6 551 589 16,03% 
CBLDN-POHJOLA Bank PLC 3 015 154 7,38% 
Alinea Capital AS  3 002 971 7,35% 
Tigerstaden AS 2 217 370 5,42% 
Leoville AS 1 920 481 4,70% 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 212 481 2,97% 
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Oslo Branch 1 100 000 2,69% 
Sogn Invest AB 810 557 1,98% 
Hamberg Förvaltning Aktiebolag 800 000 1,96% 
Nordea Bank ABP, Nordea Bank AB 764 382 1,87% 
Övriga ägare 19 482 483 47,65% 
Totalt antal aktier i Bolaget  40 877 500 100% 

 
 
I det fallet aktier är förvaltarregistrerade har bolaget inte full kännedom om vem den slutgiltiga ägaren är.  
 
Enligt uppgifter från ägare avser följande aktieinnehav grundarna av bolaget, tillika största enskilda ägarna 

 
Andel av kapital och röster (%)  

Mika Leppänen  16,92%  
CBLDN-POHJOLA Bank PLC 7,38% 
Alinea Capital AS 7,35% 
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Global Gaming 555 AB, organisationsnummer 556721-0520 med säte i Stockholm, får 
härmed avge årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 för moderbolaget och koncernen. Moderbolagets och 
koncernens rapportvaluta är svenska kronor. Redovisning sker i TSEK om inget annat anges. Koncernens resultat- och balansräkning 
jämte moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 8 maj 2020. I denna årsredovisning 
används för enkelhetens skull genomgående ”Global Gaming” vid beskrivning av koncernens spelverksamhet. Med detta avses 
dotterbolagens spelverksamhet som under 2019 bedrevs via bolag på Malta.  

 
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN  
Koncernens verksamhet är inriktad på utveckling och tillhandahållande av spel på internet, huvudsakligen kasino. 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 leverera speltjänster till att 
börja använda samarbetspartnern Finnplays plattform för att fortsätta leverera högklassiga 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 utfördes under sista 
kvartalet.  

 
Utöver interna varumärken på den egna plattformen, driver och marknadsför Global Gaming även ett antal varumärken på en 
plattform från Aspire Global.  
 
INTÄKTER  
Under helåret minskade intäkterna med 55 procent till 412,1 (915,9) mkr. Minskningen av intäkter beror till största del den indragna 
licensen i Sverige. Under året har vi även sett en ökning av intäkterna från Estland och Finland jämfört med räkenskapsåret 2018. Av 
antalet kunder på Ninja Casino spelade 72 procent via mobilen under året.  
 
BRUTTOMARGINAL  
Koncernens bruttomarginal har uppgick till 53,7 (60,4) procent för året. 
 
MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER  
Kostnaderna för marknadsföring uppgick till 182,9 (294,5) mkr. Minskningen är till största del hänförlig till att koncernen ej har varit 
verksam på den svenska marknaden under halva räkenskapsåret. Marknadskampanjer har genomförts via TV, radio, digitala media 
men även via offline media. Kostnadens andel av intäkterna kan variera kraftigt över tid beroende på intensiteten i olika kampanjer 
och/eller lanseringar på nya marknader.  
 
PERSONALKOSTNADER  
Kostnaderna uppgick till 95,3 (77,3) mkr. Medelantal anställda under helåret var 125 (100). Vid årets utgång hade Global Gaming 85 
(131) anställda. Vid halvårsrapporten meddelade Global Gaming att ett omstrukteringsprogram hade utförts vilket innebar att 
antalet anställda samt konsulter minskade med mer än 50 procent från Q2.  
 
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER  
Övriga externa kostnader uppgick under helåret till 47,3 (43,1) mkr. Kostnadsökningen är främst en effekt av kostnader hänförliga till 
juridiska biträden samt omstruktureringen under året. Den största kostnaden inom denna post avser olika konsultkostnader.  
 
RESULTAT  
Rörelseresultatet (EBIT) för helåret minskade till -118,7 (148,6) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till -28,8 (16,2) procent. Koncernens 
resultat före skatt uppgick till -119,0 (148,6) mkr och resultatet efter skatt uppgick till -122,0 (125,1) mkr, motsvarande -2,98 (3,09) 
kronor per aktie före utspädning. 
 
LIKVIDA MEDEL OCH KUNDBALANSER  
Likvida medel uppgick vid årets slut till 116,8 (260,4) mkr. Kortfristiga spelarskulder och jackpotskulder uppgick till 12,0 (7,4) mkr, 
medan kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer uppgick till 8,5 (30,2) mkr.  
 
KASSAFLÖDE  
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under helåret till -129,0 (161,8) mkr.  
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EGET KAPITAL  
Eget kapital i koncernen uppgick per balansdagen till 193,6 (311,2) mkr, motsvarande 4,74 (7,61) kronor per aktie. Personal i bolaget 
har köpt 550 000 tecknings-optioner i programmet 2017/2020 av de totalt 800 000 som ställdes ut. Strikepriset är 25 kr per option.  
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2019  
Global Gaming’s dotterbolag SafeEnt Ltd fick sina svenska spellicenser för casino och vadhållning indragna under juni månad, vilket 
fick effekten att koncernen utförde ett omstruktureringsprogram under månaderna efter beslutet samt tog beslut om att förändra 
den tekniska plattformen där verksamheten bedrivs. Förändringen innebar att Global Gaming lämnade sin egenutvecklade plattform 
och istället blev kund hos plattformsleverantören Finnplay Oy. 
Under november månad meddelade Förvaltningsrätten att Spelinspektionens beslut om indragen licens ej skulle bli förändrat och 
Global Gaming överklagade därefter Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten. Även i november kom domen mot Elec Games Ltd 
i Patent och Marknadsdomstolen avseende Konsumentombudsmannens (KO), för användning av uttryck som enligt KO ej var 
måttfulla samt för pop-up rutor båda på egna hemsidor samt på extern media. Domstolen ansåg att de begrepp som använts i 
marknadsföring under första halvåret 2018 ej är måttfulla och beslutade därför om vite för Global Gaming om begreppen används 
efter beslutet. Stämningen gav vägledning för marknadsföring av speloperatörer i Sverige. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG  
I januari beslutade Kammarrätten prövningstillstånd avseende Spelinspektions indragning av licens, domstolsprocessen pågår genom 
skriftväxling vid publiseringen av årsredovisningen. I mars månad avslutades det marknadsföringsavtal som Global Gaming ingick 
med Viral Interactive Ltd under sommaren 2019 avseende nanocasino.com, p g a att motpartens moderbolag beslutat om att 
avveckla sina B2B-samarbeten på reglerade marknader.  
 
Vid avlämnandet av Bokslutskommunikén avseende 2019, föreslog styrelsen en utdelning om totalt 0 kr per aktie. Detta förslag 
förändrades den 6 april, då styrelsen föreslog en utdelning om 0,40 kr per aktie. 
 
Under senare delen av första kvartalet har världen påverkats av utbrottet för Covid-19, vilket även har effekter för Global Gaming’s 
verksamhet. Koncernens anställda har sedan i början av mars månad utfört sitt arbete från sina hem och koncernen har använt sig av 
virtuella möten för att utföra de arbetsprocesser som kräver interaktion. Den operationella verksamheten pågår oförhindrad och vår 
högsta prioritet är våra medarbetares säkerhet och hälsa. Samtliga koncernens intäkter kommer från casinospel på internet, vilket 
hittills inte tycks ha påverkats av pågående utbrottet av Covid-19.  
 
MODERBOLAG  
Moderbolaget Global Gaming 555 AB verksamhet utgörs av management, konsultverksamhet inom IT, produktion och försäljning 
(licens) av mjukvara. Intäkterna för året i moderbolaget uppgick till 23,6 (84,0) mkr och resultat efter skatt uppgick till -14,2 (73,6) 
mkr. Likvida medel i moderbolaget vid periodens utgång uppgick till 86,0 (178,3) mkr.  
 
AKTIER OCH AKTIEÄGARE  
Aktien noterades på First North den 19 oktober 2017. Genomsnittlig omsättning under 2019 har varit 4,6 mkr per dag. Det totala 
antalet utestående aktier och röster i Global Gaming 555 AB per 2019-12-31 är 40 877 500. Per den sista december 2019 var de tre 
största aktieägarna Mika Leppänen (genom förvaltare) med 16,92 procent, CBLDN-POHJOLA BANK PLC med 7,38% samt Alinea 
Capital AS med 7,35 procent. Totalt hade bolaget 3 804 aktieägare vid årsskiftet.  
 
UTSIKTER FÖR 2020  
Globalt växer marknaden för onlinekasino och den europeiska trenden att fler och fler marknader regleras fortsätter. Global 
Gaming’s verksamhet sker i Finland och Estland, vilket är marknader som har utvecklats bra under 2019 och har fortsatt även under 
2020. Global Gaming har ett starkt varumärke i Ninja Casino på de marknader där vi verkar. En kassa som fortfarande är stark efter 
2019 kommer innebära stora möjligheter att vara aktiv i det fortsatta arbetet med att bygga bolagets långsiktiga affär, både i Finland 
och Estland samt i andra länder. 
 
FORSKNING OCH UTVECKLING  
Global Gaming bedriver löpande utveckling av befintliga produkter.  
 
ANSVAR FÖR SPELARE  
Global Gaming har som mål att ta största möjliga ansvar för sina spelare och jobbar för att ha de bästa tekniska redskapen för att 
identifiera och förebygga problemspelande.  
 
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  
Global Gaming är verksamt i en bransch med ett ständigt föränderligt legalt och tekniskt landskap. Detta ställer stora krav på såväl 
den interna kompetensen som de advokater och konsultföretag som gruppen anlitar i respektive land. I den tillväxtfas som Global 
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Gaming befinner sig i utgör svårigheter att rekrytera kompetent personal ett hinder, samtidigt som vissa kärndelar av verksamheten 
är knutna till ett fåtal individer vilket skapar risk om nyckelpersoner väljer att lämna.  
 
”PayNPlay” konceptet - med Ninja Casino i spetsen - är i dagsläget nära knuten till en enda betalningsleverantör. Även om denna 
betalningsleverantör står under Finansinspektionens kontroll, utgör detta en reell risk för intäktsbortfall.  
 
Licenser  
Global Gaming har under verksamhetsåret bedrivit sin verksamhet under den Estniska och Svenska spellicenserna som erhölls under 
hösten 2018. Den 17 juni 2019, meddelade Spelinspektionen i Sverige att dotterbolaget SafeEnt Ltd’s licenser i Sverige blivit indragna 
pga tillsynsärende. Detta beslut blev överklagat till Förvaltningsrätten, vilket meddelade sin dom i november 2019 vilket innebar att 
Spelinspektionens beslut kvarstod. Global Gaming ansåg fortfarande efter domstolens utfall att Spelinspektionens beslut är 
oproportionerligt och överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. I januari 2020, meddelade Kammarrätten 
prövningstillstånd och denna process pågår.  
 
Då verksamheten är tillståndspliktig kan politiska beslut, nya tolkningar av lagar och nya regleringar väsentligen påverka Global 
Gamings intjäning och finansiella ställning. Ett flertal länder har i dagsläget lokala licenser som Global Gaming utvärderar. 
 
Lagstiftning  
Global Gamings verksamhet existerar i ett komplext och föränderligt landskap av både generella och branschspecifika 
beskattningsregler. Det finns en risk att förändringar av gällande skattelagstiftning samt nuvarande praxis kan leda till att Global 
Gamings hantering av skatter förändras på ett sådant sätt att det leder till en negativ påverkan av koncernens intjäning och 
finansiella ställning.  
 
