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KVARTAL I 
FÖRÄNDRINGENS TECKEN



Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2020 
• Intäkterna uppgick till 13,6 miljoner euro (10,0), en uppgång 

med 35%. 
• Den organiska tillväxten var 10%. 
• Hållbara intäkter uppgick till 80%. 
• Antalet aktiva kunder var 67 320 (37 536), en ökning med 

79%. 
• Deponeringarna var 45,9 miljoner euro (29,9), en ökning med 

54%. 
• Spelmarginalen var 4,2% (4,7). 
• EBITDA var 4,03 miljoner euro (3,11) och EBITDA-marginalen 

29,7% (31,0). 
• EBIT var 3,23 miljoner euro (2,57) och EBIT-marginalen 23,8% 

(25,6). 
• Nettoresultatet uppgick till 10,29 miljoner euro (2,57) med en 

nettoresultatmarginal på 75,8% (25,6). 
• Vinsten per aktie (VPA) ökade med 281% till 0,155 euro per 

aktie (0,041). 

Niomånadersperioden: 1 januari – 30 september 2020 
• Intäkterna uppgick till 30,2 miljoner euro (28,4), en uppgång 

med 9%. 
• Hållbara intäkter uppgick till 86%. 
• Antalet aktiva kunder var 92 883 (58 909), en ökning med 

58%. 
• Deponeringarna var 99,3 miljoner euro (84,28), en ökning 

med 18%. 
• Spelmarginalen var 4,2% (4,7). 
• EBITDA var 7,26 miljoner euro (8,41) och EBITDA-marginalen 

24,1% (29,6). 
• EBIT var 5,16 miljoner euro (6,89) och EBIT-marginalen 17,1% 

(24,2). 
• Nettoresultatet uppgick till 12,94 miljoner euro (6,90) med en 

nettoresultatmarginal på 42,9% (24,3). 
• Vinsten per aktie (VPA) ökade med 83% till 0,201 euro per 

aktie (0,110).
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1 I hela rapporten avser siffror inom parentes samma period ett år tidigare.

Redo för en ny fas

Händelser under perioden 
• Budpliktserbjudande till aktieägarna i Global Gaming. 
• Optibet.lv migrerades till EnPL. 
• Shogun Group förvärvades. 
• Ukraina antog ny spellag. 
• Virtual sports-vertikal lanserades. 
• Lanserade casinospel från Oryx och Leander. 

Händelser efter perioden 
• Fullföljde budpliktsbud på Global Gaming, nådde 95,8% av 

ägandet 
• Etablerade legal struktur för licensansökan i Ukraina. 
• Lanserade casinospel från Blueprint, Yggdrasil och 

Stakelogic. 
• Intäkterna ökade med 86% i oktober (17% organiskt)

Hållbara intäkter VPA-tillväxtTillväxt EBITDA-marginal
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VD-ord

Full fart hos Enlabs! 
Under det gångna kvartalet styrde vi vår kärnverksamhet 
mot ett rekordresultat, slutförde det största strategiska 
förvärvet i bolagets historia och lyckades med den tekniska 
bedriften att migrera vårt viktigaste varumärke till EnPL, vår 
nya plattform. Med gemensamma krafter genomförde vi 
onekligen ett rekordkvartal i förändringens tecken.  

Idrottsvärlden gjorde comeback 
med en rad olika evenemang i alla stora ligor – och mitt i 
sommaren för ovanlighetens skull. Sammantaget 
resulterade det i en rekordhög kundaktivitet under 
perioden. Under tredje kvartalet var intäkterna 13,6 miljoner 
euro, EBITDA 4,0 miljoner euro och nettoresultatet 10,3 
miljoner euro. Siffrorna inkluderar Global Gamings resultat 
från den 26 augusti när Enlabs blev majoritetsägare i 
företaget. Resultatet före förvärv var intäkter om 11,0 
miljoner euro, EBITDA om 3,7 miljoner euro och ett 
nettoresultat om 9,7 miljoner euro. Nettoresultatet 
påverkades positivt av uppskrivningen av våra investeringar i 
Scout Gaming och Global Gaming.  

Som en följd av utfallet av det offentliga erbjudandet till 
aktieägare i Global Gaming innehar Enlabs nu 95,8% av 
bolaget och avser verka för en avnotering av bolagets aktier, 
samt skyndsamt påkalla tvångsinlösen av den utstående 
minoritetsandelen. Vi har påbörjat full operativ integrering 
och kunskapsutbytet mellan företagens team har redan 
möjliggjort nya försäljningskanaler, förbättrat 
kundkonverteringen, skapat betydande 
produktförbättringar, effektiviserat interna processer och 
bidragit till tydliga skalfördelar. Tillsammans har vi nu ett 
utmärkt utgångsläge för en långsiktigt hållbar utveckling i 
Östersjöregionen med omnejd. Vi kommer lansera Ninja 
Casino i Baltikum och stärka Optibets närvaro ytterligare i 
regionen. Enlabs varumärken och produkter kommer nå fler 
kundsegment, vilket gör att vi kan ta ännu större andelar på 
våra snabbväxande huvudmarknader. Ninja Casinos 
varumärkeskoncept, byggt kring snabbhet och 
underhållning, har stor global potential och väntas bli Enlabs 
flaggskepp.  

