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Q4 2018
MED KUNDEN I FOKUS



Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018
• Organisk tillväxt jämfört med föregående kvartal om 17,5%
• Intäkterna uppgick till 8,92 MEUR (7,69), en ökning med 16,1%
• Spelintäkterna ökade med 24,3% till 8,04 MEUR (6,47)
• Antalet aktiva kunder var 37 087 (31 411), en ökning med 18%
• Deponeringar uppgick till 23,8 MEUR (16,7), en ökning med 43%
• Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 92,4%
• Mobila intäkter stod för 54% (47) av de totala spelintäkterna
• Mediaintäkterna uppgick till 0,77 MEUR (1,11), en minskning med 31%
• EBITDA 2,88 MEUR (2,67)
• EBITDA-marginal 32,2% (34,7%)

Helåret 1 januari – 31 december 2018
• Intäkterna uppgick till 30,6 MEUR (23,5), en ökning med 30,4%
• Spelintäkterna ökade med 31,7% till 26,7 MEUR (20,3)
• Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 90,8%
• EBITDA uppgick till 9,40 MEUR (6,74), justerad EBITDA 9,94 MEUR (6,74)
• EBITDA-marginal 30,7% (28,7), justerad EBITDA-marginal 32,5% (28,7)
• Rörelseresultatet EBIT uppgick till 7,01 MEUR (5,26), justerad EBIT 7,82 MEUR (5,26)
• EBIT-marginal 22,9% (22,4), justerad EBIT-marginal 25,5% (22,4)

Händelser under perioden
• Namnändring från Nordic Leisure till Enlabs
• Godkänd spellicensansökan i Sverige
• Optibet lanserat i Litauen
• Viktiga tillskott och förändringar inom ledningsgruppen

Händelser efter perioden
• Utvecklat BestBet till ett flagshipvarumärke inom Media
• Fortsatt förstärkning i ledningsgruppen i form av ny Head of Legal
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Bästa kvartalet hittills



Det fjärde kvartalet var både händelserikt och framgångsrikt. 
Under kvartalet har vi börjat se resultatet av koncernens 
förändringsarbete som avser att tydliggöra fokus på marknad 
och slutkundens spelupplevelse.

Kvartalet uppvisar vårt bästa operativa resultat hittills, med en 
organisk tillväxt QoQ om 18% och ökad VPA (Vinst Per Aktie) 
om 16%. De underliggande nyckeltalen talar också sitt tydliga 
språk, deponeringar ökade med 14% och aktiva kunder 
fortsätter att öka i stadig takt. Vi kan därmed se resultatet av 
den kompetens vi nu bygger på alla nivåer. Den transformering 
och kulturella förändring som följer av skiftet från att vara ett 
teknikbolag till att bli ett marknads- och kundinriktat bolag under 
vår nya corporate identity Enlabs, har tagit stora kliv under 
kvartalet. Vi är nu väl förberedda att fortsätta utvecklingen mot 
nya marknader under såväl befintliga som kommande 
varumärken. Investeringarna i Media fortsätter och även om 
intäkterna ännu inte tagit fart ser vi tydliga signaler på att det 
börjar vända genom tillväxt av NDC. Först efter kvartalets 
utgång har vi kunnat utnyttja synergier för att utveckla tidigare 
förvärv till dess potential. Tillgångarna som förvärvats har inte 
utvecklats som planerat, men vi har nu vidtagit en mängd 
åtgärder för att återgå till tillväxt. 

2018 kan sammanfattas med två ord: förändring och framgång. 

Förändringen har främst skett organisatoriskt från ett 
teknikdrivet bolag till att bli ett bolag som fokuserar på 
marknaden och sätter kunden i fokus. Det har bland annat 
medfört att vi har en ny ledningsgrupp på plats, ett bredare 
produktutbud, förbättrad kundservice, snabbare utbetalningar 
och tydligare fokus på att utnyttja synergier inom koncernen. 

Framgången handlar främst om att det gångna året är bolagets 
hittills bästa år finansiellt sett. Sammanfattar vi 2018 kan vi 
notera en organisk tillväxt YoY om 30% med en EBITDA-
marginal om 31%, en ökning av VPA med 45%, samt en ökning 
av deponeringarna med 42%.

Jag anser att grunden för 2019 är lagd både organisatoriskt och 
finansiellt, vilket gör mig övertygad om att vi är på rätt väg mot 
våra sedan tidigare kommunicerade finansiella mål för 2020.

Vår lansering i Litauen har under kvartalet påbörjat sin 
utvecklingsresa mot Litauens största onlinecasino. Huvudfokus 
har initialt varit analys av marknaden, inventering av relevanta 
marknadsföringskanaler samt initiering av testkampanjer. 
Kostnader för lansering och marknadsföring i Litauen har 
påverkat våra marginaler under kvartalet men jag ser det som 
en nödvändig investering som kommer att ge avkastning under 
2019. I nästa fas accelererar vi arbetet med att bearbeta denna 
marknad, som strategiskt är mycket viktig för vår fortsatta 
expansion i Baltikum. I Litauen drivs vårt hittills enda lanserade 
varumärke Optibet på vår nya plattform, där alla våra befintliga 
såväl som kommande varumärken kommer allokeras. Därmed 
får vi en homogen teknisk lösning in house, för hantering av 
samtliga varumärken och produkter på alla marknader. Detta 
leder till kostnadseffektivitet och en högre kvalitetsnivå i hela 
kedjan – från administration till själva skälet till vår existens:  
Våra kunders spelupplevelse.
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Enlabs är en förkortning av Entertainment Laboratories och vår 
framtida utmaning är fyrdelad. 

Vi behöver i ännu större utsträckning utnyttja möjliga synergier 
inom gruppen.

Vi måste kulturellt utveckla ett klimat där vi i varje liten detalj 
tänker på kunden. 

Vi måste inspirera våra talanger att våga pröva nya grepp för att 
vi ska utvecklas snabbare. 

Vi behöver visa vad Enlabs är och står för, genom att 
konsekvent kommunicera våra värdeord:

• Entertainment
• Joy
• Change

"Entertainment". Spänning, produktupplevelsen och att flytta 
gränser är vad vi strävar efter att uppnå.

"Joy" är kanske ett mindre vanligt värdeord, men för oss är det 
självklart, och vår viktigaste differentierande faktor. Vi är inte ett 
moderbolag med många dotterbolag, utan ett bolag som 
arbetar under en identitet - Enlabs, med ett gemensamt mål. Vi 
vet att den bästa investeringen är att tillse att våra talanger trivs 
hos oss, och detsamma gäller självklart för våra kunder. 

"Change" är för oss den stora drivkraften, vilket innehåller såväl 
innovation som utveckling. Ambitionen att utmana oss själva 
och branschen handlar om så mycket mer än bara innovation, 
det handlar om att aldrig vara nöjd och att hela tiden anpassa 
sig och ifrågasätta status quo, om det skulle uppstå.