Marknader  
Global Gaming är aktiv på onlinespelmarknaden som präglas av en varierande grad av legala regleringar där lagar, förordningar och 
regler ofta förändras. På många nationella marknader är marknadsföringsåtgärder och/ eller erbjudande av speltjänster noggrant 
reglerade och generellt förbjudna. Ofta skiljer sig praxis på marknaden (både hos myndigheter och operatörer) från den formella 
regleringen. Global Gaming gör bedömningen att både omreglering och införande av lagstiftning avseende insatsnivåer, 
marknadsföring, restriktioner avseende onlinespel kan medföra en väsentlig negativ inverkan på Global Gamings verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 
 
Säsongs- och konjunkturvariationer  
Global Gaming är utsatt för både säsongs- och konjunkturvariationer. Säsongsvariationer kan påverka bolagets verksamhet väsentligt 
under perioder med lägre spelaktivitet. Global Gaming är ett internationellt företag med verksamhet konstant exponerad av olika 
valutor. Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat. Bolaget strävar efter att minska valutaexponeringen genom 
effektiv kassahantering. Koncernen kommer dock fortsatt att vara mer eller mindre exponerad mot valutasvängningar.  
Beskattning Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de 
aktuella länderna samt berörda skattemyndigheters krav. Om det skulle visa sig att Global Gamings tolkning av tillämpliga lagar, 
skatteavtal och bestämmelser, eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller deras administrativa praxis, inte är helt korrekt, 
eller att sådana regler, tolkningar och praxis ändras, eventuellt med retroaktiv verkan, skulle de kunna förändra Global Gamings 
nuvarande och tidigare skattesituation vilket riskerar att inverka negativt på Bolagets resultat och finansiella ställning. 
 
FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  
Styrelsen har i samband med kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2020 lagt följande förslag till beslut: Styrelsen föreslår 
att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen samt den operativa ledningen. 
Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla kompetenta 
individer i rollerna som ledande befattningshavare. Ersättningen ska bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig ersättning, pension 
samt övriga förmåner. 
 
A. Fast grundlön  
Fast grundlön för ledande befattningshavare omprövas årligen. Fördelningen mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig 
ersättning ska stå i proportion till respektive befattningshavares ansvar och befogenheter  
 
B. Rörlig ersättning  
Rörlig ersättning ska kunna utgå förutsatt att vissa av styrelsen fastställda finansiella och operativa mål har uppfyllts. Den rörliga 
ersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning målen har uppfyllts eller överträffats. För verksamhetsåret 2019 kan den 
maximala kostnaden för rörlig ersättning till koncernens ledande befattningshavare totalt uppgå till maximalt 4,5 MSEK inklusive 
sociala avgifter. 
 
C. Pension  
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Ordinarie pensionsålder ska vara 65 år. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda 
pensionslösningar.  
 
Avgångsvederlag m.m.  
Uppsägningstiden bör normalt vara tre till tolv månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och tre till sex månader om 
uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp 
motsvarande högst tolv månadslöner. Styrelsen äger frångå riktlinjerna om det i enskilda fall bedöms finnas särskilda skäl för det. 
 
BEMYNDIGANDEN TILL STYRELSEN  
Vid ordinarie årsstämma 16 maj 2019 fattades beslutet att ge styrelsen bemyndigande att emittera aktier.  
Aktier till en utspädning av max 10% till marknadsmässiga villkor för kapitalbehov och strukturaffärer. Bemyndigandet har inte 
utnyttjats då verksamhetens resultat varit positivt och inga strukturaffärer har ansetts vara av intresse.  
 
UTDELNINGSPOLICY OCH UTDELNINGSFÖRLSLAG  
Styrelsen föreslår enligt kallelsen till årsstämman den 6 april att årsstämman beslutar att utföra en utdelning till aktieägarna för verk-
samhetsåret 2019 uppgående till 0,40 kr per aktie, totalt 16 351 000 kr.  
 
Bolagets utdelningspolicy är att minst 50 procent av resultatet efter skatt kan överföras till aktieägarna – antingen via aktieutdelning 
eller via inlösenprogram – förutsatt att bolaget kan behålla en tillräcklig reserv för att kunna agera snabbt vid etablering på nya 
marknader och/eller vid mindre förvärv. 
 
VINSTDISPOSITION  
 
Styrelsen och verkställande direktören i Global Gaming 555 AB org. Nr 556721-0520 avger härmed följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.  
 
Förslag till disposition beträffande bolagets vinst  
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor:  
 

Överkursfond   125 371 250 
Balanserat resultat 16 341 407 
Årets resultat  -14 213 063 
Summa 127 499 594 
  
Styrelse föreslår att till förfogande stående vinstmedel 
och fria fonder disponeras enligt följande: 

 

  
Balanseras i ny räkning, överkursfond 111 148 594 
Styrelsens förslag till utdelning, 0,40 kr per aktie 16 351 000 
Summa 127 499 594 

 
Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning  
Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning ovan får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap 4 § 
aktiebolagslagen. Till årsstämmans förfogande finns disponibla vinstmedel per 31 december 2019 uppgående till 127 499 594 kronor. 
Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition kommer 16 351 000 kronor att delas ut till 
aktieägarna och 111 148 594 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital 
efter föreslagen utdelning. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de parametrar som 
anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. Styrelsen har därvid beaktat moderbolagets och koncernens 
konsolideringsbehov och likviditet genom en allsidig bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning och 
möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden och göra erforderliga investeringar. Styrelsen har även övervägt andra 
kända förhållanden, vilka kan ha betydelse för moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning. Föreslagen utdelning reducerar 
moderbolagets soliditet från 47,6 till 43,0 procent och koncernens soliditet från 65,7 till 60,1 procent, beräknat per 31 december 
2019. Styrelsen anser denna soliditet betryggande och bedömer att moderbolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen 
utdelning kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Enligt styrelsens uppfattning 
kommer den föreslagna utdelningen inte att påverka moderbolagets och koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet samt 
fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Moderbolaget och koncernen har även god beredskap att hantera såväl förändringar 
med avseende på likviditeten som oväntade händelser.  
 
Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultaträkningar, rapporter över totalresultat, 
balansräkningar, kassaflödesanalyser, bokslutskommentarer och noter. 
 
 



  Årsredovisning 2019 

GLOBAL GAMING 555 AB 556721-0520 13

 

Finansiella rapporter  
 
Resultaträkning Koncern 

TSEK Not 
 

2019 
 

2018 
Intäkter  3 412 097 915 866 
Driftskostnader i spelverksamheten   -190 792 -362 649 
Bruttoresultat    221 305 553 216 
    
Marknadsföringskostnader   -182 902 -294 521 
Övriga externa kostnader  4,5 -47 252 -43 156 
Personalkostnader  6 -95 302 -77 266 
Aktiverade utvecklingskostnader för egen räkning 7 7 176 4 541 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar 

7,8  
-19 478 

 
-1 318 

Övriga rörelseintäkter/-kostnader  9 -2 266 7 087 
Rörelsens kostnader   -340 023 -404 632 
Rörelseresultat   -118 718 148 584 
    
Finansiella intäkter  10 0 - 
Finansiella intäkter och kostnader  10 -236 2 
Resultat före skatt   -118 954 148 581 
    
Skatt  11 -2 997 -23 500 
Årets resultat 
(hänförligt till moderbolagets aktieägare) 

 -121 952 125 081 

      
Resultat per aktie        
Före utspädning (kronor)   -2,98 3,09 
Efter utspädning (kronor)   -2,98 3,07 
    

 
 
Övrigt totalresultat koncern 

TSEK Not 2019 
 

2018 
Årets resultat   -121 952 125 081 
    
    
Övrigt totalresultat     
Poster som har omförts eller kan omföras till årets 
resultat 

   

Valutakursdifferenser vid omräkning utländska 

verksamheter   4 326 6 508 
Årets Övrigt totalresultat   4 326 6 508 
    
Årets totalresultat (hänförligt till)   -117 626 131 589 
Moderbolagets ägare  -117 626 131 589 
Innehav utan bestämmande inflytande  - - 
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Balansräkningar Koncern 

TSEK 
 

Not 2019-12-31 2018-12-31 
Tillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar  7 86 975 88 491 
Materiella anläggningstillgångar  8 2 619 3 650 
Nyttjanderättstillgångar 5 4 943 - 
Andra långfristiga fordringar 13 1 137 - 
Uppskjutna skattefordringar 11 104 2 684 

Summa anläggningstillgångar   95 779 94 825 
    
Kundfordringar   9 664 4 211 
Övriga fordringar 14 50 966 67 151 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 21 647 30 119 
Likvida medel   16 116 777 260 429 
Summa omsättningstillgångar   199 054 361 911 
Summa tillgångar   294 833 456 736 
    
Eget kapital 17   
Aktiekapital  40 878 40 878 
Övrigt tillskjutet kapital  125 371 125 371 
Reserver  16 031 11 704 
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  11 316 133 268 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare                                                   193 596 311 221 
Summa eget kapital  193 596 311 221 
    
Skulder    
Långfristiga leasingskulder 5 2 631 - 
Uppskjutna skatteskulder  11 960 943 
Summa långfristiga skulder   3 591 943 

    
Leverantörsskulder   16 354 54 297 
Skatteskulder 11 17 569 20 817 
Kortfristiga leasingskulder 5 2 436 - 
Övriga skulder 18 45 894 41 517 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 15 392 27 942 
Summa kortfristiga skulder   97 646 144 573 
Summa skulder  101 237 145 516 
Summa eget kapital och skulder    294 833 456 736 
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Kassaflöde koncern  

TSEK Not 
 

2019 
 

2018 
Den löpande verksamheten 20   
Resultat före skatt   -118 954 148 581 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   22 258 4 702 
Betald skatt   -3 567 -10 231 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  

 -100 263  143 052 

    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar  26 709 -70 295 
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder  -55 417 89 039 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -128 971 161 796 
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -233 -2 772 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -9 140 -4 541 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  15 - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -9 358 -7 313 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission      - 7 200 
Utbetald utdelning  - -57 228 
Återköp av aktieoptioner  - 3 
Amortering av lån  -5 907 - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -5 907 -50 031 
    
Årets kassaflöde   -144 236 104 454 
Likvida medel vid årets början   260 429 153 993 
Kursdifferenser likvida medel   584 1 984 
Likvida medel vid årets slut   116 777 260 429 
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Förändring i Eget kapital koncern 

TSEK 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Omräkning-
reserv 

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat 

Totalt 
eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2018-01-01  39 678 119 375 5 196 65 415 229 664 
      
Årets totalresultat      
Årets resultat     - - - 125 081 125 081 
Årets övrigt totalresultat - - 6 508 - 6 508 
Årets totalresultat - - 6 508  125 081 131 589 
      
Transaktioner med koncernens ägare      
Tillskott från och värdeöverföringar till 
ägare 

     

Utdelning - - - -57 228 -57 228 
Nyemission 1 200 6 000 - - 7 200 
Återköpta aktieoptioner - -3 - - -3 
Summa tillskott från och värdeöverföringar 
till ägare 

