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Nyckeltal, mkr 
Apr-Jun 

2020 
Apr-Jun 

2019 Δ 
Jan-Jun 

2020 
Jan-Jun 

2019 Δ 
Helår 
2019 

Intäkter 71,8 132,2 -46% 129,7 294,3 -56% 412,1 
Bruttoresultat 41,5 69,2 -40% 74,4 146,6 -49% 221,3 
Bruttomarginal 57,8% 52,3% - 57,4% 49,8% - 53,7% 
Rörelseresultat 1,1 -11,1 -110% 0,8 -54,5 -102% -118,7 
Rörelsemarginal 1,6% -8,4% - 0,6% -18,5% - -28,8% 
Resultat efter skatt 1,0 -11,8 -109% 0,7 -53,3 -122% -122,0 
Resultat per aktie, kr 0,03 -0,29 -110% 0,02 -1,30 -102% -2,98 
Operationellt kassaflöde 9,1 -9,6 -194% -5,1 -50,8 -90% -129,0 

Kvartal 2, april - juni 2020 
 Intäkterna uppgick till 71,8 (132,2) mkr. 
 Rörelseresultatet blev 1,1 (-11,1) mkr.  
 Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-11,8) mkr, motsvarande 0,03 (-0,29) kr per aktie. 
 Operationellt kassaflöde uppgick till 9,1 (-9,6) mkr. 
 Global Gaming fortsätter arbetet med att anpassa organisation och kostnader och redovisar vinst i 

kvartalet. 

Väsentliga händelser under kvartalet 
 Petter Fagrell utsedd till ny VD för de maltesiska dotterbolagen. 
 Global Gaming får ny huvudägare, då Enlabs AB den 8 juni meddelade att de hade förvärvat 29,9 procent 

av aktierna i bolaget. 
 I samband med förvärvet begärde huvudägaren att en extra bolagsstämma ska hållas i avsikt att föreslå ny 

styrelse. Extra bolagsstämma hålls den 6 augusti. 
 

Händelser efter periodens slut  
 Global Gaming säljer av rättigheter avseende Nano Casino till Finnplay-gruppen, för 0,5 mEUR. 

 

Halvår, januari - juni 2020 
 Intäkterna uppgick till 129,7 (294,3) mkr. 
 Rörelseresultatet blev 0,8 (-54,5) mkr.  
 Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 (-53,3) mkr, motsvarande 0,02 (-1,30) kr per aktie. 
 Operationellt kassaflöde uppgick till -5,1 (-50,8) mkr. 
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”Nu tjänar vi pengar igen!” 
 
Det senaste 15 månaderna har varit den svåraste och mest utmanande period jag upplevt i mitt yrkesliv. När jag tillträdde som 
VD för Global Gaming var vi svårt stukade och hade just återkallat vårt redan beslutade förslag om aktieutdelning till ägarna. När 
vi i juni förra året även förlorade vår svenska licens, och med den 75 procent av våra intäkter, var det många som trodde att våra 
dagar var räknade. Nu tjänar vi pengar igen! 
 
Vi uppvisade för ett år sedan en förmåga att reagera snabbt och kraftfullt i en mycket svår situation. Vi har steg för steg levererat 
det vi föresatt oss att göra och hela tiden anpassat och justerat vår operationella verksamhet. Ingen del av organisationen har 
förblivit oförändrad; vi har bytt teknisk plattform, omstrukturerat ledningen, krympt organisationen med nästan två tredjedelar 
och förhåller oss nu helt annorlunda till vår kostnadssida än vad vi gjorde tidigare.  
 
Samtidigt, mitt i allt, har vi mycket koncentrerat och framgångsrikt drivit vår kvarvarande verksamhet. Intäkterna från våra 
återstående marknader har växt med 26 procent under årets första sex månader jämfört med första halvåret förra året och med 
35 procent vid jämförelse mellan de båda årens andra kvartal. Det är också glädjande att konstatera att juli månads snittintäkt 
per dag har varit drygt 12 procent högre än snittet per dag under årets första sex månader. Det bådar gott för fortsättningen av 
året.  
 