Ett konkret exempel på “change" är att vi under 2019 flyttar in i 
nya moderna kontorslokaler i både Tallinn och Riga. Kontor som 
kommer hjälpa oss att bygga effektiv kommunikation, 
gemenskap och kultur. En miljö som personifierar detta kommer 
också att hjälpa oss rekrytera topptalanger och att minska 
personalomsättningen.

Under 2019 har vi bland annat följande att se fram emot:

• Lansering av Best-varumärken som affiliatesidor
• Migration av varumärken och produkter till vår nya plattform
• Ett högt tempo avseende nya produktlanseringar 
• Lanseringar på nya marknader
• Att vara en aktiv del av branschkonsolideringen
• En utökad satsning på Solutions, vår B2B verksamhet
• Ett mer aktivt arbete inom Investor Relations

I resan mot en öppnare kommunikation skulle jag vilja passa på 
att hälsa vår nya CCO, Miko Salo, samt vår nya Head of Media, 
Sami Koponen, välkomna till ledningsgruppen. De kommer att 
beskriva sin syn på affärsområdena Brands och Media lite 
längre fram i denna rapport. Målet är att under året i vår 
marknadskommunikation presentera och lyfta fram röster från 
ledningsgruppen för att öka transparensen gentemot den 
finansiella marknaden.

Efter tre kvartal som VD för bolaget känner jag att vi lyckats få 
grunden på plats inför 2019. Vi går in i det här året med 
inställningen att alla vi som jobbar inom Enlabs fokuserar på 
kunden, och där framåtandan och optimismen inom gruppen är 
stor. Vi har börjat forma ett bolag under en corporate identity - 
Enlabs - och vi ser redan hur detta förändrar vårt sätt att tänka, 
samarbeta och kommunicera inom gruppen. 

Jag är fast förvissad om att detta bara är början på Enlabs resa 
mot helt nya sfärer.

Let’s play!

Riga i februari 2019

Robert Andersson
VD och Koncernchef Enlabs
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Nyckeltal i sammandrag
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KONCERNEN TOTALT 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4
Totala intäkter (KEUR) 8 921 7 591 6 967 7 132 7 687
Intäkter tillväxt mot föregående kvartal (%) 18 9 -2 -7 19
Intäkter tillväxt mot föregående år (%) 16 17 42 60 63
Kostnad för sålda tjänster (% av intäkterna) 27 26 26 26 24
Marknadsföringskostnader (% av intäkterna) 15 14 16 16 15
Personalkostnader (% av intäkterna) 15 16 22 19 15
Övriga kostnader (% av intäkterna) 11 11 11 11 15
EBITDA (KEUR) 2 876 2 506 1 875 2 145 2 669
EBITDA-marginal (%) 32 33 27 30 35
Justerad EBITDA (KEUR) 2 876 2 506 2 091 2 465 2 669
Justerad EBITDA-marginal (%) 32 33 30 35 35
EBIT (KEUR) 2 221 1 930 1 307 1 548 2 065
EBIT-marginal (%) 25 25 22 22 27
Justerad EBIT (KEUR) 2 221 1 930 1 800 1 868 2 065
Justerad EBIT-marginal (%) 25 25 26 26 27
Finansiell ställning och kassaflöde
Investeringar i anläggningstillgångar (KEUR) 647 1 123 686 564 613
Soliditet (%) 87,3 85,4 82,2 82,4 79,4
Avkastning på eget kapital (%) 7,7 7,1 4,9 5,7 7,9
Vinst per aktie (EUR) 0,036 0,031 0,020 0,023 0,031
Eget kapital per aktie (EUR) 0,50 0,47 0,44 0,42 0,44
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (EUR) 0,05 0,04 0,02 0,02 0,03
Fritt kassaflöde per aktie (EUR) 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02
Anställda
Antalet heltidsanställda vid periodens slut 198 193 187 189 194

NÄTSPEL 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4
Intäkter (KEUR) 8 037 6 587 5 981 6 091 6 467
Tillväxt mot föregående kvartal (%) 22 10 -2 -6 25
Tillväxt mot föregående år (%) 24 27 32 48 82
EBITDA (KEUR) 2 644 2 124 1 435 1 690 1 967
EBITDA-marginal (%) 33 32 24 28 30
Justerad EBITDA (KEUR) 2 644 2 124 1 651 2 010 1 967
Justerad EBITDA-marginal (%) 33 32 28 33 30
Mobila intäkter (%) 54 54 50 48 47
Hållbara intäkter (%) 92 94 89 88 90
Marknadsföringskostnader (% av spelintäkterna) 17 15 16 16 15
Antal kunder*
Antal aktiva kunder 37 087 35 621 34 345 34 838 31 411
Aktiva kunder, tillväxt per kvartal (%) 4 4 -1 11 12
Aktiva kunder, tillväxt per år (%) 18 27 10 24 10
Deponeringar
Deponeringar (KEUR) 23 841 20 828 17 663 16 290 16 719
Deponeringar, tillväxt per kvartal (%) 14 18 8 -3 21
Deponeringar, tillväxt per år (%) 43 51 34 38 53
Spelmarginal
Spelmarginal (%) 4,9 4,6 4,8 4,7 5,0
Spelmarginal, Casino (%) 3,7 3,5 3,7 3,6 3,5
Spelmarginal, Betting (%) 9,3 8,5 8,4 8,3 9,2
Spelmarginal, Bingo (%) 12,5 10,1 11,9 10,9 12,7

MEDIA 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4
Intäkter (KEUR) 766 869 845 920 1 114
Intäkter tillväxt mot föregående kvartal (%) -12 3 -8 -17 -4
Intäkter tillväxt mot föregående år (%) -31 -25 253 296 323
EBITDA (KEUR) 232 381 439 455 697
EBITDA-marginal (%) 30 44 52 49 63

*Antalet aktiva kunder i Q3 2018 rättade från tidigare felaktig rapporterad information.



DET HÄR ÄR ENLABS
Enlabs står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre 
affärsområden: Brands, Media och Solutions. Vi är drygt 190 personer som arbetar från våra kontor i Tallinn, Riga, 
Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. Bolaget innehar nationella spellicenser i sju länder. Vi är en ansvarsfull och 
ledande aktör inom våra affärsområden på samtliga marknader där vi är aktiva.

Enlabs aktie är noterad på Nasdaq OMX First North i Stockholm. Bolaget har omkring 5 000 aktieägare. Certified Adviser är 
Redeye. certifiedadviser@redeye.se / +46 (0)8 121 576 90.
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Enlabs Media bedriver 
prestationsbaserad 

marknadsföring, så kallad 
affiliation. Enlabs Media har 
närvaro över stora delar av 
världen men med fokus på 

Europa. 

Enlabs Brands bedriver nätspel 
under ett antal olika 

varumärken i reglerade, eller 
snart reglerade, marknader. 

Enlabs Brands erbjuder 
underhållning genom ett 

produktsegment som består av 
Casino, Live Casino, Betting, 

Poker och Bingo. 

