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Enlabs – mot en ny företagsidentitet 
Att utveckla ett företags identitet är mer än att bara ändra dess logotyp och färger. En identitet byggs bit för bit med byggstenar som varsamt väljs ut 
utifrån en väl genomtänkt strategi. 
En strategi är inte självuppfyllande. Ingen strategi i världen kan någonsin uppfylla något bara genom sin existens. Tankar utan handling är meningslösa. 
Det som spelar roll är hur väl vi genomför strategin i vårt dagliga arbete. Varje beslut måste vägledas av en rad strategiska principer, och utifrån dessa 
kan strategin omsättas från teori till praktik. Allt handlar om själva genomförandet och om att vilja förändra – och det är en del av vårt DNA. 

Kort sagt är vårt mål en modern företagskultur präglad av konstant framåtanda, nytänkande och smart marknadspositionering. Vi vill undvika att vara 
ett teknikföretag som bara fokuserar på produkter, tjänster och plattformar. I stället vill vi lägga tonvikten på alla våra kompetenta medarbetare, de som 
varje dag arbetar för att förmedla vad vi står för. Om våra medarbetare har rätt tänkesätt blir vårt gemensamma arbete mer effektivt och lönsamt. Med 
ett tydligt fokus på kunden kommer också tillväxt, och därigenom även genuint goda möjligheter att skapa aktieägarvärde. 

Vi står inför tre utmaningar framöver:   

• Öka synergierna inom koncernen och stärka ledningens fokus på våra gemensamma mål.  
• Uppmuntra koncernföretagen och deras medarbetare till framåtanda och till att vara öppna för förändring.  
• Visa våra marknader vad Enlabs är och vad vi står för genom att konsekvent kommunicera våra mål, våra värden och vår filosofi. Vi måste våga vara 

tydliga med våra mål och se till att vi uppfyller dem. 

Enlabs filosofi handlar om omsorg om vår personal, våra affärspartner och aktieägare. Och om att inspirera våra talanger genom en kreativ och innovativ 
inställning, glädje och underhållande spelupplevelser – allt inom ramen för en sund företagskultur baserad på gemensamma värderingar. Med detta och 
Enlabs breda utbud av produkter, vertikaler och varumärken som utgångspunkt tar vi sikte på att erövra Baltikum och mer än så. 

Vi gör det för nöjet, för glädjen, för 
engagemanget. 

Vi gör det för nöjet, för det 
är så vi gör våra produkter 

konkurrenskraftiga.  

Vi gör det för glädjen, för 
det är så vi lockar till oss 

talangerna.  

Vi gör det för 
engagemanget, för det är 

så vi vinner kundernas 
förtroende. 

Vi gör det för spelet. 
So, let’s play! 
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VISION 
Vi vill erbjuda våra kunder hela värdekedjan inom 
gaming och fokusera på reglerade, eller snart 
reglerade, snabbväxande marknader genom 
organisk tillväxt och uppköp.  

MÅL 
Att initiera förändring, inspirera till glädje och 
skapa underhållning.

Våra kärnvärden
PRODUKT 

Vi skapar  
underhållning

KULTUR 

Vi inspirerar till 
glädje

AMBITION 

Vi skapar 
förändring

Spänning 
Rolig 
Rättvis

Lycka 
Kultur 
Passion

Innovation 
Utmanande 
I rörelse

Vårt varumärkeslöfte, vår affär och 
vad vi levererar till våra kunder kan 
bäst summeras med ordet 
”underhållning”. Spänningen av att 
spela, upplevelsen genom 
produkten och gränserna vi alla 
försöker skjuta framför oss är djupt 
rotade i att alltid vara 
underhållande.

Glädje kan ses som ett ovanligt 
företagsvärde, men för oss är det 
kärnan i vår existens. Vi är inte ett 
holdingbolag, vi är ett moderbolag 
och vi är övertygade om att den 
bästa investering vi kan göra är att 
säkerställa glädjen hos våra 
medarbetare.

Många varumärkesplattformar 
innehåller ordet ”innovation”. För 
oss är drivkraften till förändring, 
ambitionen att utmana oss själva 
och industrin så mycket mer än 
bara innovation, det handlar om att 
vara i konstant rörelse, att aldrig stå 
still.



 

�  �  

 
ENLABS 
ÅRSREDOVISNING 2018

�  
�  

�
SID 

�6

Enlabs Media bedriver 
prestationsbaserad 

marknadsföring, så kallad 
affiliation. Enlabs Media har 

närvaro över stora delar av världen 
men 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. 

DET HÄR ÄR ENLABS 
Enlabs står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre 
affärsområden: Nätspel, 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.



02. 
SAMMANFATTNING 
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Sammanfattning av 2018 

Som helhet var 2018 ett finansiellt starkt räkenskapsår med bibehållen 
lönsamhet i form av en EBITDA-marginal om 31%, samtidigt som den 
organiska tillväxten uppgick till 30%. Vinsten per aktie steg med 42%, 
vilket var högre än det finansiella målet om en ökning med minst 40% 
per år. 2018 var inte bara ett finansiellt starkt år – utan också 
händelserikt, både positivt och negativt, sett till varje enskilt kvartal. 

Kvartal 1, 2018 

• Ett tufft första kvartal med negativ tillväxt om 7% jämfört med fjärde 
kvartalet 2017, men med god kostnadskontroll och en justerad 
EBITDA-marginal om 35%.  

• Inom koncernen initierades ett förändringsprogram för att skapa en 
mer marknadsanpassad struktur med ökat fokus på kunden. 

• Tvångsinlösenprocessen av minoritetsandelar i Baltic Gaming AB 
avslutades. 

Kvartal 2, 2018 

• Årets andra kvartal följde dessvärre samma ekonomiska trend som 
det första och uppvisade återigen negativ tillväxt mot föregående 
kvartal, dock endast med 2%. Däremot ökade deponeringarna med 
8%, vilket var ett första tecken på en vändning. Därtill uppvisade 
bolaget god kostnadskontroll och en EBITDA-marginal om 30%. 

• I början av april tillträdde Robert Andersson vd-posten som ett första 
steg i förändringsprogrammet. Robert kommer närmast från Catena 
Media och har mångårig erfarenhet av att leda bolag till tillväxt 
genom ökat kundfokus.  

 

Kvartal 3, 2018 

• Bolaget återgick till tillväxt genom att leverera 7,6 miljoner euro i 
intäkter, en ökning med 9% jämfört med årets andra kvartal. 
Lönsamheten ökade också i och med bolagets skalbarhet och 
EBITDA-marginalen uppgick till 33%.  

• Certifieringen av bolagets tekniska plattform i Litauen slutfördes och 
gjorde det möjligt att lansera nätspel på ännu en reglerad marknad. 
Lanseringen var en viktig milstolpe för bolaget och ett kvitto på dess 
tekniska kompetens och goda förmåga att anpassa sig till hårt 
reglerade marknader. 

• Som ett led i förändringsarbetet formade vd en ny ledningsgrupp och 
George Ustinov tillträdde som koncernens CFO efter arton månader 
som finansiellt ansvarig för nätspelsverksamheten Lifland Gaming.  

• Under kvartalet genomfördes ett förvärv av mediatillgångar. 

Kvartal 4, 2018 

• Ett starkt finansiellt kvartal med organisk tillväxt om 18% jämfört med 
årets tredje kvartal. Förändringsarbetet började ge resultat och 
lönsamheten var fortsatt stark med en EBITDA-marginal om 32%. 

• Förändringsarbetet syftar bland annat till att omvandla 
företagskulturen och skapa en mer öppen och inkluderande 
kommunikation. För att tydliggöra detta bytte bolaget namn från 
Nordic Leisure till Enlabs i november.  

• Koncernen erhöll licens för att bedriva nätspel i Sverige –  ytterligare 
ett bevis på Enlabs omfattande kompetens och erfarenhet från 
reglerade marknader. 

• Enlabs varumärke Optibet lanserades online på den litauiska 
marknaden. 

• Under perioden gjordes nya nyckelrekryteringar till ledningsgruppen i 
linje med strategin att skapa en mer kundinriktad organisation. 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Hållbara intäkter 

92%
Aktiva kunder 

+9%

Deponeringar 

+42%
EBITDA-marginal 

31%

1 I hela rapporten avser siffror inom parentes samma period ett år tidigare.
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Vd-ord  
En summering av 2018 visar att det var ett händelserikt år, som började 
i en liten uppförsbacke. Såväl intäkterna som framåtandan minskade 
och företaget behövde förändring och en knuff framåt. Ändå var det 
tydligt att där fanns fortsatt goda möjligheter. Faktum är att 2018 
visade hur dynamiskt och flexibelt företaget är. Vi gick in i året som ett 
teknikcentrerat företag med namnet Nordic Leisure, och avslutade som 
Enlabs, en kund- och marknadsinriktad organisation med vår 
egenutvecklade teknikplattform som robust bas. 

Årets första kvartal uppvisade negativ tillväxt, stick i stäv med den 
starka utvecklingen 2017. Vår solida tekniska bas orkade inte ensam 
bära tillväxten. Trots vinter-OS började vårt bettingsegment visa 
svaghetstecken, samtidigt som Media backade – och behovet av 
förändring var uppenbart.  

Efter en tids övervägande lanserade styrelsen ett förändringsprogram, 
som ledde till en betydande ommöblering i ledningen. Ett led i det var 
att jag tillträdde som vd – med tre huvudsakliga uppgifter: 

• Förnya ledningen  
• Öka fokus på försäljning  
• Identifiera utmaningar och utforma handlingsplaner 

En tydlig tråd i förändringsarbetet är att vi gått in för att stärka fokus på 
våra huvudmarknader i Baltikum. Och målet är glasklart – vi ska bli 
nummer ett i Baltikum och dess angränsande marknader. I det här 
sammanhanget var lanseringen av nätspel i Litauen i slutet av året en 
viktig milstolpe.  

Vi kunde också konstatera att vi behövde förnya och förändra hela 
företagskulturen och bygga en starkare gemenskap. Nordic Leisure var 
ett holdingbolag med en rad olika företag, och inom koncernen fanns 
många synergier som inte tillvaratogs. Detta gällde framför allt inom 
Media, men även på bredare front mellan till exempel Media och 
nätspel.  

Arbetet med att genomföra våra planer började på försommaren. En 
första prioritet var att forma en ny ledningsgrupp och ta itu med 
utmaningarna inom Media – två saker som normalt sett tar lång tid. Vi 
började med att förvärva mediatillgångar i juli. Med köpet följde ett 
hungrigt team och nya sätt att tänka. Affärsuppläget var att skapa 
incitament för säljarna att fortsätta ta ansvar för utvecklingen i 
koncernen även efter försäljningen, i stället för att bara betala dem en 
tilläggsköpeskilling. Som en följd utsågs en av det förvärvade 
mediaföretagets grundare, Sami Koponen, till Head of Media. 

Vädermässigt bjöd året på högtryck i maj, juni och juli, vilket vi kände av. 
Fotbolls-VM ledde till ökad aktivitet, något som blev början på en 
vändning för betting, där utbudet och produkterna hade förbättrats.  

