
    

 

 	LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. 
Mobilspelsbolaget LeoVegas har idag en ledande position inom mobilcasino, sport och live casino. 
Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas har fått stor 
uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. LeoVegas operativa 
verksamhet är baserad på Malta, medan den tekniska utvecklingen sker i Sverige. Moderbolaget 
LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt 
företag som utvecklar relaterad teknik. Huvudkontoret ligger i Stockholm. LeoVegas AB är noterat 
på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com . 
 

LeoVegas AB   •   Luntmakargatan 18   •   111 37 Stockholm   •   Huvudkontor: Stockholm   •   Organisationsnummer: 556830–4033 
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Kvartalsrapport januari-mars 2018  Q1 

Stark start på det nya året   
Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2018* 

• Intäkterna ökade med 76 procent till 77,4 MEUR (43,9). Den organiska tillväxten var 40 procent. Organisk till-
växt exklusive marknader som stängts ner under 2017 var 61 procent.  

• Spelintäkter brutto (GGR) från sportspel var 6,5 procent och livecasino 15,3 procent av total GGR.  

• Spelintäkter netto (NGR) från Royal Panda och Rocket X† var 14,2 procent respektive 5,2 procent av total NGR.  

• Spelintäkter netto (NGR) från reglerade marknader var 35,4 procent (18,3).  

• Antalet deponerande kunder uppgick till 302 014 (172 338), en ökning med 75 procent. Antalet nya depone-
rande kunder uppgick till 146 063 (75 017), en ökning med 95 procent. Antalet återkommande deponerande 
kunder uppgick 155 951 (97 321), en ökning med 60 procent.  

• EBITDA uppgick till 9,5 MEUR (6,0), motsvarande en EBITDA marginal om 12,3 procent (13,7).  

• Justerad‡ EBITDA uppgick till 9,0 MEUR (6,2), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 11,6 procent (14,0). 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,8 MEUR (5,5).  

• Justerad EBIT uppgick till 7,9 MEUR (5,7) motsvarande en justerad EBIT marginal om 10,2 procent (12,9).  

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 EUR (0,05). 

• Justerat resultat per aktie uppgick till 0,07 EUR (0,05). 
 

     
Händelser under kvartalet  

• LeoVegas förvärvade 51 procent av aktierna i bolaget bakom streamingnätverket CasinoGrounds.com för 30 
MSEK (3,1 MEUR) med en maximal tilläggsköpeskilling om 15 MSEK (1,5 MEUR). LeoVegas slutförde förvärvet 1 
januari 2018. Se sidan 11 för ytterligare information. 

• LeoVegas förvärvade tillgångar för 65 MGBP (73,6 MEUR) från bolaget Intellectual Property & Software Limited 
och relaterade tillgångar från ytterligare två bolag som driver flera varumärken däribland 21.co.uk, slotboss.com, 
Bet UK och UK Casino vilka gemensamt benämns ”Rocket X”. LeoVegas slutförde förvärvet 1 mars 2018. Se sidan 
10 för ytterligare information. 

• LeoVegas förvärvade World of Sportsbetting för 2,6 MEUR som innehar en sportsbettinglicens och en casinoli-
cens i delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland samt en godkänd ansökan för en sportsbettinglicens genom del-
staten Hessen.  

• LeoVegas genomförde listbyte till Nasdaq Stockholm den 5 februari. 

• LeoVegas uppdaterar avskrivningstakten för immateriella tillgångar relaterade till förvärv av kunddatabaser i 
Royal Panda. Avskrivningstakten för kundrelationer i Royal Panda ändras för att harmonieras med resterande 
förvärv och för att bättre spegla nyttjandeperioden. 

• LeoVegas har gjort en avsättning om 0,5 MEUR för vitesföreläggande från spelmyndigheten i Storbritannien 
(UKGC) rörande misstänkte fall av marknadsföringsöverträdelser under 2016. Se sidan 9 för mer information.  

Händelser efter kvartalets slut 
• Nya finansiella mål för helåret 2020 presenterades den 19 april. Målet är att uppnå minst 600 MEUR i intäkter 

och en EBITDA på minst 100 MEUR. Se sidan 9 för ytterligare information. 
• Spelintäkter, netto (NGR) uppgick till 29,3 MEUR (16,5) i april motsvarande en tillväxttakt på 77 procent.  
• I Norge presenterades nytt lagförslag som ämnar att förhindra dess invånare att kunna nå utländska spelsajter. 

Ännu finns det inga detaljer kring förslaget. Koncernens intäkter från Norge var 4,6 procent under mars månad.  

• LeoVegas årsredovisning för 2017 är publicerad på www.leovegasgroup.com 

  
                                                             
 
* Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten. 
† Rocket X konsoliderades från och med 1 mars 2018 och Royal Panda från och med 1 november 2017.  
‡ Justerade poster räknar bort jämförelsestörande poster relaterade till förvärv, listning, försäljning av tillgångar samt ej kassaflö-
despåverkande poster rörande förvärven, för en fullständig definition se sidan 24. 
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Kvartalsrapport januari-mars 2018  Q1 

Vd-ord  
”Ännu ett rekordkvartal med ökad transparens, förvärv som presterar enligt 
plan samt nya och tydliga finansiella mål” 

     

 
 
Högt tempo in i det nya året 
Året rivstartade med förvärvet av Rocket X, som har ett 
starkt fäste i Storbritannien med en lokal multi-
brandstrategi och marknadens mest effektiva kund-
anskaffning. Följt av förvärvet av spellicenser i Tysk-
land, som bland annat innebär bättre, lokala, betalnings-
lösningar och att vi kan marknadsföra sportsbetting i 
hela Tyskland. 
 
Under hösten 2017 sa vi att vi hade som mål att byta till 
Nasdaqs huvudlista och i början på februari ringde vi 
återigen i börsklockan. Första dag för handel på Nas-
daq Stockholm var den 5 februari 2018 där vi gick di-
rekt in på Large Cap. 
  
Vi fortsätter att jobba hårt och accelererar in i 2018 på 
det momentum vi byggt upp under förra året. 
 
Första kvartalet 
Under första kvartalet uppgick intäkterna till 77,4 MEUR 
(43,9), vilket motsvarade en ökning med 76 procent. 
Den organiska tillväxten var 40 procent. Organisk 
tillväxt exklusive marknader som stängts ner under 2017 
var 61 procent. EBITDA resultatet, justerat för 
jämförelsestörande poster, uppgick till 9,0 MEUR (6,2), 
motsvarande en justerad EBITDA marginal om 11,6 
procent (14,0).  
 
Nyckeltal och transparens 
Transparens är viktigt för LeoVegas. Vi väljer därför att 
dela med oss av fler nyckeltal för att öka transparensen 
och förståelsen för oss som koncern.  
 
Vi väljer nu att för första gången särredovisa våra intäk-
ter för sportboken och Live Casino. Sport står för 6,5 
procent av total gross gaming revenue (GGR) och Live 
Casino för 15,3 procent. Vi visar nyckeltalen baserat på 
GGR på grund av uträkningar av bonus men siffran är 
nästintill identisk med net gaming revenue (NGR).  
 
Vi väljer också att särredovisa LeoVentures. LeoVentu-
res har idag en justerad EBITDA om -0,3 MEUR, vilket 
förklaras av att flera av bolagen är i investeringsfas. 
 
 
 
 
 

 
LeoSafePlay 
Ansvarsfullt spelande är en av LeoVegas grundstenar 
sedan starten 2011. Under det senaste året har LeoVe-
gas gjort en samlad satsning inom området ansvarsfullt 
spelande vilket har resulterat i mer personal, förbätt-
rade verktyg som bland annat baseras på machine le-
arning och lansering av sajten www.LeoSafePlay.com. 
LeoSafePlay är en portal dedikerad för att identifiera 
och hantera osunt spelbeteende.  
 
LeoSafePlay erbjuder bland annat självskattningstest, 
information för anhöriga samt ett gratis verktyg (Gam-
Ban) för att blockera ens tillgång till samtliga spelsiter.  
 
Med kommande regleringar i Europa, bland annat i Sve-
rige, kommer en rad regelverk kring ansvarsfullt spe-
lande och vi på LeoVegas omfamnar dessa som en vik-
tig del i ett hållbart spelande, men även som ett hållbart 
och långsiktigt företagande. Att spelbolagen tar sitt an-
svar och arbetar med ansvarsfullt spelande är bra för 
branschen som helhet och LeoVegas har en uttalad am-
bition och strategi att ligga i framkant. Ett bevis på 
detta är lanseringen av en ny självexkludering i UK un-
der våren, där kunderna nu automatiskt blir exklude-
rade på alla våra varumärken när de exkluderar sig från 
ett av dem. Senare under året kommer vi att ha möjlig-
het att anpassa erbjudanden och bonusar baserat på 
kundens risknivå. 
 
Förvärven 
Rocket X 
Integrationsarbetet går framåt på ett mycket tillfreds-
ställande sätt. Vi har snabbt börjat arbeta tillsammans i 
en rad frågor och hittar synergier kring kunskapsutbyte 
och arbetssätt.  
 
I samband med att affären slutfördes lades Rocket X 
över på samma spellicens som LeoVegas. Det var ett 
omfattande arbete och redan där fick vi ett kvitto på 
att vi arbetar väldigt bra och effektivt tillsammans mel-
lan teamen. Jag tror att det är därför som det känns 
som att Rocket X varit en del av koncernen under en 
längre tid än bara några månader. 
 
I kvartalet bidrog Rocket X endast med intäkter för en 
månad. I det första kvartalet innebar det 4,0 MEUR i in-
täkter och en EBITDA på 0,9 MEUR vilket ger en 
EBITDA-marginal om 22,5 procent.  
 
Royal Panda 
Även arbetet med Royal Panda utvecklas väl och enligt 
plan. Perioden för tilläggsköpeskillingen går ut i decem-
ber 2018 och vi ser en stor vilja till samarbete och inter-
aktion mellan de olika teamen.  
 
I detta kvartal är Royal Panda fullt konsoliderat och bi-
drog med intäkter om 10,9 MEUR och en EBITDA-
marginal om 7,8 procent. Anledningen till den låga mar-
ginalen hos Royal Panda är betydande marknadsfö-
ringskostnader i februari och mars, vilket även drivit 
stora ökningar i antalet nya deponerande kunder och 
NGR.   
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Företagskultur och kickoff 
LeoVegas företagskultur är en stor anledning till att vi 
idag är Sveriges ledande GameTech bolag. Det är där-
för av yttersta vikt att dela kulturen inom koncernen. Vi 
är ödmjuka inför att förvärv kräver resurser, tid och en-
gagemang. Därför investerade vi ytterligare i vår före-
tagskultur och samlade hela koncernen på över 700 
personer för en kickoff. Det blev extremt lyckat och 
överträffade våra högt ställda förväntningar och vi ser 
redan positiva effekter utav detta. 
 