Enlabs Solutions bedriver 
verksamhet mot andra bolag 
(B2B). Detta genom att bland 
annat leverera sportresultat 
men också erbjuda tekniska 

lösningar inom nätspel. 



Under kvartalet har Enlabs som tidigare kommunicerats erhållit 
spellicens i Sverige för kommersiellt onlinespel och vadhållning 
online efter ett omfattande arbete med licensansökan. 
Spellicensen är ett bevis på styrkan och kompetensen som 
bolaget besitter inom såväl teknik som organisation. Med lång 
och gedigen erfarenhet från reglerade marknader ser Enlabs 
fram emot att få verka på den svenska marknaden under 
rättvisa och reglerade förhållanden. 

Lagkraven i Sverige är väldigt lika lagkraven på de marknader 
där Enlabs idag är verksamma. Däremot skiljer sig 
marknadsklimatet åt en hel del och främst genom antalet 
aktörer. De tidigare låga inträdeskraven har skapat ett väldigt 
konkurrensutsatt marknadsklimat med många aktörer och 
varumärken etablerade. Marknaden är mättad med många 
produkter och aktörer som erbjuder liknande utbud och 
funktion, om än under olika varumärken och färger. I och med 
regleringen kommer ett mer sunt och hållbart marknadsklimat 
skapas över tid och Enlabs har för avsikt att på sikt vara 
etablerad på den svenska marknaden.  

Planen att ansöka om licens i Sverige var således inte att så 
snabbt som möjligt etablera ett befintligt varumärke i Sverige då 
det hade inneburit substantiella kostnader för att vara med i den 
för stunden intensiva marknadsföringen. Planen är istället att på 
avstånd kunna iaktta utvecklingen och kunna hitta rätt position 

på den svenska marknaden. När förutsättningarna bedöms vara 
fördelaktiga kommer Enlabs att lansera sina varumärken. 

En annan viktig aspekt med att redan nu inneha spellicens är 
att Enlabs kan agera snabbt när möjligheter uppstår i en 
bransch som står inför en konsolidering. Exempelvis finns det 
många varumärken, som av ett eller annat skäl inte besitter en 
spellicens i Sverige. Möjligen saknar de organisationen för att 
bedriva verksamhet på en reglerad marknad alternativt kanske 
de saknar teknisk kompetens för att anpassa system efter 
lagkrav. Redan nu syns tendenser till att bolag som av ovan 
anledning inte besitter en svensk spellicens kommer ut på 
marknaden till försäljning, eller letar ny partner som kan erbjuda 
lösningar som möjliggör verksamhet i Sverige. Detta ser Enlabs 
som mycket intressant både utifrån förvärvsstrategi men även 
för att kunna erbjuda våra Solutionstjänster.

Det är en spännande framtid som den svenska marknaden har 
framför sig och Enlabs ser fram emot att följa utvecklingen och 
sedan agera när rätt möjlighet uppstår.
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SVENSKA MARKNADEN

Spännande framtid för Sverige
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Q4 2018
UTVECKLING PER 
AFFÄRSOMRÅDE



Som ett led i förändringarna i koncernledningen anslöt jag till 
Enlabs den 1 november, senast från en roll inom 
Gaming Innovation Group. Under de senaste tio åren har jag 
skaffat mig värdefulla erfarenheter från flera ledande företag i 
branschen, och det är nu ett sant nöje att få vara med och 
påverka Enlabs i ett spännande skede av tillväxt och 
förändring. 


Jag ser många möjligheter framöver, både på kort sikt och när 
det gäller mer långsiktiga strategiska skiften som kommer att 
stärka vår ställning ytterligare i Baltikum och Östeuropa. Den 
tillväxt vi uppvisar i regionen handlar inte om tillfälligheter, utan 
om det förtroende våra kunder känner för våra produkter och 
medarbetare, som hela tiden strävar efter att bli ännu bättre. Vi 
är ständigt uppmärksamma på hur vår spelverksamhet kan 
vidareutvecklas och förbättras, och har kavlat upp ärmarna och 
kört igång.


Under de närmaste månaderna fokuserar vi på 
kundupplevelsen och vårt produktutbud i syfte att ta ytterligare 
marknadsandelar. Bland annat ska vi bli mer relevanta i vår 
marknadskommunikation, exempelvis genom avancerade 
CRM-insatser. Vi ser också över vårt kunderbjudande och 
kompletterar med nya produktvertikaler och leverantörer i 
kombination med förstklassig kundsupport. På så vis kan vi 
skaffa nya kunder och se till att de stannar kvar, samtidigt som 
intäktsmöjligheterna förbättras. Att stärka våra varumärken och 
effektivisera marknadsföringen är två av de områden där vi 
lägger in en extra växel.


Tack vare fördelarna med vår egenutvecklade plattform har vi 
goda möjligheter att expandera geografiskt och därigenom öka 
tillväxten ytterligare under 2019. Vi har redan visat att vi 
framgångsrikt kan bedriva vår verksamhet på reglerade 
marknader, och nu när regleringstrenden fortsätter i Europa är 
vi mer än redo för nya utmaningar. Beskedet om att vi beviljats 
spellicens i Sverige i december är ännu en betydande milstolpe 
för Enlabs. 


Vi gjorde ett starkt fjärde kvartal. Sett till nyckeltal uppvisade 
alla våra viktigaste marknader en solid utveckling, även om vårt 
största varumärke, Optibet, befinner sig i väldigt varierande 
mognadsfaser på de olika marknaderna.


I Lettland, där vi fortfarande är klar marknadsledare, var 
resultatet tillfredsställande inom casino och betting. 
Sammantaget var fjärde kvartalet vårt bästa någonsin, vilket 
ger oss ett fördelaktigt utgångsläge 2019. För att matcha vår 
marknadsställning och vårt ökade fokus på 
bettingverksamheten förstärkte vi teamet ytterligare med en ny 
Head of Betting i november. Optibet sponsrar den lettiska 
förstaligan i såväl hockey som fotboll och futsal och är ett 
välkänt varumärke. Vi drar nytta av detta och fortsätter erbjuda 
vår stora kundbas nya produkter och tjänster. Dessutom siktar 
vi på att lansera nya produktvertikaler som ska attrahera nya 
kundsegment och få dem att stanna. Ett led i detta är att 

effektivisera marknadsföringen med hjälp av en automatiserad 
strategi som har större fokus på digitala och spårbara kanaler.


I Estland var utvecklingen inom casino bättre än väntat, medan 
betting minskade en aning på grund av låga marginaler men 
med högre aktivitet. Förklaringen var förväntad volatilitet under 
det inledande skedet med att få bettingprodukten att växa från 
relativt låga volymer. Våra insatser för att förbättra 
produktutbudet och effektivisera marknadsföringen gav dock 
snabbt resultat under den andra hälften av kvartalet, vilket även 
visade sig i siffrorna. Under första kvartalet 2019 fortsätter vi 
att vässa produktutbudet och höja kundupplevelsen ytterligare. 
De aktuella förhållandena på den estländska marknaden gör 
det mycket lämpligt för oss att lansera nya produkter de 
närmaste månaderna. På så vis kan vi bredda vår 
högkvalitativa kundbas och ge ännu mer skjuts åt 
intäktstillväxten.