Så även om andrakvartalsresultatet utåt sett var en besvikelse kunde vi 
själva se att vissa av förändringarna började ge effekt. På så vis gick vi 
in i tredje kvartalet med försiktig optimism. I början av kvartalet 
certifierades också vår nya plattform av de litauiska myndigheterna, och 
vi kunde börja planera lanseringen där.  

Flera åtgärder som vi vidtagit i början av förändringsprocessen började 
nu ge resultat. Detta gällde framför allt strategin att övergå till att vara 
ett marknadsinriktat företag med snabbare, smidigare och mer 
informationsbaserat genomförande. Samtidigt som vi arbetade med 
befintliga tjänster och produkter växlade vi upp förberedelserna av den 
litauiska lanseringen så att vi i alla fall skulle hinna vara igång ett helt 
kvartal. 

Vi började också planera vårt nya företagsnamn, Enlabs, inom ramen för 
vilket vi avsåg genomföra successiva förändringar och förena alla våra 
företag till ett.  

Enlabs står för Entertainment Laboratories, och vårt huvudfokus är nu 
följande: 

Vi måste ta bättre vara på synergier inom koncernen. 
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Vi måste utveckla ett klimat och en kultur där vi i varje liten detalj tänker 
på kunden. 

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

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

• Underhållning 
• Glädje 
• Förändring 

Underhållning Vi strävar efter att skapa spänning och produktupplevelse 
och skjuta fram gränserna. 

Glädje är kanske ett mindre vanligt värdeord, men för oss är det en 
självklarhet och vår viktigaste differentieringsfaktor. Vi ser oss inte som 
ett moderbolag omgivet av många dotterbolag, utan som ett bolag som 
arbetar under en identitet – Enlabs – mot ett gemensamt mål. Vi vet att 
den bästa investeringen är att se till att våra talanger trivs hos oss, och 
självklart, att våra kunder uppskattar våra produkter och tjänster. 

Förändring är vår stora drivkraft och innehåller både innovation och 
utveckling. Det handlar om ambitionen att utmana oss själva och 
branschen på så många fler områden än innovation. Om att aldrig vara 
nöjd, utan att hela tiden anpassa oss och ifrågasätta status quo, om det 
skulle uppstå. 

Ett konkret exempel är att vi under 2019 flyttar in i nya moderna 
kontorslokaler i både Tallinn och Riga. Kontoren kommer hjälpa oss att 
bygga en effektiv kommunikation och en gemensam företagskultur. En 
miljö som i sig symboliserar detta gör att vi lättare kan rekrytera 
topptalanger och minska personalomsättningen. Under 2019 ser vi 
bland annat fram emot följande händelser: 

• Lansering av Best-varumärkena som affiliatesidor 
• Migrering av varumärken och produkter till vår nya plattform 
• Högt tempo i nya produktlanseringar 
• Lanseringar på nya marknader 
• Vara en aktiv del av branschkonsolideringen 
• Ökade satsningar på Solutions, vår B2B-verksamhet 
• Satsa mer på investerarrelationer 

Under tredje kvartalet lämnade vi också proaktivt in en ansökan om 
spellicens i Sverige. I och med det kan vi nu välja när och hur vi ska ta 
oss in på den svenska marknaden.  

Resultatet för tredje kvartalet var upplyftande på många fronter. Man 
kan inte säga att man vänder en trend bara med en rapport och vår 
målsättning är därför en jämnt stabil tillväxt. Med det sagt var det lite 
upp till bevis för oss under fjärde kvartalet – att visa att effekterna av 
våra insatser och planer inte bara är kortsiktiga.  

Vi inledde årets sista kvartal med att öppna dörrarna till Litauen, något 
som varit en långsiktig plan för oss. Med andra ord var det en viktig 
milstolpe på vägen mot målet att bli den ledande aktören i Baltikum och 
däromkring. Planen var att lanseringen skulle ske sakta men säkert. 
Anledningen var att vi ville säkerställa en riktigt bra kundupplevelse, 
men också en god avkastning på marknadsföringen.  

Under perioden stärkte vi också ledningens kompetens ytterligare 
genom vår nya CCO, Miko Salo, och vår nya Head of Media, Sami 
Koponen. Detta adderade värdefull erfarenhet och energi, och båda 
kommer i allra högsta grad bidra till vårt gemensamma mål att göra 
Enlabs framgångsrikt.  

2018 kan sammanfattas med två ord – förändring och resultat. 

Förändringen skedde främst på organisationsnivå – från ett 
teknikinriktat företag till ett företag med större fokus på kunden och 
marknaden. Och med en ny ledning på plats, ett utökat produktutbud, en 
bättre kundservice och snabbare betalningar är nu siktet inställt på att 
bättre ta vara på värdefulla synergier inom bolaget. 

När det gäller resultatet handlade det mest om det rent finansiella, där 
vi totalt sett över året uppvisade positiv tillväxt trots en negativ trend 
inledningsvis.  

 

Robert Andersson,  
Vd och koncernchef Enlabs 
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Flerårsöversikt 

(Se sidan 31 för definitioner av nyckeltal.) 

Resultaträkning
Koncernen i sammandrag, KEUR 2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter
Spelintäkter 1 26 696 20 263 16 253 9 517 6 568
Medieintäkter 3 400 2 745 1 005 169 0
Övriga intäkter 516 459 5 665 734 645
Totala intäkter 30 612 23 467 22 923 10 420 7 213

Driftskostnader i spelverksamheten -8 022 -6 534 -6 720 -3 442 -1 843
Bruttoresultat 22 590 16 933 16 203 6 978 5 371

Rörelsekostnader -13 189 -10 194 -10 707 -7 624 -5 288
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 9 401 6 739 5 496 -646 83

Avskrivningar och nedskrivningar -2 395 -1 481 -1 083 -457 -496
Rörelseresultat 7 006 5 258 4 413 -1 103 -413

Finansiellt netto -134 23 -14 0 499
Resultat efter finansiella poster 6 872 5 281 4 399 -1 103 86

Inkomstskatt -10 -802 -459 -293 -232
Periodens resultat 6 862 4 479 3 940 -1 396 -146

Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 6 862 4 478 3 739 -1 393 -146
Minoritet 0 1 201 -3 0

Nyckeltal koncernen
NYCKELTAL 2018 2017 2016 2015 2014

Avkastning på eget kapital, % (1) 24 21 26 -8 -3
Avkastning på totalt kapital, % (2) 20 18 22 -6 -3

Eget kapital vid periodens slut, KEUR 31 465 24 875 16 955 13 696 9 105

Soliditet vid periodens slut, % (3) 87 79 86 82 86

Antal heltidsanställda vid periodens slut 198 194 126 200 130

Medelantal anställda 194 163 132 138 118

Antal aktier vid periodens slut, tusental 62 610 56 610 56 610 56 209 38 170

Antal aktier genomsnitt 62 610 56 610 56 309 39 673 38 170

Eget kapital per aktie, EUR (4) 0,51 0,44 0,30 0,24 0,24
Resultat per aktie, EUR (5) 0,11 0,08 0,07 -0,02 0,00

Utdelning per aktie, EUR (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Periodens kassaflöde, KEUR 4 694 -2 952 3 759 268 2 192
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av 
rörelsekapital, KEUR 8 306 6 212 719 -1 360 575
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Finansiella mål 
Styrelsen och ledningen i Enlabs har antagit finansiella mål för 2020. Dessa 
går ut på att Enlabs ska leverera en EBITDA om minst 20 miljoner euro, och 
under perioden ska vinsten per aktie (VPA) öka med minst 40% per år genom 
en kombination av organisk tillväxt och förvärv. De finansiella målen är inte 
en prognos, utan ett uttryck för och ett förtydligande av den målsättning 
som koncernen aktivt arbetar för att uppnå. 

Värdeskapande: En ökning av vinsten per aktie om minst 40% per år. VPA – 
beräknat som nettovinst dividerat med det totala antalet aktier – är ett direkt 
och tydligt mått på bolagets resultat hänförligt till aktieägarna.  

Lönsamhet: EBITDA ska uppgå till minst 20 miljoner euro 2020 med en 
EBITDA-marginal om 20–30%. För Enlabs är lönsamhet viktigt även vid 
tillväxt och EBITDA ger också en indikation på verksamhetens kassaflöde. 

Tillväxt: En organisk tillväxt om minst 25% per år i kombination med väl 
genomtänkta förvärv. Målet för organisk tillväxt beräknas på intäkterna 
jämfört med föregående period, med undantag för eventuella förvärv. 

Skuldsättningsgrad: Nettoskulder/EBITDA ska inte överstiga kvoten 1,5. 
Enlabs eftersträvar genomtänkta förvärv som kan skapa synergier inom de 
befintliga affärsområdena nätspel och affiliation. Storleken på eventuella 
förvärv kan variera, men köpmodellen struktureras genom en kombination av 
aktiebaserad betalning och likvida medel. Om det skulle vara aktuellt med 
belåning ska kvoten av nettoskuld/EBITDA inte överstiga 1,5. 

2018 - ett steg i rätt riktning  
Under 2018 lyckades Enlabs uppfylla målsättningen på samtliga punkter. 
Målet – och utmaningen – är att lyckas prestera fram till slutet av 2020, och 
hittills visar utvecklingen 2018 att Enlabs är på helt rätt spår mot de 
finansiella målen. Under 2018 presterade bolaget enligt följande: 

• Värdeskapande: 42% ökning av VPA 
• Lönsamhet: 31% EBITDA-marginal 
• Tillväxt: 30% organisk tillväxt 
• Skuldsättningsgrad: Inga räntebärande skulder 

Vägen fram mot 2020 
Fokus på befintliga marknader: Enlabs har en mycket stark 
marknadsposition i de baltiska länderna, där det finns betydande potential. 
Detta gäller samtliga marknader, oavsett i vilken fas Enlabs för närvarande 
befinner sig. En förutsättning för att uppnå de finansiella målen är att 
ständigt förbättra kundutbudet på dessa marknader. Lanseringen av poker 
för att öka produktutbudet och bli en helhetsleverantör är ett konkret 
exempel på de senaste framstegen i Baltikum. Andra planerade förbättringar 
är nya casinoleverantörer och utvecklingen av vår bettingprodukt. 

Nya marknader: För att uppnå tillväxtmålen krävs troligen såväl tillväxt på 
befintliga marknader som lanseringar på nya marknader. Enlabs har stor 
erfarenhet från reglerade marknader och följer noga utvecklingen i Europa, 
där allt fler länder går mot reglering. Företaget arbetar löpande med 
lägesanalyser, och i dagsläget följer vi främst marknadsklimatet i Sverige, 
Finland och Vitryssland. Se mer på sidan 17. 

Egenutvecklad teknik: Enlabs anser att den egenutvecklade tekniken är 
avgörande för att växa med lönsamhet. Under de två senaste åren har 
Enlabs därför investerat i utvecklingen av en ny teknikplattform. Den stöder 
alla varumärken oavsett marknad och är ett verktyg med stor skalbarhet. 
Lanseringen i Litauen visar att plattformen är välutvecklad och att den kan 
anpassas till de krav som gäller på reglerade marknader. 