Den milstolpe jag är mest stolt över under kvartalet är hur 
bra vi lyckades med att migrera optibet.lv till vår nya 
spelplattform. Migreringen genomfördes den 21 
september och optibet.lv var bara stängd i 14 timmar. Alla 
våra andra varumärken var helt opåverkade. Det var i slutet 
av 2016 som Enlabs inledde det tekniska 
innovationsarbetet sedan styrelsen beslutat att investera i 
att utveckla en egen spelplattform – EnPL. Vår vision var lika 
enkel som ambitiös – att från scratch bygga en modern 
iGamingplattform som stöder reglerad spelverksamhet på 
ett obegränsat antal varumärken och geografiska 
marknader. Resursmässigt var vi ett litet men effektivt team 
på knappt 30 personer. Och nu bedrivs mer än tre 
fjärdedelar av Enlabs online verksamhet på EnPL. Så vi 
gjorde det – och kan nu stolt konstatera att Enlabs är ett 
kundfokuserat företag med egen teknik i världsklass. 

Dessutom har vi funnit den så väsentliga balansen mellan att 
vara just sälj- och teknikinriktade.  

På senare tid har vi också fått de juridiska 
förutsättningarna på plats i Ukraina, där vi nu uppfyller såväl 
finansiella- som övriga krav i lagstiftningen för att kunna 
erhålla en nätspelslicens. Planen är att inleda arbetet med 
licensansökan så snart det är möjligt, vår bedömning är 
under slutet av innevarande år, och därefter skyndsamt 
lansera Ninja Casino på marknaden. Vi bedömer att den 
ukrainska marknaden för nätspel är värd minst 300 miljoner 
euro om året. Det är en bettingdominerad marknad med en 
etablerad pokertradition, där vi ser ett starkt framväxande 
casinosegment. Med varumärket Ninja kommer Enlabs 
strategi vara just casinoinriktad. Under 2021 kommer 
mycket av vår affärsutveckling handla om Ukraina och 
Belarus, vilket innebär ett bibehållet fokus på reglerade 
marknader.  

Med ett fortsatt starkt affärsmomentum har vi nu inlett 
fjärde kvartalet med en genomsnittlig daglig ökning av 
spelintäkterna på 86% (17% organiskt) jämfört med samma 
period förra året. Bara konstatera att vi som organisation står 
väldigt stark! 

So, let’s play! 

  

George Ustinov 
VD och koncernchef
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Nyckeltal i sammandrag
KONCERNEN TOTALT 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3
Totala intäkter (KEUR) 13 583 6 112 10 467 11 177 10 029
Intäkter, tillväxt mot föregående kvartal (%) 122 −42 −6 11 7
Intäkter, tillväxt mot föregående år (%) 35 −35 16 25 32
Organisk tillväxt intäkter mot föregående kvartal (%) 81 −42 −6 11 7
Organisk tillväxt intäkter mot föregående år (%) 10 −35 16 25 32
Kostnad för sålda tjänster (% av intäkterna) 21 24 20 19 17
Marknadsföringskostnader (% av intäkterna) 14 22 17 19 17
Personalkostnader (% av intäkterna) 16 21 16 12 15
Övriga kostnader (% av intäkterna) 10 16 10 12 10
EBITDA (KEUR) 4 028 457 2 779 3 170 3 108
EBITDA-marginal (%) 30 8 27 28 31
Justerad EBITDA (KEUR) 4 028 457 2 779 3 479 3 108
Justerad EBITDA-marginal (%) 30 8 27 31 31
EBIT (KEUR) 3 230 −259 2 186 2 590 2 566
EBIT-marginal (%) 24 −4 21 23 26
Nettoresultat (KEUR) 10 292 480 2 164 2 590 2 566
Nettoresultatmarginal (%) 76 8 21 23 26
Vinst per aktie (EUR) 0,155 0,007 0,034 0,040 0,041
Vinst per aktie, tillväxt mot föregående kvartal (%) 2010 −79 −15 −1 27
Vinst per aktie, tillväxt mot föregående år (%) 281 −77 −6 2 39
Justerad vinst per aktie (EUR) 0,155 0,007 0,034 0,045 0,041
Justerad vinst per aktie, tillväxt mot föregående kvartal (%) 2010 −79 −24 11 8
Justerad vinst per aktie, tillväxt mot föregående år (%) 281 −81 −6 15 34