 
1 200 

 
5 996 

 
- 

 
-57 228 

 
-50 032 

      
Summa transaktioner med koncernens 
ägare 

1 200 5 996 - -57 228 -50 032 

      
Utgående eget kapital 2018-12-31 40 878 125 371 11 704 133 268 311 221 
      
Ingående eget kapital 2019-01-01  40 878 125 371 11 704 133 268 311 221 
      
Årets totalresultat      
Årets resultat     - - - -121 952 -121 952 
Årets övrigt totalresultat - - 4 326 - 4 326 
Årets totalresultat - - 4 326 -121 952 -117 626 
      
Transaktioner med koncernens ägare      
Tillskott från och värdeöverföringar till ägare - - - - - 
Summa tillskott från och värdeöverföringar 
till ägare 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

      
Summa transaktioner med koncernens 
ägare 

- - - - - 

      
Utgående eget kapital 2019-12-31 40 878 125 371 16 030 11 316 193 596 
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Resultaträkning moderbolag 

TSEK  
 

Not 
 

2019 
 

2018 
Intäkter  3 23 582 83 952 
    
Övriga externa kostnader 4,5 -11 707 -13 780 
Personalkostnader 6 -24 665 -26 854 
Avskrivningar och nedskrivningar materiella 
anläggningstillgängar 

 
8 

 
-264 

 
-269 

Övriga rörelseintäkter/-kostnader 9 -1 157 1 906 
Rörelseresultat   -14 212 44 954 
    
Resultat från finansiella poster    
Resultat från andelar i koncernföretag 10 - 38 614 
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -1 -1 
Resultat före skatt   -14 213 83 567 
    
Skatt  11 - -9 921 
Årets resultat  -14 213 73 646 

Balansräkning moderbolag 

TSEK 
 

Not 
 

2019-12-31 
 

2018-12-31 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar  8 614 958 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 21 7 700 7 700 
Andra långfristiga fordringar 13 92 - 
Summa finansiella anläggningstillgångar   7 792 7 700 
Summa anläggningstillgångar  8 407 8 658 
    
Omsättningstillgångar    
Fordringar på koncernföretag  24 258 043 251 002 
Övriga fordringar 14 450 682 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 894 387 
Summa kortfristiga fordringar   259 387 252 071 
Kassa och bank  85 976 178 315 
    
Summa omsättingstillgångar  345 363 430 386 
Summa tillgångar  353 770 439 044 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 17   
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (40 877 500 aktier)  40 878 40 878 
Fritt eget kapital    
Överkursfond  125 371 125 376 
Balanserat resultat  16 341 -57 291 
Årets resultat  -14 213 73 646 
Summa eget kapital   168 377 182 609 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  702 860 
Aktuella skatteskulder 11 5 048 5 759 
Skulder till koncernföretag 24 175 572 243 693 
Övriga skulder 18 2 002 1 036 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 2 070 5 089 
Summa kortfristiga skulder   185 393 256 436 
Summa eget kapital och skulder    353 770 439 044 
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Kassaflöde moderbolag  

TSEK Not 
 

2019 
 

2018 
Den löpande verksamheten 20   
Resultat före skatt   -14 213 83 567 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   76 45 268 
Betald skatt   -344 -108 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  

 -14 481 128 728 

    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning (-) av rörelsefordringar  -6 054 -188 975 
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder  -71 727 170 877 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -92 262 110 629 
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  - -194 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  15 - 
Lämnad deposition  -92  
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -77 -194 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission      - 7 200 
Utbetald utdelning  - -57 228 
Återköp av aktieoptioner  - -3 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - -50 031 
    
Årets kassaflöde   -92 339 60 404 
Likvida medel vid årets början   178 315 117 911 
Likvida medel vid årets slut   85 976 178 315 
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Förändring i Eget kapital moderbolag 

 
Bundet eget 

kapital 
 

Fritt eget kapital  

TSEK 
Aktie-

kapital 

  
 

Överkursfond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 
Totalt eget 

kapital 
Ingående eget kapital  
2018-01-01  

39 678  119 379 -57 380 57 318 158 995 

       
Årets totalresultat       
Årets resultat     -  - - 73 646 73 646 
Årets totalresultat -  - -  73 646 73 646 
       
Vinstdisposition -  - 57 318 -57 318 - 
Utdelning -  - -57 229 - -57 229 
Nyemission 1 200  6 000 - - 7 200 
Återköpta aktieoptioner -  -3 - - -3 
Utgående eget kapital  
2018-12-31 

40 878  125 376 -57 291 73 646 182 609 

       
Ingående eget kapital  
2019-01-01  

40 878  125 376 -57 291 73 646 182 609 

Justering avseende tidigare år   -5 -14  -19 
Justerat eget kapital 40 878  125 371 -57 295 73 646 182 590 
       
Årets totalresultat       
Årets resultat     -  - - -14 213 -14 213 
Årets totalresultat -  - - -14 213 -14 213 
       
Vinstdisposition -  - 73 646 -73 646 - 
Utgående eget kapital  
2019-12-31 

40 878  125 371 16 341 -14 213 168 377 
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Noter 

 
NOT 1 – VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Överensstämmelse med normgivning och lag  
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.  
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 2020-04-17.  
 
Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna  
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, som värderas 
till upplupet anskaffningsvärde.  
 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta  
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det 
innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till 
närmaste tusental.  
 
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna  
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt 
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över 
regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i 
den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar 
gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda 
uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 2.  
 
Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper  
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i koncernens finansiella rapporter.  
 
Klassificering m.m.  
Anläggningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från 
balansdagen medan omsättningstillgångar i allt väsentligt består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen. Långfristiga skulder utgörs i allt väsentligt av belopp som Global Gaming per rapportperiodens slut har en 
ovillkorad rätt att välja att betala längre bort i tiden än tolv månader efter rapportperiodens slut. Har Global Gaming inte en sådan 
rätt per rapportperiodens slut – eller om en skuld regleras inom den normala verksamhetscykeln – redovisas skuldbeloppet som 
kortfristig skuld.  
 
Rörelsesegmentrapportering  
Koncernen ses som en enda enhet där alla ingående delverksamheter är integrerade och beroende av varandra. Högste 
verkställande beslutsfattare följer upp gruppens totala resultat- och balansräkning. Ingen del av resultatrapporten är indelad i olika 
segment. Koncernen presenterar därför enbart ett rörelsesegment.  
 
Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv  
Dotterföretag  
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om 
moderbolaget har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang 
samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande 
föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de facto kontroll föreligger. Dotterföretag redovisas enligt 
förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt 
förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av 
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. 
Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av eget kapitalinstrument eller 
skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i årets resultat. I de fall den överförda ersättningen utgörs av egna aktier har 
ersättningens värde baserats på det bedömda verkliga värdet av aktierna vid förvärvstillfället.  
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Transaktioner som elimineras vid konsolidering  
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.  
 
Utländsk valuta  
Transaktioner i utländsk valuta  
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska 
anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.  
 
Utländska verksamheters finansiella rapporter  
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på 
balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en 
approximation av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid 
valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, 
benämnd omräkningsreserv.  
Ackumulerade omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter har angetts till noll vid tidpunkten för övergång till IFRS.  
 
Intäkter  
Koncernens spelintäkter som härrör från egen spelverksamhet består av ett nettobelopp baserat på spelarnas insatser med avdrag 
för spelarens vinster, samt med avdrag för bonuskostnader och jackpotbidrag mot extern part. Spelarintäkter netto benämns ofta 
inom branschen som Net Gaming Revenue (NGR). Intäkterna från spelverksamheten uppkommer vid insatstillfället och uppstår i den 
period när spelaren väljer att satsa insatta medel. Kontrollen övergår i samma stund som tjänsten (spelupplevelsen) levereras. 
Nettospelintäkterna tillsammans med övriga avdrag för korrigeringar, förändring av avsättning för lokal jackpot samt för avsättning 
av ännu ej konverterad bonus benämns i resultaträkningen som ”Intäkter”. Eventuella resulterande ökningar eller minskningar i 
uppskattade intäkter eller kostnader återspeglas i resultaträkningen i den period då de omständigheter som ger upphov till 
revideringen blivit känd. Avsättning för ännu ej konverterad bonus baseras på historiskt utfall och utvärderas löpande.  
 
Spelintäkter från egna varumärken på annans plattform samt B2B samarbeten, redovisas netto där avdrag för driftskostnader samt 
motpartens kostnader enligt avtal har utförts av bruttospelintäkterna innan bokföring sker i koncernen.  
 
Driftskostnader i spelverksamheten  
Driftskostnader i spelverksamheten avser kostnader för spelskatter, kostnader till plattformsleverantörer, licensavgifter till 
spelleverantörer, kostnader för betalningstjänster via bank och kontokort för insättningar av spelinsatser och utbetalning av vinster 
samt kostnad för bedrägerier (så kallade frauds och chargebacks). Bland driftkostnader i spelverksamhet ingår även provision till 
partners och affiliates (annonsnätverk). Ersättningen till partners och affiliates är volymrelaterad och kopplad till den förmedlade 
slutkundens spel.  
 
Marknadsföringskostnader  
I posten ingår externa kostnader för produktion och distribution av marknadsföring i olika medier.  
 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader  
Kostnader för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet avseende rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas som övriga 
rörelseintäkter/-kostnader. I posten ingår huvudsakligen kursvinster och kursförluster i rörelsen samt reavinster och reaförluster vid 
försäljning, utrangering eller nedskrivning av anläggningstillgångar eller rörelser.  
 
Aktiverat arbete för egen räkning  
Koncernen har bedrivit utvecklingsarbete under räkenskapsåret som har aktiverats som Aktiverat arbete för egen räkning. Vid 
halvårsbokslutet blev all aktivering av utvecklingskostnader nedskrivna efter beslut om att en ny plattform från tredjepart skulle 
användas. Detta beslut innebar att den utvecklade plattformen ej längre skulle användas och därför blev de aktiverade 
utvecklingskostnaderna nedskrivna.  
 
Finansiella intäkter och kostnader  
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel samt valutakursvinster. Ränteintäkter på finansiella instrument 
redovisas enligt effektivräntemetoden (se nedan). Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och leasingskulden enligt 
IFRS 16 samt valutakursförluster. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto. Effektivräntan är den ränta som exakt 
diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den förväntade löptiden för det finansiella instrumentet till det 
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redovisade bruttovärdet för en finansiella tillgång eller det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell skuld. Beräkningen 
innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla 
andra över- och underkurser.  
 
Skatter  
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande 
transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i 
eget kapital.  
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten 
skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad som uppkommit vid 
första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig 
redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och 
intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur 
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende 
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna 
utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.  
 
Utländsk skatt  
Vid aktieutdelning från dotterbolagen på Malta återbetalas 6/7 av inbetald bolagsskatt på Malta till moderbolaget i Sverige. Detta 
redovisas i moderbolaget tillsammans med utdelning från dotterbolag under finansiella intäkter samt i koncernen som minskad 
skattekostnad. Vid aktieutdelning från dotterbolag i Estland beskattas 20 procent av utdelningen. Skatten redovisas i Estland. Skatten 
på vinst för bolag i Estland är 0 procent.  
 
Finansiella instrument  
 
Generellt om IFRS 9 
IFRS 9, Finansiella instrument, hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Standarden 
innehåller tre huvudsakliga värderingskategorier för finansiella tillgångar: upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt 
totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Klassificeringen baseras på enhetens affärsmodell och typ av kontraktuella 
kassaflöden från den finansiella tillgången. Standarden innebär inte några betydande förändringar för klassificering och värdering av 
finansiella skulder. IFRS 9 ändrar också principerna för nedskrivning av finansiella tillgångar och ersätter den faktiska förlustmodell 
som använts i IAS 39 med en framåtriktad nedskrivningsmodell baserad på förväntade förluster. IFRS 9 innehåller också en ny princip 
för säkringsredovisning.  
 