Synergier inom bolaget: Enlabs fortsätter att verka i tre affärssegment – 
Brands, Media och Solutions (B2B). Mellan affärssegmenten finns  stora 
möjligheter att utbyta resurser och hitta ytterligare synergieffekter, vilket är 
nyckeln till att kunna utnyttja skalbarheten inom bolaget. En lyckad 
implementering av Enlabs som koncept är ett första steg mot att bättre 
kunna ta vara på synergier och skapa en kultur där alla medarbetare strävar 
mot samma mål  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Huvudmarknader 
Enlabs huvudfokus är Baltikum och dess angränsande marknader. Med utgångspunkt i Lettland har  
Enlabs primärt spridit sitt varumärke Optibet till de baltiska grannländerna, där företaget befinner  
sig i tre olika faser. I Lettland är Enlabs klar marknadsledare med stark varumärkeskännedom  
och närvaro sedan 2003. I Estland skedde marknadsinträdet 2014 och man är nu inne i en  
tillväxtfas  med ett väletablerat varumärke. I Litauen förvärvades den landbaserade  
verksamheten 2017 och under 2018 lanserades varumärket Optibet online.  
Lanseringen har skett stegvis genom successiv inventering av marknaden  
och olika marknadsföringskanaler, och under 2019 satsar vi vidare på  
marknadsföring och utökar verksamheten ytterligare.     

Gemensamt för dessa marknader är ett pågående skifte från både  
landbaserad och illegal verksamhet till licensierad onlineverksamhet.  
Oavsett om Enlabs är i position att försvara sin marknadsandel 
eller utöka den, räknar man med tillväxt. 
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Estland 
• Befolkning: cirka 1,3 miljoner 
• Internetpenetration: 92% 
• Facebook-användare: 620 000 
• Betalningar: varje dag görs 700 000+ betalningar via kort 
• Spelmarknad: cirka 170 miljoner euro 
• Enlabs andel av den licensierade spelmarknaden: cirka 

12–14% (topp 3) 

Lettland 
• Befolkning: cirka 1,92 miljoner 
• Internetpenetration: 86% 
• Facebook-användare: 740 000 
• Betalningar: 487,3 miljoner betalningar med andra 

medel än kontanter  
• Spelmarknad: cirka 350 miljoner euro 
• Enlabs andel av den licensierade spelmarknaden: 

nätspel +50%; LBOs +70%

Litauen 
• Befolkning: cirka 2,8 miljoner 
• Internetpenetration: 91% 
• Facebook-användare: 1,4 miljoner 
• Betalningar: 497 miljoner betalningar med andra medel 

än kontanter  
• Spelmarknad: cirka 500 miljoner euro 
• Enlabs andel av den licensierade spelmarknaden: ny 

aktör

MEDIA 
We operate in Scandinavia, UK, baltics, Latin America and asia. For going forward we see Asia, Latin America and also widen our presens in 
CIS countries aligning growth with our casino brands.



Intressanta marknader 
Finland – Trots sina långa mörka vintrar rankades Finland nyligen som världens lyckligaste land. Den finska staten anses också vara världens minst 
bräckliga. Och 2017 hamnade den på första plats i fråga om sociala framsteg.  

Finland toppar också i en annan statistik som kanske kan vara lite överraskande. Per capita placerar sig Finland på fjärde plats i världen bland de som 
spelar mest, och befolkningen spenderar varje år runt 2 miljarder euro på olika hasardspel. Enligt en rapport som genomfördes av det finska institutet 
för hälsa och välfärd (THL) 2015, är finnarna de som spelar mest i Europa. 80 procent av befolkningen uppger att de spelar i någon form varje år. 

Spelindustrin i Finland kontrolleras direkt av staten genom ett statligt monopol, men konsumenterna kan fritt välja mellan olika speloperatörer. Många av 
de operatörer som har stor närvaro på den finska marknaden är licensierade av Maltas spelmyndighet (MGA). På lite längre sikt kommer sannolikt även 
Finland välja regleringsspåret med tanke på att de är det enda EU-landet som fortfarande har den typen av monopolbaserat system. 

Vitryssland – Vitryssland är en geografiskt intressant marknad för Enlabs sett till dess närhet till både Lettland och Litauen och skulle addera ytterligare 
fokus på vår verksamhet i regionen. Att Vitryssland ligger nära våra huvudmarknader innebär också stora fördelar i fråga om kultur, språk och 
konsumtionsvanor. Marknaden väntas regleras under andra kvartalet 2019 och Enlabs håller ett vakande öga över utvecklingen.  

I likhet med våra huvudmarknader upplever Vitryssland en övergång från att spela i fysiska butiker till att börja spela online. Det är med andra ord en 
snabbväxande nätspelsmarknad, där Enlabs kan dra nytta av sådana strategier som redan visat sig framgångsrika på andra liknande marknader.  

Sverige – Som vi meddelat tidigare erhöll Enlabs licens för nätspel och vadhållning i Sverige i slutet av 2018. Sverige är en intressant marknad för 
Enlabs, och i viss mån att betrakta som vår hemmamarknad eftersom aktien är noterad på Nasdaq First North. Marknadsklimatet skiljer sig dock en hel 
del från våra huvudmarknader med en stenhård konkurrens och intensiv marknadsföring. Men vår strategi är densamma som alltid – att växa med 
lönsamhet. Enlabs kommer därför inte ge sig in i den tuffa marknadsföringsstriden på den  
svenska marknaden.  

Istället fortsätter vi att iaktta utvecklingen på avstånd, och så snart förhållandena ser mer  
gynnsamma ut planerar vi att antingen lansera befintliga varumärken och växa organiskt.  
Eller också tar vi oss in på den svenska marknaden genom förvärv, ett alternativ vi  
med jämna mellanrum utvärderar.  
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Vitryssland 
• Befolkning: 9,5 miljoner 
• Internetpenetration: 54% 
• Facebook-användare: 1,2 miljoner 
• Spelmarknad: cirka 10 miljoner euro 

Finland 
• Befolkning: 5,5 miljoner 
• Internetpenetration: 93% 
• Mobilanvändning: 55% 
• Facebook-användare: 2,8 miljoner 
• Spelmarknad: cirka 1 760 miljoner euro

Sverige 
• Befolkning: 10 miljoner 
• Internetpenetration: 91% 
• Mobilanvändning: 85% 
• Facebook-användare: 4,9 miljoner 
• Spelmarknad: cirka 2 272 miljoner euro



Koncernens utveckling under 2018 
INTÄKTER, INSÄTTNINGAR OCH KUNDER 
Spelintäkterna ökade med 31,7% till 26,7 miljoner euro 
(20,3). 91% av intäkterna kom från reglerade marknader. 

Intäkterna från affärsområdet Media var 3,4 miljoner euro 
(2,7). 

De totala intäkterna uppgick till 30,6 miljoner euro (23,5), en 
ökning med 30,4%.  

 
Av bettingintäkterna var 23% intäkter från bolagsgruppens 
spelbutiker i Lettland och Litauen. 

Geografiskt fördelades spelintäkterna mellan Baltikum, 91,9%, och 
övriga världen, 8,1%. Baltikum utgörs av de reglerade 
spelmarknaderna i Estland, Lettland och Litauen. 

Övriga intäkter uppgick till 0,5 miljoner euro och utgjordes i 
huvudsak av hyresintäkter. Bolagsgruppen äger en obelånad 
fastighetsportfölj i Lettland, där bland annat fastigheten med 
koncernens operativa huvudkontor ingår. 

INTÄKTER PER AFFÄRSOMRÅDE

NÄTSPEL 26,7 MEUR (20,3)

  Casino 14,6 MEUR (9,7)
  Betting 10,6 MEUR (8,9)
  Poker 1,3 MEUR (1,5)
  Bingo 0,2 MEUR (0,2)

MEDIA 3,4 MEUR (2,7)
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2 %

11 %

87 %

Nätspel Media Övrigt

FÖRDELNING AV 
TOTALA INTÄKTER



DEPONERINGAR OCH ANTAL KUNDER 
Deponeringarna uppgick till 78,6 miljoner euro (55,5) under 2018, vilket 
motsvarar en ökning med 42% jämfört med föregående år. 

Antalet aktiva kunder uppgick till 67 504 (62 008), en ökning med 9% 
från 2017. Trenden för både antalet kunder och deponeringar är tydligt 
positiv och det är tillfredsställande att dessa två parametrar är i 
korrelation med varandra. 

SPELMARGINAL 
Den samlade spelmarginalen inom nätspel var 4,8% (4,6) under året. 

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING 
Det egna kapitalet i koncernen uppgick till 31,9 miljoner euro (24,9) per 
periodens balansdag 2018-12-31. Som en del av köpeskillingen för 
mediatillgångarna utgår en aktierelaterad ersättning, vilket kommer öka 
antalet aktier i moderbolaget med 218 698 aktier när det registrerats av 
Bolagsverket. 

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

Koncernen har inga lån från kreditinstitut och inga räntebärande skulder. 

Soliditeten uppgick till 88,5%.  

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

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2018 uppgick till 8,73 
miljoner euro (5,94) 

Investeringar i anläggningstillgångar var 3,0 miljoner euro (1,5) och 
bestod främst av kapitaliserade kostnader avseende utvecklingsarbete 
på bolagsgruppens spelplattformar. 
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Våra licenser  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ESTLAND

LETTLAND

LITAUEN

MALTA

• Total spelmarknad cirka 170 MEUR 

• Tillväxt total marknad 5%* 
• Tillväxt licensierad onlinemarknad 15%* 

• Femton (15) onlinelicenser 
• Spelskatt 5%

• Total spelmarknad cirka 500 MEUR 
• Tillväxt total marknad 8%* 

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

• Spelskatt 10%

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

• 2 794 onlinelicenser 
• Spelskatt 15%

•    Total spelmarknad cirka 2 272 MEUR 

•    Tillväxt total marknad 6%* 

•    60 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.
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Förvaltningsberättelse 
VERKSAMHETEN 
Enlabs AB verkar inom tre affärsområden: Nätspel, Media och 
Solutions.  

Nätspel konsolideras inom Lifland Gaming Group och vid årets slut var 
188 personer anställda inom affärsområdet vid kontoren i Tallinn, Riga, 
Vilnius, Malta och Marbella. De företag som ingår i affärsområdet har 
erforderliga nationella spellicenser och tillstånd utfärdade av respektive 
licensgivande myndighet i Estland, Lettland, Litauen, Sverige, 
Storbritannien, Malta och Curacau.  

I slutet av året var 8 personer sysselsatta inom affärsområdet Media vid 
kontoren i Stockholm, Tallinn och Malta.  

Enlabs aktier är noterade på Nasdaq OMX First North med Redeye AB 
som Certified Advisor.  

PRODUKTER 
Inom nätspel driver koncernen internetbaserat spel och landbaserade 
spelbutiker under varumärken som  Optibet och BestPoker.  