Marknader 
Sverige 
Sverige hade ytterligare ett rekordkvartal sett till nya 
och återkommande kunder. Det visar på att vi har en 
stark och lojal kundbas i en av våra kärnmarknader. Det 
vi dock kan se är att värdet per kund minskat något, vil-
ket delvis förklaras av en högre andel sportkunder samt 
en ogynnsam spelmarginal i casinot. 
 
Norge 
Norge har historiskt och periodvis blockerat betalnings-
lösningar som är knutna till spelsajter. Nu ligger även 
ett förslag om att införa ytterligare hinder till att kunna 
använda spelsajter. Ännu finns det inga detaljer när och 
hur detta skulle införas. Norge har idag inget lokalt 
licenssystem och istället för förbud hoppas jag att 
Norge rör sig mot en lokal reglering likt den utveckl-
ingen vi ser i Sverige. Koncernens intäkter från Norge 
var 4,6 procent under mars månad. Oavsett utgång på-
verkar utvecklingen i Norge inte LeoVegas finansiella 
mål. LeoVegas har länge varit väldigt tydliga med att 
välkomna reglering av spelmarknader och koncernens 
strategi är att expandera i reglerade marknader och 
marknader som utvecklas mot reglering.  
 
Italien 
För cirka ett år sedan förvärvade vi Winga.it och en 
spellicens för den italienska marknaden. Under hösten 
förra året bytte vi ut varumärket Winga till LeoVegas. 
Nästa steg i vår expansion för LeoVegas är att migrera 
den tekniska plattformen i Italien till vår egna plattform 
Rhino. Detta kommer ske under andra kvartalet och vi 
kan då fullt ut erbjuda vår prisbelönta och mobila spel-
upplevelse. Detta i kombination med att vi stärkt upp 
det kommersiella teamet i Milano ger oss mycket bra 
förutsättningar att satsa ordentligt i Italien.  
 
Kanada  
Kanada är en väldigt intressant marknad som växer 
starkt för LeoVegas. Vi har under kvartalet börjat an-
vända oss av vår ambassadör, hockeylegenden Mats 
Sundin i marknadskommunikationen.  
 
Storbritannien 
Efter våra förvärv är Storbritannien vår största marknad 
sett till intäkter och stod för 25,6 procent av NGR i 
detta kvartal. Effektiviteten på vår marknadsföring i 
Storbritannien har i detta kvartal också varit den bästa 
någonsin. 
 
LeoVegas har höga ambitioner inom regelefterlevnad 
och vi har löpande förbättrat våra rutiner och processer 

Vi har under en tid fört diskussioner med UK Gambling 
Commission, UKGC, angående misstänkta fall av över-
trädelser mot det brittiska spelregelverket. En klar ma-
joritet av fallen är hänförligt till externa samarbetspart-
ners (affiliates) marknadsföring. Vår bedömning är att 
UKGC kommer att utfärda böter för dessa överträdelser 
och vi har gjort en avsättning för det totala beloppet. 
 
Vi har även förbättrat våra rutiner vilket har lett till att 
vi stängt av affiliates som inte följer regelverket. Det 
gör att jag känner en stor trygghet i det arbete vi gör, 
både på kort och lång sikt, men också inför fortsatt ex-
pansion in i nya reglerade marknader. Det är bra att 
UKGC ställer ökade krav på oss i spelbranschen. Det är 
en fördel för seriösa aktörer som både har viljan och 
ambitionen att verka i en reglerad marknad. 
 
Nya finansiella mål inför 2020 
Under 2015 satte vi målet att nå 300 MEUR i intäkter 
2018. Det nya intäktsmålet innebär en fördubbling till 
600 MEUR år 2020 och inkluderar inte eventuella större 
förvärv. Samtidigt siktar vi på minst 100 MEUR i 
EBITDA, vilket implicerar en justerad vinst per aktie om 
minst 8 SEK år 2020.  
 
De nya målen bekräftar vårt fortsatta fokus på stark till-
växt i kombination med en sund syn på lönsamhet. Må-
len skapar transparens med vart vi är på väg, både in-
ternt och externt.  
 
LeoVegas långsiktiga utdelningspolicy kvarstår som är 
att dela ut 50% av vinsten och förslaget till bolagstäm-
man 29 maj är att dela ut 1,20 SEK per aktie. 
 
Kommentar om det andra kvartalet 
April har börjat starkt med spelintäkter, netto (NGR) på 
29,3 MEUR (16,5), motsvarande en tillväxttakt på 77 
procent. Marknadsföring i relation till intäkter för 
koncernen i det andra kvartalet 2018 kommer vara 
högre än genomsnittet för 2017, som var 42,3 procent. 
På grund av marknadsmöjligheterna kring fotbolls VM, 
är den totala mängden marknadsföring svårare än 
vanligt att förutse i förväg. LeoVegas kommer att agera 
opportunistiskt med marknadsföring på de möjligheter 
som vi ser.   
 
Jag ser framemot det andra kvartalet där Rocket X 
kommer ingå fullt ut samt den härliga sport-sommaren 
2018 som drar igång på allvar med fotbolls-VM i juni 
följt av tennisen i Båstad där vi är huvudpartner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustaf Hagman, Vd/koncernchef och medgrundare  
LeoVegas AB, Stockholm 2 maj 2018 
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Nyckeltal 
För mer KPIer och kommentarer se tillhörande presentationsfil på LeoVegasgroup.com. För definitioner se sidan 24.  
 
Nya deponerande kunder (NDCs) per plattform/varumärke 

 
Under kvartalet nådde NDCer ett nytt rekord, vilket var 
drivet av förvärven samt att varumärket LeoVegas hade 
sitt näst starkaste kvartal någonsin för nya depone-
rande kunder.  
 
 
Spelintäkter netto (NGR) per plattform/varumärke Q1 2018 

 
Varumärket LeoVegas stod för 81 procent av koncer-
nens NGR i kvartalet. Rocket X konsoliderade från och 
med 1 mars 2018.  
 
 
Spelmarginal och behållningsgrad 
 

 
Relationen mellan NGR och deponeringar (behållnings-
grad) har ökat i kvartalet till 30,8 procent. Konsolide-
ringen av Royal Panda och Rocket X bidrog till ök-
ningen med 2,0 procentenheter då behållningsgraden 
för varumärket LeoVegas uppgick till 28,8 procent, vil-
ket är det näst lägsta på fyra år. En faktor som histo-
riskt haft en stark påverkan på behållningsgraden är 
spelmarginalen. Spelmarginalen i det första kvartalet 
uppgick till 3,62 procent, vilket är lägre än de senaste 
tre kvartalen.  

Återkommande deponerande kunder (RDCs) per plattform 

 
Kvartalets RDCer nådde ett nytt rekord där Rocket X 
och Royal Panda har bidragit starkt till ökningen, men 
även varumärket LeoVegas. LeoVegas hade ett av sina 
starkaste kvartal någonsin med 7 procent tillväxt av 
RDCs jämfört med föregående kvartal.  
 
Spelintäkter brutto (GGR) per produkt Q1 2018 

  
Sportboken bidrog med 7 procent av GGR och Live Ca-
sino med 15 procent. Live Casino erbjuds på samtliga 
varumärken i koncernen. Sportbok erbjuds inte hos 
Rocket X.  
 
Justerad EBITDA marginal och marknadsföringskostnader i 
relation till intäkter  

 
 
LeoVegas EBITDA marginal är till stor del en funktion 
av marknadsföringskostnaderna under en given period. 
När marknadsföring som procent av intäkterna är högre 
(t.ex. Q2 16), minskar EBITDA marginalen, och när de är 
lägre (t.ex. Q3 16-Q4 16) ökar EBITDA marginalen. Leo-
Vegas har historiskt sett haft en högre relation mellan 
marknadsföringskostnader och intäkter än andra aktö-
rer i branschen. Avkastningen på investerad marknads-
föring har varit hög, vilket motiverar ett fortsatt fokus 
på att investera för tillväxt. 
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Koncernens utveckling Q1  
Intäkter, deponeringar och NGR 
Under det första kvartalet uppgick intäkterna till 77,4 MEUR (43,9), vilket motsvarade en ökning med 76 procent. Royal 
Panda bidrog under kvartalet med 10,9 MEUR. Rocket X konsolideras 1 mars och bidrog med 4,0 MEUR. Den organiska 
tillväxten var 40 procent. Om marknader som stängts av under 2017 (Australien, Tjeckien, Slovakien) samt om förvärv 
(Winga, Royal Panda, CasinoGrounds, Rocket X) exkluderas, hade tillväxten uppgått till 61 procent jämfört med samma 
period föregående år.  
 
Deponeringar uppgick till 248,6 MEUR (149,6) i kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 66 procent. Den sekventiella 
tillväxttakten mot föregående kvartal uppgick till 11 procent. Exkluderat förvärven av Royal Panda och Rocket X ökade 
deponeringar med 43 procent. Deponeringar från mobila enheter utgjorde 69 procent (67) av totalen.  
 
Ökning av deponeringar i absoluta tal, exklusive förvärven, var störst i Danmark, nära följt av Sverige och Storbritannien. 
Dessa tre marknader stod gemensamt för 56 procent av den organiska tillväxten jämfört med samma period föregående 
år. Inklusive förvärven stod Storbritannien för den absolut största delen av ökningen i deponeringar på 38 procent. 
Övriga världen minskade med 1 procent jämfört med samma period föregående år, vilket beror på att Australien inte 
längre är en del av koncernens deponeringar, samtidigt som Kanada vuxit starkt under året.  
 
Spelomsättning, netto (NGR) växte sekventiellt med 13 procent från det fjärde till det första kvartalet, vilket är något 
högre takt än för deponeringar. Detta förklaras primärt av att förvärven som konsoliderats har högre behållningsgrad. 
Exkluderat förvärven utvecklade sig NGR något långsammare än deponeringar.  
 

Resultat  
Bruttovinsten ökade med 64 procent i jämförelse med samma kvartal föregående år och uppgick till 55,7 MEUR (34,0), 
motsvarade en bruttomarginal om 72,0 procent (77,4). Den lägre marginalen drevs i huvudsak av högre spelskatter då 
koncernens andel av reglerade intäkter fortsätter att öka. Spelskatter i kvartalet var 9,1 procent av intäkterna (4,7) och 
kostnad för sålda tjänster var 18,9 procent av intäkter (17,9).  
 