Finansiella tillgångar 
 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i en av de kategorier som diskuteras nedan, beroende på i vilket syfte tillgången 
förvärvades samt på vilka typer av kassaflöden som genereras. Med undantag av finansiella tillgångar som ingår i ett kvalificerat 
säkringsförhållande, är koncernens redovisningsprincip för varje kategori följande: 
 
Verkligt värde via resultaträkningen 
 
Denna kategori omfattar derivatinstrument (som inte ingår i en säkringsrelation som säkringsredovisas). De redovisas till verkligt 
värde i balansräkningen och förändringar i verkligt värde redovisas i koncernens resultaträkning i finansresultatet. Koncernen har 
inte några andra finansiella tillgångar som innehas för handel eller som frivilligt klassificeras i kategorin verkligt värde via 
resultaträkningen. 
 
Upplupet anskaffningsvärde 
 
Koncernens finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde utgörs av kundfordringar, övriga fordringar och likvida 
medel. 
 
Tillgångar i denna kategori uppkommer huvudsakligen från tillhandahållande av varor och tjänster till kunder (t.ex. kundfordringar) 
men innefattar även andra typer av finansiella tillgångar där målet är att hålla dessa tillgångar för att erhålla avtalsenliga kassaflöden 
och dessa kassaflöden är uteslutande betalningar av kapitalbelopp och ränta. De redovisas initialt till verkligt värde plus 
transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärv eller emission, och redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
effektivräntemetoden.  
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Nedskrivningsbehov för kundfordringar redovisas baserat på det förenklade tillvägagångssättet i IFRS 9 med användning av de 
förväntade kreditförlusterna för hela kontraktens återstående livslängd.  
 
För att beräkna kreditförlust reserven på kundfordringar använder koncernen en matris. I denna matris delas kundfordringarna upp i 
olika typer baserat på olika riskprofiler. De förväntade förlusterna baseras på försäljningsbetalningsprofilerna för försäljning under 
en period av 12 månader och motsvarande historiska kreditförluster som uppkommit inom denna period. De historiska 
förlustfrekvenserna justeras för att återspegla aktuell och framåtblickande information om makroekonomiska faktorer som påverkar 
kundernas förmåga att betala fordran. Gruppen har identifierat BNP och arbetslöshet i de länder där den säljer sina varor och 
tjänster som de mest relevanta faktorerna och anpassar därigenom de historiska förlusterna baserat på förväntade förändringar av 
dessa faktorer. 
 
För kundfordringar, som redovisas netto, redovisas sådana avsättningar i en separat reserv för befarade kundförluster, och 
kostnaden redovisas som en försäljningskostnad i resultaträkningen. Vid bekräftelse på att kundfordran inte kommer att kunna 
betalas av kunden, skrivs tillgångens bruttovärde av mot tillhörande reserv. 
 
Nedskrivningsbehov för övriga fordringar, fordringar på närstående och lån till närstående är redovisade utifrån en förväntad 
kreditförlustmodell. Metoden som används vid beräkningen av avsättningen beror på om kreditrisken har ökat betydligt sedan det 
första redovisningstillfället av den finansiella tillgången. För de fordringar där kreditrisken inte har ökat avsevärt sedan det första 
redovisningstillfället redovisas kreditförlustreserv baserat på tolv månaders förväntade kreditförluster (steg 1). För de fordringar där 
kreditrisken har ökat betydligt sedan första redovisningstillfället, redovisas en kreditförlustreserv beräknad på bedömt fallissemang 
för hela kontraktets återstående livslängd (steg 2). För de fordringar där en faktisk förlustsituation har inträffat, beräknas 
kreditförlust reserven baserat på hela återstående livslängden. Den ränteintäkt som redovisas baseras då på nettofordran efter 
nedskrivning (steg 3). 
 
Likvida medel inkluderar kontanter, inlåning i banker, andra kortfristiga höglikvida investeringar med ursprungliga löptider om tre 
månader eller mindre. I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår även ex övertrassering på bankkonton och checkräkningskredit. 
Dessa redovisas dock som kortfristiga skulder i koncernbalansräkningen.   
 
Finansiella skulder 
 
Koncernen klassificerar sina finansiella skulder i en av två kategorier: 
 
Verkligt värde via resultaträkningen 
 
Denna kategori omfattar endast derivat som inte innehas för säkringsredovisning. De redovisas till verkligt värde i balansräkningen 
och förändringar i verkligt värde redovisas i koncernens resultaträkning. Koncernen innehar inte och emitterar inte 
derivatinstrument för spekulativa ändamål utan enbart för säkringsändamål. Utöver dessa derivatinstrument har koncernen inga 
skulder som innehas för handel och har inte heller valt att redovisa några finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen. 
 
Upplupet anskaffningsvärde 
 
Övriga finansiella skulder inkluderar följande poster: 
 
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga monetära skulder, inklusive leasingskuld, som initialt redovisas till verkligt värde och 
därefter redovisas till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden. 
 
Redovisning i och borttagande från balansräkningen  
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En 
fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har 
skickats. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig 
skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.  
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över 
dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.  
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig att 
förvärva eller avyttra tillgången.  
 
Värdering vid första redovisningstillfället  
Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde med tillägg/avdrag för transaktionsutgifter. Kundfordringar (utan en 
betydande finansieringskomponent) värderas initialt till det transaktionspris som fastställts enligt IFRS 15. 
 
Klassificering och efterföljande värdering av finansiella tillgångar  
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Samtliga finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde eftersom de innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål 
är att erhålla de avtalsenliga kassaflödena samtidigt som kassaflödena från tillgångarna endast utgörs av betalningar av 
kapitalbelopp och ränta.  
 
Klassificering och efterföljande värdering av finansiella skulder  
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden 

 
Likvida medel  
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt 
kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en 
obetydlig risk för värdefluktuationer.  
 
Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Reparation och underhåll kostnadsförs löpande.  
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/ avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer 
vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.  
 
Immateriella tillgångar  
Goodwill  
Goodwill bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod och är inte föremål för årliga avskrivningar. Dessa tillgångar bedöms ha en 
nyttjandeperiod vars slut inte är avgjort och att dess värde därmed består så länge det förväntade diskonterade nettoinflödet från 
den immateriella tillgången minst motsvarar dess bokförda värde. Årligen utförs tester för att identifiera eventuella 
nedskrivningsbehov och därmed minska tillgångarnas värden med nedskrivningar.  
 
Varumärken  
Varumärken bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod och är inte föremål för årliga avskrivningar. Dessa tillgångar bedöms ha en 
nyttjandeperiod vars slut inte är avgjort och att dess värde därmed består så länge det förväntade diskonterade nettoinflödet från 
den immateriella tillgången minst motsvarar dess bokförda värde. Årligen utförs tester för att identifiera eventuella 
nedskrivningsbehov och därmed minska tillgångarnas värden med nedskrivningar.  
 
Avskrivningar  
Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och med beaktande av gjorda 
nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över till gångens beräknade nyttjandeperiod.  
Följande nyttjandeperioder används:  
Varumärken      obestämbar  
Goodwill       obestämbar 
Nyttjanderättstillgångar    enligt avtalslängd  
Balanserade utvecklingskostnader    3-5 år  
Kontorsinventarier och installationer    5 år  
Servrar och dylikt      5 år  
Övrig hårdvara      5 år  

 
Nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar  
Bedömningen av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. Finns det indikation på att materiella eller immateriella 
anläggningstillgångar i koncernen har ett för högt bokfört värde görs en analys där enskilda eller naturligt sammanhängande typer av 
tillgångars återvinningsvärde fastställs som det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet mäts som 
förväntat framtida diskonterat kassaflöde. Immateriella tillgångar som ännu inte är klara, testas årligen för nedskrivning, oavsett om 
indikation föreligger. En nedskrivning utgörs av skillnaden mellan bokfört värde och återvinningsvärde. En nedskrivning återförs när 
nedskrivningen inte längre är motiverad. En återföring görs som mest upp till ett värde inte överstigande det bokförda värdet som 
skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle ha gjorts. Eventuell nedskrivning på goodwill återförs 
inte.  
 
Leasing  
IFRS 16 har inneburit att koncernen ändrat sina redovisningsprinciper för redovisning av leasingavtal. Standarden inför en gemensam 
modell för redovisning av all leasing. Modellen baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under 
en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet.  I balansräkningen redovisas således en tillgång och 
en skuld för alla leasingavtal med längre hyrestid än 12 månader med undantag för tillgångar av lågt värde. I resultaträkningen 
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redovisas avskrivningar på tillgången samt räntekostnader. För en fullständig beskrivning av dessa redovisningsprinciper se not 5, se 
sid i årsredovisningen 28.  
  
Koncernen har valt att tillämpa IFRS 16 utan omräkning av jämförelsetal. Således har den ingående balansen för 2019 räknats om i 
enlighet med den nya standarden. För leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal med koncernen som 
leasetagare, har leasingskulden per 1 januari 2019 redovisats till diskonterat nuvärde av framtida leasingbetalningar. Nuvärdet av 
framtida leasingbetalningar har diskonterats med användning av marginell låneränta. De leasingavtal som tidigare klassificerats som 
finansiella leasingavtal har per 2019-01-01 redovisats till dess utgående redovisade värde per 2018-12-31. Leasingskulden, vid 
övergång till IFRS 16, per 2019-01-01 uppgick till 10 548 tSEK. Den vägda genomsnittliga marginella låneränta som använts vid 
diskontering per övergångsdagen uppgår till 3-3,22 %.  Koncernen har valt den övergångsregel som innebär att 
nyttjanderättstillgången redovisas till samma värde som nuvärdet av leasingskulden per övergångsdagen. Då vissa betalningar av 
leasing har skett i förskott är emellertid leasingskulden lägre än nyttjanderättstillgången per övergångsdatum eftersom den första 
betalningen för 2019 redan har skett under slutet av 2019. Nyttjanderättstillgångarnas redovisade värde per 1 januari 2019 uppgår 
10 717 tSEK. Övergångseffekten som redovisas mot ingående eget kapital uppgår till 0 kr.  
 
Ytterligare information om koncernens leasingavtal och redovisningen av dessa presenteras i not 5. 
 
Nedskrivning av finansiella tillgångar  
En reserv för förväntade kreditförluster beräknas och redovisas för de finansiella tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. För kundfordringar tillämpas en förenklad metod och reserv för kreditförluster beräknas och redovisas utifrån 
förväntade kreditförluster för hela den återstående löptiden. Beräkningen av förväntade kreditförluster baseras huvudsakligen på 
information om historiska förluster för liknande fordringar och motparter. Den historiska informationen utvärderas och justeras 
kontinuerligt utifrån den aktuella situationen och koncernens förväntan om framtida händelser.  
 
Utdelning till ägarna  
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.  
 
Resultat per aktie  
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda 
genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och 
det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier. 
 
Ersättningar till anställda  
Kortfristiga ersättningar  
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.  
En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig 
eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas 
tillförlitligt.  
 
Ersättningar vid uppsägning  
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när företaget inte 
längre kan dra tillbaka erbjudandet till de anställda eller när företaget redovisar kostnader för omstrukturering.  
 
Aktierelaterade ersättningar  
Koncernen har ett optionsprogram som möjliggör för anställda att förvärva aktier i företaget. Optionerna förvärvades dock till 
verkligt värde vilket medför att det inte finns någon kostnad att redovisa i enlighet med kraven i IFRS 2.  