Kassaflöde och finansiell ställning
Investeringar i anläggningstillgångar (KEUR) 663 614 606 590 886
Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten (EUR) 5 784 14 1 130 3 688 2 493
Konvertering av EBITDA till kassaflöde från den löpande 
verksamheten (%)

144 3 41 116 80

Konvertering av nettoresultat till fritt kassaflöde (%) 46 −140 19 117 58
Fritt kassaflöde per aktie (EUR) 0,201 −0,009 0,008 0,048 0,026
Soliditet (%) 86,3 89,9 87,2 84,9 85,3
Avkastning på eget kapital (%) 26,9 1,1 7,2 7,2 7,6
Eget kapital per aktie (EUR) 1,181 0,74 0,52 0,64 0,60

Anställda
Antalet heltidsanställda vid periodens slut 319 225 221 207 203
Antalet konsulter vid periodens slut 33 28 30 30 29

GAMING 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3
Intäkter (KEUR) 12 994 5 386 9 871 10 383 9 155
Tillväxt mot föregående kvartal (%) 141 −45 −5 13 6
Tillväxt mot föregående år (%) 42 −37 19 29 39
Mobila intäkter (%) 67 60 68 67 69
Hållbara intäkter (%) 80 85 94 94 94
Antal aktiva kunder 67 320 37 184 43 003 41 518 37 536
Aktiva kunder, tillväxt per kvartal (%) 81 −14 4 11 −1
Aktiva kunder, tillväxt per år (%) 79 −2 22 12 5
Deponeringar (KEUR) 45 886 20 211 33 288 33 684 29 856
Deponeringar, tillväxt per kvartal (%) 127 −39 −1 13 7
Deponeringar, tillväxt per år (%) 54 −28 25 41 43
Spelmarginal (%) 4,2 3,8 4,4 4,7 4,7
Casinomarginal (%) 3,8 3,4 3,6 3,9 3,9
Online bettingmarginal (%) 7,4 6,8 9,3 8,2 8,8
LBO bettingmarginal (%) 8,2 10,7 10,2 10,0 9,4

ENLABS 
DELÅRSRAPPORT 
JANUARI – SEPTEMBER 2020

SIDA 
 5



DET HÄR ÄR 
ENLABS 
Enlabs står för Entertainment Laboratories. 
Vi är ett bolag som skapar underhållning 
genom nytänkande inom iGaming. Vi är 
drygt 300 personer som arbetar från våra 
kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, 
Marbella, Minsk och Stockholm. Bolaget 
innehar nationella spellicenser i sju länder. 
Vi är en ansvarsfull och ledande aktör inom 
vårt affärsområde, på samtliga marknader 
där vi är aktiva. 

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

Stort tekniskt kliv

Enlabs slutförde sin största tekniska migrering i september när 
de flyttade över optibet.lv till företagets nya egenutvecklade 
spelplattform EnPL. I och med det bedrivs nu drygt tre 
fjärdedelar av verksamheten på EnPL. Ända sedan lanseringen 
av optibet.lv 2008 har Enlabs ägt sin egen teknik. Och de har 
alltid varit väl medvetna om att man för att vara ett 
framgångsrikt onlineföretag hela tiden måste anpassa sig till 
tekniska förändringar och använda den mest relevanta tekniken. 
EnPL-projektet inleddes i slutet av 2016 i syfte att utifrån den 
senaste tekniken utveckla en ny iGamingplattform som skapar 
förutsättningar för långvarig konkurrenskraft. Optibet.lt var det 
första varumärket som lanserades på EnPL i slutet av 2018, och 
vid utgången av 2020 kommer all företagets onlineverksamhet 
bedrivas där. EnPL gör det möjligt för Enlabs att på ett effektivt 
sätt bedriva reglerad spelverksamhet på ett obegränsat antal 
varumärken, geografiska marknader och i olika valutor.  