Marknadsföringskostnader under kvartalet uppgick till 30,2 MEUR (18,8), vilket är den högsta nivån i absoluta tal i 
LeoVegas historia. Marknadsföring i relation till intäkter var 39,0 procent, vilket är en minskning från det fjärde kvartalet 
som uppgick till 43,4 procent. Exklusive förvärven var marknadsföring i relation till intäkterna 37,1 procent. Detta är i linje 
med vad som rapporterades vid föregående kvartalsrapport där förväntan var att marknadsföring i relation till intäkter i 
det första kvartalet skulle bli lägre än genomsnittet för 2017. Nivån är högre än genomsnittet i branschen då LeoVegas 
återinvesterar en större del av sina intäkter i marknadsföring för att driva tillväxt. Möjligheterna att göra betydande 
marknadsföringsinvesteringar kommer att variera över tid vilket 
innebär att lönsamheten kan komma att vara volatil mellan kvartalen. 
Anskaffningskostnaden i genomsnitt för en ny deponerande kund 
minskade jämfört med det fjärde kvartalet vilket gör att det första 
kvartalet hade den lägsta kundanskaffningskostnaden av de senaste 
fem kvartalen. Förvärven påverkade sammantaget inte snittkostnaden 
nämnvärt då Royal Panda hade en snittkostnad som var något högre 
än genomsnittet och Rocket X (som konsoliderades 1 mars) var 
relativt långt under genomsnittet. Det första kvartalet var det 
starkaste kvartalet någonsin för nya deponerande kunder (NDCs).  
 
Kostnaderna för personal i relation till intäkterna var på en nivå som 
ligger något under genomsnittet för 2017. Personalkostnader i relation 
till intäkter i det första kvartalet var 11,1 procent (13,5).  
 
Övriga rörelsekostnader uppgick till 12,9 procent av intäkterna (9,3). I 
det första kvartalet var det primärt två poster som bidrog till 
ökningen. Rörelser i valutakurser mot euron ökade kostnaderna med 
0,4 MEUR. LeoVegas hade även en kick-off tillsammans med de 
nyligen förvärvade bolagen, vilket medförde en ökad kostnad på 1,4 
MEUR. Justerat för jämförelsestörande poster hänförliga till arbete 
med listbyte till Nasdaq Stockholm, rådgivning vid förvärv samt 
avsättningen för vitesföreläggandet i Storbritannien uppgår övriga 
rörelsekostnader till 11,7 procent av intäkterna (9,0). Övriga 
rörelsekostnader justerat för jämförelsestörande poster, 
valutarörelsen och kick-offen uppgår till 9,3 procent av intäkterna.      
 
I övriga intäkter/kostnader ingår 1,5 MEUR intäkter från försäljning av 
TV-sändningsrättigheter i Italien i koncernbolaget Winga.  
  
EBITDA i det första kvartalet uppgick till 9,5 MEUR (6,0), 
motsvarande en EBITDA marginal uppgående till 12,3 procent (13,7).  
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Justerad EBITDA uppgick till 9,0 MEUR (6,2), motsvarande en 
justerad EBITDA marginal om 11,6 procent (14,0). Justerad EBITDA 
per plattform/varumärke presenteras i grafen till höger. Justerad 
EBITDA speglar närmare koncernens underliggande vinstförmåga 
då jämförelsestörande poster relaterade till förvärv, listning, 
avsättning för vitesföreläggandet i Storbritannien samt vinsten 
relaterad till försäljning av tillgången i Italien är exkluderade.  
 
Justerad EBITDA för varumärket LeoVegas uppgick till 7,6 MEUR 
med en marginal om 12,2 procent. Den justerade EBITDA 
marginalen för varumärket LeoVegas är marginellt högre än för 
koncernen som helhet. EBITDA för varumärket Royal Panda 
uppgick till 0,8 MEUR med en marginal om 7,8 procent. 
Anledningen till den låga marginalen i Royal Panda förklaras av 
betydande marknadsföringskostnader i februari och mars, vilket 
även drivit stora ökningar i antalet nya deponerande kunder (NDCs) 
i främst Storbritannien. Rocket X-varumärken bidrog med 0,9 MEUR 
i EBITDA för mars månad, vilket representerar en EBITDA marginal 
om 22,1 procent. LeoVentures hade en EBITDA om -0,3 MEUR då 
flera av bolagen i LeoVentures är i investeringsfaser. 
 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,8 MEUR (5,5), motsvarande 
en EBIT-marginal om 4,9 procent (12,6).  
 
Justerad EBIT uppgick till 7,9 MEUR (5,7), motsvarande en justerad 
EBIT marginal om 10,2 procent (12,9). Justerad EBIT speglar 
närmare koncernens underliggande vinstförmåga då 
jämförelsestörande poster relaterade till förvärv, listning, avsättning 
för vitesföreläggandet i Storbritannien, vinst relaterad till försäljning 
av tillgången i Italien samt avskrivningar av förvärvade immateriella 
tillgångar är exkluderade.  
 
Koncernens avskrivningar exkluderat förvärvsrelaterade 
avskrivningar uppgick till 1,1 MEUR. Avskrivningar relaterade till 
förvärvade immateriella tillgångar uppgick till 4,6 MEUR. För mer 
detaljerad information om avskrivningarna av förvärvade 
immateriella tillgångar se pressrelease från 13 april, 2018. Mer 
information finns även i de preliminära förvärvsanalyserna på sidor 
10-11.  
 
Finansiella kostnader i det första kvartalet har ökat mot tidigare 
kvartal. Ökningen är hänförlig till bankfaciliteten som togs upp i 
samband med förvärven av Royal Panda och Rocket X. Under fjärde 
kvartalet nyttjades 20 MEUR av lånefaciliteten och under första 
kvartalet nyttjades ytterligare 65 MEUR av faciliteten som uppgår 
till 100 MEUR totalt. I det första kvartalet uppgick finansiella 
kostnader relaterade till bankfaciliteten till 0,3 MEUR.  
 
I köpet av Royal Panda ingår en tilläggsköpeskilling (villkorad 
köpeskilling) som maximalt kan uppgå till 60,0 MEUR. LeoVegas 
har gjort bedömningen att det är sannolikt att en del av 
tilläggsköpeskillingen kommer betalas ut. Det uppskattade utfallet 
beräknas uppgå till 42,0 MEUR (odiskonterat). Vid köpet av 
CasinoGrounds ingår det även en tilläggsköpeskilling, vilken 
maximalt kan uppgå till 15 MSEK (1,5 MEUR). Bedömningen är att 
maximal tilläggsköpeskilling kommer utgå. Under kvartalet har det 
uppstått en resultateffekt av verkligt värde diskonteringen för dessa 
avsättningar om totalt 1,6 MEUR, vilket belastar periodens resultat 
som en finansiell kostnad. Tilläggsköpeskillingen för Royal Panda 
regleras per 1 december 2018. CasinoGrounds tilläggsköpeskilling 
regleras per 31 augusti 2018.  
 
Skattekostnaden i kvartalet uppgick till 0,1 MEUR (0,4).  
 
Kvartalets nettoresultat uppgick till 1,7 MEUR (5,1), vilket motsvarar 
en nettomarginal om 2,2 procent (11,7). Resultat per aktie uppgick 
till 0,02 EUR (0,05) före utspädning och efter utspädning till 0,01 EUR (0,05).  
 
Justerad vinst per aktie uppgick till 0,07 (0,05). Justerade vinst per aktie speglar koncernens underliggande 
vinstförmåga då jämförelsestörande poster relaterade till förvärv, listning, avsättning för vitesföreläggandet i 
Storbritannien, vinst vid försäljning av tillgång i Italien samt avskrivningar för förvärvade immateriella tillgångar 
exkluderas. Diskonteringseffekten på tilläggsköpeskillingar är även exkluderat då detta ej är kassaflödespåverkande.  
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Balansräkning och finansiering  
Vid utgången av mars 2018 uppgick koncernens eget kapital till 64,8 
MEUR (56,0), motsvarande 0,6 EUR per aktie. Från och med 1 januari 
2018 innehar LeoVegas koncernen ett innehav utan bestämmande 
inflytande, uppgående till 4,7 MEUR (0) av det egna kapitalet. Innehav 
utan bestämmande inflytande är hänförligt till CasinoGrounds där 51 
procent av aktierna förvärvades.   
 
Koncernens finansiella ställning är stark. LeoVegas har tagit upp ett 
räntebärande banklån om 85 MEUR och har möjlighet att utnyttja upp 
till 100 MEUR i den rådande lånefaciliteten. Soliditeten uppgick till 24 
procent (62). Den totala balansomslutningen uppgick vid kvartalets 
slut till 267,4 MEUR (90,5).  
 
Koncernen har immateriella tillgångar uppgående till ett värde om 
12,4 MEUR vid kvartalets slut (7,1). Immateriella tillgångar hänförliga 
till identifierade övervärden från förvärv uppgick till 72,0 MEUR (1,8). 
Ökningen förklaras primärt av förvärven Royal Panda och Rocket X. 
Goodwill relaterade till samtliga förvärv uppgick till 101,8 MEUR (4,7). 
Förvärvet av Rocket X är en inkråmsöverlåtelse, varmed inga aktier 
övertogs. Övriga förvärv avser förvärv av aktier. LeoVegas innehav i 
CasinoGrounds uppgår till 51 procent av aktierna, varmed innehav 
utan bestämmande inflytande presenteras i koncernens balansräkning 
och resultaträkning. 
 
I koncernens balansräkning finns deponeringar (insättningar) från 
kunder upptagna. Kundsaldot uppgick vid utgången av det första 
kvartalet till 10,7 MEUR (4,6).  
 
Likvida medel uppgick till 44,4 MEUR (64,0). Likvida medel 
exkluderat för kundsaldo, uppgick till 33,7 MEUR (59,5).  
 
Flera poster inom kortfristiga skulder har ökat väsentligt under året 
vilket beror på konsolideringen av förvärven samt den underliggande 
tillväxten.  

Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick 
till 11,8 MEUR (5,9). Ökningen förklaras primärt av justering för ökade 
avskrivningar relaterat till förvärvade immateriella tillgångar, vilka ej är 
kassflödespåverkande poster.   
 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,0 MEUR 
(0,1). Investeringarna bestod i huvudsak av inventarier och utrustning 
till nya kontorslokaler i Stockholm och Västerås. Investeringar i 
immateriella tillgångar uppgick till 2,8 MEUR (0,8). 1,85 MEUR 
utgjordes av förvärvade immateriella tillgångar och resterande 
balanserade utvecklingskostnader. Ökningen i kassaflödet från 
investeringsverksamheten är primärt relaterat till förvärvet av Rocket X 
samt CasinoGrounds och World of Sportsbetting. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten har även påverkats positivt med 1,5 MEUR, 
vilket avser försäljningen av tillgången i Italien för TV-
sändningsrättigheter. Totalt genererade investeringsverksamheten ett 
utflöde om 84,4 MEUR. I kassaflödet från finansieringsverksamheten 
utnyttjade koncernen ytterligare 65 MEUR av lånefaciliteterna.  
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Övrig information 
Framtidsutsikter och finansiella mål§  
Mot bakgrund av en stark organisk tillväxt, och ett flertal förvärv som bidragit till framgången som tillväxtbolag, har 
styrelsen i LeoVegas antagit nya finansiella mål för koncernen. Dessa offentliggjordes den 19 april och presenteras 
nedan:  
 
Tillväxt och intäkter: 

• LeoVegas har som mål att uppnå minst 600 MEUR i intäkter år 2020. 
 