Av koncernens samlade spelintäkter under 2018 utgjorde casino 54,7% 
och betting 39,7%, varav 23% avsåg spel från landbaserade spelbutiker. 
Poker stod för 4,9% av spelintäkterna. Omsättningen från mobila 
enheter utgjorde 54% av den totala omsättningen.  

Inom Media bedriver Enlabs prestationsbaserad marknadsföring riktad 
mot marknaderna för nätspel och konsumentkrediter, samt rapportering 
av sportresultat till media- och spelföretag.  

Koncernen har vissa övriga rörelseintäkter, främst hyresintäkter från 
fastigheter ägda av bolag inom koncernen.  

MARKNADER 
Marknaden för nätspel växer snabbt, och enligt Enlabs bedömning 
kommer den fortsätta växa och öka sin proportionella andel av den 
totala spelmarknaden framöver.  

Enlabs förväntar sig att fler marknader kommer att regleras de 
kommande åren, en utveckling som är positiv för Enlabs verksamheter.  

Enlabs ser även en fortsatt konsolidering inom spelbranschen i stort, 
samt att gränslandet mellan operatörer, leverantörer och affilierade 
verksamheter delvis kommer bli mer otydligt.  

Enlabs nuvarande huvudmarknad, Baltikum, står för majoriteten av 
koncernens intäkter. Här ser Enlabs en betydande tillväxtpotential 
genom utvecklingen av produkt- och varumärkesportföljen.  

Nätspel via mobila enheter har ökat markant på senare år, och Enlabs 
räknar med att den positiva trenden kommer att hålla i sig de närmaste 
åren.  

VIKTIGA HÄNDELSER 2018 
Under året tillträdde Robert Andersson vd-posten som ett första steg i 
det förändringsprogram som initierats av styrelsen i syfte att göra 
företaget mer kundfokuserat.  

Enlabs lanserade sitt varumärke Optibet på den litauiska marknaden. 

I slutet av räkenskapsåret tilldelades Enlabs licens av Spelinspektionen 
avseende kommersiellt nätspel och vadhållning online i Sverige. 

INTÄKTER OCH VINST  
Koncernens intäkter uppgick till 30,6 miljoner euro 2018, en ökning med 
30,4%. Spelintäkterna ökade med 31,7% från föregående år.  

Bruttoresultatet uppgick till 22,6 miljoner euro (17,0), en ökning med 
32,9%. Rörelseresultatet var 7,0 miljoner euro (5,3) och vinsten efter 
skatt 6,9 miljoner euro (5,3).  

INTÄKTER OCH RESULTAT PER KVARTAL 

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET  
Kassaflödet i verksamheten uppgick till 4,7 miljoner euro (-3,0) för 
perioden. På balansdagen var det egna kapitalet 31,5 miljoner euro 
(24,9), vilket motsvarar ett eget kapital på 0,51 euro per aktie (0,44). 
Soliditeten vid periodens utgång var 87 procent (79). Likvida medel 
uppgick till 11,9 miljoner euro (7,3), varav 0,70 miljoner euro (0,77) 
utgjordes av spelarskulder. Motsvarande belopp 0,70 miljoner euro 
(0,77) avseende spelarskulder ingår i posten spelarinsättningar. 
Koncernens egna likvida medel uppgick således till 11,2 miljoner euro 
(6,5). De totala tillgångarna var 36,1 miljoner euro (31,3).  

PERSONAL  
Medelantalet anställda var 194 (163). Se definition i not 5.  

INVESTERINGAR  
Under året uppgick koncernens investeringar till 3,0 miljoner euro (1,5), 
varav 2,8 miljoner euro avsåg investeringar i koncernens tekniska 
plattformar, och 0,2 miljoner euro i övriga materiella tillgångar.  

KUNDER 
Under 2018 hade koncernen 67 507 aktiva kunder (62 008).  

De totala deponeringarna var 78,6 miljoner euro under 2018, jämfört 
med 55,5 miljoner euro 2017, motsvarande en tillväxt på 42%.  

MODERBOLAGET  
I moderbolaget, i vilket det utförs sedvanliga koncernledningsfunktioner, 
uppgick intäkterna till 82 tusen euro (166). Av moderbolagets intäkter 
avser 100 procent (90) försäljning till koncernföretag. I moderbolaget 
har det inte skett några inköp från koncernföretag. Förlusten efter skatt 
var -27 tusen euro (-445). 

UTDELNINGSFÖRSLAG  
Styrelsen för Enlabs AB (publ) föreslår att ingen utdelning (0,00) ska 
lämnas för verksamhetsåret 2018. 

RESULTATDISPOSITION  

Styrelsen och vd föreslår att årets förlust om 27 tusen euro i 
moderbolaget balanseras i ny räkning. Balanserade vinstmedel i 
moderbolaget uppgår därefter till 14 444 tusen euro.  

TVISTER  
Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som 
har haft, eller kan antas få, väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.  

Koncernen i 
sammandrag, KEUR Q1 Q2 Q3 Q4

Intäkter 7 132 6 967 7 591 8 921

Bruttoresultat 5 280 5 138 5 620 6 551

Rörelseresultat 1 548 1 307 1 930 2 221

Periodens resultat 1 450 1 277 1 910 2 225

Till årsstämmans förfogande står:

Överkursfond 12 859 KEUR

Balanserad vinst 1 612 KEUR

Årets resultat -27 KEUR

Totalt: 14 444 KEUR
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE  
Koncernbolaget SIA Optibet har under året betalat lokalhyra för en 
spelbutik i Lettland. Hyresvärden, BG Real Estate, majoritetsägs av 
Niklas Braathen, styrelseordförande i ENLABS AB och styrelseledamot i 
SIA Optibet, och Aigars Zviedris, styrelseledamot i SIA Optibet. 
Hyresbeloppet uppgick till 13 000 euro och är satt till marknadspris.  

ENLABS AB har under året betalat lokalhyra för kontor Sigtuna och 
konsultarvoden till Erlinghundra AB där Niklas Braathen är 
majoritetsägare. Under 2018 uppgick hyresbeloppen till 12 773 euro och 
konsultarvoden till 126 434 euro och är satt till marknadspris. 

ENLABS AB har under året betalat konsultarvoden till EBC Executive 
Board Consulting AB där Peter Åström, styrelseledamot i ENLABS AB, är 
majoritetsägare. Under 2018 uppgick konsultarvodena till 111 472 euro 
och är satt till marknadspris.  

FINANSIELLA RISKER  
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker 
såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), 
kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande 
riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter 
på finansiellt resultat och ställning.  

MARKNADSRISK  
Valutarisk 
Koncernens funktionella valuta är euro och den eventuella 
valutaexponeringen är mycket begränsad.  

Prisrisk 
Koncernen exponeras för närvarande inte för prisrisk hänförbar till 
finansiella tillgångar.  

Ränterisk  
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar 
företagets räntenetto negativt. Koncernen har inga räntebärande 
skulder och koncernens intäkter är i stort oberoende av förändringar i 
räntenivåer på kapitalmarknaden.  

KREDITRISK  
Kreditrisk avser risken att Enlabs kunder och motparter inte kan betala 
sina skulder och därmed förorsakar en förlust för Enlabs. Enlabs har en 
begränsad kreditrisk eftersom koncernens kunder i huvudsak är 
privatpersoner och betalning för de tjänster Enlabs tillhandahåller sker i 
förskott. Koncernen har dock kreditrisker gentemot företag som 
levererar betalningstjänster och mot företag till vilka Enlabs bedriver 
prestationsbaserad marknadsföring. För att motverka dessa risker 
samarbetar Enlabs i huvudsak med etablerade företag. Övrig kreditrisk 
som Enlabs är exponerat emot är bedrägliga transaktioner och uteblivna 
hyresintäkter för de lokaler koncernen hyr ut till externa hyresgäster, 
vilka intäkter motsvarar en mycket liten del av koncernens samlade 
intäkter. Koncernens likvida medel är deponerade i banker med hög 
kreditvärdighet, i huvudsak i Swedbank. Sammantaget motsvaras 
koncernens maximala teoretiska kreditrisk av koncernens 
omsättningstillgångar, vilka per balansdagen uppgick till 15,4 miljoner 
euro (10,6) varav 11,2 miljoner euro (6,5) utgjordes av kassa och 
banktillgodohavanden, exklusive spelarinsättningar. Kreditrisken i 
koncernen bedöms vara ytterst begränsad.  

LIKVIDITETSRISK  
Likviditetsrisk är risken att företaget får svårigheter att få fram pengar 
att möta åtaganden. Likviditetsrisken vid bokslutstidpunkten bedöms 
vara försumbar.  

HÅLLBARHET 
Följande avsnitt om hållbarhet innehåller icke-finansiell information som 
krävs för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat och 
konsekvenserna av dess verksamhet. 

Grunden för koncernens hållbarhetssyn är det förtroende vi eftersträvar 
att erhålla från alla intressenter – våra kunder, medarbetare och 
aktieägare samt från myndighetshåll. För oss är förtroendet en 
förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet och skapa värde för 
alla inblandade. Vårt ansvar och vår ständiga strävan är att skapa en 
trygg och säker miljö för våra kunder. Och med detta förtroende som 
grund fortsätter vi arbetet med att skapa en hållbar tillväxt i bolaget. 

Merparten av våra intäkter kommer från reglerade marknader, och 
Enlabs avser att fullt ut följa de regelverk som gäller på de marknader 
där vi verkar – med integriteten i fokus. Ett ansvarsfullt spelande är 
målet med företagets hållbarhetsarbete, som baseras på tre 
grundpelare: regelefterlevnad, socialt ansvar och transparens i 
verksamheten. 

REGELEFTERLEVNAD 
Koncernföretagen innehar spellicenser utfärdade av respektive 
myndigheter i Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Malta, Curacao, 
och på senare tid även Sverige. Vi bedriver vår verksamhet helt i linje 
med de regelverk som gäller i vart och ett av dessa länder. Hit hör bland 
annat bestämmelser om ansvarsfull och laglig marknadsföring, 
spelcertifieringar, ekonomiska krav, obligatorisk rapportering till 
spelmyndigheter och skatteregler.  

Inom koncernen ses regelefterlevnad som en förutsättning för att göra 
affärer och beskattning som ett sätt att ge tillbaka till samhället. 
Regelbunden rapportering sker till licensgivande myndigheter i de 
länder där koncernen har spellicenser. Koncernens juridiska avdelning 
har tillsammans med finansavdelningen utformat rutiner och processer 
som ska säkerställa konstant och konsekvent regelefterlevnad i alla 
jurisdiktioner där koncernen bedriver verksamhet. Vidare har IT-
avdelningen ett nära samarbete med den juridiska avdelningen i syfte 
att säkerställa att verksamheten fungerar som den ska både operativt 
och tekniskt. IT-avdelningen ser också till att alla åtgärder för 
regelefterlevnad är operativt genomförbara och att kundernas 
personuppgifter hanteras och förvaras säkert. 