Vi har varit trogna den strategi vi enades runt och det är inte utan stolthet jag nu konstaterar att vi överträffat vårt första delmål 
om att vara break-even under första halvåret 2020. Vi gör ett rörelseresultat under andra kvartalet på 1,1 MSEK. Rensat för 
kostnader hänförliga till de omstruktureringar vi genomfört under kvartalet och justerat för periodens negativa valutaeffekter 
uppnår vi ett operationellt resultat om 7,0 MSEK under andra kvartalet.  
 
Global Gaming är nu redo att gå in i nästa fas av bolagets historia. Vi kommer under den kommande månaden att lansera ett 
heltäckande sportspelserbjudande på våra befintliga marknader och varumärken och vi kommer under tredje kvartalet att 
fullfölja det vi tidigare kommunicerat om att lansera på flera nya marknader.  
 
Jag är stolt och glad över det mycket goda arbete vi utfört under det gångna året och ser med spänning och tillförsikt fram emot 
det kommande. Inte minst ser jag fram emot en fördjupad dialog med vår nya stora ägare, Enlabs-gruppen. Oavsett vad som blir 
utkomsten av den så är det min absoluta uppfattning att utvecklingen rymmer stora och intressanta möjligheter för båda 
bolagens aktieägare och att framtiden för Global Gamings erbjudande och varumärken ser ljusare ut än på länge.  
 
Tack för förtroendet, 
Tobias Fagerlund 
 

VD ord 
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Om Global Gaming 
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. 

 
Koncernen använder sedan Q4 2019 samarbetspartnern Finnplays plattform för att 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.  

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

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

 
Läs mer om koncernen på globalgaming.com 

 
Koncernens intäkter och resultat  
INTÄKTER 
Intäkterna för kvartalet uppgick till 71,8 (132,2) mkr samt för halvåret till 129,7 (294,3) mkr, en minskning med 46 procent jämfört 
med samma kvartal föregående år (vilket inkluderade intäkter från Sverige) respektive en minskning för halvåret om 56 procent, men 
en ökning med 14,0 mkr eller 24 procent jämfört med första kvartalet. Ninja Casino stod för 81,9 procent av koncernens intäkter för 
kvartalet samt 84,8 procent för halvåret. Under andra kvartalet har Global gått live med BoostCasino.com på befintliga marknader 
vilket har givit en positiv påverkan på koncernens intäkter. Av antalet kunder på Ninja Casino spelade 71 (80) procent via mobilen 
under kvartalet.  
 
Under kvartalet uppgick intäkterna från den nordiska verksamheten till 55,1 mkr, övriga Europa till 9,6 mkr samt 7,1 mkr från B2B 
samarbeten samt för halvåret uppgick intäkterna från den nordiska verksamheten till 96,6 mkr, övriga Europa till 18,7 mkr och 14,3 
mkr från B2B samarbeten.  
 
I verksamheten viktiga nyckeltal avseende nya spelare samt unika återkommande spelare har utvecklat sig positivt även för 2020 och 
visar en ökning på de återkommande spelarna. Andra kvartalet visar en minskning av nya spelare jämfört med föregående år, dock 
har antalet återkommande spelare ökat vilket visar att spelarna stannar under en längre period. Tabellen nedan visar marknaderna i 
Finland och Estland. 
 

Viktiga nyckeltal –  
Ninja Casino 

Apr-Jun 
2020 

Apr-Jun 
2019 

Jan-Jun 
2020 

Jan-Jun 
2019 

FTD  4 314 6 397 9 611 15 507 
UDP  11 943 10 319 11 880 9 796 

 
BRUTTOMARGINAL 
Koncernens bruttomarginal har ökat till 57,8 (52,3) procent för kvartalet samt till 57,4 (49,8) procent för halvåret. Under kvartalet 
har koncernen betalat spelskatt som belastat bruttoresultatet med 3,2 (18,0) mkr samt för halvåret 5,9 (39,5) mkr.  
 