I Litauen går vi framåt, men eftersom fjärde kvartalet var vårt 
första efter lanseringen, återstår det en del arbete innan vi är 
nöjda. Marknadsinsatserna börjar ge resultat och 
kunddatabasen växer stadigt, men vi arbetar vidare med 
kundrekrytering genom att stärka vår positionering och se till 
att vårt värdeerbjudande verkligen speglas i kundupplevelsen. 
2019 kommer att bjuda på en hel del nyheter i fråga om 
casinoinnehåll, samtidigt som vi siktar på en bettinglansering 
senare i år. En annan målsättning är att strömlinjeforma vår 
process för kundkännedom i linje med tillsynsmyndighetens 
krav. Anledningen är att vi vill göra det lättare för spelare att 
registrera sig hos oss och därigenom öka kundrekryteringen.	

Miko Salo 
Chief Commercial Officer 
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UTVECKLING INOM BRANDS

Starka varumärken och mer marknadsfokus



Verksamhetsområdet Brands bygger vidare på den goda 
trenden från årets tredje kvartal, återigen genom tillväxt inom 
samtliga produkter. En stadigt växande kundbas i kombination 
med ökade deponeringar visar på en sund och uthållig 
affärsmodell. Aktiva kunder uppgick i kvartalet till 37 087 (31 
411) och deponeringar 23,8 MEUR (16,7), vilket ger 
deponeringar per kund om 643 EUR/kvartal att jämföra med 
532 EUR//kvartal under samma period föregående år. Detta är 
ett resultat av det förändringsarbete som drivits mot att sätta 
kunden i fokus och erbjuda marknadens bästa produkt.

Koncernens casinoprodukter visar återigen på sin kvalitet och 
fortsätter växa, den organiska tillväxten är 25% jämfört med 
tredje kvartalet 2018. Många olika faktorer påverkar den 
positiva trenden men i grunden är det ökad närvaro på 
marknaden som har lett till ökad kundtillströmning samt högre 
kundlojalitet. Ökad kundaktivitet i kombination med en 
spelmarginal tillbaka på en sund nivå, 3,7% i Q4 2018 jämfört 
med 3,5% i Q3 2018, ger resultat men skapar också goda 
förutsättningar för framtiden. Kvartalet var även det första som 
Litauen var aktivt vilket har påverkat intäkterna positivt. 

Under 2019 finns mycket att se fram emot inom casino med 
många nya och exklusiva samarbeten med spelleverantörer 
vilket kommer att utöka spelutbudet ytterligare och stärka 
positionen som Baltikums största onlinecasino. Lanseringar av 
nya leverantörer kommer stegvis att ske i de olika 
jurisdiktionerna under 2019.

Även bettingsegmentet visar organisk tillväxt med 17% jämfört 
mot föregående kvartal. Fjärde kvartalet var ett händelserikt 
kvartal i form av många sportevent vilket har skapat 
förutsättningar för ökad kundaktivitet genom specifika 
kampanjer. Under kvartalet tillträdde en ny Head of Betting som 
har ökat fokus på eventspecifika kampanjer med större 
relevans. Även inom betting har marginalerna ökat på grund av 
lokal kompetens inom respektive geografiskt område vid 
oddssättning. 

Enlabs blickar framåt mot 2019 med bland annat nya 
funktionaliteter som ”Early cashout” och ”Combo boost” inom 
betting, men även en ny mer modern design finns att se fram 
emot. Den stora milstolpen under första delen av 2019 är dock 
lanseringen av betting i Litauen. Att komplettera den befintliga 
casinoverksamheten i Litauen är ett steg på vägen mot att även 
där vara en helhetsleverantör och kommer skapa bättre 
förutsättningar för att attrahera nya kunder och även behålla 
befintliga.

Poker och Bingo har under perioden varit stabila 
affärsområden. Möjligheterna till expansion av poker till i första 
hand Lettland och Estland håller på att utvärderas och planeras 
för att kunna erbjuda kunderna ett så brett produktutbud som 
möjligt.
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Bygger vidare på den goda trenden  



Sedan jag började i november har vi haft ett övergripande mål – 
att vara ett bolag som arbetar under en identitet för att kunna 
maximera nyttan av våra samlade kunskaper och synergier. 
Och jag kan stolt konstatera att vi bara på några månader har 
tagit stora kliv mot det målet. En av de första förändringarna var 
att centralisera vårt säljteam. I och med det kan våra partner nu 
få tillgång till spelare från många olika marknader och regioner, 
vilket har stärkt branschens erkännande av oss. 
Under perioden beslutade vi också att omforma vårt BestBet-
erbjudande för att i större utsträckning kunna tillgodose 
kundernas behov. Tillsammans med Enlabs Solutions har vi nu 
utvecklat BestBet till en enhetlig hemsida med allt en 
sportfantast kan önska sig i form av bland annat livescore-
resultat och historiska data. Samtidigt lanserade vi flerspråkiga 
LiveOttelut.com i syfte att utöka erbjudandet inom live 
streaming-tjänster och förbättra möjligheterna till en effektiv 
marknadsföring. Våra "Best"-varumärken gör att vi snabbt och 
smidigt kan ta oss in på nya marknader med ett redan etablerat 
varumärkesvärde. 

Utöver nya lanseringar har vi även sett över vårt befintliga 
utbud och möjligheterna till förbättringar på kort och lång sikt. 
Min bedömning är att vi har goda förutsättningar att uppvisa 
organisk tillväxt med vårt befintliga produktutbud både i 
Baltikum och i Västeuropa. Som en följd av tidigare förvärv har 
vi nu också en allt större närvaro på spansk- och 
japansktalande marknader. 

För att vi ska uppnå 2020-målen måste vi inom Media bredda 
våra marknadsföringskanaler bortom den rent organiska 
trafiktillväxten för att minska riskerna. Därför går vi in för att i 
större grad dra nytta av all data vi kan samla in. Vi kan köpa 
annonsering mer effektivt och har bättre räckvidd, och vi kan 
dela med oss internt till Enlabs Brands. Att i större utsträckning 
dela kunskaper och resurser mellan olika affärssegment är en 
viktig del i Enlabs nya corporate identity och nyckeln till framtida 
framgångar.

Med tanke på våra ambitiösa mål och den negativa trend som 
för närvarande råder inom Media, har vi en hel del hårt arbete 
framför oss. Men jag är övertygad om att Enlabs kommer att 
göra även detta med bravur. 