ANSVARSFULLT SPELANDE 
Att säkerställa ett ansvarsfullt spelade är en stor del av koncernens 
hållbarhetsarbete och bedrivs på flera plan. Målet är att ge kunderna de 
snabbaste, säkraste och mest underhållande spelupplevelserna och 
samtidigt säkerställa att de är trygga och tar ansvar. Syftet är att ha kul, 
men om spelproblem uppstår tar det roliga slut. Därför är vi hela tiden 
uppmärksamma så att vi redan i ett tidigt skede ska kunna upptäcka 
och försöka avhjälpa sådana problem. Om problem ändå skulle uppstå 
har vi åtgärder till hands för att hjälpa berörda personer att ta itu med 
sina problem.  

Som ett ansvarsfullt spelbolag tillhandahåller vi information och verktyg 
som ska göra det lättare för kunderna att kontrollera sitt spelande. Vi 
använder båda tekniska och kommunikativa verktyg för att identifiera 
spelberoende. Oavsett vilket, arbetar vi för att drabbade personer ska 
kunna begränsa sina spelvanor, och om det inte hjälper, försöker vi få 
kunden att helt avstå från att spela. Kunderna kan själva reglera sina 
spelvanor med hjälp av en rad olika inställningar, såsom kontobaserade 
begränsningar för speltid, insatser, förluster och insättningar.  

Varje enskilt land har sina egna system och rutiner som vi följer, och 
ibland är dessa till och med striktare än vad som krävs. I de fall det 
enskilda landet använder sig av system för självuteslutning anpassar vi 
oss efter det. I andra fall hjälper vi kunderna att själva utesluta sig från 
sina konton. Dessutom kan våra serviceagenter utestänga spelare som 
uppvisar tecken på spelberoende. Koncernen har infört interna rutiner 
för hur anställda ska agera i sådana situationer. Under 2018 
identifierades några fall av potentiella eller bekräftade spelproblem, där 
Enlabs agerade i enlighet med gällande rutiner. 

SOCIALT ANSVAR 
Vi är stolta över att ha nöjda och engagerade medarbetare, där var och 
en förstår och trivs med sina respektive arbetsuppgifter. Koncernens 
framgångar är till stor del beroende av våra medarbetare, vår 
företagskultur och våra värderingar. I och med namnbytet till Enlabs 
tillkom några nya värderingar: “Vi skapar underhållning, Vi inspirerar till 
glädje, Vi skapar förändring”. Vi uppmuntrar mångfald och behandlar 
alla lika. Ett bevis på det är att koncernen i slutet av året hade 196 
medarbetare från elva olika nationaliteter vid kontoren i Tallinn, Riga, 
Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. 62 procent av våra medarbetare 
är kvinnor och närmare hälften är yngre än 30 år. Koncernen följer den 
arbets-, arbetsmiljö- och skattelagstiftning som gäller i de länder där 
man har anställd personal. 

Fler initiativ: 

"Hälsa och välbefinnande" – Vi erbjuder våra medarbetare 
sjukförsäkring och rabatterade priser på träningskort. På våra kontor 
brukar vi också bjuda på frukt och nyttiga snacks. Med hjälp av vår HR-
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personal främjar Enlabs välmående och en sund livsstil hos 
medarbetarna och vi ger dem möjlighet att engagera sig i olika 
idrottsaktiviteter. Till exempel har flera anställda ställt upp såväl i Riga 
maraton som i Tallinn maraton. Bolaget anordnade även en cykelresa i 
Lettland under året. 

"Fokus på utbildning" – Enlabs satsar löpande på medarbetarnas 
utbildning och karriäravancemang. HR-avdelningen har ett nära 
samarbete med andra avdelningsansvariga i syfte att kunna fastställa 
möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom företaget och 
externt. 

"Motivation" – Enlabs har infört en rad olika incitament för att sporra 
och underhålla medarbetarnas motivation. Inom koncernen görs 
regelbundet undersökningar av hur nöjda och motiverade medarbetarna 
är. Till de senaste i raden av incitament hör mer betald semester för de 
som arbetat länge i företaget, betald ledighet på födelsedagar och ett 
prestationsbaserat bonussystem. 

TRANSPARENS I VERKSAMHETEN 
Att verka på reglerade spelmarknader innebär ett stort ansvar, men 
främjar samtidigt trovärdigheten. Genom regelefterlevnad och 
rapportering till behöriga myndigheter säkerställer vi insyn i 
verksamheten. 

Som nätspelsoperatör ställs koncernen inför liknande utmaningar som 
finansiella institutioner. Varje dag hanteras tusentals transaktioner, och 
det gör vi i enlighet med strikta bestämmelser för att förhindra 
penningtvätt. Enlabs genomför kundgranskningar och kontrollerar 
regelbundet sina interna rutiner och processer. Inom koncernen har det 
införts tekniska system för att identifiera risker för penningtvätt i fråga 
om transaktioner och spelaktivitet. Vi övervakar löpande kunderna för 
att upptäcka avvikande eller otillåtet beteende, och om deras 
riskbeteende ökat. Om så är fallet görs en närmare utredning av 
specialiserad personal, både på koncernnivå och i det enskilda bolaget. 

Misstankar om penningtvätt kan identifieras antingen genom att 
transaktioner eller specifika kunder kontrolleras. Sådana misstankar 
kan också rapporteras av medarbetare runtom i organisationen. 
Underlag som stöder misstankar om kunder eller transaktioner 
granskas och rapporteras av specialiserad personal. De anställda är 
skyldiga att agera i enlighet med interna rutiner och processer i syfte att 
minska risker och upptäcka eventuella försök till penningtvätt. Alla fall 
av bekräftat misstänkt aktivitet rapporteras via fastställda kanaler och i 
enlighet med gällande lagar i den aktuella jurisdiktionen. Under 2018 
infördes också ett onlinebaserat system som gör det lättare att se till 
att alla medarbetare inom koncernen får rätt utbildning i 
regelefterlevnad och förhindrande av penningtvätt. 

Dessutom har det införts tydliga riktlinjer för hur man ska följa gällande 
regelverk och motverka korruption och mutor. Chefer och annan berörd 
personal utbildas i hur man kan förhindra korruption och penningtvätt 
samt hur visselblåsning fungerar och hur misstänkta aktiviteter ska 
rapporteras. I verksamheten gäller nolltolerans mot korruption och 
mutor, och hittills har inga fall av korruption med koppling till koncernen 
rapporterats.   

Vidare har Enlabs vidtagit åtgärder för att uppfylla den allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. 
Under året genomfördes externa kontroller av en rad olika processer i 
syfte att säkerställa att dataskyddsförordningen följs. Dessutom har 
man arbetat med att öka medarbetarnas kunskaper om säkerhet och 
integritet i alla delar av verksamheten, från rutiner till utbildning och 
tekniska processer. Hittills har man inte erhållit några klagomål med 
koppling till GDPR och inga integritetsrelaterade ärenden har inletts.   

MÅLSÄTTNINGAR FÖR 2019 
Ansvarsfullt spelande: 

• Se till att plattformsuppdateringar innehåller bästa möjliga verktyg för 
att bidra till ett ansvarsfull spelande. 

• Förbättra rutiner och verktyg för att förebygga och upptäcka problem 
och oegentligheter inom samtliga varumärken. 

• Utbilda berörd personal så att de blir bättre på att upptäcka personer 
med problematiskt spelande. 

Förhindrande av penningtvätt: 

• Fortsätta följa gällande lagar och bestämmelser. 
• Lansera och utöka användningen av system för hantering av 

regelefterlevnad. 
• Regelbundet uppdatera verktyg för kundkännedom. 
• Regelbundet genomföra riskbedömningar och översyner av rutiner 

och processer. 

Attraktiv arbetsgivare: 

• Löpande utvärdera medarbetarnas engagemang. 
• Upprätthålla ett väl fungerande bonussystem och införa incitament 

för lojala medarbetare. 
• Genomföra nya roliga evenemang för våra medarbetare. 
• Delta i externa evenemang för att öka medvetenheten om Enlabs och 

främja bilden av koncernen som en attraktiv arbetsgivare.  

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG  
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
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FINANSIELL 
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Resultaträkningar 
                                                          Koncernen                                           Moderbolaget

KEUR Not 2018 2017 2018 2017

Intäkter
Spelintäkter 26 696 20 263 0 0
Medieintäkter 3 400 2 745 0 0
Övriga intäkter 516 459 82 166
Totalt intäkter 3 30 612 23 467 82 166

Direkta driftskostnader
Driftskostnader i spelverksamheten  (8 022) (6 534) 0 0
Bruttoresultat 22 590 16 933 82 166

Driftskostnader
Marknadsföringskostnader (4 322) (2 689) 0 0
Övriga externa kostnader 4 (3 404) (3 178) (380) (361)
Personalkostnader 5 (7 838) (5 710) (377) (233)
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 2 375 1 383 0 0
Rörelseresultat före avskrivningar  9 401 6 739 (675) (428)

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar, inklusive 
goodwill

7-10 (2 395) (1 481) (18) (16)

Rörelseresultat 7 006 5 258 (693) (444)

Finansiella poster
Resultat från andelar i dotterbolag 0 0 666 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 23 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter (134) 0 0 0
Finansiellt netto (134) 23 666 0
   
Resultat efter finansiella poster 6 872 5 281 (27) (444)

Skatt på periodens resultat 6 (10) (802) 0 0
Årets resultat 6 862 4 479 (27) (444)
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 6 862 4 478
Minoritet 0 1
Resultat per aktie, EUR 0,112 0,079
Resultat per aktie, EUR efter utspädning 0,109 0,074

�  �  

 
ENLABS 
ÅRSREDOVISNING 2018

�  
�  

�
SID 
�25



Balansräkningar
                           Koncernen                      Moderbolaget

KEUR Not 31/12/2018 31/12/2017   31/12/2018 31/12/2017
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken och balanserade utgifter 7 5 947 3 005 102 0
Goodwill 8 12 626 15 371  0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 18 573 18 376 102 0
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 1 668 1 753 0 0
Inventarier 10 372 426  6 27
Summa materiella anläggningstillgångar 2 040 2 179 6 27
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 11 0 0 20 939 21 790
Uppskjutna skattefordringar 0 4 0 0
Andra långfristiga fordringar 37 136  0 90
Summa finansiella anläggningstillgångar 37 140 20 939 21 880
Summa anläggningstillgångar 20 650 20 695 21 047 21 907
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 12 2 942 2 209 9 3
Fordringar på koncernföretag 0 0 2 187 4 852
Förutbetalda kostnader 13 533 1 119  0 16
Summa kortfristiga fordringar 3 475 3 328 2 196 4 871
     
Kassa och bank 14 11 931 7 316 879 3 034
Summa omsättningstillgångar 15 406 10 644 3 075 7 905
SUMMA TILLGÅNGAR 36 056 31 339 24 122 29 812

         Koncernen                               Moderbolaget
KEUR Not 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Koncernen
Aktiekapital 1 311 1 311
Balanserat resultat inkl. årets resultat 30 154 23 292
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 31 465 24 603
Minoritetsintresse 0 272
Summa eget kapital koncernen 31 465 24 875

Moderbolaget
Aktiekapital 1 311 1 311
Balanserat resultat inkl. årets resultat 14 444 14 471
Summa eget kapital moderföretaget 15 755 15 782