Vinst: 

• LeoVegas har som mål att uppnå minst 100 MEUR i EBITDA år 2020. 
 
De långsiktiga målen som antogs i slutet av 2015 har inte förändrats och består av:  

• Långsiktig organisk tillväxt överstigande onlinespelsmarknadens 

• Långsiktig EBITDA marginal om minst 15 procent, med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras 
på reglerade marknader där spelskatt utgår  

• Att dela ut minst 50 procent av vinsten 
 
Företaget ser en fortsatt stark efterfrågan på speltjänster och bedömer möjligheterna till fortsatt expansion på nya 
marknader som mycket goda. Externa marknadsprognoser bedömer att spel i mobilen kommer att fortsätta växa 
snabbare än den traditionella spelmarknaden. Mobilpenetrationen och användandet av smarta telefoner fortsätter att 
öka i världen och mobilen används i allt större utsträckning till att ta del av nöje och spel. LeoVegas kommer att fortsätta 
investera i tillväxt och bedömer tillväxtpotentialen från bolagets huvudmarknader som mycket god. 

Moderbolaget  
LeoVegas AB (publ), koncernens moderbolag, investerar i företag som erbjuder spel via mobilen, surfplattor och datorer 
samt företag som utvecklar relaterad teknik. Speltjänsterna erbjuds till slutkonsumenten genom dotterbolag. 
Moderbolaget bedriver inte någon spelverksamhet.  
 
Under första kvartalet 2018 uppgick intäkterna till 0,6 MEUR (0,1) och resultat efter skatt till -0,6 MEUR (-0,3). Likvida 
medel uppgick till 0,7 MEUR (15,4). Utdelning till moderbolagets aktieägare om 10,2 MEUR har skett under det andra 
kvartalet 2017 vilket förklarar minskningen av likvida medel.  
 
UK Gambling Commission har indikerat om ett vitesföreläggande mot LeoVegas 
LeoVegas har under en tid fört diskussioner med UK Gambling Commission, UKGC, angående misstänkta fall av överträ-
delser mot det brittiska spelregelverket. Som ett resultat av detta har UKGC meddelat att LeoVegas kommer påföras 
böter om 612 912 GBP (cirka 700 000 EUR). En klar majoritet av detta är hänförlig till externa samarbetspartners (affilia-
tes) marknadsföring. En avsättning för detta om 160 KEUR gjordes under fjärde kvartalet och ytterligare 540 KEUR av-
sattes under första kvartalet. UKGC vitesförläggande baseras på följande händelser:   
 
Missledande marknadsföring gjord av externa samarbetspartners (affiliates) 
UKCG har under senare tid skärpt kraven på spelbolagens kontroll av sina affiliates. LeoVegas har också anpassat sina 
rutiner efter de nya kraven. LeoVegas har kontinuerligt stängt av ett flertal affiliates samt ökat sina krav på sina samar-
betspartners. Detta är ett arbete som skett löpande dock har det stegrats senaste tiden för att harmonisera med UKGC 
ökade krav. LeoVegas följer idag regelverket.  
 
Återbetalning och marknadsföring mot kunder som begärt att bli avstängda 
På grund av ett internt systemfel marknadsförde sig LeoVegas till kunder som begärt att få sina konton stängda. Detta 
inträffade 2016 och felet rättades till när det upptäcktes. UKGC anser också att LeoVegas har brutit mot regelverket ge-
nom att inte betala ut insatta medel till ett antal brittiska spelare som begärt att bli avstängda. LeoVegas har i kontakten 
med UKGC meddelat att flertalet av dessa spelares medel uppgick till högst 1 pund och att bolaget inte återbetalar så 
små belopp. LeoVegas accepterar dock UKGCs beslut angående vitesföreläggandet.  
  

                                                             
 
§ LeoVegas finansiella mål som anges ovan grundas på ett antal antaganden om den verksamhetsmiljö som koncernen är verksamt i. Detta kan över 
tid kan variera varmed utfall kan avvika väsentligt från dessa antaganden. Utfall kan därmed komma att bli sämre än vad LeoVegas initialt bedömde 
när de finansiella målen antogs. Som en följd därav omfattas LeoVegas förmåga att uppnå de finansiella målen av osäkerheter och eventualiteter, 
varav vissa är utanför koncernens kontroll. Det finns ingen garanti för att LeoVegas kan nå målen eller att LeoVegas finansiella ställning eller rörelse-
resultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen. 
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Förvärv – Rocket X (1 mars 2018) 
LeoVegas har förvärvat tillgångar från Intellectual Property & Software Limited (“IPS”), European Domain Management 
Ltd (“EDM”) samt tillgångarna och rörelsen i Rocket 9 Ltd. (Sammantaget ”Rocket X”)  
 
Den 12 januari 2018 offentliggjordes det att LeoVegas har, genom sitt helägda dotterbolag LeoVegas Gaming Ltd, ingått 
avtal om att förvärva tillgångar i speloperatören Intellectual Property & Software Limited (”IPS”) samt relaterade till-
gångar från bolaget European Domain Management Ltd (“EDM”), båda bolagen är baserade i Alderney. Dessutom har 
LeoVegas, genom ett helägt brittiskt dotterbolag, också kommit överens om att förvärva tillgångarna och rörelsen i 
Rocket 9 Ltd (“Rocket 9”). Rocket 9 är en marknadsföringsverksamhet baserad i Newcastle, Storbritannien, där samtliga 
85 medarbetare är baserade. Dessa tillgångar gemensamt kommer benämnas Rocket X framgent.  
 
Tillträde och konsolidering skedde per 1 mars 2018. Total köpeskilling uppgick till 65 miljoner pund (73,6 MEUR). Förvär-
vet har finansierats genom befintlig kassa och lånefinansiering. Koncernen nyttjade 60 MEUR av rådande kredit, vilket 
ingår i den totala lånefaciliteten om 100 MEUR.  
 
Rocket X strategi inriktas på en digital och datadriven kundanskaffningsstrategi där sökordsoptimering med flera varu-
märken och kundanskaffningssajter ingår. Detta har gjort att Rocket X har en av marknadens mest effektiva kundanskaff-
ningsmodeller. Rocket X har visat på stark tillväxt och lönsamhet, vilket medför att LeoVegas får ett starkt fäste i Storbri-
tannien med lokal expertis. I samband med förvärvet adderas en stark företagskultur, med fokus på teknik och produkt. 
Förvärvet kommer ytterligare att stärka LeoVegas närvaro i Storbritannien och position som det ledande mobilspelsbo-
laget. 
 
Redovisningseffekter  
Förvärvet avser en inkråmsöverlåtelse, inga 
aktier övertogs. Under året har Rocket X bi-
dragit till koncernens intäkter med 4,0 MEUR 
och 0,9 MEUR i rörelseresultat (motsvarande 
en månad). Om LeoVegas ägt Rocket X från 
den 1 januari 2018 hade det bidragit med 12,4 
MEUR till koncernens intäkter och 3,6 MEUR 
i rörelseresultat vid kvartalets utgång.  
 
Tabellen till höger visar en preliminär för-
värvsanalys och sammanfattar den totala 
köpeskillingen om 73,6 MEUR värderat till 
verkligt värde samt verkligt värde på förvär-
vade tillgångar och övertagna skulder. Kort-
fristiga fordringar och skulder innehåller inga 
derivat och verkligt värde är detsamma som 
redovisat värde.  
 
Identifierade övervärden avser immateriella 
tillgångar i form av varumärken och domän-
namn på 7,1 MEUR och förvärvad kunddata-
bas om 12,2 MEUR. Redovisning av de imma-
teriella tillgångarna sker till verkligt värde 
vid anskaffningstidpunkten och skrivs av 
över den prognostiserade nyttjandeperioden 
motsvarande den uppskattade tid de kom-
mer generera kassaflöde. Löpande avskriv-
ningar för förvärvade varumärken och do-
männamn kommer belasta koncernens resul-
tat med en linjär avskrivningstakt på 5 år. 
Avskrivningar för förvärvad kunddatabas kommer belasta Koncernens resultat med en avskrivningstakt på 2 år de första 
tre månaderna och med en avskrivningstakt på 4 år de kommande 45 månaderna.  
 
Goodwill är hänförligt till framtida intäktssynergier, vilka baseras på möjligheten att nå nya kunder genom åtkomst till ny 
marknad och därmed geografisk expansion. Goodwillen är till viss del även hänförlig till humankapital.  
 
Förvärvet förväntas i 2018 ha positiv påverkan på koncernens EBITDA men en marginell negativ påverkan på EBIT och 
resultat per aktie på grund av ökade avskrivningar i koncernen.  
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Förvärv – CasinoGrounds (1 januari 2018) 
LeoVegas har genom sitt helägda dotterbolag LeoVentures förvärvat 51 procent av CasinoGrounds  
Koncernen har genom sitt helägda dotterbolag LeoVentures Ltd, tecknat avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i 
GameGrounds United AB (CasinoGrounds), som innehar streamingnätverket casinogrounds.com. CasinoGrounds är le-
dande inom livestreaming av casinospel via YouTube och Twitch och har skapat en ny nisch med sin live streaming och 
sociala plattform som uppskattas mycket av spelarna. Kombinationen av egenproducerat innehåll, med rörlig bild, skapar 
intressanta möjligheter framöver och är i linje med LeoVegas strategi att vara ett innovativt och entreprenörsdrivet bo-
lag.  
 
Tillträde och konsolidering skedde per 1 januari 2018. Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner SEK med en eventuell till-
äggsköpeskilling om maximalt 15 miljoner SEK. LeoVegas bedömning är att fulltilläggsköpeskilling utgår. Avtalet innehål-
ler vidare en option att förvärva ytterligare 29 procent av aktierna år 2021 eller 2022 till 5 gånger rörelseresultatet (EBIT 
multipel). Förvärvet reglerades från egen kassa.  
 
Redovisningseffekter  
Under året har den förvärvade rörelsen 
bidragit till koncernens intäkter med 0,3 
MEUR och 0,1 MEUR i rörelseresultat. 
 
Tabellen presenterad till höger visar en 
preliminär förvärvsanalys och samman-
fattar den totala köpeskillingen (juste-
rad med minoritetens andel) om 8,5 
MEUR värderat till verkligt värde samt 
verkligt värde på förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder. Identifierade 
övervärden avser immateriella tillgångar 
i form av förvärvad kunddatabas om 3,7 
MEUR. Redovisning av de immateriella 
tillgångarna sker till verkligt värdet vid 
anskaffningstidpunkten och skrivs av lö-
pande över den prognostiserade nytt-
jandeperioden motsvarande den upp-
skattade tid de kommer generera 
kassaflöde. Avskrivningar för förvärvad 
kunddatabas kommer belasta koncer-
nens resultat med en avskrivningstakt 
på 2 år de första tre månaderna och 
med en avskrivningstakt på 4 år de 
kommande 45 månaderna.  
 