Sami Koponen  
Head of Media
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Affärsområdet Media presterade under kvartalet inte enligt 
förväntningar utifrån ett finansiellt perspektiv. Affärsområdet 
uppvisade negativ tillväxt om 12% jämfört med föregående 
kvartal. Vilket främst förklaras av avtagande aktivitet på 
förvärvade tillgångar utan motsvarande tillväxt från aktiva 
varumärken. Även lönsamheten har inom affärsområdet 
minskat på grund av större investeringar och EBTIDA-
marginalen för kvartalet var 30% från att ha fluktuerat runt 50% 
under tidigare perioder. Dessa investeringar är en del i en mer 
omfattande strategi för att nå organiskt tillväxt. Investeringar har 
gjorts i såväl marknadsföring som personal för att skapa en 
struktur och organisation som kan arbeta mer som ett team.  

Under kvartalet har ett nytt affärs- och uppföljningssystem 
implementerats för snabbare och mer relevant datahantering. 
Det möjliggör även en central säljfunktion där Enlabs går ut 
som ett bolag med en portfölj av varumärken, vilket ger en 
bättre förhandlingsposition. Systemet ger även “real time” 
information som gör det möjligt att snabbare följa upp 
kampanjer och marknadsföring för att vidta åtgärder. I och med 
detta syns en klart positiv trend i nya registrerade och 
deponerande kunder under den senare delen av kvartalet.

Per sista december 2018 avslutades samtliga åtaganden i 
samband med förvärvet av Kama Net AB. Som tidigare 
kommunicerats möttes inte kraven för tilläggsköpeskilling till 
säljaren.

Denna nya vertikal inom Enlabs undergår en fas av planering 
och organisationsetablering. Verksamhetsområdet har ännu 
väldigt små volymer vilket gör att alla förändringar slår hårt, 
både positivt och negativt. Tyvärr har minskad verksamhet hos 
en av våra samarbetspartner påverkat oss kraftigt negativt i 
procentuella siffror, däremot inte substantiellt i reella tal sett till 
hela koncernen.

Under hösten har en tydligare inriktning för vertikalen utarbetats 
och delar av befintlig verksamhet har, eller kommer att, 
inkluderas i Solutions. Kort sagt kommer all verksamhet som 
har bolag som kund inkluderas i Solution, helt enkelt B2B. Ett 
exempel på detta är vår verksamhet inom Score24 som 
levererar sportresultat, vilket från första kvartalet 2019 kommer 
att rapporteras under Solutions. 

Vi ser en stor potential inom detta område på befintliga 
marknader men framförallt ser vi en skalbarhet i att 
implementera befintlig affärsidé och teknik på nya geografiska 
marknader. För att lyckas med en expansion behövs en 

dedikerad och meriterad person som driver affärsområdet. 
Arbetet med rekryteringar inom Solutions är i full gång och vi 
ser fram emot att kapitalisera på potentialen under 2019.

Robert Andersson  
VD och Koncernchef
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ESTLAND

LETTLAND

LITAUEN

MALTA

• Total spelmarknad ca. 170 MEUR
• Tillväxt total marknad 5%*

• Tillväxt licensierad onlinemarknad 15%*
• Femton (15) onlinelicenser

• Spelskatt 5%

• Total spelmarknad ca. 500 MEUR
• Tillväxt total marknad 8%*

• Tillväxt licensierad onlinemarknad 48%*
• Sex (6) onlinelicenser

• Spelskatt 10%

•    Total spelmarknad ca. 350 MEUR 

•    Tillväxt total marknad 11%*

•    Tillväxt licensierad onlinemarknad 55%*

•    Nio (9) onlinelicenser

•    Spelskatt 10%

•    558 onlinelicenser

•    Spelskatt 1,25-4% beroende på produkt

STOR-
BRITANNIEN

SVERIGE

• Total spelmarknad ca. 17 010 MEUR
• Tillväxt total marknad 2%*

• 2 794 onlinelicenser
• Spelskatt 15%

•    Total spelmarknad ca. 2 272 MEUR

•    Tillväxt total marknad 6%*

•    62 onlinelicenser

•    Reglerad marknad från 1 januari 2019

•    Spelskatt 18%

Uppgifterna grundas på uppgifter från H2 Gambling Capital, 
nationella spelmyndigheter, och Enlabs egna bedömningar. 
Uppgifter avseende 2018 är estimat. *Genomsnittlig årlig tillväxt baserat på perioden 2015-2018.



INTÄKTER, INSÄTTNINGAR OCH KUNDER

Spelintäkterna ökade med 24,3% till 8,04 MEUR (6,47). 92,4% 
av intäkterna kom från reglerade marknader.

Intäkterna från affärsområdet Media uppgick till 0,77 MEUR 
(1,11).

De totala intäkterna under kvartalet uppgick till 8,92 MEUR 
(7,69), en ökning med 16,1%. 

 
Av bettingintäkterna avser 20,5% intäkter från bolagsgruppens 
spelbutiker i Lettland och Litauen.

Geografiskt fördelades spelintäkterna mellan Baltikum,  
92,4% och övriga världen 7,6%. Baltikum utgörs av de 
reglerade spelmarknaderna i Estland, Lettland och Litauen.

Övriga intäkter uppgick till 0,12 MEUR och utgjordes i huvudsak 
av hyresintäkter. Bolagsgruppen äger en obelånad 
fastighetsportfölj i Lettland, i denna ingår bland annat 
fastigheten där koncernens operativa huvudkontor är beläget.
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INTÄKTER PER AFFÄRSOMRÅDE

NÄTSPEL 8,04 MEUR (6,47)

  Casino 4,48 MEUR (3,21)
  Betting 3,17 MEUR (2,84)
  Poker 0,37 MEUR (0,37)
  Bingo 0,02 MEUR (0,05)

MEDIA 0,77 MEUR (1,11)

Koncernens utveckling under kvartalet



DEPONERINGAR OCH ANTAL KUNDER
Deponeringar uppgick till 23,8 MEUR (16,7) under kvartalet, 
vilket motsvarar en ökning med 43% jämfört med samma period 
föregående år.

Antalet aktiva kunder uppgick till 37 087 (31 411), en ökning 
med 18% mot samma period föregående år. Trenden för både 
antalet kunder och deponeringar är tydligt positiv och 
koncernen är nöjda med att dessa två parametrar är i 
korrelation med varandra.

SPELMARGINAL
Den samlade spelmarginalen inom nätspel under kvartalet 
uppgick till 4,9% (5,0).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING
Det egna kapitalet i koncernen uppgick per periodens 
balansdag 2018-12-31 till 31,5 MEUR (24,9). Som en del av 
köpeskillingen av förvärvade mediatillgångar utgår en 
aktierelaterad ersättning som kommer öka antalet aktier i 
moderbolaget med 218 698 aktier. Aktierna är ännu inte 
registrerade hos bolagsverket. 

Likvida medel uppgick till 11,9 MEUR (7,3), varav 0,70 MEUR 
(0,77) var spelarmedel. Motsvarande belopp 0,70 MEUR (0,77) 
utgör därmed skulder till spelare och ingår i kortfristiga skulder. 
Koncernens nettobehållning av likvida medel (den egna 
likviditeten) var således 11,2 MEUR (6,5).

Koncernen har inga lån från kreditinstitut och inga räntebärande 
skulder.