Långfristiga skulder 62 1 616 0 1 523
Summa långfristiga skulder 62 1 616 0 1 523

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 824 767 34 89
Skulder till koncernföretag 0 0 7 643 11 653
Spelarinsättningar 704 768 0 0
Övriga skulder 15 1 572 2 561 690 765
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 429 752 0 0
Summa kortfristiga skulder 4 529 4 848 8 367 12 507

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 056 31 339 24 122 29 812

Poster utanför balansräkningen
Ställda säkerheter - - - -
Ansvarsförbindelser - - - -
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Kassaflödesanalyser 
Koncernen   Moderbolaget

KEUR 2018 2017 2018 2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 6 872 5 280 (27) (445)

Poster som inte är kassaflödespåverkande
Avskrivningar och nedskrivningar 2 395 1 481 18 16
Erlagd inkomstskatt (670) (802) 0 0
Kapitalvinst eller -förlust från försäljning av dotterföretag 0 0 0 0
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 134 (22) 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet 8 731 5 937 (9) (429)

Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar 304 (1 065) 10 41
Förändring av skulder (729) 1 340 130 23
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten efter 
förändringar av rörelsekapitalet 8 306 6 212 131 (365)

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (2 845) (1 383) (120) 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (175) (159) 0 (2)
Förvärv av dotterbolag (695) (11 081) 0 (11 081)
Avyttring dotterbolag 0 0 0 0
Förändring av långfristiga fordringar 103 (57) 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten (3 612) (12 680) (120) (11 083)

Finansieringsverksamheten
Lån mottagna från/(utställda till) koncernföretag 0 0 (2 166) 5 012
Intäkter från aktieemission/andra aktierelaterade värdepapper 0 3 515 0 3 515
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 3 515 (2 166) 8 527

Periodens kassaflöde 4 694 (2 953) (2 155) (2 921)

Valutakursdifferens i likvida medel (79) 19 0
Likvida medel vid periodens början 7 316 10 250 3 034 5 955
Likvida medel vid periodens slut 11 931 7 316 879 3 034
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Redogörelse för förändringar i eget kapital 
EGET KAPITAL

Balanserat Minoritet Totalt
Koncernen   Aktiekapital resultat eget kapital
Ingående balans 1 januari 2017 1 183 15 254 518 16 955
Nyemission 122 3 393 0 3 515
Justering av ingående balans för 
minoritetsintresse 0 247 (247) 0

Omräkningsdifferens 6 (80) 0 (74)
Årets resultat 0 4 478 1 4 479
Utgående balans 31 december 2017 1 311 23 292 272 24 875
Nyemission
Förvärv av minoritetsandelar (272) (272)
Omräkningsdifferens
Årets resultat 6 862 6 862
Utgående balans 31 december 2018 1311 30 154 0 31 465

Moderbolaget  Aktiekapital Överkurs 
fond

Balanserat 
resultat Årets resultat Totalt eget 

kapital
Ingående balans 1 januari 2017 1 183 9 819 2 114 (374) 12 742
Disposition av föregående års resul-
tat (374) 374 0

Nyemission 122 3 076 317 0 3 515
Omräkningsdifferens 6 (36) (30)
Årets resultat (445) (445)
Utgående balans 31 december 2017 1 311 12 859 2 057 (445) 15 782
Disposition av föregående års resul-
tat (445) 445 0
Nyemission
Omräkningsdifferens
Årets resultat (27) (27)
Utgående balans 31 december 2018 1 311 12 859 1 612 (27) 15 755

Som en del av köpeskillingen av mediatillgångarna utgår en aktierelaterad ersättning vilket kommer öka antalet aktier i moderbolaget med 218 698 
aktier när det registrerats av Bolagsverket. Totalt antal aktier efter registrering kommer att vara 62 829 079 st vilket motsvarar en utspädning om 0,35%.
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1. Redovisningsprinciper 
ENLABS AB, Org.nr. 556685-0755, är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Moderbolagets säte är Stockholm. Bolagets aktier är listade 
på Nasdaq OMX First North. 

Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och bolag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar hälften av rösterna eller på annat sätt har 
bestämmande inflytande. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att moderföretaget indirekt förvärvar 
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för aktierna och det verkliga värdet vid 
förvärvstidpunkten på förvärvade identifierbara nettotillgångar utgör anskaffningsvärdet för goodwill, som redovisas som tillgång i balansräkningen. Är 
skillnaden negativ redovisas skillnadsbeloppet som intäkt i resultaträkningen. Dotterföretagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder 
ingår i koncernredovisningen från den dag det bestämmande inflytandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den dag det upphör. Koncerninterna 
fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande vinster elimineras i sin helhet. 

Omräkning av utländska verksamheter 
Med effekt från den 1 januari 2017 ändrade koncernen redovisningsvaluta till euro eftersom det är den funktionella valutan. Icke monetära poster i 
integrerade dotterföretag, vars funktionella valuta är en annan än euro, omräknas till investeringskurs medan monetära poster omräknas till 
balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i dessa verksamheter omräknas till genomsnittskurs. I självständiga dotterföretag, vars valuta är en annan 
än euro, omräknas balansräkningen till balansdagens kurs medan resultaträkningen omräknas till genomsnittlig valutakurs. Kursdifferenser som 
uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, förs direkt mot eget kapital. 

Intäkter 
Spelintäkterna redovisas netto satsningar efter avdrag för spelarnas vinster, bonus, lojalitetsprogram. Speltransaktioner där koncernens intäkt utgörs av 
en kommission, fast vinstprocent eller liknande redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att intäkten kommer att 
tillfalla koncernen. Intäkter från sålda tjänster redovisas exklusive moms och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.  

Skatter 
Skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Aktuell 
skatt kan även vara justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga 
temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En sådan 
skillnad kan uppkomma till exempel vid en upp eller nedskrivning av en tillgång eller när tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt mellan enskilt 
koncernföretags redovisning och koncernredovisningen. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 

Aktiverat arbete för egen räkning 
Aktiverat arbete för egen räkning avser periodens direkta utgifter för löner och andra personalrelaterade kostnader, vilka hänförts till utvecklingsprojekt 
som redovisas som tillgång i balansräkningen. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Utgifter för utveckling aktiveras som tillgång i balansräkningen i den mån dessa bedöms komma att ge 
framtida ekonomiska fördelar. Tillgången tas upp från den tidpunkt beslut fattas om att fullfölja respektive projekt och det föreligger förutsättningar att 
för att göra det. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, köpta tjänster, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till 
tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Utvecklingskostnaderna är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod vilken bedömts vara 3-5 år. 

Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångsklasser omfattar domäner, inbyggd programvara och förvärvade programvarulicenser. Redovisat värde för övriga 
immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar 
identifieras systematiskt över 3-5 år eller licensvaraktighet beroende på vilket som är mest relevant. 

Goodwill 
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 nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntade 
nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 10 år. 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastighet utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivningarna görs enligt följande: 
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Inventarier 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 
tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod, vilken bedömts vara 3-5 år. Bedömningen av tillgångarnas eventuella restvärde och nyttjandeperiod görs 
årligen och justeras vid behov. 

Nedskrivning 
Finns indikation på att tillgångar i koncernen har ett för högt bokfört värde görs en analys där återvinningsvärdet beräknas. Återvinningsvärdet är det 
högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet, där nyttjandevärdet mäts som förväntade framtida diskonterade kassaflöden. En nedskrivning 
utgörs av skillnaden mellan bokfört värde och återvinningsvärdet. 

Leasing 
Leasingavtal där ekonomiska risker och fördelar i allt väsentligt är de samma som vid direkt ägande av tillgången klassificeras som finansiell leasing. 
Övriga avtal klassificeras som operationell leasing. De leasingavtal som finns inom koncernen redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att 
inga leasade tillgångar i koncernredovisningen redovisas som anläggningstillgångar. Istället kostnadsförs leasingavgiften linjärt över leasingperioden. 

Ersättningar till anställda 
K3 har två olika principer för redovisning av förmånsbestämda planer i koncernredovisningen, antingen tillämpas den version av IAS 19 som antogs av 
EU 2012, eller så tillämpas specifika förenklingsregler som finns beskrivna i K3 i punkterna 28.18–28.22. Bolaget tillämpar förenklingsreglerna. Enligt 
punkt 28.22 får koncerner redovisa pensionsförpliktelser i ett utländskt dotterföretag på samma sätt som pensionsförpliktelserna redovisas i 
dotterföretaget. I bolagets koncernredovisning finns inga pensionsplaner som omfattas av dessa förenklingsregler. 

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar 
redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Finansiella risker 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och 
likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning. 

DEFINITIONER AV NYCKELTAL 
1.Avkastning på eget kapital (%) 
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 

2.Avkastning på totalt kapital (%) 
Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital. 

3.Soliditet (%) 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

4.Eget kapital per aktie (EUR) 
Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. 

5.Resultat per aktie (EUR) 
Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. 

6.Utdelning per aktie (EUR) 
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. 

2. Bedömningar och uppskattningar 
Att upprätta finansiella rapporter i enlighet K3 medför användning av viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Styrelsen och ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av bolagets redovisningsprinciper. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra 
faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller 
andra förutsättningar föreligger. Principer för antaganden och bedömningar omprövas regelbundet. Fram till och med årsredovisningens avlämnande 
har det inte inträffat något som föranleder några förändringar. De områden där antaganden och bedömningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen i Enlabs är balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och goodwill. 

Byggnader

Stommar 20 år

Fasader, yttertak, fasader 20 år

Övrigt 20 år
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3. Förenklade resultat- och balansräkningar per  
produkt och geografiska marknader

“Sverige” utgörs per balansdagen av ENLABS AB (publ), Lifland Gaming AB, Score24 AB, Kama Net AB, Baltic Gaming AB och Nordic Leisure Incentive AB. 
“Malta” utgörs per balansdagen av Future Lead group, West African Gaming Ltd, Best Bet Ltd och Lifland Holding Ltd. 
”Baltikum” utgörs per balansdagen av SIA Optibet, SIA Darta, Baltic Bet UAB, Optiwin OÜ och Endomex OÜ. 
”Övrigt” utgörs per balansdagen av BVI- och Curacau-företag, elimineringar och koncernjusteringar. 