Goodwill är hänförligt till framtida in-
täktssynergier, vilka baseras på möjlig-
heten till att nyttja befintlig kunskap för 
att skala upp den förvärvade verksam-
heten och därmed uppnå expansion. 
Goodwillen är även hänförlig till human-
kapital.  
 
Förvärvet förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på koncernens EBITDA eller resultat per aktie för 2018.  
 
Justerad köpeskilling förvärv Royal Panda  
Royal Panda förvärvades under 2017 med tillträde och konsolidering per 1 november. Förvärvet gjordes till en initialt be-
räknad köpeskilling om 60 MEUR med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare 60 MEUR (villkorad köpeskilling). En 
justering av den initiala köpeskillingen har under det första kvartalet 2018 skett med ytterligare 0,2 MEUR. Den tidigare 
presenterade justeringen om 2,7 MEUR har därmed ökat till 2,9 MEUR. Ökningen beror på en justering av tidigare fast-
ställt rörelsekapital i det förvärvade bolaget per tillträdesdagen. Totalt kan köpeskillingen därmed uppgå till 120 MEUR 
samt ytterligare 2,9 MEUR.  
 
Justeringen medför att goodwill ökar med motsvarande belopp (0,2 MEUR), vilket efter justeringen uppgår till 40,4 
MEUR.  
 
I övrigt har ingen förändring skett från tidigare presenterad förvärvsanalys (se årsredovisning 2017, sidan 102). 
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Valutakänslighet 
LeoVegas största marknader är Norden och Storbritannien. Koncernens resultat påverkas således av 
valutaomräkningseffekter. Under kvartalet har förändringar av eurons växelkurs haft en negativ effekt på intäkterna med 
0,3 MEUR.  

Säsongsvariationer 
LeoVegas speltjänster används av kunder året runt, vilket innebär att säsongsvariationen tenderar att vara ganska låg. 
Det faktum att företaget även är snabbväxande bidrar till att eventuella säsongsvariationer blir mindre tydliga.  

Personal 
Antalet heltidsanställda vid kvartalets slut uppgick till 721 (413) varav 43 ingår i Royal Panda-koncernen och 101 i Rocket 
X. Det genomsnittliga antalet anställda under det första kvartalet uppgick till 644 (357). LeoVegas hade 24 (2) anlitade 
heltidskonsulter vid kvartalets utgång. 

Transaktioner med närstående  
Sedan december 2017 har LeoVegas inte längre en närstående relation med hyresvärden avseende hyra av 
kontorslokaler i Stockholm. LeoVegas har kvar en närstående relation för hyra av företagslägenheter. Inga väsentliga 
förändringar har i övrigt skett för koncernen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående parter 
jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen för 2017.  

Aktier och ägarbild 
LeoVegas AB noterades på Nasdaq Stockholm 5 februari 2018 (och var sedan 17 mars 2016 noterat på Nasdaq First 
North). Det totala antalet utestående aktier och röster i LeoVegas AB är 99 695 470. Per den sista mars 2018 hade 
företaget 13 464 aktieägare. De fem största aktieägarna var Swedbank Robur med 8,2 procent Gustaf Hagman med 8,0 
procent, Robin Ramm-Ericson med 6,9 procent, Handelsbanken Fonder med 4,3 procent, Catella Bank med 3,4 procent 
och av aktierna och rösterna.  

Justerade resultatmått  
LeoVegas presenterar justerade resultatmått för att ge en mer fundamental bild till läsare av rapporten genom att visa 
på resultat som ligger närmare koncernens underliggande vinstförmåga. Justerade poster inkluderar kostnader som rör 
notering på Nasdaq First North Premier och Nasdaq Stockholm, kostnader relaterade till rådgivning vid genomförande 
av förvärv, avyttring av tillgångar som är resultatpåverkande, avskrivningar av immateriella tillgångar relaterade till 
förvärv samt omvärderingen och diskontering av tilläggsköpeskilling vid förvärv (ej kassaflödespåverkande). 
Jämförelsestörande resultatmått har medfört att resultatmåttet justerad EBIT och justerad EBIT marginal har omräknats 
för tidigare historiska perioder. Detta eftersom avskrivningar för förvärvade immateriella tillgångar ingår som en 
jämförelsestörande post från och med det första kvartalet 2018.  

Redovisningsprinciper  
Koncernens finansiella rapporter upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS, som 
har antagits av Europeiska unionen) utfärdade av International Accounting Standards Board, tolkningsuttalanden från 
IFRS Interpretation Committee (tidigare IFRIC) samt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 
standard RFR 1, ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med 
IAS 34, Delårsrapportering. De viktigaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, som är de redovisningsprinciper som har 
använts vid utarbetandet av denna delårsrapport, beskrivs i not 2 på sidorna 82–87 i årsredovisningen för 2017. 
Moderbolagets finansiella rapporter har utarbetats i enlighet med årsredovisningslagen och rekommendation RFR 2, 
”Redovisning för juridiska personer”. 
 
Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer, förutom i de finansiella rapporterna, även i övriga delar av delårsrapporten. 
 
I den här delårsrapporten hänvisas till nyckeltal som LeoVegas AB och andra intressenter använder vid utvärderingen av 
LeoVegas Mobile Gaming Groups resultat vilka inte uttryckligen är definierade i IFRS. Dessa mått förser ledningen och 
investerare med betydelsefull information för att analysera trender i bolagets affärsverksamhet. Dessa alternativa 
nyckeltal är tänkta att komplettera, inte ersätta, finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. För definitioner, se 
stycket Definitioner av alternativa nyckeltal.  
 
Antalet aktier efter utspädning har ändrats i samtliga historiska perioder från och med rapporten för det fjärde kvartalet 
2016, vilket innebär att antalet aktier efter utspädning beräknas enligt Treasury Stock-metoden. Det finns 500 000 
aktieoptioner utestående som ger rätt till att teckna 2 000 000 aktier i juni 2018 som har utspädande effekt. Det finns 
ytterligare 1 000 000 optioner utestående som ger rätt att teckna 1 000 000 aktier som löper ut i juni 2020 som inte ger 
utspädande effekt. Antalet aktier efter utspädning ökar med antalet utestående optioner och minskar med det antal 
aktier som intäkterna från utnyttjandet av optionerna kan köpa på marknaden för det genomsnittliga priset för den 
perioden. Tidigare räknades antalet aktier efter utspädning som antalet utstående aktier före utspädning plus de 
utestående aktieoptionerna.  
 
IFRS 16 Leasing  
IFRS 16 introducerar en ”right of use model” och innebär för leasetagaren att samtliga leasingavtal, med vissa få 
undantag, ska redovisas i balansräkningen. Undantagna är leasingavtal med en leasingperiod som är 12 månader eller 
kortare samt leasingavtal som uppgår till mindre värden. Klassificering av operationella och finansiella leasingavtal 
försvinner. IFRS 16 Leases ska ersätta IAS 17 Leasingavtal och är tillämplig för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 
med tidigare tillämpning tillåten under förutsättning att IFRS 15 tillämpas samtidigt.  
 
Koncernen har utvärderat den potentiella inverkan på de finansiella rapporterna till följs av införandet av IFRS 16. Den 
nya standarden kommer innebära att nya tillgångar och skulder skall tas upp på balansräkningen vilket kommer påverka 
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rapporterad vinst och nyckeltal såsom EBITDA, CAPEX och Skuldsättningsgrad. LeoVegas hyr kontorslokaler med 
leasingavgifter (hyra), vilken idag redovisas som en rörelsekostnad. Vid införandet av IFRS 16 kommer LeoVegas istället 
att ha en materiell tillgång i balansräkningen pga. leasingkontraktet, varmed avskrivningar för tillgången kommer att 
uppstå. Avskrivningar, istället för rörelsekostnader, kommer därmed primärt att påverka EBITDA. LeoVegas har även en 
skyldighet att betala för denna rättighet, varmed en skuld på balansräkningen kommer att uppkomma. Räntekostnader 
relaterade till skulden mot hyresvärden kommer klassificeras som finansiella kostnader. Detta innebär en förändring 
jämfört med IAS 17 där LeoVegas hyreskostnader belastat rörelseresultatet på en rad. IFRS 16 kommer medföra att 
högre kostnader redovisas i början av leasingperioden och lägre i slutet. Detta eftersom räntekostnaden minskar i takt 
med att leasingskulden betalas av. Tidigare har LeoVegas operationella leasingavtal enligt IAS 17 påverkat resultatet 
med lika stor kostnad varje år under hela leasingperioden. Även klassificeringen i kassaflödesanalysen kommer även 
påverkas av IFRS 16. I kassaflödesanalysen kommer betalningen, dvs amorteringen av skulden, att redovisas under 
finansieringsverksamheten. Detta skiljer sig således från nuvarande standard där leasingbetalningar redovisas i sin helhet 
under den löpande verksamheten. Räntedelen av betalningarna kommer redovisas under den löpande verksamheten, 
eftersom detta är i enlighet med koncernens klassificering av räntor.  

Legal uppdatering 
Den legala situationen för onlinespel ändras kontinuerligt både på EU-nivå men också på enskilda geografiska mark-
nader. Det finns ett tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, framförallt 
gällande fri rörlighet av varor och tjänster. Flertalet länder inom EU har infört eller för diskussioner om att införa en så 
kallad lokal reglering för att anpassa sig till rådande marknadsklimat. Exempel på länder som infört en lokal reglering är 
Storbritannien, Danmark och Italien. LeoVegas expansionsstrategi är främst att verka på reglerade marknader eller mark-
nader som står inför en reglering. 
 
I Australien har man beslutat om ett tillägg till gällande spellagstiftning vilket enligt LeoVegas tolkning gör att det inte 
längre är möjligt att acceptera intäkter från kunder bosatta i Australien. LeoVegas har sedan 10 september 2017 inte ta-
git emot några intäkter från Australien. Australien stod för 5,7 procent av intäkterna i det tredje kvartalet 2017. Australien 
ingick i det geografiska området Övriga världen. 
 
Den svenska marknaden rör sig mot reglering och det tyder på att 1 januari 2019 kommer vara den dag det träder i kraft. 
Den föreslagna spelskatten är 18 procent. Spelskatten räknas på intäkter, eller ett närliggande intäktsmått som ofta be-
nämns som GGR (Gross Gaming Revenue). Förslaget ska dock gå igenom den politiska processen vilket kan medföra en 
fördröjning. 
 
I Nederländerna är myndigheternas förslag att införa en spelskatt om 29 procent. Det är samma skattesats som de land-
baserade operatörerna betalar. Implementationen av detta verkar skjutas fram, och att det nu talas om andra halvan av 
2019. I geografiska området Övriga världen finns det områden med otydlig spellagstiftning vilket på sikt kan påverka 
LeoVegas intäkter, resultat och expansionsmöjligheter beroende på hur eventuella legala förändringar kan komma att 
utvecklas.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Den huvudsakliga risken och osäkerheten som LeoVegas står inför är det allmänna rättsläget för onlinespel. Beslut och 
förändringar i lagar och regler kan påverka LeoVegas affärsverksamhet och expansionsmöjligheter. En pågående debatt 
gör gällande att EU-länderna bör anpassa sina lokala lagar till EU:s lagstiftning om fri rörlighet för varor och tjänster. Då 
de flesta av LeoVegas kunder är verksamma i Europa är det rättsläget i EU som har störst betydelse för befintlig 
verksamhet, men utvecklingen utanför EU är också av intresse. Dels för att delar av LeoVegas befintliga verksamhet kan 
påverkas, men primärt då den kan komma att påverka bolagets expansion och framtidsplaner. Utvecklingen inom det 
legala området övervakas och bedöms löpande inom LeoVegas.  
 