 
Avsättningar  
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera 
avsättningen. En avsättning redovisas i rapporten över finansiell ställning när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse 
som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på 
balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade 
framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är 
tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.  
 
Eventualförpliktelser  
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom koncernens kontroll eller när det finns ett åtagande 
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller 
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.  
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Moderbolagets redovisningsprinciper  
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för 
noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU 
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och medhänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.  
 
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper  
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna 
för moderbolaget har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 
moderbolagets finansiella rapporter. 
 
Klassificering och uppställningsformer  
Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över 
resultat och övrigt totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av 
finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i 
moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och kostnader, 
anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik i balansräkningen.  
 
Dotterföretag  
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas 
i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till 
dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.  
 
Finansiella instrument  
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 9. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell 
nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet för räntebärande instrument 
justeras för den periodiserade skillnaden mellan vad som ursprungligen betalades, efter avdrag för transaktionskostnader, och det 
belopp som betalas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs).  
 
Anteciperade utdelningar  
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och 
moderföretaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter.  
 
Koncernbidrag och aktieägartillskott  
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalande från Rådet för finansiell rapportering RFR2. Aktieägartillskott 
förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren i den mån nedskrivning ej erfordras. 
Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär exempelvis att koncernbidrag som lämnats eller erhållits i syfte att 
minimera koncernens totala skatt redovisas i resultaträkningen, liksom skatteeffekten.  
 
Uppdelning av bundet och fritt kapital  
I moderbolagets balansräkning delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital i enlighet med ÅRL.  
 
Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner  
I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på 
obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna.  
 
NOT 2 - VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR  
 
Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper  
Vissa viktiga redovisningsmässiga bedömningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan. 
  
Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar  
De källor till osäkerheter i uppskattningar som anges nedan avser sådana som innebär en signifikant risk för att tillgångars eller 
skulders värde kan komma att behöva justeras i väsentlig grad under det kommande räkenskapsåret.  

 
Nedskrivningsprövning av goodwill och varumärken  
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill och 
varumärken, har flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts. En redogörelse av dessa 
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återfinns i not 7. Som förstås av beskrivningen i not 7 skulle ändringar utöver vad som rimligt kan förväntas under 2020 av förutsätt-
ningarna för dessa antaganden och uppskattningar kunna ha en väsentlig effekt på värdet på goodwill och varumärken.  
 
NOT 3 - INTÄKTERNAS FÖRDELNING  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Nettoomsättning    
Egen spelverksamhet  376 002 869 584 
Egna varumärken på annans plattform 34 496 39 741 
B2B 1 531 6 541 
Övrigt 69 - 
Summa 412 097 915 866 

 

TSEK 2019 
 

2018 
Geografisk fördelning   
Norden 382 066 908 556 
Övriga Europa 30 031 7 310 
Summa 412 097 915 866 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Nettoomsättning    
Konsult och Management  23 582 31 181 
Licensintäkter teknisk plattform - 10 771 
Internet försäljning av IP-rättigheter - 42 000 
Summa 23 582 83 952 

 
 
NOT 4 - ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISOR  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
BDO   
Revisionsuppdrag  751 - 
Summa BDO 751 - 
   
KPMG   
Revisionsuppdrag 749 1 083 
Andra uppdrag - 161 
Summa KPMG 749 1 244 
Summa Arvode och kostnadsersättning till revisor 1 500 1 244 
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NOT 4 - ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISOR – FORTS. 
 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
BDO   
Revisionsuppdrag  399 - 
Summa BDO Mälardalen 399 - 
   
KPMG   
Revisionsuppdrag 374 272 
Andra uppdrag - 161 
Summa KPMG 374 433 
Summa Arvode och kostnadsersättning till revisor 773 433 

 
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta 
inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
 
I tabellerna ovan är två revisionsbyråer upptagna som revisorer för räkenskapsåret 2019, då BDO är valda revisorer sedan 14 augusti 
2019 samt KPMG var revisorer till 26 juni 2019.  
 
NOT 5 - LEASING  
Vid ingången av 2019 hade koncernen en nyttjanderättstillgång och en skuld om 10 717 tSEK. 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 genomsnittlig låneränta om 3-3,22%.Förändringen jämfört med de tidigare redovisningsprinciperna, innebär att Övriga 
externa kostnader minskades med 1,5 mkr och Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar ökar med 1,5 mkr samt 
räntekostnader ökar med 0,1 mkr per kvartal. I balansräkningen finns vid balansdagen en nyttjanderättstillgång om 4,9 mkr samt en 
skuld om 5,1 mkr. I kassaflödesanalysen har förändringen inneburit att koncernen har en amortering av leasinglåneskuld om 5,9 mkr 
för året och 1,5 mkr för kvartalet.  

 
Inom koncernen har det under 2019 funnits fem stycken leasingkontrakt avseende lokaler. Dessa lokaler har funnits i Tallinn, Estland; 
i Gzira, Malta samt i Malmö, Sverige. Inget av kontrakten har omförhandlats eller förnyats under räkenskapsåret. Kontraktens leasing 
avgifter är fasta. Koncernens hyreskontrakt i Sverige och på Malta går ut under räkenskapsåret 2020 samt i Estland är till år 2023. 
Förlängning av hyresavtalen på Malta är på två år från 2020 till 2022 och avseende kontraktet i Sverige avslutas det den 31 mars. 
 
Koncernen 

TSEK  
Nyttjanderättstillgångar  
Ingående balans 2019-01-01  10 717 
Avskrivningar -6 032 
Omräkningsdifferens 258 
Utgående balans 2019-12-31 4 943 

 

TSEK 2019 
Leasingkostnader med amortering  
Ingående balans 2019-01-01  10 548 
Räntekostnader 232 
Leasingkostnader -5 966 
Omräkningsdifferens 253 
Utgående balans 2019-12-31 5 067 

 
Fördelningen av leasingskulden per 31 december 2019 är 2 631 TSEK långfristiga och 2 436 TSEK är kortfristig. 
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NOT 5 - LEASING – FORTS. 
 
Leasingåtaganden 
 

 
TSEK 

Mellan 1-3 
månader 

Mellan 4-12 
månader Mellan 1-2 år 

Mellan 2-5 
år 

Leasingskuld 1 276 1 160 1 067 1 564 

 
Avstämning av åtaganden för operationell leasing 2018-12-31 samt ingående leasingskuld 2019-01-01 
 

TSEK  
Leasingåtaganden 2018-12-31  9 796 
Odiskonterade leasingbetalningar 9 796 
  
Diskontering vid tillämpningstidpunkten 752 
Leasingskuld 2019-01-01 10 548 

 
 
NOT 6 - ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES ERSÄTTNINGAR  
 
Kostnader för ersättningar till anställda  
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Löner och ersättningar m.m.  78 917 55 640 
Sociala kostnader 13 011 13 215 
(varav pensionskostnader) (2 491) (1 591) 
Summa 91 927 68 855 

  
Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader i 
moderbolaget.  

 
Medelantalet anställda  
 

 2019 
 

Varav män 
 

2018 Varav män 
Moderbolaget     
Sverige 21 76% 25 73% 
Totalt moderbolaget 21 76% 25 73% 
     
Dotterföretag     
Malta 62 68% 38 70% 
Estland 42 67% 37 85% 
Totalt i dotterföretag 104 68% 75 87% 
Koncernen totalt 125 69% 100 77% 

 
Könsfördelning i företagsledningen  
 

 
2019-12-31 

Andel kvinnor 
2018-12-31 

Andel kvinnor 
Moderbolaget    
Styrelsen 20% 20% 
Övriga ledande befattningshavare 0% 0% 
Koncernen   
Styrelsen 20% 20% 
Övriga ledande befattningshavare 0% 0% 
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NOT 6 - ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES ERSÄTTNINGAR – FORTS. 
 
Moderbolaget  
 
Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader i 
moderbolaget.  

 2019 

TSEK 

Ledande 
befattningshavare 

samt styrelse  
(8 personer) 

Övriga anställda 

Summa 
Löner och andra ersättningar 5 494 13 663 19 157 
Moderbolaget totalt 5 494 13 663 19 157 
    
Sociala kostnader 894 4 551 5 445 
(Varav pensionskostnad) (557) (2 056) (2 613) 

 2018 

TSEK 

Ledande 
befattningshavare 

samt styrelse 
 (8 personer) 

Övriga anställda 

Summa 
Löner och andra ersättningar 3 878 11 173 15 051 
Moderbolaget totalt 3 878 11 173 15 051 
    
Sociala kostnader 1 219 3 790 5 009 
(Varav pensionskostnad) (968) (624) (1 592) 

 
Koncernen  
 
Löner och andra ersättningar, pensionskostnader samt pensionsförpliktelser för ledande befattningshavare i koncernen 

TSEK 

Ledande 
befattningshavare 

samt styrelse  
(14 personer) 

2019 

 
Ledande 

befattningshavare 
samt styrelse  
(13 personer) 

2018 
Löner och andra ersättningar  9 957 9 960 
Pensionskostnader 557 968 

 
Ledande befattningshavares ersättningar  
 
Bonus  
Bonus har utgått med 180 TSEK (724) under 2019 till VD och ledande befattningshavare.  
Till styrelsens ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.  
 
Avgångsvederlag  
Vid uppsägning från Global Gamings sida äger verkställande direktören rätt till uppsägningstid motsvarande tolv månader samt 
avgångsvederlag motsvarande tolv månaders lön. Vid egen uppsägning är uppsägningstiden sex månader.  
För andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader.  
 
Pensioner  
Alla koncernens pensionskostnader är avgiftsbestämda. 
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NOT 6 - ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES ERSÄTTNINGAR – FORTS. 
 
Incitamentsprogram  
 

 2017/2020 
Antal optioner utestående IB  550 000 
Antal optioner utställda under året - 
Återköpta optioner under året - 
Antal optioner utestående UB 550 000 

 
Teckningsoptioner har ställts ut till marknadspris av bolaget. Priset för teckningsoptionerna är beräknade med tillämpning av Black & 
Scholes-modellen. Enligt följande parametrar. 
 
Incitamentsprogram 2017/2020  

 2017/2020 
Vägd genomsnittlig aktiekurs  7,30 
Lösenpris 25,00 
Förväntad volatilitet 32 
Optionens löptid (år) 3 
Riskfriränta 0,00% 

 
Perioden för teckning är från 1 augusti 2020 till 31 augusti 2020. 
 