 
4. Revisionsarvode 
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. 
Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 

Intäkter per produkt Casino Betting Poker Övrigt Koncernen

2018 14 640 10 580 1 340 4 052 30 612

2017 9 710 8 890 1 516 3 351 23 467

2016 5 180 7 420 100 10 223 22 923

2015 3 711 5 806 0 903 10 420

2014 1 813 4 755 0 645 7 213

Intäkter per geografisk marknad 2018 Sverige Malta Baltikum Övriga Koncernen

Intäkter från spelverksamheten 0 538 24 540 1 618 26 696

Intäkter från mediaverksamheten 1 985 1 273 79 63 3 400

Övriga rörelseintäkter 0 0 292 224 516

Summa rörelseintäkter 1 985 1 811 24 911 1 905 30 612

Intäkter per geografisk marknad 2017 Sverige Malta Baltikum Övriga Koncernen

Intäkter från spelverksamheten 0 555 17 799 1 909 20 263

Intäkter från mediaverksamheten 1 868 867 0 10 2 745

Övriga rörelseintäkter 52 0 387 20 459

Summa rörelseintäkter 1 920 1 422 18 186 1 939 23 467

Koncernen Moderbolaget
Revisionsuppdrag 2018 2017 2018 2017
PricewaterhouseCoopers 58 56 37 39
KPMG AB 0 0 0 0
3A Malta 0 0 0 0
Grant Thornton Rimess Baltic 0 0 0 0
Övrigt 6 9 0 0

64 65 37 39

Revisionsuppdrag utöver 
revisionsuppdrag

2018 2017 2018 2017

PricewaterhouseCoopers 0 0 0 0
KPMG AB 0 0 0 0

0 0 0 0

Skatterådgivning 2018 2017 2018 2017
PricewaterhouseCoopers 0 0 0 0

0 0 0 0

Övriga tjänster 2018 2017 2018 2017
PricewaterhouseCoopers 0 0 0 0
KPMG AB 0 0 0 0

0 0 0 0

Totalt 64 65 37 39
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5. Personal 
Medelantal anställda 
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

Till VD utgår en fast månadslön. Ingen rörlig ersättning eller pensionsförmån tillkommer. Styrelsearvode utgår med 14 598 euro (150 000 SEK) till 
styrelseordförande och med 9 732 euro (100 000 SEK) till respektive ledamot. Företaget och VD har en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. 

Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

2018 Varav kvinnor 2017 Varav kvinnor
Moderbolaget
Sverige 2 1 2 1
Totalt moderbolaget 2 1 2 1

Dotterbolag
Sverige 5 3 3,5 2,5
Malta 6 3 8 4
Litauen 38 34 14 13
Estland 28 5 15,5 2
Lettland 115 74 120 72
Dotterbolag totalt 192 119 161 93,5

Koncernen totalt 194 120 163 94,5

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 284 155 86 155
Pensionskostnader 0 0 0 0

284 155 86 155

Övriga anställda:
Löner och ersättningar 6 043 4 444 195 47
Pensionskostnader 0 0 2 0

6 043 4 444 197 47
Sociala kostnader 1 511 1 111 86 31

Summa styrelsen, VD och övriga 7 838 5 710 369 233

Varav löner, ersättningar och pensionskostnader för styrelsen och VD i:

Sverige 113 155
Malta 171 0
Koncernen totalt 284 155

Varav löner, ersättningar och pensionskostnader för övriga anställda i:
Sverige 647 452
Malta 489 325
Litauen 537 126
Estland 1 571 828
Lettland 3 002 3 211
Övrigt 1 592 768
Koncernen totalt 7 838 5 710
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5. Personal, forts. 

*VD under perioden 2018-01-01 — 2018-04-05. 

2018
Grundlön/

Styrelsearvode Pensionskostnader Övrigt förmåner Övrigt ersättning
Ordförande – Niklas Braathen 8 0 0 0
Ledamot och VD* – Peter Åström 55 0 0 0
Ledamot – Staffan Dahl 9 0 0 0
Ledamot – Ludwig Pettersson 9 0 0 0
Ledamot – Christian Haupt 5 0 0 0

86 0 0 0

2017
Grundlön/

Styrelsearvode Pensionskostnader Övrigt förmåner Övrigt ersättning
Ordförande – Niklas Braathen 7 0 0 0
Ledamot och VD – Peter Åström 125 0 0 0
Ledamot – Staffan Dahl 8 0 0 0
Ledamot – Ludwig Pettersson 8 0 0 0
Ledamot – Jörgen Andersson 4 0 0 0
Ledamot – Claes Hallen 3 0 0 0

155 0 0 0

6. Skatt på årets resultat
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Aktuell skatt (10) (845) 0 0
Uppskjuten skatt 0 43 0 0

(10) (802) 0 0

Avstämning effektiv skatt
Koncernen

2018 2017

% belopp % belopp
Resultat före skatt 6 872 5 280

Skatt enligt gällande skattesats 22,0 (1 512) 22,0 (1 162)

Ökning/minskning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt 0 0

Övrigt 0 0

Effekt av andra skattesatser
1 502 360

Redovisad effekt skatt, koncernen
(10) (802)
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*Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser lönerna till projektteamet för utvecklingen av koncernens interna spelplattform. Plattformen lanserades i 
Litauen under årets fjärde kvartal. Övriga varumärken och marknader är planerade att migreras till denna plattform. 

7. Varumärken och balanserade utgifter
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde
Ingående balans 3 425 2 547 0 0
Omklassificering 0 (1 408) 0 0
Kapitaliserade utvecklingskostnader* 2 375 1 383 0 0
Inköp 920 903 102 0
Försäljning/utrangeringar 0 0 0 0
Utgående balans 6 720 3 425 102 0

Avskrivningar
Ingående balans (420) (227) 0 0
Omklassificering 0 0
Avskrivningar för året (353) (193)
Nedskrivningar 0 0

Försäljning/utrangeringar 0 0

Utgående balans (773) (420) 0 0

Utgående bokfört värde balanserade utgifter 2 728 1 174 0 0

Utgående bokför värde övriga immateriella tillgångar 3 219 1 831 102 0

Utgående bokfört värde, netto 5 947 3 005 102 0

8. Goodwill
2018 2017

Anskaffningsvärde
Ingående balans 16 380 2 460
Årets förvärv 328 12 512
Försäljning/utrangeringar 0 0
Omklassificering 0 1 408
Justering för tilläggsköpeskilling (1 453) 0
Utgående balans 15 255 16 380

Avskrivningar
Ingående balans (1 009) (118)
Försäljning/utrangeringar 0 0
Avskrivningar för året (1 620) (891)

Utgående balans (2 629) (1 009)

Utgående bokfört värde, netto 12 626 15 371
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Majoriteten av de ägda fastigheterna finns i Riga i Lettland och består av en kontorsbyggnad som hyser koncernens operativa huvudkontor, och flera självständiga 
byggnader som används som spelbutiker. 

9. Fastigheter
2018 2017

Anskaffningsvärde
Ingående balans 2 378 2 258
Årets förvärv 0 120
Utgående balans 2 378 2 378

Avskrivningar
Ingående balans (595) (357)
Försäljning/utrangeringar 0 0
Årets avskrivning (115) (268)

Utgående balans (710) (625)

Utgående bokfört värde, netto 1 668 1 753

10. Inventarier
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 471 1 358 51 49
Försäljning/utrangering 0 (46) (6) 0
Årets inköp 175 159 8 2
Omräkningsdifferens 0 0 0 0
Utgående balans 1 646 1 471 53 51

Avskrivningar
Ingående balans (1 045) (826) (24) (8)
Försäljning/utrangering 0 0 4 0
Årets avskrivning (229) (219) (27) (16)
Omräkningsdifferens 0 0 0 0

Utgående balans (1 274) (1 045) (47) (24)

Utgående bokfört värde, netto 372 426 6 27
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11. Andelar i koncernföretag
Bolag Org. nr. Säte

Andel% 
Röster/kapital Andel st

Bokfört värde 
KEUR

Lifland Gaming AB 556771-2681 Sverige 100 % 5 000 000 1 943
Dotterbolag till Lifland Gaming AB:
SIA Optibet 40003462947 Lettland 100 %
     Dotterbolag till SIA Optibet:
     SIA Darta 40003053300 100 %
Optiwin OÜ 12418087 Estland 100 %
Endomex OÜ 12503166 Estland 100 %
Lifland Holding Ltd C57507 Malta 99,99 %
     Dotterbolag till Lifland Holding Ltd:
     BestBet Limited C58101 Malta 100 %
          Dotterbolag till BestBet Limited:
          Best Global NV 133929(0) 100 %

Score24 AB 556764-3977 Sverige 100 % 1 000 47
Baltic Gaming AB 556466-8860 Sverige 100 % 19 040 130 8 278
Kama Net AB 556931-2530 Sverige 100 % 500 5 643

Future Lead Generation Ltd C80775 Malta 100 % 1 165 5 023
Dotterbolag till Future Lead Generation Ltd
Evora International Ltd C53225 Malta 100 %
Future Domain Lead Generation Ltd C80776 Malta 100 %

West African Gaming Ltd C43730 Malta 99,90 % 1 199 0
Dotterbolag till West African Gaming Ltd:
Comskill Ltd. BVI1840910 Br. Virgin Islands 100 %
Messene Enterprise Ltd. BVI1909474 Br. Virgin Islands 100 %

Nordic Leisure Incentive AB 559074-0576 Sverige 100 % 50 5
20 939

Moderbolaget
2018 2017

Anskaffningsvärde
Ingående balans 21 790 8 456
Förvärv 599 13 334
Justerat anskaffningsvärde p.g.a. ej uppnådd tilläggsköpeskilling (1 450)
Utgående balans 20 939 21 790

Nedskrivning 0 0

Utgående bokfört värde, netto 20 939 21 790

12. Övriga fordringar
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Kundfordringar och upplupna intäkter 1046 419 0 0
Övriga fordringar 1 896 1 790 9 3
Utgående balans 2 942 2 209 9 3

�  �  

 
ENLABS 
ÅRSREDOVISNING 2018

�  
�  

�
SID 
�37



13. FÖRUTBETALDA KOSTNADER
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Förutbetalda skatter 93 451 0 0
Förutbetalda licensavgifter 11 10 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 429 658 0 16
Utgående balans 533 1 119 0 16

14. KASSA OCH BANK
Likvida medel uppgick till 11 931 KEUR (7 316), varav 704 KEUR 
(768) utgjordes av spelarmedel. Motsvarande belopp avseende 
spelarskulder, 704 KEUR (768), återfinns också i posten övriga 
spelarinsättningar.

15. ÖVRIGA SKULDER
Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017
Ersättning för förvärv av dotterbolag (not 11) 690 731 690 731
Skuld avseende förvarv av mediatillgångar 450 0 0 0
Skatteskulder 210 1 174 0 0
Övriga poster 222 656 0 34
Utgående balans 1 572 2 561 690 765
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Signatursida 

Sigtuna den 12 april 2019 

Niklas Braathen  
Styrelseordförande 

Ludwig Pettersson  
Styrelseledamot 

Staffan Dahl  
Styrelseledamot 

Peter Åström 
Styrelseledamot 

Christian Haupt 
Styrelseledamot 

Robert Andersson  
Verkställande Direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2019 
 

PricewaterhouseCoopers AB 

Niklas Renström 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i ENLABS AB, org.nr 556685-0755 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ENLABS AB för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
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för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för ENLABS AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
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bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm den ___april 2019 

PricewaterhouseCoopers AB 

Niklas Renström 
Auktoriserad revisor 
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Styrelse och ledande befattningshavare 

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. 
Styrelsen för Enlabs AB har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, 
instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, 
vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter,  
samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.  
Arbetsordningen ses över årligen. 
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Niklas Braathen 
Styrelseordförande 
Född 1963, Styrelseordförande sedan maj 2013. Tidigare styrelseledamot från maj 2011 
till maj 2013. 