Soliditeten uppgick till 87,3%. 

Summa tillgångar per den 31 december 2018 var 36,1 MEUR 
(31,3).

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,2 MEUR 
(1,7) under kvartalet. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten för 2018 uppgick till 8,3 MEUR (6,2)

Investeringar i anläggningstillgångar var 0,6 MEUR (0,6) och 
bestod främst av kapitaliserade kostnader avseende 
utvecklingsarbete på bolagsgruppens spelplattformar.
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Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 6,55 MEUR (5,87), en 
ökning med 11,6%. Bruttomarginalen uppgick till  
76,4% (73,9%).

Personalkostnaderna uppgick till 1,97 MEUR (1,71), en ökning 
med 11,1%. Bedömningen är att det inte föreligger något större 
behov av rekryteringar då koncernens affärsmodell är skalbar. 
Däremot fortsätter koncernen att utvärdera behovet av 
nyckelpersoner som kommunicerats under kvartalet.

Marknadsföringskostnaderna inom nätspel uppgick till 17% (15) 
av spelintäkterna, vilket kan ses som en låg procentuell andel 
jämfört med spelbolag som verkar på oreglerade marknader. 
Skälet till detta är att det på de reglerade baltiska marknaderna 
föreligger omfattande lagstadgade begränsningar avseende 
spelbolags möjligheter till marknadsföring.

Bolagen i koncernen som innehar nationella spellicenser följer 
strikt villkoren för dessa. Dessa begränsar bland annat 
möjligheten till s.k ”paid marketing”, vilket därmed försvårar nya 
aktörers inträde på de aktuella marknaderna. Enlabs långvariga 
närvaro på de baltiska marknaderna utgör därmed en 
betydande konkurrensfördel. 

Med återgång till tillväxt i kombination med förändringsarbete 
som ger resultat har marginalerna återgått till förväntade nivåer 
och lönsamheten har därmed ökat. EBITDA uppgick till 2,88 
MEUR (2,67), motsvarande en EBITDA-marginal om 32% 
(35%).

Rörelseresultatet (EBIT) var 2,22 MEUR (2,09), vilket utgör en 
marginal på EBIT nivå om 25% (27%).

Som tidigare kommunicerats har koncernen beslutat att övergå 
till IFRS under 2019. Arbetet för övergången är startat och 
planerad övergång till IFRS är under det första kvartalet 2019. 
Eventuella justeringar redovisas i första kvartalsrapporten 2019 
och därefter upprättas samtliga rapporter enligt regelverket 
IFRS. Den mest påtagliga konsekvensen är att det inte kommer 
att ske planenliga avskrivningar på goodwill. Istället ligger ett 
värderingstest till grund för eventuell nedskrivning. Detta 
kommer troligtvis att leda till kraftigt minskade avskrivningar på 
koncernnivå. Innan Enlabs övergång till IFRS bör detta särskilt 
beaktas vid en jämförelse mellan Enlabs och andra noterade 
företag i samma branscher som upprättar sin redovisning enligt 
IFRS.

Goodwillavskrivningarna i koncernen under kvartalet uppgår till 
381 KEUR.

Nettoresultatet för perioden var 2,23 MEUR (1,77), vilket 
motsvarar en ökning på 25,6%, samt en nettomarginal på 
24,9% (23,1%).

Koncernens skattekostnad påverkas positivt av att Lettland från 
2018 justerat bolagsskatten från 15% till 0%.
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PERSONAL 
I slutet av kvartalet hade koncernen 198 (194) anställda med 
elva olika nationaliteter, baserade på kontor i Tallinn, Riga, 
Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. Av dessa var 103 
personer verksamma inom nätspel (varav 37 på 
teknikavdelningen), 85 inom den landbaserade 
spelverksamheten, 8 personer inom affärsområdet Media och 2 
i moderbolaget.

MODERBOLAGET 
Enlabs AB, koncernens moderbolag, investerar i företag som 
driver och utvecklar tjänster inom nätspel och 
prestationsbaserad marknadsföring. 

All spelverksamhet riktad mot slutkonsument drivs i dotterbolag 
vilka innehar erforderliga licenser på de marknader de verkar. 
Moderbolagets resultat under kvartalet uppgick till 600 KEUR.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Inga väsentliga förändringar har skett inom koncernen 
avseende transaktioner med närstående jämfört med det som 
beskrivits i årsredovisningen för 2017.

AKTIEN  
Enlabs AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North. Antalet 
registrerade aktier uppgår till 62 610 381 samtliga i en serie. 
Bolaget har omkring 5 000 aktieägare.

Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ingen 
utdelning skall ske för verksamhetsåret 2018.  

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  
Den huvudsakliga risken och osäkerheten för koncernen är 
politisk risk. Förändringar i lagstiftning och regelverk kan 
påverka såväl koncernens verksamheter som dess 
expansionsmöjligheter. 

Koncernen driver verksamhet på reglerade marknader vilka ses 
som stabila och med låg risk för försämrade villkor och 
förutsättningar.

En del av koncernens marknadsföring sker i samarbete med 
annonsnätverk, s.k. ”affiliates”. I samband med sådan 
tredjepartsmarknadsföring kan det förekomma att koncernens 
varumärken exponeras i icke önskvärda sammanhang, utan 
koncernens vetskap och möjlighet till kontroll. Sker 
överträdelser har koncernens bolag som regel avtalade 
möjligheter till sanktioner mot motparten.

Koncernens licensierade bolag har som princip att inneha 
medlemskap i branschorganisationer, verka för att stävja osund 
marknadsföring och generellt bidra till såväl ansvarsfullt 
spelande som ansvarsfullt bedriven spelverksamhet.

RÄTTSLIGA TVISTER  
Det finns inga pågående rättsliga processer eller 
skiljeförfaranden inom koncernen som har haft eller kan antas 
få väsentlig ekonomisk betydelse för något bolag inom 
bolagsgruppen.

LICENSER OCH LICENSANSÖKNINGAR  
Bolagsgruppens olika bolag innehar spellicenser i Estland, 
Lettland, Litauen, Storbritannien, Malta, Curacao och Sverige.
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Styrelsen och ledningen i Enlabs har antagit finansiella mål för år 2020. Enlabs ska leverera minst 20 
MEUR EBITDA och årlig ökning av vinst per aktie (VPA) ska under perioden uppgå till minst 40% per år 
genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. De finansiella målen är inte en prognos, däremot ett 
uttryck och förtydligande av vår målsättning som organisationen arbetar aktivt för att uppnå.

Värdeskapande: Ökning av VPA på minst 40% per år  
VPA (Vinst Per Aktie), beräknat som nettovinst dividerat med totala antalet aktier, är ett direkt och tydligt 
mått på bolagets resultat som kan hänföras till aktieägarna. 

Lönsamhet: EBITDA ska uppgå till minst 20 MEUR år 2020 med 20 – 30% EBITDA-marginal  
Enlabs anser lönsamhet vara viktigt även vid tillväxt och EBITDA ger även en indikation på verksamhetens 
kassaflöde.  