Under kvartalet har Ninja Casino använt sig av resultatbaserad marknadsföring, så kallat affiliates. Dessa kostnader redovisas under 
driftskostnader i spelverksamhet och påverkar därmed bruttomarginalen. Ninja Casino har under kvartalet främst använt sig av CPA 
(Cost Per Acquisition, betalning per levererad kund) där ett fast överenskommet pris betalas direkt i samband med att en spelare 
deponerar. CPA ger inga mer förpliktelser till affiliatepartners vilket annars är vanligt förekommande i branschen. Det gör 
kostnadsmassan framtung i förhållande till de förväntade intäkterna. Under kvartalet har koncernen betalat 5,6 mkr för 
resultatbaserad marknadsföring, varav 2,2 mkr avsåg intäktsdelning samt för halvåret 9,4 mkr i resultbaserad marknadsföring, varav 
3,6 mkr i intäktsdelning. Kostnaderna för resultatbaserad marknadsföring har under kvartalet utgjort 7,8 procent av intäkterna samt 
för halvåret 7,3 procent. 

 
MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER 
Kostnaderna för marknadsföring uppgick under kvartalet till 9,6 (34,1) mkr samt för halvåret till 18,7 (116,9) mkr.  
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 av nya domäner samt på nya marknader. 
 
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 
Övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till 6,6 (10,9) mkr samt för halvåret till 16,2 (22,6) mkr.  
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PERSONALKOSTNADER 
Personalkostnader under kvartalet uppgick till 18,3 (26,9) mkr samt för halvåret till 35,7 (53,1) mkr. Medelantal anställda under 
perioden var 81 (141) och vid periodens slut uppgick antalet anställda till 76 (150).  
 
Under kvartalet har en förändring av den operationella strukturen utförts, vilket har inneburit att VD för de maltesiska dotterbolagen 
samt totalt 13 andra personer i koncernens olika bolag har lämnat sina tjänster. Detta har inneburit en ökad engångskostnad för 
personal på 1,9 mkr under andra kvartalet. 

 
AKTIVERING AV UTVECKLINGSUTGIFTER 
Aktiverade utvecklingsutgifter uppgick under kvartalet till 0,0 (4,2) mkr samt för halvåret till 0,0 (7,2) mkr. 

 
SKATT  
Skatten för kvartalet uppgick till 0,0 (0,7) mkr samt för halvåret till 0,0 (-1,2) mkr.  
  
RESULTAT  
Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 1,1 (-11,1) mkr samt för halvåret till 0,8 (-54,5) mkr. Rörelsemarginalen uppgick för 
kvartalet till 1,6 (-8,4) procent samt för halvåret till 0,6 (-18,5) procent.  
 
Resultat före skatt för kvartalet uppgick till 1,0 (-11,2) mkr samt för halvåret till 0,7 (-54,6) mkr. Resultat efter skatt för kvartalet 
uppgick till 1,0 (-11,8) mkr samt för halvåret till 0,7 (-53,3) mkr, vilket motsvarar 0,03 (-0,29) kronor för kvartalet samt 0,02 (-1,30) för 
halvåret. 
 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 
LIKVIDA MEDEL OCH KUNDBALANSER 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 91,6 (200,2) mkr. Kortfristiga spelarskulder och jackpotskulder uppgick till 9,0 (11,1) mkr, 
medan kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer uppgick till 7,4 (11,1) mkr.  
 
KASSAFLÖDE 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 9,1 (-9,6) mkr samt för halvåret till -5,1 (-50,8) mkr. 
 
FINANSIERING 
Global Gaming har under kvartalet gjort en aktie-utdelning om 0,40 kr per aktie (totalt 16,4 mkr) vilket har inneburit en minskad 
kassa. 

  
Eget kapital 
Eget kapital i koncernen uppgick per balansdagen till 178,0 (262,2) mkr, motsvarande 4,35 (6,41) kronor per aktie. Under kvartalet 
har aktie-utdelning om totalt 16,4 mkr utbetalts. 
 
Per balansdagen är två incitamentsprogram aktiva, program 2017/2020 innefattande 550 000 teckningsoptioner med strikepris 25 
kronor per option samt ett nytt incitamentsprogram 2020/2023 (se nedan). 
 