Ett led i LeoVegas marknadsföring är att samarbeta med annonsnätverk, så kallade ”affiliates”. I samband med detta kan 
det förekomma att LeoVegas varumärke exponeras i sammanhang som inte är önskvärda. Komplexiteten och mängden 
av trafikkällor gör att det inte är möjligt för LeoVegas att kontrollera var och en av dessa trafikkällor. Om det skulle 
inträffa en överträdelse mot våra samarbetsvillkor har LeoVegas möjlighet att innehålla betalning och avsluta samarbetet 
med den berörda källan. LeoVegas jobbar tillsammans med Branschföreningen för Onlinespel (BOS) för att stävja 
problemet. 
 
LeoVegas erbjudande bygger på spel som rolig och attraktiv underhållning. Vissa personer riskerar dock att få problem 
med sitt spelande. Det tar LeoVegas på stort allvar. Spelansvar finns därmed som en utgångspunkt i utformningen av 
LeoVegas erbjudanden och vid kundkontakter. Samtliga anställda på LeoVegas, oavsett position, måste vara certifierade 
inom ansvarsfullt spelande. Utbildningen och certifieringen är utformad i samarbete med experter från bolaget 
Sustainable Interaction AB. LeoVegas har dedikerad personal för att främja ansvarsfullt spelande, som enbart jobbar 
med spelansvarsfrågor. LeoVegas har implementerat ett antal funktioner som identifierar och hjälper potentiella pro-
blemspelare. Det är verktyg som hjälper kunderna att kontrollera sitt spelande. Exempel på sådana funktioner är Förlust-
gräns, Tidsgräns, Pausa konto och Avstängning. Dessutom erbjuds ett självtest för att tidigt kunna identifiera om spelan-
det riskerar att utvecklas till ett problem. Utöver nämnda verktyg för kunderna och interna utbildningar för personal ar-
betar LeoVegas internt för ansvarsfullt spelande som en del av företagskulturen. LeoVegas arbetar kontinuerligt för att 
med engagemang och kunskap främja en positiv och trygg spelupplevelse för alla. I det fjärde kvartalet 2017 lanserades 
LeoSafePlay.com som är en websida som är dedikerad till att främja ansvarsfullt spelande.   
 
Andra risker som kan komma att påverka LeoVegas är marknadsrelaterade risker och finansiella risker såsom valuta- och 
likviditetsrisker. Marknadsrisker och finansiella risker övervakas och följs upp löpande i verksamheten. En detaljerad be-
skrivning av de finansiella riskerna finns upptagna i årsredovisningen för 2017.  
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Styrelsens och Verkställande direktörens försäkran 
 
Styrelsen försäkrar att kvartalsrapporten för det första kvartalet ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncer-
nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
 

                          Stockholm, 2 maj 2018 
 
 
 
Mårten Forste Robin Ramm-Ericson Barbara Canales Rivera 
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 
  
 
 
 
Per Brilioth Anna Frick Patrik Rosén 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 
 

 
 
   
Tuva Palm Gustaf Hagman 
Styrelseledamot         Vd och koncernchef 
 
 

 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Gustaf Hagman 
Vd/koncernchef och medgrundare 
+46 (0) 70 880 55 22, 
gustaf.hagman@leovegas.com  
 
Viktor Fritzén 
CFO 
+46 (0) 73 612 22 67, 
viktor.fritzen@leovegas.com 
 
Philip Doftvik 
Head of Investor Relations 
+46 (0) 73 512 07 20, 
philip.doftvik@leovegas.com 

Kalendarium 2018 
 
Årsstämma    29 maj 2018 

Delårsrapport jan-jun  1 aug 2018 

Delårsrapport jan-sep  7 nov 2018 

 

 

 

 

LeoVegas AB 
Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm 

Huvudkontor: Stockholm 
Organisationsnummer: 556830–4033 

 
All information i denna rapport tillhör de koncernföretag som ytterst ägs av LeoVegas AB, även kallat 

LeoVegas. 
Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor.  
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Koncernens resultaträkning 
KEUR Jan-Mar  

2018 
Jan-Mar  

2017 2017 2016 

     Intäkter 77 367 43 916 217 014 141 398 
       

Kostnad för sålda tjänster (14 618) (7 844) (39 195) (26 519) 
Spelskatter (7 073) (2 085) (15 144) (5 673) 

Bruttoresultat 55 676 33 987 162 675 109 206 
       

Personalkostnader (8 608) (5 932) (26 402) (17 782) 
Balanserade utvecklingskostnader 1 041 795 3 713 2 808 
Övriga rörelsekostnader (10 012) (4 085) (22 878) (17 914) 
Marknadsföringskostnader (30 205) (18 833) (91 727) (60 448) 
Övriga intäkter/kostnader 1 615 103 566 131 

EBITDA 9 507 6 035 25 947 16 001 
       

Avskrivningar (1 106) (495) (3 165) (1 399) 
Avskrivningar av förvärvsrelaterade övervärden (4 617) (23) (2 868) - 

Rörelseresultat (EBIT) 3 784 5 517 19 914 14 602 
       

Finansiella intäkter 7 5 13 20 
Finansiella kostnader (304) (1) (130) (3) 
Finansiell skuld värdering vinst/(förlust) (1 616) - (993) - 

Resultat före skatt 1 871 5 521 18 804 14 619 
       

Inkomstskatt (131) (388) (676) (193) 
Periodens resultat 1 740 5 133 18 128 14 426 

       
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 538 5 133 18 128 14 426 
Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 202 - - - 

       
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag (1) - - - 

Övrigt totalresultat (1) - - - 
       

       
Periodens totalresultat 1 739 5 133 18 128 14 426 

       
       
Resultat per aktie (EUR)  0.02   0.05   0.18   0.14  
Resultat per aktie efter utspädning (EUR)  0.02   0.05   0.18   0.14  

      
Antal utestående aktier justerat för split (miljoner) 99.70 99.70 99.70 99.70 
Antal aktier efter utspädning justerat för split (miljoner) 101.33 100.83 101.25 100.71 

       
       
Nyckeltal         

Kostnad för sålda tjänster, % av intäkter 18.9% 17.9% 18.1% 18.8% 
Spelskatter, % av intäkter 9.1% 4.7% 7.0% 4.0% 
Bruttomarginal, % 72.0% 77.4% 75.0% 77.2% 
Personalkostnader, % av intäkterna 11.1% 13.5% 12.2% 12.6% 
Rörelsekostnader, % av intäkterna 12.9% 9.3% 10.5% 12.7% 
Marknadsföringskostnader, % av intäkterna 39.0% 42.9% 42.3% 42.8% 
EBITDA marginal, % 12.3% 13.7% 12.0% 11.3% 
EBIT marginal, % 4.9% 12.6% 9.2% 10.3% 
Nettomarginal, % 2.2% 11.7% 8.4% 10.2% 

               Justerade resultatmått KEUR Jan-Mar  
2018 

Jan-Mar  
2017 2017 2016 

     EBITDA 9 507 6 035 25 947 16 001 
Kostnader hänförliga till notering  62 133 594 5 283 
Kostnader hänförliga till rådgivning vid förvärv 466 - 1 353 - 
Avsättning för vitesförläggande i Storbritannien från UKGC 453 - - - 
Vinst försäljning av tillgång  (1 500) - - - 

Justerad EBITDA 8 988 6 168 27 894 21 284 
Avskrivningar (1 106) (495) (3 165) (1 399) 

Justerad EBIT 7 882 5 673 24 729 19 885 
Finansnetto (297) 4 (117) 17 
Skatt (131) (388) (676) (193) 

Justerat resultat för perioden 7 454 5 289 23 936 19 709 
Justerad vinst per aktie  0.07   0.05   0.24   0.20  

       
Justerad EBITDA marginal, % 11.6% 14.0% 12.9% 15.1% 
Justerad EBIT marginal, % 10.2% 12.9% 11.4% 14.1% 
Justerad nettomarginal 9.6% 12.0% 11.0% 13.9% 

 



    
 

16 

Kvartalsrapport januari-mars 2018  Q1 

 

 Koncernens balansräkning i sammandrag 
KEUR 31 Mar 

2018 
31 Mar 

2017 
31 Dec 

2017 
31 Dec 

2016 
     
TILLGÅNGAR        
        

Anläggningstillgångar        

Materiella anläggningstillgångar 3 714 1 342 2 870 1 194 

Immateriella tillgångar 12 410 7 099 9 948 4 804 

Immateriella tillgångar relaterade till övervärden från förvärv 72 035 1 804 51 018 - 

Goodwill 101 840 4 961 44 604 1 056 

Uppskjutna skattefordringar 1 541 837 1 541 837 

Summa anläggningstillgångar 191 540 16 043 109 981 7 891 
         

Omsättningstillgångar        

Kundfordringar och andra fordringar 23 796 6 130 15 178 6 739 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 706 4 295 7 074 3 098 

Likvida medel 44 368 64 024 52 758 60 218 

varav bundna medel (kundsaldo) 10 662 4 575 7 097 4 067 

Summa omsättningstillgångar 75 870 74 449 75 010 70 055 
         

SUMMA TILLGÅNGAR 267 410 90 492 184 991 77 946 
        

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Aktiekapital 1 196 1 196 1 196 1 196 

Övrigt tillskjutet kapital 36 588 36 411 36 588 36 411 

Omräkningsreserv (1) - - - 

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 22 660 18 361 21 122 13 228 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 60 443 55 968 58 906 50 835 
        

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 4 370 - - - 

Summa eget kapital 64 813 55 968 58 906 50 835 
        

Långfristiga skulder till kreditinstitut 84 761 - 20 015 - 

Övriga långfristiga skulder 951 928 942 924 

Summa långfristiga skulder 85 712 928 20 957 924 
        

Kortfristiga skulder        

Leverantörsskulder 17 920 12 928 14 818 8 737 

Spelarskulder 10 662 4 575 7 097 4 067 

Skatteskuld 6 625 1 823 5 886 1 033 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 357 14 270 27 302 12 350 

Kortfristig skuld avseende förvärv 10 131 - 13 644 - 

Avsättning beräknad villkorad köpeskilling avseende förvärv 39 190 - 36 381 - 

Summa kortfristiga skulder 116 885 33 596 105 128 26 187 
 		 		 		 	

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 267 410 90 492 184 991 77 946 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
KEUR Jan-Mar  