Tillväxt: Minst 25% organisk tillväxt per år tillsammans med genomtänkta förvärv  
Målet för organisk tillväxt beräknas på intäkter jämfört med föregående period, med undantag för 
eventuella förvärv. 

Skuldsättningsgrad: Nettoskulder/EBITDA ska inte överstiga en kvot på 1.5  
Enlabs söker efter genomtänkta förvärv som kan skapa synergier inom de befintliga affärsområdena 
nätspel och affiliation. Storleken på eventuella förvärv kan variera beroende på situation, men köpmodellen 
kommer att struktureras med en kombination av aktiebaserad betalning och likvida medel. Om belåning 
skulle vara aktuellt kommer bolaget inte att överstiga nettoskulder/EBITDA-kvoten på 1,5.

TYDLIGT FOKUS PÅ VÄRDESKAPANDE

Finansiella mål för år 2020



Redovisnings-
principer
Koncernredovisningen framställs i enlighet med 
Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Kvartalsrapporten för moderbolaget framställdes i enlighet 
med årsredovisningslagen kap. 9, delårsrapporter.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter spelarnas vinster, 
bonusar, lojalitetsprogram och jackpotbidrag. Direkta kostnader 
för spelaktiviteter och spelavgifter redovisas separat i 
resultaträkningen. Direkta kostnader innefattar licensavgifter till 
spelnätverk, provisioner till partner och närstående, 
programvarukostnader, avgifter för behandling av betalningar 
och ej godkända betalningar. Inkomster och rörelsekostnader 
redovisas i bruttoresultatet, som representerar det resultat som 
genereras av koncernens kundtransaktioner.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i 
samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. 
Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Nedskrivningarna görs systematiskt över 
förväntad nyttjandeperiod. Bolaget beräknar att det förvärvade 
överskottsvärdet har en nyttjandeperiod på 10 år.
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Sigtuna den 12 februari 2019

Niklas Braathen 
Styrelseordförande
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YTTERLIGARE INFORMATION
Robert Andersson, verkställande direktör  
+371 273 278 10 • robert.andersson@enlabs.se
Rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida.

FINANSIELL KALENDER
Årsredovisning 2018
Delårsrapport januari-mars 2019
Årsstämma

12 april 2019
6 maj 2019  

23 maj 2019

Enlabs AB (Publ) är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (Ticker: NLAB) i Stockholm.  Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330 / Certifiedadviser@redeye.se

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att bokslutskommunikén för 2018 utgör en rättvisande bild av koncernens 
och moderbolagets verksamhet, dess ekonomiska ställning och resultat, och beskriver de väsentliga risker och osäkerheter som 
moderbolaget och dotterbolagen möter.

mailto:robert.andersson@enlabs.se
mailto:Certifiedadviser@redeye.se
mailto:investor@enlabs.se
http://enlabs.se
mailto:investor@enlabs.se
http://enlabs.se
mailto:Certifiedadviser@redeye.se
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INFORMATION



Koncernens resultaträkning
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KEUR Q4 2018 Q4 2017 2018 2017

INTÄKTER
Spelintäkter 8 037 6 467 26 696 20 263
Övriga intäkter 884 1 220 3 916 3 204
Summa intäkter 8 921 7 687 30 612 23 467

DIREKTA DRIFTSKOSTNADER
Kostnad för sålda tjänster (1 540) (1 175) (5 280) (4 517)
Spelskatter (830) (641) (2 742) (2 017)
Summa direkta driftskostnader (2 370) (1 817) (8 022) (6 534)

Bruttoresultat 6 551 5 871 22 590 16 933

RÖRELSEKOSTNADER
Personalkostnader (1 974) (1 777) (7 838) (5 710)
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 614 652 2 375 1 383
Marknadsföringskostnader (1 358) (945) (4 322) (2 690)
Övriga inkomster och kostnader (957) (1 132) (3 404) (3 178)
Summa rörelsekostnader (3 675) (3 202) (13 189) (10 195)

EBITDA 2 876 2 669 9 401 6 738
Avskrivningar (655) (583) (2 395) (1 481)
Rörelseresultat (EBIT) 2 221 2 086 7 006 5 257
Finansnetto (44) (19) (134) 23
Resultat före skatt 2 177 2 067 6 872 5 280
Inkomstskatt 48 (295) (10) (802)
Periodens resultat 2 225 1 772 6 862 4 478

RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:
Moderbolagets aktieägare 2 225 1 772 6 862 4 477
Minoritet - - - 1

Antal aktier vid periodens slut 62 610 381 56 610 381 62 610 381 56 610 381
Genomsnittligt antal aktier under perioden 62 610 381 56 610 381 61 360 381 56 610 381
Vinst per aktie, EUR 0,036 0,031 0,112 0,079
Vinst per aktie, EUR efter utspädning 0,035 0,028 0,109 0,074



Koncernens balansräkning
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KEUR 31/12/2018 31/12/2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 12 626 15 371
Immateriella tillgångar 5 947 3 005
Materiella anläggningstillgångar 2 040 2 179
Övriga långsiktiga fordringar 37 140
Uppskjutna skattefordringar - -
Summa anläggningstillgångar 20 650 20 695

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 1 046 419
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 533 1 119
Övriga kortfristiga fordringar 1 896 1 790
Likvida medel 11 931 7 316
    varav bundna medel (spelarmedel) 704 768
Summa omsättningstillgångar 15 406 10 644

SUMMA TILLGÅNGAR 36 056 31 339

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 1 311 1 311
Fritt eget kapital 30 154 23 292
Hänförligt till moderbolagets ägare 31 465 24 603
Minoritetsintresse - 272
Summa eget kapital 31 465 24 875

Långfristiga skulder 62 1 616
Summa långfristiga skulder 62 1 616

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder 824 767
Spelarskulder 704 768
Övriga skulder 1 572 2 562
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 429 751
Summa skulder 4 529 4 848

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 056 31 339



Koncernens kassaflödesanalys
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KEUR Q4 2018 Q4 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 2 177 2 046 6 872 5 280
Skatt - (292) (670) (802)

Ej kassaflödesstörande poster
Avskrivningar och nedskrivningar 655 604 2 395 1 481
Kapitalvinst eller -förlust från försäljning av dotterföretag - - -  -   
Övriga ej kassaflödesstörande poster 44 (13) 134 (22)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet

2 876 2 345 8 731 5 937

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar 889 (288) 304 (1 065)
Förändring av kortfristiga skulder (607) (359) (729) 1 340
Förändring av rörelsekapital 282 (647) (425) 275

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 158 1 698 8 306 6 212

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i immateriella tillgångar (614) (570) (2 845) (1 383)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (33) (43) (175) (159)
Avyttring dotterbolag - - -  -   
Förvärv av dotterbolag - (113) (695) (11 081)
Ändring av långsiktiga fordringar 103 320 103 (57)
Kassaflöde från investeringsverksamheten (544) (406) (3 612) (12 680)