Årsstämman den 8 maj 2020 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, 2020/2023, riktat till vissa anställda inom 
Global Gaming-koncernen. Sammanlagt antal utfärdade och utestående teckningsoptioner uppgår till 1 500 000, med rätt att teckna 
lika många nya aktier i Global Gaming 555 AB. Av de beslutade antalet teckningsoptioner, förvärvades 1 430 000 av koncernens 
anställda. Teckningsoptionerna emitterades till marknadspriset 0,51 kronor per option (optionspremie) enligt värdering utförd av 
Sedermera Fondkommission. Lösenpriset för optionerna fastställdes till 11,80 kronor och teckning av aktier kan ske under perioden 1 
augusti till 30 september 2023. 
 

Årsstämma  
Årsstämma avhölls den 8 maj i Stockholm. Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till aktieutdelning om 0,40 kronor per 
aktie (totalt 16,4 mkr).  
Till styrelseledamöter omvaldes Peter Eidensjö (ordförande), Adriana Hamberg och Mika Leppänen samt nyvaldes Arne Reinemo. 
Ledamöterna Pasi Nousiainen och Tobias Fagerlund hade omböjt omval. 
Stämman beslutade även att införa ett incitamentsprogram om maximalt 1 500 000 teckningsoptioner till VD, ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner. 

 
Ny huvudägare och extra bolagsstämma  
Den 8 juni, meddelande Enlabs AB att de hade förvärvat aktier i Global Gaming uppgående till 29,9 procent av samtliga utestående 
aktier och röster i bolaget. Förvärvet hade skett utanför börsen. Säljare var främst norska investmentbolag och fonder samt 
styrelseledamöterna Arne Reinemo och Adriana Hamberg (via eget och/eller närstående/närstående bolag).  



Halvårsrapport, januari-juni 2020 

 GLOBAL GAMING 555 AB 556721-0520 
 
6

 
I samband med Enlabs förvärv av aktierna begärde den nye huvudägaren att en extra bolagsstämma skall hållas i avsikt att föreslå 
och välja ny styrelse. Extra Bolagsstämma i Global Gaming 555 AB kommer att hållas i Stockholm 6 augusti 2020, på 7A Strandvägen, 
Strandvägen 7A i Stockholm, kl 10:00.   

 
Övriga väsentliga händelser under kvartalet 
Petter Fagrell utses till ny VD i Maltesiska dotterbolag. 
 
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat under periodens. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Global Gaming säljer av rättigheter avseende Nano Casino till Finnplay-gruppen, för 0,5 mEUR. 
 
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 

 
Moderbolaget 
Moderbolaget Global Gaming 555 AB verksamhet utgörs av management, konsultverksamhet inom IT och produktion. Intäkterna i 
moderbolaget under perioden uppgick till 6,7 (12,6) mkr och resultat efter skatt uppgick till -4,9 (-7,7) mkr. Likvida medel i 
moderbolaget vid periodens utgång uppgick till 75,9 (86,0) mkr. 
 
Aktier och aktieägare  
Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 19 oktober, 2017. Genomsnittlig omsättning under perioden har 
uppgått till 0,8 mkr per dag. Antalet aktier har varit oförändrat under året och på balansdagen uppgick det totala antalet utestående 
aktier och röster i Global Gaming 555 AB till är 40 877 500.  
 
Per den 30 juni 2020 var de tre största aktieägarna Enlabs Group med 29,90 procent, Mika Leppänen med familj (genom förvaltare) 
med 16,73 procent och CBLDN-OP Custody med 7,14 procent. Totalt hade bolaget 3 270 aktieägare per den 30 juni 2020. 