Niklas har lång erfarenhet av spelbranschen och startade verksamhet i egen regi inom 
densamma redan 1985. Han har därefter verkat från Riga, Lettland, där han inom 
spelsektorn bl.a 1989 grundade bolagsgruppen Baltic Gaming, som bedrev verksamhet 
framförallt i Östeuropa i form av en kedja av licensierade spelautomathallar och 
casinon. År 2005 sammanslogs bolagsgruppens baltiska verksamheter med det 
estniska bolaget Olympic Entertainment Group (OEG) vilket på hösten 2006 noterades 
på börsen i Tallinn. År 2007 sålde Niklas ett lettiskt spelföretag- Optibet, till Enlabs AB 
(dåvarande Redbet Holding AB), och kom i och med detta att bli bolagets största ägare. 
Niklas är styrelseordförande i det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB som är 
koncernens holdingbolag för samtliga spelverksamheter, och sitter i flera av de 
utländska koncernbolagens styrelser, han har vidare ett antal styrelseuppdrag i 
utländska bolag verksamma inom bank, finans, fastighets- och spelbranschen. Niklas är 
styrelseordförande i Erlinghundra AB, som äger 17 206 349 aktier i Enlabs.

Peter Åström 
Styrelseledamot 

Född 1966, styrelseledamot sedan maj 2013. 

Peter har suttit i bolagets styrelse sedan 2013 och har lång erfarenhet av ledande 
positioner inom olika företag, bland annat som VD för Scanditoy, Alga och Entraction 

Holding. Han har även under sju år arbetat inom mediekoncernen Schibsted, bland 
annat som ansvarig för Aftonbladet Nya Medier, Hierta Venture och Finnmer. Peter är 

styrelseledamot i ett flertal bolag inom Enlabs koncernen, samt i Elias Software AB och 
Sportway AB. Peter äger 900 000 aktier i Enlabs.
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Ludwig Pettersson 
Styrelseledamot 
Född 1991, styrelseledamot sedan maj 2017 

Ludwig är utbildad credit controller och har erfarenhet av att leda företag i 
tillståndspliktiga miljöer. Ludwig är till vardags VD för investeringsplattformen 
Savelend och har byggt det bolaget från grunden med ett uttalat fokus på 
transparens och kundtjänst. Ludwig äger 422 250 st aktier i Enlabs. Förutom i 
Enlabs, sitter Ludwig i styrelserna för Billecta Finans AB, Giwdul Invest AB, 
Savelend Sweden AB, Savelend Europe AB, Savelend Credit Group AB, 
Savelend Technologies AB samt Punktligt AB.

Staffan Dahl 
Styrelseledamot 

Född 1974, styrelseledamot sedan maj 2017 

Staffan är idag VD för Elias Software och har drygt tolv års erfarenhet av 
media- och tv-branschen. Han är även grundare av Sportway AB samt har haft 

ledande positioner som VD för Miinto Sverige AB och försäljnings- och 
marknadsdirektör på spelföretaget Entraction Holding AB. Staffan äger  

100 000 st aktier i Enlabs. 

Christian Haupt 
Styrelseledamot 
Född 1968, styrelseledamot sedan maj 2018 

Christian har lång erfarenhet av spelbranschen. Han grundade Expekt.com 1999 som 
såldes tio år senare och har sedan dess investerat och haft ägarintressen i diverse 
bolag med anknytning till spelbranschen. Förutom sitt engagemang i gaming så har 
Christian även grundat lakritstillverkaren Haupt Lakrits. 



 

�  �  

 
ENLABS 
ÅRSREDOVISNING 2018

�  
�  

�
SID 
�47

Robert Andersson 
Chief Executive Officer (CEO) 

Robert är VD och koncernchef för Enlabs sedan mitten av april 2018. Han har lång 
erfarenhet av ledande positioner inom olika företag, bland annat som VD för Catena 
Media och River. Innan dess jobbade han på spelutvecklaren DICE i Stockholm med 
ansvar för affärsutveckling. Robert är även styrelseordförande i 
spelutvecklaren Isbit games. 

Miko Salo 
Chief Commercial Officer (CCO) 

Miko anställdes under hösten 2018 och ansvarar för affärsområdet nätspel. Miko var 
tidigare Director of Acquisition and Retention hos Gaming Innovation Group. Innan dess 

var han både Head of Commercial och Head of Growth hos Mr Green.

Sami Koponen 
Head of Media 

Sami anställdes under hösten 2018 för att driva och utveckla affärsområdet Media. 
Sami kommer närmast från Mr. Green där han var regionansvarig och tillförordnad Head 
of SEO. Han har även erfarenhet från bl.a. Catena Media och Taxify. 
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Jevgeni Levin 
Chief Information Officer (CIO) 

Jevgeni anställdes till bolaget under 2016. De senaste 15 åren har han innehaft olika 
befattningar inom branschen, bl.a. som Poker Product Owner, Poker Development 
Manager och CIO hos Evolution Gaming, IGT och Betgenius. 

George Ustinov 
Chief Financial Officer (CFO) 

George har en kandidatexamen i ekonomi och management från University of Latvia. 
Innan han kom till Enlabs arbetade han som redovisningschef på Cream Finance och 

före det på revisionsbyrån EY. 

Adam Jonsson 
Head of Investor Relations  

Adam anställdes under 2018 som Group Controller och tog under hösten 2018 över 
ansvaret för investerarfrågor. Adam kommer närmast från PricewaterhouseCoopers och 
har en kandidatexamen i ekonomi och management från Lander University, SC, USA. 
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AKTIEKAPITALET  
ENLABS AB har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i ENLABS AB:s tillgångar och vinst, har lika rätt till utdelning samt berättigar till en röst 
på årsstämma. Aktierna är denominerade i svenska kronor och registrerade i ett avstämningsregister som förs av Euroclear. Aktien (NLAB) handlas på 
Nasdaq/OMX First North.  

KURSENS UTVECKLING  
Enlabs-aktien är sedan 14 juli 2006 noterad på Nasdaq/OMX First North. Kortnamnet är NLAB. Aktiekapitalet uppgår till 1 310 869 EUR fördelat på 62 
610 381 aktier med ett kvotvärde på 0,02 EUR. Aktiekursen startade på 25,80 kr och slutade på 16,98 kr under 2018, högsta kurs noterades den 22 
januari om 31,80 kr och lägsta kurs om 13,84 kr noterades den 6 september. Bolagets marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till 1 063 Mkr (103,5 
miljoner euro).  

AKTIEÄGARE  
Aktiekapitalet i ENLABS AB uppgår till 62 610 381 st aktier med kvotvärde på 0,02 EUR. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier äger lika rätt 
till andel i bolagets tillgångar och vinst. ENLABS AB har ca 5 000 aktieägare. 

De största aktieägarna per december 2018*: 

* Information om ägare baseras på uppgifter från Euroclear, vilket innebär att förvaltare av aktier kan ingå och att de faktiska ägarna därför inte framgår. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING  

* Från och med 2017 är bolagets redovsningsvaluta Euro (EUR) och därmed räknades aktiekapitalet om till Euro. Samtliga belopp tidigare än 2017 är i 
Svensk krona (SEK). 

Ägare Antal aktier Ägarandel, %
Erlinghundra AB 17 206 349 27,48

Catella Bank SA 11 093 979 17,72

Forsakringsaktiebolaget Avanza Pension 4 732 479 7,56
Anders Tangen 2 530 500 4,04
Eric Leijonhufvud 2 027 559 3,24
Vision Invest AB 1 773 500 2,83
Kjell och Michael Pettersson Fastigheter AB 1 508 037 2,41
Setune Asset AB 1 499 108 2,39

Filip Andersson 1 343 215 2,15

Hans Isoz 1 177 050 1,88

Övriga 17 718 605 28,30

62 610 381 100,0

År Transaktion Ökning av antalet 
aktier

Totalt antal 
aktier

Ökning av 
aktiekapitalet

Totalt aktiekapital, 
EUR*

Kvotvärde, EUR 
per aktie*

2005 Bolagets bildande - 100 000 - 100 000 1,00

2006 Apportemission 1 082 106 1 182 106 1 082 106 1 182 106 1,00

2006 Riktad emission 166 000 1 348 106 166 000 1 348 106 1,00

2006 Nyemission 184 616 1 532 722 184 616 1 532 722 1,00
2007 Apportemission 238 000 1 770 722 238 000 1 770 722 1,00
2007 Apportemission 294 117 2 064 839 294 117 2 064 839 1,00
2008 - - 2 064 839 - 2 064 839 1,00
2009 Split 5:1 8 259 356 10 324 195 - 2 064 839 0,20

2010 Nyemission 15 486 292 25 810 487 3 097 258 5 162 097 0,20

2011 Apportemission 100 000 25 910 487 20 000 5 182 097 0,20
2012 Apportemission 1 293 757 27 204 244 258 751 5 440 849 0,20
2012 Kvittningsemission 27 383 27 231 627 5 477 5 446 325 0,20
2012 Kvittningsemission 588 235 27 819 862 117 647 5 563 972 0,20
2012 Apportemission 105 263 27 925 125 21 053 5 585 025 0,20
2013 Riktad emission 4 245 000 32 170 125 849 000 6 434 025 0,20

2013 Konvertering konvrtibellån 6 000 000 38 170 125 1 200 000 7 634 025 0,20

2015 Nyemission 18 039 328 56 209 453 3 607 866 11 241 891 0,20
2016 Nyemission 400 928 56 610 381 80 185 11 322 076 0,20
2017 Omräkning av aktiekapital från 

SEK till EUR till kursen 9,552500
- 56 610 381 - 1 185 247 0,02

2018 Nyemission 6 000 000 62 610 381 125 622 1 310 869 0,02
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KALENDER 

ADRESSER 
ENLABS AB (PUBL) 

Stora Gatan 46 
193 30 Sigtuna 

Sverige 
Tel +46 18 34 6090  

E-post: investor@enlabs.se 
enlabs.se 

OPTIWIN OÜ  
Lootsa 2A  

11415 Tallinn  
Estland  

Tel +372 775 1325  
E-post: info@optibet.ee 

OPTIBET SIA 
Ganibu dambis 10a 

Riga, LV-1045 
Lettland 

Tel: +371 673 134 34  
E-post: info@optibet.lv 

BALTIC BET UAB 
Gabijos 32,  

Vilnius, LT-06155,  
Litauen 

Tel: +370 640 605 05  
E-post: info@optibet.lt 

BESTBET LTD 
Windsor street 12,  

Sliema,  
Malta 

Tel: +356 21312293  
E-post: info@enlabs.se 

Rapport kvartal 1, 2019 6 maj 2019
Årsstämma 2018 23 maj 2019
Rapport kvartal 2, 2019 7 augusti 2019
Rapport kvartal 3, 2019 5 november 2019
Bokslutskommuniké jan-dec 2019 30 januari 2020
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Definitioner och ordlista 
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, Transaktions-intäkter, 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 
partners, 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 partners, 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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