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Intäkter från aktieemission/andra aktierelaterade värdepapper - 3 515 - 3 515
Förändring av skulder - (947) - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 2 568 - 3 515

Periodens kassaflöde 2 614 3 860 4 694 (2 953)

Valutaomräkningsdifferenser för likvida medel (10) 29 (80) 18
Likvida medel vid periodens början 9 327 3 428 7 317 10 252

Likvida medel vid periodens slut 11 931 7 317 11 931 7 317



Koncernens redogörelse för  
förändringar i eget kapital
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KEUR Aktiekapital Balanserat
resultat Majoritet Minoritet Summa eget 

kapital

Ingående balans, 1 januari 2017 1 183 15 254 16 437 518 16 955
Nyemission 122 3 393 3 515 - 3 513
Justering av ingående balans för minoritetsintresse - 247 247 (247) 0
Omräkningsdifferens 6 (80) (74) - (74)
Periodens resultat 4 479 4 478 1 4 479
Utgående balans, 31 december 2017 1 311 23 292 24 603 272 24 875

Ingående balans, 1 januari 2018 1 311 23 292 24 603 272 24 875
Förvärv av minoritetsaktieägare - - - (272) (272)
Periodens resultat 6 862 6 862 - 6 862
Utgående balans, 31 december 2018 1 311 30 154 31 465 - 31 465

Ingående balans, 1 oktober 2018 1 311 27 929 29 240 0 29 240
Periodens resultat 2 225 2 225 - 2 225
Utgående balans, 31 december 2018 1 311 30 154 31 465 - 31 465



Moderbolagets resultaträkning
 
 

Moderbolagets balansräkning
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KEUR Q4 2018 Q4 2017 2018 2017

Intäkter 82 83 82 166
Rörelsekostnader (161) (191) (757) (595)
Rörelseresultat (79) (108) (675) (429)
Finansnetto 679 -16 648 (16)
Resultat före skatt 600 (124) (27) (445)
Inkomstskatt - - - -
Periodens resultat 600 (124) (27) (445)

KEUR 31/12/2018 31/12/2017

Immateriella tillgångar 102 24
Materiella anläggningstillgångar 6 3
Finansiella anläggningstillgångar 23 126 26 733
Summa anläggningstillgångar 23 234 26 760

Kortfristiga fordringar 9 19
Likvida medel 879 3 034
Summa omsättningstillgångar 888 3 053

SUMMA TILLGÅNGAR 24 122 29 813

Bundet eget kapital 1 311 1 311
Fritt eget kapital 14 444 14 471
Summa eget kapital 15 755 15 782

Kortfristiga skulder 8 367 14 031
Summa skulder 8 367 14 031

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 122 29 813



Intäkter  
Spelintäkter: Insatser minus vinster, jackpotbidrag, 
lojalitetsprogram och bonusar.

Övriga intäkter: Alla andra löpande intäkter från annan 
verksamhet än den direkta spelverksamheten, såsom intäkter 
från affärsområdet Media, hyresintäkter, transaktionsintäkter, 
och alla andra typer av intäkter.

Hållbara intäkter  
Intäkter från reglerade marknader där Enlabs bolag innehar 
spellicenser och betalar lokal spelskatt.

Reglerade marknader 
Marknader som har lagstiftning gällande onlinespel och har 
utfärdat licenser till operatörer.

Mobila intäkter  
Intäkter genererade via telefoner och surfplattor.

Bruttoresultat 
Intäkter minus direkta variabla kostnader som inkluderar 
provisioner till partner, spelskatter och licensavgifter för 
spelverksamheter, licensavgifter till spelleverantörer, 
programvarukostnader, avgifter för behandling av betalningar 
och ej godkända betalningar.

Bruttomarginal 
Bruttoresultat i förhållande till intäkter.

Kostnader för sålda tjänster  
Avser provisioner till partner, spelskatter och licensavgifter för 
spelverksamheter, licensavgifter till spelleverantörer, 
programvarukostnader, avgifter för behandling av betalningar 
och ej godkända betalningar.

EBITDA  
Vinst före finansnetto, bolagsskatt, avskrivningar och 
nedskrivningar.

EBITDA-marginal 
EBITDA i förhållande till intäkter.

EBIT (rörelseresultat) 
Vinst före finansnetto och bolagsskatt.

EBIT-marginal (rörelsemarginal) 
EBIT i förhållande till rörelseintäkter.

Justerad EBITDA  
EBITDA justerat för jämförelsestörande poster.

Justerad EBITDA-marginal 
Justerad EBITDA i procent av de totala intäkterna.

Justerad rörelsemarginal 
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster.

Justerat rörelseresultat 
Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster.

Nettoresultat 
Resultat efter alla kostnader inklusive ränta och skatter.

Vinstmarginal 
Nettoresultat i förhållande till periodens intäkter.

Spelmarginal 
Bruttovinst i spelverksamheten dividerat med spelomsättningen.

Insättningar  
Inkluderar alla pengar som ackumulerat satts in av kunder 
under en redovisningsperiod.

Spelarskulder  
Utestående summa av spelarmedel i periodens slut som 
redovisas i balansräkningen.

Registrerade kundkonton 
Det totala antalet registrerade kundkonton på samtliga 
varumärken.

Aktiva kunder  
Det totala antalet kunder som under redovisningsperioden har 
spelat på bolagsgruppens varumärken inklusive kunder som 
bara har utnyttjat ett bonuserbjudande.

Nya registreringar 
Kunder som har registrerat sig på något av bolagsgruppens 
varumärken under perioden. 

Nya aktiva deponerande kunder  
Kunder som har gjort sin första kontantinsättning och spelat 
under perioden.

Återaktiverade kunder 
Tidigare aktiva kunder som inte varit aktiva under tidigare 
redovisningsperiod som blev reaktiverade under perioden.

Vinst per aktie (VPA) 
Resultatet för perioden som är hänförligt till moderbolagets 
ägare, dividerat med antalet aktier i slutet av perioden.

Eget kapital per aktie  
Eget kapital som är hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat 
med antalet aktier i slutet av perioden.

Soliditet  
Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Likvida medel  
Behållning på bankkonton och i elektroniska plånböcker.

Rörelsens kassaflöde efter investeringar 
Rörelseresultat inbegripet ändringar av avskrivningar och 
nedskrivningar, rörelsekapital och investeringar i andra 
anläggningstillgångar (netto).

Organisk tillväxt 
Tillväxt exklusive förvärv och valutaeffekter.

Antal anställda  
Antalet anställda avseende rapportperiodens sista månad.

Engångsposter - Jämförelsestörande poster 
Avser poster av engångskaraktär eller som saknar koppling till 
koncernens normala verksamhet, vilket betyder att 
redovisningen av dessa poster tillsammans med andra poster i 
resultaträkningen skulle störa möjligheten till jämförelser med 
andra perioder och göra det svårt för en utomstående part att 
bedöma koncernens lönsamhet.
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Definitioner och ordlista