 
Ersättning till ledande befattningshavare 
 

2019 
TSEK 

Grundlön / 
styrelsearvode 

Rörlig ersättning Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnad Summa 

Peter Eidensjö       
Ersättning från moderbolaget 350 - - - 350 
Adriana Hamberg      
Ersättning från moderbolaget 125 - - - 125 
Tobias Fagerlund (styrelseled.)      
Ersättning från moderbolaget 167 - - - 167 
Mika Leppänen (fr 190516)      
Ersättning från moderbolaget 125 - - - 125 
Pasi Nousiainen (fr 190516)      
Ersättning från moderbolaget 78 - - - 78 
Edward Ihre (t.o.m. 190516)      
Ersättning från moderbolaget 94 - - - 94 
Ollipekka Vahvaselkä (t.o.m. 
190516) 

     

Ersättning från moderbolaget 47 - - - 47 
Tobias Fagerlund (VD fr 
190501) 

     

Ersättning från moderbolaget 2 080 180 - 227 2 487 
Joacim Möller (t.o.m. 190429)      
Ersättning från moderbolaget 580 - - 142 722 
      
Andra ledande 
befattningshavare (6 personer) 

     

Ersättning från moderbolaget 1 205 - - 188 1 393 
Ersättning från dotterföretag 7 292 49 - - 7 342 
Summa 12 143 229 - 557 12 930 
      
Ersättning från moderbolaget  4 851 180 - 557 5 494 
Ersättning från dotterföretag 7 292 49 - - 7 342 
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2018 
TSEK 

Grundlön / 
styrelsearvode 

Rörlig ersättning Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnad Summa 

Peter Eidensjö       
Ersättning från moderbolaget 313 - - - 313 
Adriana Hamberg      
Ersättning från moderbolaget 116 - - - 116 
Tobias Fagerlund      
Ersättning från moderbolaget 194 - - - 194 
Edward Ihre      
Ersättning från moderbolaget 156 - - - 156 
Ollipekka Vahvaselkä      
Ersättning från moderbolaget 116 - - - 116 
Stefan Olsson (tom 180430)      
Ersättning från moderbolaget 340 - - 67 407 
Joacim Möller (from 180501)      
Ersättning från moderbolaget 1 068 138 - 202 1 408 
      
Andra ledande 
befattningshavare (7 personer) 

     

Ersättning från moderbolaget 1 310 127 - 628 2 065 
Ersättning från dotterföretag 5 566 459 56 72 6 153 
Summa 9 179 724 56 968 10 928 
      
Ersättning från moderbolaget  3 613 265 - 896 4 775 
Ersättning från dotterföretag 5 566 459 56 72 6 153 

 
 
NOT 7 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
 
Koncernen  
 

 Förvärvade immateriella tillgångar   
 
TSEK Varumärken 

 
Goodwill 

Balanserade utv. 
Kostnader Summa 

Ingående balans 2018-01-01 51 357 29 515 - 80 872 
Internt utvecklade tillgångar - - 4 541 4 541 
Avskrivningar - - -298 -298 
Årets valutakursdifferenser 2 144 1 233 -1 3 376 
Utgående balans 2018-12-31 53 501 30 748 4 242 88 491 
     
Ingående balans 2019-01-01 53 501 30 748 4 242 88 491 
Internt utvecklade tillgångar - - 7 343 7 343 
Avskrivningar - - -147 -147 
Nedskrivningar -  -11 598 -11 598 
Årets valutakursdifferenser 2 151 575 160 2 886 
Utgående balans 2019-12-31 55 652 31 323 - 86 975 
     
Redovisade värden     
Per 2018-01-01 51 357 29 515 - 80 872 
Per 2018-12-31 53 501 30 748 4 242 88 491 
Per 2019-01-01 53 501 30 748 4 242 88 491 
Per 2019-12-31 55 652 31 323 - 86 975 

 
Nedskrivningsprövning för goodwill och varumärken med obestämbar livslängd  
Koncernens redovisade goodwill och varumärken härrör från förvärvet av LMA Gaming Ltd och Winlando Group OÜ under år 2015. 
Samtliga dessa tillgångar, som tillsammans har ett redovisat värde om 86 975 tkr, tillhör en och samma kassagenererande enhet. Då 
dessa tillgångar inte skrivs av gjordes en nedskrivningsprövning i samband med årsbokslutet för 2019 genom att återvinningsvärdet  
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beräknades utifrån dess nyttjandevärde. Denna prövning visade att återvinningsvärdet översteg det redovisade värdet och att något 
nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken med obestämbar livslängd inte bedöms föreligga.  
 
Viktiga variabler och metod för att skatta värden  
Återvinningsvärdet byggde på kassaflödesprognoser utgående från faktiska resultat i rörelsen under 2019, uppdaterad forecast från 
början av april 2020 baserad på den resultatutveckling som varit under första kvartalet 2020 samt ett estimat för åren 2020−2023.  
Kassaflöden för åren som följer 2023 extrapolerades med en årlig tillväxttakt om 2 (2) procent, vilket motsvarade en antagen 
genomsnittlig framtida inflationstakt. De prognostiserade kassaflödena diskonterades med 16,5 (20) procent före skatt.  
Den effektiva skattesatsen bedömdes till 22 (22) procent. Företagsledningens metod för att fastställa de värden som innefattas i 
varje viktigt antagande baseras på erfarenheter och förväntningar på marknaden. Global Gaming 555 har gjort en känslighetsanalys 
avseende följande variabler i nedskrivningsprövningen av goodwill; diskonteringsränta, försäljningsvolym och tillväxttakt. 
Känslighetsanalysen indikerar att det finns goda marginaler i beräkningen. 
 
Nedskrivning av internt upparbetade tillgångar  
Vid Spelinspektionens beslut om indragning av licens i juni 2019, utfördes en analys av den plattform där spelverksamheten utfördes 
och efter denna bedömning togs beslutet att välja en plattformsleverantör. De internt upparbetade tillgångarna i balansräkningen 
per 30 juni 2019 bedömdes ej ha några framtida positiva kassaflöden, varför en nedskrivning utfördes av det belopp som blivit 
aktiverat under räkenskapsåret 2018 samt första halvåret 2019. 
 
NOT 8 - MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
 
Inventarier, servrar, hårdvara m.m.  

 
TSEK Koncernen 

 
Moderbolaget 

Ingående balans 2018-01-01 2 456 1 357 
Investeringar 2 772 194 
Utgående balans 2018-12-31 5 228 1 551 
   
Ingående balans 2019-01-01 5 228 1 551 
Investeringar 248 - 
Avyttringar och utrangeringar -480 -189 
Årets valutakursdifferenser 125 - 
Utgående balans 2019-12-31 5 121 1 362 
   
Avskrivningar   
Ingående balans 2018-01-01 -592 -324 
Årets avskrivningar -1 020 -269 
Valutakursdifferenser 34 - 
Utgående balans 2018-12-31 -1 578 -593 
   
Ingående balans 2019-01-01 -1 578 -593 
Årets avskrivningar -1 174 -264 
Avyttringar och utrangeringar 241 109 
Årets valutakursdifferenser 9 - 
Utgående balans 2019-12-31 -2 502 -748 

 
Redovisade värden   
Per 2018-01-01 1 864 1 033 
Per 2018-12-31 3 650 958 
Per 2019-01-01 3 650 958 
Per 2019-12-31 2 619 614 
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NOT 9 - ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Kursvinst i rörelsen 49 775 46 328 
Kursförlust i rörelsen -52 294 -39 430 
Vinster på fordringar 318 190 
Förluster på fordringar - -1 
Resultat vid utrangering av anläggningstillgångar -63 - 
Summa  -2 266 7 087 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Kursvinst i rörelsen 35 667 23 704 
Kursförlust i rörelsen -36 983 -21 987 
Vinster på fordringar 221 190 
Förluster på fordringar - -1 
Resultat vid utrangering av anläggningstillgångar -63 - 
Summa -1 157 1 906 

 
NOT 10 – FINANSNETTO 
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Övriga räntekostnader -236 -2 
Finansiella kostnader -236 -2 
   
Finansnetto -236 -2 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Resultat från andelar i koncernföretag   
Utdelning - 83 613 
Nedskrivning av aktier i dotterbolag - -44 999 
Summa - 38 614 
   
Räntekostnader och liknande resultatposter   
Räntekostnader -1 -1 
Summa -1 -1 

 
Samtliga ränteintäkter och räntekostnader är hänförliga till poster som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 
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NOT 11 - SKATTER  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Aktuell skattekostnad (-) / skatteintäkt (+)   
Årets skattekostnad - -19 955 
   
Uppskjuten skattekostnad (-) / skattintäkt (+)   
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -2 997 1 623 
Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av 
tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 

 
- 

 
-5 168 

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen -2 997 - 23 500 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Aktuell skattekostnad (-) / skatteintäkt (+)   
Årets skattekostnad - -14 475 
   
Uppskjuten skattekostnad (-) / skattintäkt (+)   
Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av 
tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 

 
- 

 
4 554 

Totalt redovisad skattekostnad i moderbolaget - -9 921 

 
Avstämning av effektiv skatt 
Koncernen 

TSEK  
 

2019 
  

2018 
Resultat före skatt  -118 954  148 581 
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 21,4% 25 456 22,0% -32 688 
Effekt av andra skattesatser för utländska 
dotterföretag 

 
0,0% 

 
- 

 
-5,1% 

 
7 581 

Ej avdragsgilla kostnader -1,8% -2 151 1,0% -1 535 
Ej skattepliktiga intäkter 0,0% - -2,1% 3 142 
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt 

 
-19,6% 

 
-23 305 

 
0,0% 

 
- 

Omvärdering uppskjuten skatt -2,5% -2 997 0,0% - 
Redovisad effektiv skatt -2,5% -2 997 15,8% - 23 500 

 
Moderbolaget 

TSEK  
 

2019 
  

2018 
Resultat före skatt  -14 213  83 567 
Årets skattekostnad 21,4% 3 042 22,0% -18 385 
Ej avdragsgilla kostnader -1,4% -204 11,9% -9 930 
Ej skattepliktiga intäkter 0,0% - -22,0% 18 399 
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt 

 
-2,4% 

 
-2 838 

 
0,0% 

 
- 

Övrigt 0,0% - 0,0% -5 
Redovisad effektiv skatt 0,0% - 11,9% -9 921 
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Ej redovisade uppskjutna skattefordringar  
 
Dotterbolaget i Estland har 79,4 Mkr I balanserade vinstmedel som ännu ej tagits upp till beskattning i bolaget eller koncernen, 
beskattning sker först vid utdelning från det estniska bolaget. Skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar 
inte har redovisats i rapporten över finansiell ställning : 
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Skattemässiga underskott -152 052 - 
Summa  -152 052 - 

 
Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag  
 
Koncernen 

 
TSEK 

Balans per  
1 jan 2019 

 
Redovisat i 

årets resultat 
Balans per 31 

dec 2019 
Materiella anläggningstillgångar 1 547 -1 547 - 
Immateriella anläggningstillgångar -620 -340 -856 
Utnyttjande av underskottsavdrag 1 537 -1 537 - 
Aktivering av underskottsavdrag 220 -220 - 
Summa 2 684 -3 540 -856 
    
 
 
TSEK 

Balans per  
1 jan 2018 

 
Redovisat i 

årets resultat 
Balans per 31 

dec 2018 
Materiella anläggningstillgångar 71 1 476 1 547 
Immateriella anläggningstillgångar -767 147 -620 
Utnyttjande av underskottsavdrag -3 929 5 466 1 537 
Aktivering av underskottsavdrag 9 887 -9 666 221 
Summa 5 262 -2 578 2 684 

 
Moderbolag 

 
TSEK 

Balans per  
1 jan 2019 

 
Redovisat i 

årets resultat 
Balans per 31 

dec 2019 
Utnyttjande av underskottsavdrag - - - 
Aktivering av underskottsavdrag - - - 
Summa - - - 
    
 
 
TSEK 

Balans per  
1 jan 2018 

 
Redovisat i 

årets resultat 
Balans per 31 

dec 2018 
Utnyttjande av underskottsavdrag -5 113 5 113 - 
Aktivering av underskottsavdrag 9 666 -9 666 - 
Summa 4 554 -4 554 - 
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NOT 12 - RESULTAT PER AKTIE  
 
Resultat per aktie för total verksamhet 

 2019 
 

2018 
Resultat per aktie före utspädning -2,98 3,09 
   
Resultat per aktie efter utspädning -2,98 3,07 
   
Vägt genomsnittligt antal aktier, efter 
utspädning 

  

Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före 
utspädning 

 
40 877 500 

 
40 521 884 

Effekt av optioner - 111 801 
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, efter 
utspädning 

 
40 877 500 

 
40 633 685 

 
Instrument som kan ge framtida utspädningseffekt och förändringar efter balansdagen 
Företaget hade under 2019 ett utestående teckningsoptionsprogram vars lösenkurs är 25 kr per aktie.  
Teckningsprogrammet med lösenkurs på 25 kr har under året ej haft utspädande effekt. 
 