Kommande rapporttillfällen  

Extra Bolagsstämma    6 augusti 2020 

Delårsrapport januari-september 2020  19 november 2020 

Bokslutskommuniké 2020    18 februari 2021 

Stockholm den 5 augusti 2020 
 
 

Peter Eidensjö         Adriana Hamberg 
Styrelseordförande       Styrelseledamot  

 
Mika Leppänen        Arne Reinemo 
Styrelseledamot        Styrelseledamot 

 
Tobias Fagerlund 

VD och koncernchef 
  
 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag 

MKR 
Apr-Jun 

2020 
Apr-Jun 

2019 
Jan-Jun 

2020 
Jan-Jun 

2019 
Helår 
2019 

Intäkter  71,8 132,2 129,7 294,3 412,1 
Driftskostnader i spelverksamheten  -30,3 -63,0 -55,2 -147,7 -190,8 
Bruttoresultat   41,5 69,2 74,4 146,6 221,3 
      
Marknadsföringskostnader  -9,6 -34,1 -18,7 -116,9 -182,9 
Övriga externa kostnader  -6,6 -10,9 -16,2 -22,6 -47,3 
Personalkostnader  -18,3 -26,9 -35,7 -53,1 -95,3 
Aktiverade utvecklingskostnader  - 4,2 - 7,2 7,2 
Avskrivningar   -1,9 -1,8 -3,7 -3,7 -7,9 
Nedskrivning av aktiverade 
utv.kostnader 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-11,6 

 
-11,6 

Övriga rörelseintäkter/-kostnader  -4,0 0,8 0,8 -0,4 -2,3 
Rörelsens kostnader  -40,4 -80,3 -73,6 -201,1 -340,0 
Rörelseresultat  1,1 -11,1 0,8 -54,5 -118,7 
      
Finansiella intäkter och kostnader  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 
Resultat före skatt  1,0 -11,2 0,7 -54,6 -119,0 
      
Skatt  0,0 -0,7 0,0 1,3 -3,0 
Årets resultat 
(hänförligt till moderbolagets 
aktieägare) 

1,0 -11,8 0,7 -53,3 -122,0 

        
Resultat per aktie          
Före utspädning (kronor)  0,03 -0,29 0,02 -1,30 -2,98 
Efter utspädning (kronor)  0,03 -0,29 0,02 -1,30 -2,98 
      
Bruttomarginal (procent)  57,8 52,3 57,4 49,8 53,7 
Rörelsemarginal (procent)  1,6 -8,4 0,6 -18,5 -28,8 

 
 
Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 

MKR  
Apr-Jun 

2020 
Apr-Jun 

2019 
Jan-Jun 

2020 
Jan-Jun 

2019 
Helår 
2019 

Årets resultat  1,0 -11,8 0,7 -53,3 -122,0 
      
Övrigt totalresultat       
Intäkter/kostnader redovisade 
direkt i eget kapital 

     

Valutakursdifferenser vid 

omräkning utländska verksamheter  -1,9 2,1 

 
 

0,1 

 
 

4,3 4,2 
Övrigt totalresultat för perioden  -1,9 2,1 0,1 4,3 4,2 
Summa totalresultat för perioden  -0,8 -9,7 0,8 -49,0 -117,8 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag 
MKR  2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 
Tillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar  87,4 86,8 87,0 
Materiella anläggningstillgångar  2,1 3,4 2,6 
Nyttjanderättstillgångar 9,3 8,0 4,9 
Uppskjutna skattefordringar 0,1 5,3 0,1 
Övriga långfristiga fordringar 1,1 0,0 1,1 
Summa anläggningstillgångar  100,0 103,5 95,8 
Kortfristiga fordringar  62,0 63,6 75,9 
Likvida medel   91,6 200,2 116,8 
Summa omsättningstillgångar  153,6 263,8 192,6 
Summa tillgångar  253,7 367,2 288,4 
    
Eget kapital och skulder                                                      
Eget kapital                                                   178,0 262,2 193,6 
Långfristiga leasingskulder 4,0 3,3 2,6 
Uppskjutna skatteskulder  1,0 1,0 1,0 
Summa långfristiga skulder  5,0 4,3 3,6 
Övriga kortfristiga skulder  70,7 100,8 91,2 
Summa kortfristiga skulder  70,7 100,8 91,2 
Summa eget kapital och skulder   253,7 367,2 288,4 

 