2018 
Jan-Mar 

2017 2017 2016 

     
Rörelseresultat 3 784 5 517 19 914 14 602 

Justering för ej kassaflödespåverkande poster 5 633 589 6 135 2 061 

Förändringar i rörelsekapital 2 429 (251) 8 026 10 488 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 846 5 855 34 075 27 151 
       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (1 034) (110) (1 855) (952) 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (2 751) (830) (4 312) (2 935) 

Förvärv av dotterbolag (8 686) (1 156) (43 935) - 

Förvärv av tillgångar vid förvärv (73 472) - - - 

Försäljning av immateriell tillgång 1 500 - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten (84 443) (2 096) (50 102) (3 887) 
       

Lånefinansiering kreditinstitut 64 740 - 20 000 - 

Likvid från emission av eget kapitalinstrument - - 170 15 353 

Utdelning till aktieägarna - - (10 233) - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 64 740 - 9 937 15 353 
       

Ökning av likvida medel (7 857) 3 759 (6 090) 38 617 

Likvida medel vid periodens början 52 758 60 218 60 218 22 605 

Kursdifferenser i likvida medel (532) 47 (1 370) (1 004) 

Likvida medel vid periodens slut 44 368 64 024 52 758 60 218 
varav bundna medel (kundsaldo) 10 662 4 575 7 097 4 067 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag 

KEUR 
Akti-
eka-
pital 

Övrigt 
tillskju-
tet akti-
ekapital 

Reser-
ver 

Balanse-
rade 
vinstme-
del inkl. 
peri-
odens 
resultat 

Eget kapi-
tal hänför-
ligt till 
moderbo-
lagets ak-
tieägare 

Eget kapi-
tal hänför-
ligt till in-
nehav utan 
bestäm-
mande in-
flytande 

Summa 
eget ka-
pital 

        
Ingående balans 1 januari 2017 1 196 36 411 - 13 228 50 835 - 50 835 

          

Periodens resultat - - - 5 133 5 133 - 5 133 

Summa totalresultat för perioden - - - 5 133 5 133 - 5 133 

          

          

Utgående balans 31 mars 2017 1 196 36 411 - 18 361 55 968 - 55 968 

          

          

Ingående balans 1 januari 2018 1 196 36 588 - 21 122 58 906 - 58 906 

          

Periodens resultat - - - 1 538 1 538 202 1 740 
Övrigt totalresultat (omräkningsdifferens ut-
ländska dotterbolag) - - (1) - (1) - (1) 

Summa totalresultat för perioden - - (1) 1 538 1 537 202 1 739 

          

Transaktioner innehav utan bestämmande inflytande         

Förvärv innehav utan bestämmande inflytande -  -     -    - - 4 168 4 168 

          

Utgående balans 31 mars 2018 1 196 36 588 (1) 22 660 60 443 4 370 64 813 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
KEUR Jan-Mar  

2018 
Jan-Mar  

2017 2017 2016 

     
Nettoomsättning 578 73 1 411 192 

Rörelsekostnader (1 190) (512) (4 374) (7 600) 

Övriga kostnader och intäkter - - - (99) 

Rörelseresultat (EBIT) (612) (439) (2 963) (7 507) 
Finansiella poster 14 137 2 073 2 211 

Skatt på periodens resultat - - 668 834 

Periodens resultat* (598) (302) (222) (4 462) 
     

*Periodens resultat motsvarar totalresultatet för perioden     
 
 
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
KEUR 31 Mar  

2018 
31 Mar  

2017 
31 Dec 

2017 
31 Dec 

2016 
     

TILLGÅNGAR 		 	 		 	
Anläggningstillgångar 15 475 13 995 14 275 9 731 

Omsättningstillgångar 5 950 2 905 5 830 3 425 

Likvida medel 661 15 417 2 975 19 249 

Summa omsättningstillgångar 6 611 18 322 8 805 22 674 
       

TOTALA TILLGÅNGAR 22 086 32 317 23 080 32 405 
       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Summa eget kapital 21 626 31 834 22 225 32 137 
Summa kortfristiga skulder 460 483 855 268 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 086 32 137 23 080 32 405 
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Nyckeltal per kvartal  
KEUR om inget annat anges Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 

      
Deponeringar  248 567   224 610   193 081   167 933   149 628  

Tillväxt, %, mot föregående år 66% 62% 56% 67% 86% 
Tillväxt, %, mot föregående kvartal 11% 16% 15% 12% 8% 

       
Geografisk fördelning av deponeringar           

Sverige, % av deponeringar  32.0% 36.6% 41.4% 40.9% 43.7% 

Övriga Norden, % av deponeringar  21.0% 23.0% 21.5% 20.3% 18.1% 

Storbritannien, % av deponeringar 24.1% 18.5% 14.0% 15.3% 15.1% 

Övriga Europa, % av deponeringar 18.1% 18.5% 17.2% 17.4% 15.2% 

Övriga världen, % av deponeringar 4.7% 3.4% 5.9% 6.2% 8.0% 
       

Spelintäkter, netto (NGR)  76 467   67 901   55 165   49 175   43 656  
Tillväxt, %, mot föregående år 75% 67% 39% 65% 53% 
Tillväxt, %, mot föregående kvartal 13% 23% 12% 13% 8% 

       
Geografisk fördelning av spelintäkter, netto (NGR)           

Sverige % av spelintäkter netto 26.3% 33.5% 37.1% 36.6% 40.1% 

Norden, % av spelintäkter netto 19.0% 22.2% 22.7% 20.0% 16.0% 

Storbritannien, % av spelintäkter netto 25.6% 16.6% 12.2% 14.3% 13.7% 

Övriga Europa, % av spelintäkter netto 20.5% 21.8% 17.8% 19.0% 17.3% 

Övriga världen, % av spelintäkter netto 8.6% 5.8% 10.1% 10.1% 13.0% 
       

Tillväxt i Spelintäkter, netto (NGR) per region           

Sverige tillväxt, %, mot föregående år 15.0% 35.3% 16.7% 22.7% 27.5% 

Övriga Norden tillväxt, %, mot föregående år 108.1% 140.1% 127.3% 141.7% 117.5% 

Storbritannien tillväxt, %, mot föregående år 228.3% 162.9% 28.8% 83.0% 19.4% 

Övriga Europa tillväxt, %, mot föregående år 107.5% 115.6% 80.7% 143.8% 168.0% 

Övriga världen tillväxt, %, mot föregående år 15.9% -39.3% -7.5% 32.5% 60.5% 
       

Reglerade intäkter % av totala intäkter 35.4% 29.0% 25.3% 25.1% 18.3% 

Tillväxt i reglerade intäkter %, mot föregående år 238% 340% 167% 223% 61% 

Tillväxt i reglerade intäkter %, mot föregående kvartal 38% 44% 11% 54% 79% 
       

Behållningsgrad (Spelintäkter, netto (NGR)/Deponeringar) 30.8% 30.2% 28.6% 29.3% 29.2% 
       

Spelmarginal % 3.62% 3.74% 3.74% 3.75% 3.62% 
       

Aktiva kunder (antal)  547 959   391 705   299 639   284 387   318 529  
Tillväxt, %, mot föregående år 72% -3% -12% -47% -34% 
Tillväxt, %, mot föregående kvartal 24% 31% 5% -11% -21% 

       
Deponerande kunder (antal)  302 014   253 299   202 980   173 034   172 338  

Tillväxt, %, mot föregående år 75% 44% 30% -2% 42% 
Tillväxt, %, mot föregående kvartal  19% 25% 17% 0% -2% 

       
Nya deponerande kunder (antal)  146 063   128 409   97 210   73 014   75 017  

Tillväxt, %, mot föregående år 95% 50% 30% -33% 23% 
Tillväxt, %, mot föregående kvartal 14% 32% 33% -3% -12% 

       
Återkommande deponerande kunder (antal)  155 951   124 890   105 770   100 020   97 321  

Tillväxt, %, mot föregående år  60% 37% 29% 49% 61% 
Tillväxt, %, mot föregående kvartal  25% 18% 6% 3% 7% 
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 Koncernens resultaträkning per kvartal 
KEUR Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 

      Intäkter 77 367 67 826 55 620 49 652 43 916 
        

Kostnad för sålda tjänster (14 618) (12 086) (10 389) (8 876) (7 844) 
Spelskatter (7 073) (6 144) (4 045) (2 870) (2 085) 

Bruttoresultat 55 676 49 596 41 186 37 906 33 987 
        

Personalkostnader (8 608) (7 869) (5 568) (7 033) (5 932) 
Balanserade utvecklingskostnader 1 041 1 233 813 872 795 
Övriga rörelsekostnader (10 012) (7 526) (6 321) (4 946) (4 085) 
Marknadsföringskostnader (30 205) (29 469) (22 638) (20 787) (18 833) 
Övriga intäkter/kostnader 1 615 163 170 130 103 

EBITDA 9 507 6 128 7 642 6 142 6 035 
        

Avskrivningar (1 106) (1 006) (680) (623) (495) 
Avskrivningar av förvärvsrelaterade övervärden (4 617) (3 068) (69) (69) (23) 

Rörelseresultat (EBIT) 3 784 2 054 6 893 5 450 5 517 
        

Finansiella intäkter 7 6 1 1 5 
Finansiella kostnader (304) (129) - - (1) 
Finansiell skuld värdering vinst/(förlust) (1 616) (993) - - - 

Resultat före skatt 1 871 938 6 894 5 451 5 521 
        

Inkomstskatt (131) 575 (442) (421) (388) 
Periodens resultat 1 740 1 513 6 452 5 030 5 133 

        
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 538 1 513 6 452 5 030 5 133 
Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 202 - - - - 

        
Omräkningsdifferens utländska dotterbolag (1) - - - - 

Övrigt totalresultat (1) - - - - 
        

 		 	    Periodens totalresultat 1 739 1 513 6 452 5 030 5 133 
              Resultat per aktie (EUR)  0.02   0.02   0.06   0.05   0.05  

Resultat per aktie efter utspädning (EUR)  0.02   0.01   0.06   0.05   0.05  
       

Antal utestående aktier justerat för split (miljoner) 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70 
Antal aktier efter utspädning justerat för split (miljoner) 101.33 101.25 101.18 101.03 100.83 

        
        
Nyckeltal           

Kostnad för sålda tjänster, % av intäkter 18.9% 17.8% 18.7% 17.9% 17.9% 
Spelskatter, % av intäkter 9.1% 9.1% 7.3% 5.8% 4.7% 
Bruttomarginal, % 72.0% 73.1% 74.0% 76.3% 77.4% 
Personalkostnader, % av intäkterna  11.1% 11.6% 10.0% 14.2% 13.5% 
Rörelsekostnader, % av intäkterna 12.9% 11.1% 11.4% 10.0% 9.3% 
Marknadsföringskostnader, % av intäkterna 39.0% 43.4% 40.7% 41.9% 42.9% 
EBITDA marginal, % 12.3% 9.0% 13.7% 12.4% 13.7% 
EBIT marginal, % 4.9% 3.0% 12.4% 11.0% 12.6% 
Nettomarginal, % 2.2% 2.2% 11.6% 10.1% 11.7% 