NOT 13 – LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Andra långfristiga fordringar   
Depositioner 1 137 - 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Andra långfristiga fordringar   
Depositioner 92 - 

 
NOT 14 - ÖVRIGA FORDRINGAR  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Övriga kortfristiga fordringar   
Betalningsleverantörer 8 499 30 156 
Momsfordringar 41 718 35 469 
Skattefordringar 363 - 
Övrigt 386 1 526 
Summa  50 966 67 151 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Övriga kortfristiga fordringar   
Momsfordringar 404 682 
Övrigt 46 - 
Summa 450 682 
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NOT 15 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Förutbetalda marknadsföringskostnader 16 993 23 673 
Förutbetald hyra och leasing - 114 
Förutbetalda försäkringar 542 82 
Förutbetalda kostnader för IT drift och licenser 1 296 108 
Förutbetalda kostnader Investor relations 204 - 
Övrigt 2 611 6 142 
Summa  21 647 30 119 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   
Förutbetald hyra och leasing 190 114 
Förutbetalda försäkringar 274 82 
Förutbetalda kostnader för IT drift och licenser 196 108 
Förutbetalda kostnader Investor relations 204 - 
Övrigt 29 83 
Summa 894 387 

 
NOT 16 - LIKVIDA MEDEL  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:    
Kassa och banktillgodohavaden 116 777 260 429 
Summa enligt rapporten över finansiell ställning 116 777 260 429 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:   
Kassa och banktillgodohavaden 85 976 178 315 
Summa enligt rapporten över finansiell ställning 85 976 178 315 

 

 
NOT 17 - EGET KAPITAL  
 
Typer av aktier 

Tusentals aktier 2019 
 

2018 
Aktier   
Emitterade per 1 januari 40 878 39 678 
Kontantemission - 1 200 
Emitterade per 31 december – betalda 40 878 40 878 

 
Koncernen har också emitterat aktieoptioner, se not 6. 
Per den 31 december 2019 omfattade det registrerade aktiekapitalet 40 877 500 aktier.  
 
Innehavare av aktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid 
bolagsstämman med en röst per aktie.  
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NOT 17 - EGET KAPITAL – FORTS. 
 
Utdelning  
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit att förfogade stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Utdelningen blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 8 maj 2020. 

 

TSEK 2019 
 

2018 
0,40 kr per aktie (0 kr per aktie) 16 351 - 
 16 351 - 

 
Reserver för ackumulerat övrigt totalresultat 
 

TSEK 
 

Omräkningsreserv 
Ingående redovisat värde 2018-01-01 5 196 
Årets omräkningsdifferenser 2018 6 508 
Utgående redovisat värde 2018-12-31 11 704 
  
Årets omräkningsdifferenser 2019 4 326 
Utgående redovisat värde 2019-12-31 16 030 
  

Omräkningsreserv  
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska 
verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter 
presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor. 
 
Moderbolaget 
 
Aktiekapital 
Moderbolaget har ett beslutat antal aktier om 40 877 500, vilka har ett nominellt värde om 1 kr per aktie. 
 
Bundna fonder  
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.  
 
Fritt eget kapital  
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till 
aktieägarna.  
 
Överkursfond  
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det 
erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden fr.o.m. 2007 ingår i fritt 
eget kapital.  
 
Balanserade vinstmedel  
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års balanserade vinstmedel och resultat efter avdrag för under året lämnad 
vinstutdelning. 
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NOT 18 - ÖVRIGA SKULDER  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Övriga kortfristiga skulder   
Spelarkonton 744 1 574 
Jackpot 11 266 5 866 
Personalrelaterade skulder 3 531 3 694 
Momsskulder 30 332 30 361 
Övrigt 21 22 
Summa  45 894 41 517 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Övriga kortfristiga skulder   
Personalrelaterade skulder 2 002 1 036 
Summa 2 002 1 036 

 
NOT 19 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Ställda säkerheter    
Eventualförpliktelser / Ansvarsförbindelser Inga Inga 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Ställda säkerheter   
Moderbolagsgaranti 72 000 72 000 

 
NOT 20 - SPECIFIKATIONER TILL KASSAFLÖDESANALYS  
 
Koncernen – Likvida medel 

TSEK 2019 
 

2018 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel    
Kassa och banktillgodohavanden 116 777 260 429 
Summa enligt balansräkningen 116 777 260 429 

 
Moderbolaget – Likvida medel 

TSEK 2019 
 

2018 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel    
Kassa och banktillgodohavanden 85 976 178 315 
Summa enligt balansräkningen 85 976 178 315 
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NOT 20 - SPECIFIKATIONER TILL KASSAFLÖDESANALYS – FORTS. 
 
Betalda räntor och erhållen utdelning 

TSEK 2019 
 

2018 
Koncernen    
Erlagd ränta -236 -2 
   
Moderbolaget   
Erhållen utdelning - 83 613 
Erlagd ränta -1 -1 

 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    

TSEK 2019 
 

2018 
Koncernen   
Avskrivningar och nedskrivningar 19 478 1 318 
Orealiserade kursdifferenser 2 557 3 384 
Summa 22 035 4 702 
   
Moderbolaget   
Avskrivningar 264 269 
Nedskrivningar - 44 999 
Rearesultat materiella anläggningstillgångar 80 - 
Orealiserade valutakursförändringar -268 - 
Summa 76 45 268 

 
Koncernen – Finansiella skulder vars kassaflöde redovisas inom finansieringsverksamheten 

TSEK 2019 
Ingående värde 1 januari 2019 10 549 
Amortering av leasingskuld -5 907 
Omräkningsdifferens (ej kassaflödespåverkande) 425 
Utgående värde 31 december 2019 5 067 

 
NOT 21 - MODERBOLAGETS ANDELAR I KONCERNFÖRETAG  
 
Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter – koncernen     

TSEK 2019 
 

2018 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 92 034 92 034 
Utgående balans 31 december 92 034 92 034 
   
Ackumulerade uppskrivningar   
Vid årets början 40 913 40 913 
Utgående balans 31 december 40 913 40 913 
   
Ackumulerade nedskrivningar   
Vid årets början -125 247 -80 248 
Årets nedskrivningar - -44 999 
Utgående balans 31 december -125 247 -125 247 
   
Redovisat värde 7 700 7 700 

 
Nedskrivning av andelar i koncernföretag avser Elec Games Ltd, då verksamheten flyttades från bolagets dotterbolag Elec Games NV 
under december 2018. 
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NOT 21 - MODERBOLAGETS ANDELAR I KONCERNFÖRETAG – FORTS. 
 
Specifikation av moderbolagets andelar i koncernföretag 

2019 
TSEK Org.nr 

 
Säte Antal andelar Andel % 

Redovisat 
värde 

Elec Games Ltd  C44158 Malta 30 000 100% 1 
-Elec Games NV 135362 Curacao  100% - 
LMA Gaming Ltd* HE247966 Cypern 20 000 100% 200 
-JMR Marketing Ltd* HE183724 Cypern  100% - 
-Birket Media Ltd* HE236363 Cypern  100% - 
Global Gaming Estonia OÜ 12800533 Estland 2 600 100% 7 438 
Elec Games Holding Ltd C74732 Malta 1 200 100% 11 
-Elec Games C1 Ltd C74734 Malta  100% - 
-SafeEnt Ltd C81929 Malta  100% - 
Global Gaming 555 Incentive AB 559113-4811 Sverige 50 000 100% 50 
Summa     7 700 

 
2018 
TSEK Org.nr 

 
Säte Antal andelar Andel % 

Redovisat 
värde 

Elec Games Ltd  C44158 Malta 30 000 100% 1 
-Elec Games NV 135362 Curacao  100% - 
LMA Gaming Ltd* HE247966 Cypern 20 000 100% 200 
-JMR Marketing Ltd* HE183724 Cypern  100% - 
-Birket Media Ltd* HE236363 Cypern  100% - 
Global Gaming Estonia OÜ 12800533 Estland 2 600 100% 7 438 
Elec Games Holding Ltd C74732 Malta 1 200 100% 11 
-Elec Games C1 Ltd C74734 Malta  100% - 
-SafeEnt Ltd C81929 Malta  100% - 
Global Gaming 555 Incentive AB 559113-4811 Sverige 50 000 100% 50 
Summa     7 700 

 
*Likvidation av LMA Gaming Ltd med dotterbolagen JMR Marketing Ltd och Birket Media Ltd är pågående. 
 
NOT 22 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
 
Koncernen 

TSEK 2019 
 

2018 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Personalrelaterade kostnader 2 959 5 286 
Upplupna marknadsföringskostnader 817 7 744 
Upplupna kostnader spelverksamheten 6 552 7 282 
Upplupen spelskatt 875 1 813 
Upplupna konsult och revisionskostnader 1 902 1 313 
Övrigt 2 286 4 506 
Summa  15 392 27 944 

 
Moderbolaget 

TSEK 2019 
 

2018 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
Personalrelaterade kostnader 1 670 4 089 
Upplupna konsult och revisionskostnader 400 800 
Övrigt - 200 
Summa 2 070 5 089 
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NOT 23 - FINANSIELLA INSTRUMENT OCH FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING  
 
Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion som finns inom 
moderbolaget. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att 
minimera negativa effekter på koncernens resultat som härrör från marknadsrisker och valutarisker. Koncernen är framför allt 
exponerad för likviditetsrisk, valutarisk och kreditrisk. Exponeringen för ränterisk är mycket begränsad då koncernen inte har några 
räntebärande skulder eller räntebärande tillgångar.  
 
Likviditetsrisk  
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina skyldigheter som är förknippade med finansiella skulder. 
Målsättningen är att koncernen ska kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som nedgångar utan betydande 
oförutsebara kostnader och utan att riskera koncernens rykte. Tabellen nedan visar förfallostrukturen för koncernens finansiella 
skulder. 
 
Tabellen nedan visar förfallostrukturen för koncernens finansiella skulder.  
 
Koncernen 

2019 
TSEK 

Nominella 
belopp 

 
jan-jun 2020 jul-dec 2020 Efter 2020 

Icke-räntebärande skulder      
Leasingskulder 5 067 1 818 618 2 631 
Leverantörsskulder 16 353 16 353 - - 
Övriga kortfristiga skulder 45 894 45 894 - - 
Upplupna kostnader 15 392 15 392 - - 
Summa 82 707 79 458 618 2 631 

 
2018 
TSEK 

Nominella 
belopp 

 
jan-jun 2019 jul-dec 2019 Efter 2019 

Icke-räntebärande skulder      
Leverantörsskulder 54 297 54 297 - - 
Övriga kortfristiga skulder 41 517 41 517 - - 
Upplupna kostnader 27 942 27 942 - - 
Summa 123 756 123 756 - - 

 
Valutarisk  
 
Transaktionsexponering  
Exponeringen för valutarisk uppstår framför allt vid omräkning av koncerninterna fordringar och skulder samt vid valutaväxling 
mellan konton hos koncernföretag. I koncernens resultaträkning ingår netto kursdifferenser om -2 519 (6 898) TSEK. Global Gaming 
har för avsikt att centralisera och på så sätt effektivisera kontostrukturen inom koncernen, vilket bedöms reducera exponeringen för 
valutarisk i koncerninterna transaktioner.  
 