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag  

MKR  
Apr-Jun 

2020 
Apr-Jun 

2019 
Jan-Jun 

2020 
Jan-Jun 

2019 
Helår 
2019 

Den löpande verksamheten      
Resultat före skatt  1,0 -11,2 0,7 -54,6 -119,0 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  5,8 13,6 3,0 16,2 22,3 
Betald skatt  0,0 -0,2 -17,1 -0,8 -3,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten         
före förändringar av rörelsekapital  6,9 2,3 -13,5 -39,2 -100,3 
Förändringar i rörelsekapital  2,2 -11,9 8,4 -11,6 -28,7 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  9,1 -9,6 -5,1 -50,8 -129,0 
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar  -0,2 -4,3 -0,2 -7,4 -9,4 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -0,2 -4,3 -0,2 -7,4 -9,4 
      
Finansieringsverksamheten      
Amortering av lån -2,3 -1,4 -3,9 -3,0 -5,9 
Utbetald utdelning -16,4 - -16,4 - - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -18,7 -1,4 -20,2 -3,0 -5,9 
      
Förändring av likvida medel  -9,9 -15,4 -25,5 -61,2 -144,2 
Likvida medel vid periodens början  102,8 215,0 116,8 260,4 260,4 
Kursdifferenser likvida medel  -1,3 0,6 0,4 1,0 0,6 
Likvida medel vid periodens slut  91,6 200,2 91,6 200,2 116,8 
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Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 

MKR  
Apr-Jun 

2020 
Apr-Jun 

2019 
Jan-Jun 

2020 
Jan-Jun 

2019 
Helår 
2019 

Ingående balans  195,2 271,9 193,6 311,2 311,2 
Summa totalresultat för perioden  -0,8 -9,7 0,8 -49,0 -117,6 
Förmögenhetsförändringar 
exklusive transaktioner med bolagets ägare -0,8 -9,7 

 
0,8 

 
-49,0 -117,6 

 
Utbetald utdelning -16,4 - 

 
-16,4 

 
- - 

Eget kapital vid periodens slut 
(hänförligt till moderbolagets aktieägare) 178,0 262,2 

 
178,0 

 
262,2 193,6 

 

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 

MKR  
Jan-Jun 

2020 
Jan-Jun 

2019 
Helår 
2019 

Intäkter  6,7 12,6 23,6 
Rörelsens kostnader  -11,6 -20,3 -37,8 
Rörelseresultat  -4,9 -7,7 -14,2 
Finansiella poster  0,0 0,0 0,0 
Resultat före skatt  -4,9 -7,7 -14,2 
Skatt  - - - 
Periodens resultat och totalresultat -4,9 -7,7 -14,2 

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 
MKR  2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 
Tillgångar    
Materiella anläggningstillgångar  0,5 0,8 0,6 
Finansiella anläggningstillgångar  7,8 7,7 7,8 
Summa anläggningstillgångar  8,3 8,5 8,4 
Kortfristiga fordringar  112,2 277,5 259,0 
Likvida medel   75,9 152,0 86,0 
Summa omsättningstillgångar  188,1 429,4 345,0 
Summa tillgångar  196,3 438,0 353,4 
    
Eget kapital och skulder    
Bundet eget kapital  40,9 40,9 40,9 
Fritt eget kapital  106,2 134,0 127,5 
Summa eget kapital  147,1 174,9 168,4 
Övriga kortfristiga skulder  49,3 263,1 185,0 
Summa kortfristiga skulder  49,3 263,1 185,0 
Summa eget kapital och skulder   196,3 438,0 353,4 
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Kvartalsdata  
Koncernens 
resultaträkningar, MKR  

2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 

Intäkter  71,8 57,8 57,5 60,3 132,2 162,1 
Driftskostnader i 
spelverksamheten  

 
-30,3 

 
-24,9 

 
-20,5 

 
-22,6 

 
-63,0 

 
-84,7 

Bruttoresultat   41,5 32,9 37,1 37,7 69,2 77,4 
Marknadsföringskostnader  -9,6 -9,1 -28,8 -37,2 -34,1 -82,8 
Övriga externa kostnader  -6,6 -9,7 -13,7 -10,9 -10,9 -11,7 
Personalkostnader  -18,3 -17,4 -18,3 -23,9 -26,9 -26,3 
Aktiverade 
utvecklingskostnader  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4,2 