                  
KEUR Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 

      
EBITDA 9 507 6 128 7 642 6 142 6 035 

Kostnader hänförliga till notering  62 172 186 102 133 
Kostnader hänförliga till rådgivning vid förvärv 466 788 565 - - 
Avsättning för vitesförläggande i Storbritannien fån UKGC 453 - - - - 
Vinst försäljning av tillgång  (1 500) - - - - 

Justerad EBITDA 8 988 7 088 8 393 6 244 6 168 
Avskrivningar (1 106) (1 006) (680) (623) (495) 

Justerad EBIT 7 882 6 082 7 713 5 552 5 650 
Finansnetto (297) (1 116) 1 1 4 
Skatt (131) 575 (442) (421) (388) 

Justerad resultat för perioden 7 454 5 541 7 272 5 132 5 266 
Justerad vinst per aktie  0.07   0.06   0.07   0.05   0.05  

        
Justerad EBITDA marginal, % 11.6% 10.5% 15.1% 12.6% 14.0% 
Justerad EBIT marginal, % 10.2% 9.0% 13.9% 11.2% 12.9% 
Justerad nettomarginal 9.6% 8.2% 13.1% 10.3% 12.0% 
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Koncernens balansräkning per kvartal i sammandrag 
KEUR Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 

      
TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 3 714 2 870 1 979 1 339 1 342 

Immateriella tillgångar 12 410 9 948 7 906 7 513 7 099 

Immateriella tillgångar relaterade till övervärden från förvärv 72 035 51 018 1 665 1 734 1 804 

Goodwill 101 840 44 604 4 360 4 630 4 961 

Uppskjutna skattefordringar 1 541 1 541 837 837 837 

Summa anläggningstillgångar 191 540 109 981 16 747 16 053 16 043 
           

Omsättningstillgångar       
Kundfordringar och andra fordringar 23 796 15 178 9 643 7 224 6 130 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 706 7 074 5 117 4 746 4 295 

Likvida medel 44 368 52 758 66 628 59 718 64 024 

varav bundna medel (kundsaldo) 10 662 7 097 4 788 5 163 4 575 

Summa omsättningstillgångar 75 870 75 010 81 388 71 688 74 449 
           

SUMMA TILLGÅNGAR 267 410 184 991 98 135 87 741 90 492 
       

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

Aktiekapital 1 196 1 196 1 196 1 196 1 196 

Övrigt tillskjutet kapital 36 588 36 588 36 588 36 411 36 411 

Omräkningsreserv (1) - - - - 

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 22 660 21 122 19 610 13 158 18 361 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 60 443 58 906 57 394 50 765 55 968 
       

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 4 370 - - - - 

Summa eget kapital 64 813 58 906 57 394 50 765 55 968 
       

Långfristiga skulder till kreditinstitut 84 761 20 015 - - - 

Övriga långfristiga skulder 951 942 938 933 928 

Summa långfristiga skulder 85 712 20 957 938 933 928 
       

Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder 17 920 14 818 11 263 13 558 12 928 

Spelarskulder 10 662 7 097 4 788 5 163 4 575 

Skatteskuld 6 625 5 886 2 320 1 891 1 823 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 357 27 302 21 432 15 431 14 270 

Kortfristig skuld avseende förvärv 10 131 13 644 - - - 

Avsättning beräknad villkorad köpeskilling avseende förvärv 39 190 36 381 - - - 

Summa kortfristiga skulder 116 885 105 128 39 803 36 043 33 596 
 		 	    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 267 410 184 991 98 135 87 741 90 492 
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Koncernens kassaflödesanalys per kvartal i sammandrag 
KEUR Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 

      
Rörelseresultat 3 784 2 054 6 893 5 450 5 517 

Justering för ej kassaflödespåverkande poster 5 633 2 892 1 532 1 122 589 

Förändringar i rörelsekapital 2 429 3 080 3 470 1 727 (251) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 846 8 026 11 895 8 299 5 855 
       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (1 034) (760) (824) (161) (110) 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (2 751) (863) (889) (1 730) (830) 

Förvärv av dotterbolag (8 686) (40 330) (2 449) - (1 156) 

Förvärv av tillgångar vid förvärv (73 472) - - - - 

Försäljning av immateriell tillgång 1 500 - - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten (84 443) (41 953) (4 162) (1 891) (2 096) 
       

Lånefinansiering kreditinstitut 64 740 20 000 - - - 

Likvid från emission av eget kapitalinstrument - 170 - - - 

Utdelning till aktieägarna - - - (10 233) - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 64 740 20 170 - (10 233) - 
       

Ökning av likvida medel (7 857) (13 757) 7 733 (3 825) 3 759 

Likvida medel vid periodens början 52 758 66 628 59 718 64 024 60 218 

Kursdifferenser i likvida medel (532) (113) (823) (481) 47 

Likvida medel vid periodens slut 44 368 52 758 66 628 59 718 64 024 
varav bundna medel (kundsaldo) 10 662 7 097 4 788 5 163 4 575 
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Definitioner av alternativa nyckeltal  
Aktier utestående efter spädning 
Antal utstående aktier före spädning plus antalet utestående 
aktieoptioner, minus inlösensumman för optionerna delat på 
det genomsnittliga aktiepriset i perioden  

Aktiva kunder 
Antal kunder som har spelat på LeoVegas inklusive kunder som 
endast har nyttjat bonuserbjudanden 

Behållningsgrad (hold) 
Spelintäkter, netto delat på deponeringar  

Bruttoresultat 
Intäkter minus direkta rörliga kostnader som bland annat 
inkluderar kostnader för spelleverantörer, kostnader för 
betalningsleverantörstjänster samt spelskatter 

Deponeringar 
Inkluderar alla kontanta medel som har satts in på spel av 
kunder under en given period 

Deponerande kunder 
Kunder som har gjort kontanta deponeringar under perioden 
per plattform/varumärke. Då detta mäts per plattform medför 
det att ett visst antal kunder dubbelräknas, tex. för en kund som 
gjort en insättning på Royal Panda och LeoVegas under 
perioden. 

EBIT  
Rörelseresultat före räntor och skatt 

EBIT-marginal, % 
EBIT i relation till intäkterna   

EBITDA 
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 

EBITDA marginal, %  
EBITDA i relation till intäkter 
 

Eget kapital per stamaktie 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat 
med antal aktier vid periodens slut efter inlösen, återköp och 
nyemission 

Genomsnittligt antal heltidsanställda 
Genomsnittligt antal heltidsanställda över hela perioden  

Justerad EBIT 
EBIT justerad för poster som rör kostnader för notering på 
Nasdaq First North Premier och Nasdaq Stockholm, kostnader 
relaterade till rådgivning vid genomförande av förvärv, 
avyttring av tillgångar som är resultatpåverkande och 
avskrivningar av immateriella tillgångar relaterade till förvärv.  

Justerad EBITDA 
EBITDA justerad för poster som rör kostnader för notering på 
Nasdaq First North Premier och Nasdaq Stockholm, kostnader 
relaterade till rådgivning vid genomförande av förvärv samt 
avyttring av tillgångar som är resultatpåverkande. 

Justerat resultat per aktie 
Resultat per aktie justerad för poster som rör kostnader för 
notering på Nasdaq First North Premier och Nasdaq Stockholm, 
kostnader relaterade till rådgivning vid genomförande av 
förvärv, avyttring av tillgångar som är resultatpåverkande, 
avskrivningar av immateriella tillgångar relaterade till förvärv 
och omvärderingen av tilläggsköpeskilling som uppstått vid 
förvärv.  

Jämförelsestörande poster 
Poster som rör kostnader för notering på Nasdaq First North 
Premier och Nasdaq Stockholm samt kostnader relaterade till 
rådgivning vid genomförande av förvärv. Inga kostnader för 
integration eller omstrukturering innefattas. Avyttring av 
tillgångar som är resultatpåverkande justeras bort. Det 
innefattar också avskrivningar relaterade till förvärvade 
immateriella tillgångar och omvärderingen av 
tilläggsköpeskilling som uppstått vid förvärv.  
 

Likvida medel 
Tillgångar på bankkonton plus e-wallets 

Ny deponerande kund 
En kund som har gjort sin första kontanta insättning under 
perioden  

Organisk tillväxt 
Tillväxt utan förvärv. Valutaeffekter är ej exkluderade 

Resultat per aktie 
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 
dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående 
aktier under perioden  

Resultat per aktie efter utspädning 
Resultat efter skatt, dividerat med det vägda genomsnittliga 
antalet utestående aktier under perioden, justerat för ytterligare 
aktier för optioner med utspädningseffekt 

Rörelsekapital 
Rörelsekapital beräknas som nettot mellan kortfristiga skulder 
(exkl. spelarskulder) och omsättningstillgångar. 

Rörelseresultat (EBIT) 
Resultat före räntor och skatt  

Soliditet, % 
Eget kapital dividerat med balansomslutning   

Spelintäkter, brutto (GGR) 
Summa alla insatser (kontanta och bonus) minus alla vinster att 
betala ut till kunder (i branschen benämnt GGR eller Gross 
Gaming Revenue) 

Spelintäkter, netto (NGR) 
Summa kontanta insatser minus alla vinster att betala ut till 
kunder efter bonuskostnader och externa jackpotbidrag (i 
branschen benämnt NGR eller Net Gaming Revenue) 

Spelmarginal % 
Kunders totala insatser (inklusive bonuspengar) minus vinster, 
dividerat på kundernas totala insatser (inklusive bonuspengar). 

Utdelning per aktie 
Genomförd/föreslagen utdelning beräknat per aktie 

Vinstmarginal 
Nettovinst dividerat på intäkter    

Återkommande deponerande kund 
En kund som har gjort en kontant insättning under perioden 
men gjorde sin första insättning under en tidigare period 
 

Övriga definitioner  
Intäkter 
Spelintäkter netto plus justeringar för korrigeringar, 
förändringar av avsättningar för lokal jackpot och ej 
konverterade avsättningar för bonus 

Lokalt reglerade marknader 
Marknader som har reglerat internetspel och har utfärdat 
licenser som operatörer kan ansöka om 

Mobila enheter 
Smarta telefoner (smartphones) och surfplattor 

Nettovinst 
Vinst minus alla kostnader inklusive ränta och skatt 

Plattform 
LeoVegas koncernen har tre plattformar: LeoVegas, Royal 
Panda och Rocket X. LeoVegas och Royal Panda har bara ett 
varumärke på sina plattformar medan Rocket X har ett flertal.  

Reglerade intäkter  
Intäkter från lokalt reglerade marknader 

Spelskatt 
En skatt som räknas på ett intäktsmått som operatörer av 
spelverksamhet betalar i en reglerad marknad, så som Danmark, 
Italien eller Storbritannien 