Omräkningsexponering  
Omräkningsexponeringen för valutarisk uppstår vid omräkning av de utländska dotterbolagens balans-och resultaträkningar till SEK 
som är moderbolagets funktionella valuta och koncernens presentationsvaluta. Global Gaming säkrar för närvarande inte 
exponeringen för omräkningsrisk. 
 
Känslighetsanalys  
Koncernens valutaexponering är komplex, inte minst på grund av de kurseffekter som uppstår vid växlingar mellan koncernkonton 
löpande under året. På balansdagen 2019-12-31 består dock koncernens rörelsekapital i utländsk valuta av 2,2 M EUR. En 
förstärkning av EUR gentemot SEK med 10% skulle ha lett till en förbättring av koncernens resultat före skatt med 2 304 TSEK, 
beräknat utifrån nettot av de fordringar och skulder i EUR som fanns utestående per balansdagen.  
 
Kreditrisk  
Koncernens kreditrisk utgörs framför allt av fordringar på finansiella motparter som tillhandahåller de betalningslösningar som 
koncernens spelsiter använder sig av, samt exponering i kreditrisk avseende likvida medel. Koncernen har utfört bedömning av 
fordringarna i balansräkningen och har gjort slutsatsen att ingen nedskrivningsprövning behöver utföras, då fordringarna återfinns 
på ett konto som koncernen disponerar och kan utföra uttag från dessa konton när vi anser att de överstiger de belopp som vi anser 
behövs i spelverksamheten. I övrigt fanns ingen väsentlig koncentration av kreditrisk. Per balansdagen fanns inga (inga) förfallna 
väsentliga fordringar.  
 



Årsredovisning 2019 

 GLOBAL GAMING 555 AB 556721-0520 44 

NOT 23 - FINANSIELLA INSTRUMENT OCH FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING – FORTS. 
 
I moderbolaget finns 258 044 tSEK i fordringar mot koncernbolag och 175 572 tSEK i skulder mot koncernbolag, vilket ger en 
nettofordran om 82 472 tSEK. Då fordran är betalningsbar på anmodan och dotterbolag inte har full täckning för skulden i forma av 
likvida medel är detta in indikation på nedskrivning. Koncernens bedömning är dock att den nettofordran som moderbolaget har 
kommer att bli reglerad under kommande 2-3 åren. Bedömningen grundar sig på att resultatet i koncernbolagen har under första tre 
månaderna under år 2020 har förbättrats jämfört med de negativa resultaten under 2019 och bedömningen är att koncernen skall 
vara vinstdrivande på helåret 2020, vilket innebär att koncernbolagen kan återbetala del sina skulder till moderbolaget redan under 
innevarande år. 
 
Verkligt värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder  
Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder anses vara rimliga uppskattningar av det verkliga värdet för varje 
klass av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Samtliga kundfordringar och leverantörsskulder är kortfristiga vilket medför att 
deras redovisade värden också bedöms vara rimliga approximationer av verkligt värde.  
 
Redovisat värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder per värderingskategori  
Tabellen nedan visar det redovisade värdet för finansiella tillgångar och finansiella skulder per värderingskategori i IFRS 9. 
 
Koncernen 

 
Finansiella fordringar värderade till 

upplupet anskaffningsvärde* 

TSEK 2019 2018 
Andra långfristiga fordringar 1 137 - 
Kundfordringar 9 664 4 211 
Övriga kortfristiga fordringar 66 207 97 270 
Likvida medel 116 777 260 429 
Summa finansiella tillgångar 193 785 361 911 

 

 
Finansiella skulder värderade till 

upplupet anskaffningsvärde* 

TSEK 2019 2018 
Långfristiga leasingskulder 2 631 - 
Leverantörsskulder 16 353 54 297 
Kortfristiga leasingskulder 2 436 - 
Övriga kortfristiga skulder 45 894 41 517 
Upplupna kostnader 15 392 27 942 
Summa finansiella skulder 82 707 123 756 

 
Kapitalhantering  
Koncernens strävar efter att bibehålla en god finansiell ställning och kassa som bidrar till att behålla kreditgivares och marknadens 
förtroende och som utgör en grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten. Koncernen har ej satt upp några mål för 
hanteringen av kapital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Årsredovisning 2019 

GLOBAL GAMING 555 AB 556721-0520 45

NOT 24 - NÄRSTÅENDE  
 
Koncernen 
 
Närståenderelationer  
 

 
TSEK År 

 
Försäljning av 

varor och 
tjänster till 
närstående 

 
Inköp av 

varor/tjänster 
från 

närstående 

Övrigt (t.ex. 
ränta, 

utdelning) 

Fordran på 
närstående 

per 31 
december 

Skuld till 
närstående 

per 31 
december 

Närståenderelation        
Mika Leppänen 
(styrelseledamot) 

2019 - 29 - - - 

 
Moderbolaget 
 
Sammanställning över närståendetransaktioner  
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 21. 

 
TSEK År 

 
Försäljning av 

varor och 
tjänster till 
närstående 

 
Inköp av 

varor/tjänster 
från 

närstående 

Övrigt (t.ex. 
ränta, 

utdelning) 

Fordran på 
närstående 

per 31 
december 

Skuld till 
närstående 

per 31 
december 

Närståenderelation        
Dotterföretag 2019 23 582 - - 258 044 175 572 
Dotterföretag 2018 83 952 - 83 613 251 002 243 693 

 
Styrelse och ledande befattningshavare  
För information om styrelsens ägande i bolaget, se sid 8-9. För ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare, se 
not 6. 
 
NOT 25 - DISPOSITION AV FÖRETAGETS VINST ELLER FÖRLUST  
 
Förslag till disposition av företagets vinst  
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor:  
 

Överkursfond 125 371 250 
Balanserat resultat 16 341 407 
Årets resultat -14 213 063 
Summa 127 499 594 
  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder 
disponeras enligt följande: 
 
Balanseras i ny räkning 111 148 594 
    varav till överkursfond 111 148 594 
Föreslagen utdelning, 0,40 kr per aktie 16 351 000 
Summa 127 499 594 
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NOT 26 - UPPGIFTER OM MODERBOLAGET  
Global Gaming 555 AB (”Moderbolaget” eller ”Bolaget”), med organisationsnummer 556721-0520, är ett svenskt publikt aktiebolag, 
med säte i Stockholm. Bolagets huvudkontor ligger på Hanögatan 9, 211 24 Malmö. Koncernens finansiella rapporter omfattar 
Bolaget och dess dotterbolag (tillsammans ”Koncernen”). 
 
NOT 27 - VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG  
I januari beslutade Kammarrätten prövningstillstånd avseende Spelinspektions indragning av licens, domstolsprocessen pågår genom 
skriftväxling vid publiseringen av årsredovisningen. I mars månad avslutades det marknadsföringsavtal som Global Gaming ingick 
med Viral Interactive Ltd under sommaren 2019 avseende nanocasino.com, p g a att motpartens moderbolag beslutat om att 
avveckla sina B2B-samarbeten på reglerade marknader.  
 
Vid avlämnandet av Bokslutskommunikén avseende 2019, föreslog styrelsen en utdelning om totalt 0 kr per aktie. Detta förslag 
förändrades den 6 april, då styrelsen föreslog en utdelning om 0,40 kr per aktie. 
 
Under senare delen av första kvartalet har världen påverkats av utbrottet för Covid-19, vilket även har effekter för Global Gaming’s 
verksamhet. Koncernens anställda har sedan i början av mars månad utfört sitt arbete från sina hem och koncernen har använt sig av 
virtuella möten för att utföra de arbetsprocesser som kräver interaktion. Den operationella verksamheten pågår oförhindrad och vår 
högsta prioritet är våra medarbetares säkerhet och hälsa. Samtliga koncernens intäkter kommer från casinospel på internet, vilket 
hittills inte tycks ha påverkats av pågående utbrottet av Covid-19.  
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Styrelsens intygande 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
samt RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer” och ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat och att 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören 
intygar härmed att koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), 
såsom de antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat och att 
förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står 
inför.  
Årsredovisningen och koncernredovisningen har som framgår av ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 17 
april 2020. Koncernens resultat- och balansräkning och moderföretagets resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 8 maj 2020. 
 
Stockholm den 17 april 2020 
 
 

 
 

Peter Eidensjö       Adriana Hamberg 
Styrelseordförande     Styrelseledamot 

 
 
 
 

Mika Leppänen     Pasi Nouisiainen 
Styrelseledamot      Styrelseledamot 

 
 
 
 

Tobias Fagerlund 
Styrelseledamot samt verkställande direktör 

 
 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 april 2020 
BDO Mälardalen AB 

 
 
 
 

Carl-Johan Kjellman 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse  
Till bolagsstämman i Global Gaming 555 AB, org. nr 556721-0520  
 
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN 
 
Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Global Gaming 555 AB för år 2019. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 9-47 i detta dokument.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 
 
Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen i enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  
 
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen återfinns på 
sidorna 1-8.  
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovsiningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.  
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.  
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag.  
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.  
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets 
finansiella rapportering. 
 
Revisorns ansvar  
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen.  
Dessutom:  
-  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
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revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.  
-  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.  
-  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.  
-  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningenom den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.  
-  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  
-  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.  
 
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat. 
 
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR  
 
Uttalanden  
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Global Gaming 555 AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust.  
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  
 
Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 25 april 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.  
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 
 
Revisorns ansvar  
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:  
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-  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller  
-  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.  
 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.  
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.  
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Stockholm den 17 april 2020  
BDO Mälardalen AB 
 
  
 
Carl-Johan Kjellman  
Auktoriserad revisor 
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ÅRSSTÄMMA  
Årsstämma i Global Gaming 555 AB hållsorsdagen den 8 maj 2020, kl. 10.00 på Konferenshuset, med adress Drottninggatan 55 ög i 
Stockholm.   
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:  

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 maj 2020 (att notera är att 
avstämningsdagen en lördag samt att fredagen den 1 maj är en röd dag, vilket innebär att aktieägare måste vara införd i 
nyssnämnda aktiebok senast torsdagen den 30 april 2020).  

- dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast måndagen den 4 maj 2020, före kl. 16.00, under Global 
Gaming 555 AB, Att: Markus Palm, Hanögatan 9, 211 24 Malmö Tfn 08-551 154 30, E-post: 
bolagsstamma@globalgaming.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och 
telefonnummer.  

 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i 
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den torsdagen den 30 april 2020 och bör begäras i god tid före denna dag 
hos den som förvaltar aktierna.  
 
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. 
Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana 
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets 
webbplats, www.globalgaming.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.  
 
 
ÖVRIG INFORMATION  
 
Global Gaming avser att publicera ekonomisk information avseende verksamhetsåret 2020 enligt nedan:  
 
Kvartalsrapport Q1  
Delårsrapportjanuari−mars 2020  5 maj 2020  
 
Halvårsrapport Q2  
Delårsrapport januari−juni 2020  5 augusti 2020  
 
Kvartalsrapport Q3  
Delårsrapport januari−september 2020  19 november 2020  
 
Bokslutskommuniké 2020  
Bokslutskommuniké januari−december 2020 18 februari 2021 