 
3,0 

Avskrivningar   -1,9 -1,8 -2,2 -2,0 -1,8 -1,8 
Nedskrivning av aktiv. 
utvecklingskostnader 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-11,6 

 
- 

Övriga rörelseintäkter/-
kostnader  

 
-4,0 

 
4,7 

 
-0,6 

 
-1,3 

 
0,8 

 
-1,2 

Rörelsens kostnader  -40,4 -33,2 -63,6 -75,3 -80,3 -120,8 
Rörelseresultat  1,1 -0,3 -26,6 -37,6 -11,1 -43,3 
Finansiella intäkter och 
kostnader  

 
-0,1 

 
0,0 

 
0,0 

 
-0,1 

 
-0,1 

 
-0,1 

Resultat före skatt  1,0 -0,4 -26,6 -37,7 -11,2 -43,4 
Skatt  0,0 0,0 -5,0 0,7 -0,7 1,9 
Periodens resultat  1,0 -0,4 -31,6 -37,0 -11,8 -41,5 

 
Koncernens 
balansräkningar, MKR  

2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 

Anläggningstillgångar  100,0 104,0 95,8 104,2 103,5 111,0 
Omsättningstillgångar 153,6 178,8 192,6 233,7 263,8 307,3 
Summa tillgångar   253,7 282,8 288,4 337,9 367,2 418,4 
Eget kapital 178,0 195,2 193,6 226,1 262,2 271,9 
Avsättning och långfristiga 
skulder  

 
5,0 

 
6,2 

 
3,6 

 
3,9 

 
4,3 

 
4,4 

Kortfristiga skulder  70,7 81,5 91,2 107,9 100,8 142,2 
Summa eget kapital och 
skulder   

253,7 282,8 288,4 337,9 367,2 418,4 

  
Koncernens kassaflödesanalyser,mkr 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  9,1 -14,1 -43,3 -34,9 -9,6 -41,1 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -0,2 0,0 0,1 -2,1 -4,3 -3,2 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -18,7 -1,5 -1,5 -1,4 -1,4 -1,6 
Summa kassaflöde  -9,9 -15,6 -44,6 -38,5 -15,4 -45,8 

 

Ninja Casino 
 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 
Spelintäkter (NGR), mkr 58,8 50,7 49,1 54,4 123,5 151,3 
Tillväxt mot fg kvartal 16% 3% -10% -56% -18% -28% 

 
Uppställningen ovan avser endast varumärket Ninja Casino. Spelintäker NGR avser Insatser-utbetalda vinster-utbetald bonus-avsättningar till global 
och lokal jackpot+utbetalningar från lokal jackpot. 
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NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 
bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9:e 
kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i 
årsredovisningen för 2019, sid 20-26.  
 
Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av 
delårsrapporten.  
 
Redovisat värde anses vara rimliga approximationer av verkligt värde för koncernens samtliga finansiella instrument, vilka i allt 
väsentligt består av kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder. 
 
 
NOT 2 - VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de 
förutsedda. Utfallen påverkas av utvecklingen för konkurrenter, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, nationella och 
gränsöverskridande lagar och regleringar, skatteregler, effektiviteten av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk utveckling, 
valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.  
 
För en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till sid 10-11 i årsredovisningen för 2019. Global Gamings 
styrelse och koncernledning har gjort en genomgång av hur dessa väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer har utvecklats sedan 
publiceringen av årsredovisningen för 2019 och bekräftar att det inte har skett några förändringar avseende koncernens och 
moderbolagets exponering för väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer jämfört med vad som anges på sid 10-11 i årsredovisningen 
för 2019. 
 
 
NOT 3 – INTÄKTERNAS FÖRDELNING 

MKR Apr-Jun 
2020 

Apr-Jun 
2019 

Jan-Jun 
2020 

Jan-Jun 
2019 

Helår 
2019 

Nettoomsättning:      
Egen spelverksamhet 64,6 123,5 125,4 274,8 378,3 

Egna varumärken på annans plattform 7,2 8,7 
 

14,3 
 

19,5 33,9 
 71,8 132,2 129,7 294,3 412,1 
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