Plattformen är ryggraden i företagets iGamingverksamhet, och 
innehåller alla funktioner som ryms i en förstklassig lösning. Hit 
hör funktioner för att hantera kundkonton och integrera 
spelinnehåll som casino, live casino, betting, poker med mera. 
Här finns även funktioner för att integrera betalningslösningar, 
verktyg för ansvarsfullt spelande, rapporteringsmotor och 
smarta verktyg för marknadsföring. Verktygen för 
kontohantering gör det möjligt att analysera all spelardata i ett 
gemensamt gränssnitt, hantera rutiner för KYC, AML och PEP 
men även processer för sanktionsskanning och riskbedömning. 
Modulen för hantering av spelinnehåll bygger på en enhetlig 
integreringslogik för alla varumärken, smidig installation av spel 
på webbplatser som uppfyller regleringsmässiga krav i varje 
enskild jurisdiktion och intuitiv lokal hantering av casinolobbyn 
bestående av en rad olika alternativ för spelsökning och 
sortering. Med betalningsmodulen är det möjligt att integrera 
lokala och globala betalningslösningar i olika valutor, hantera 
AML, inställningar för att upptäcka bedrägeriförsök eller 
varningar avseende ansvarsfullt spelande. Där finns också en 
avancerad regelmotor för automatiska uttag. Modulen för 
ansvarsfullt spelande inkluderar integrering med 
självavstängningsregister, en rad olika funktioner för 
begränsningar av speltid och konfigurering av 
verklighetskontroll. Rapporteringsmodulen skapar rapporter i 
realtid både för bolaget självt och för myndigheter. Och när det 
gäller modulen för marknadsföringsverktyg innehåller den en 
unik bonusfunktion såväl som verktyg för 
spelarsegmentering, kampanjer, hanteringssystem för 
affiliates och avancerade SEO-funktioner.          

EnPL-infrastrukturen och applikationsarkitekturen är 
certifierad av externa testhus (NMI/GLI) och uppfyller de krav 
som ställs av spelmyndigheter i Estland, Lettland, Litauen, 
Sverige och Malta. All data krypteras i vila och under användning 
och arbetsbelastning krypteras i transit. EnPL har automatiserad 
skalbarhet dygnet runt för att hantera belastningen när den är 

som störst och på så vis tillhandahålla snabbast möjliga service 
till spelarna. Tillämpliga certifieringar för serverhallarna är ISO 
27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1, 2 och 3, PCI DSS och CSA 
Star. Dessutom används naturlig kylning och kraven för ISO 
50001 är uppfyllda. Standarden för energihantering är också hög.  

Förutom EnPL äger Enlabs även bettingprodukten Betx och har 
ett erfaret internt team för riskhantering. BetX bedrivs för 
närvarande på alla Optibets underdomäner. Den använder 
tredjepartsbaserad data feed och innehåller alla kundinriktade 
funktioner som finns i en tier 1-produkt: Anpassningsbart 
gränssnitt, singel- eller multisystem för bettingkupong, cash-out 
i förväg, combo boost, riskfria och rabatterade spel, 
livestreamade sportevenemang från olika leverantörer med 
mera. BetX genomför för närvarande en refaktorisering som 
kommer göra produkten redo för B2B under 2021.  

Tack vare egen teknik och ett förstklassigt teknikteam är 
Enlabs nu i en konkurrensmässigt mycket stark sits. Att äga sin 
egen moderna teknik innebär att de själva har kontroll över 
företagets framtid och lönsamhet. Och med full kontroll över 
utvecklingsplanen vinner man också racet om att komma först 
till nya marknader med nya varumärken och produkter.     
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AFFÄRSUPPDATERING 

Verktygen är vässade
Östersjöregionen. Större delen av vårt team arbetar här och 
merparten av våra intäkter kommer från dessa vackra trakter. 
Vet du förresten någon gemensam nämnare för de fyra 
länderna Finland, Sverige, Estland och Lettland? Enligt Eurostat 
är de Europas fyra grönaste länder. Drygt 60% av deras yta 
består av skog. I exempelvis Lettland, som är ett relativt litet 
land, växer det en kubikmeter timmer varannan sekund. Helt 
naturligt är skogsbruket djupt rotat i dessa länders kultur. När 
det gäller vårt tredje kvartal, finns det faktiskt en anekdot om en 
skogsarbetare som väldigt väl beskriver vår viktigaste händelse:  

Den 21 september pausade vi optibet.lv för att fila vår såg, det 
vill säga slutföra migreringen av vårt största varumärke till vår 
nya plattform EnPL. Det gick inte snabbt, men det tog mindre tid 
än planerat. Visst var det förknippat med risk, men det var vi 
inställda på. Vi ägnade en vecka åt att finslipa produkten, bland 
annat genom att ha löpande kontakt med våra kunder som gav 
värdefull feedback i realtid. Migreringen till den nya plattformen 
och finslipningen av produkten innebar förstås att vi tappade en 
del intäkter från kunder som ville använda våra produkter och 
tjänster ”här och nu”. Men vi tog oss igenom, och kan nu 
fortsätta framåt betydligt snabbare än förut. Migreringen var 
kvartalets största bedrift, och den är ett kvitto både på vår 
förmåga att genomföra större plattformsmigreringar och att vår 
nya plattform är tillräckligt skalbar för att hantera betydligt 
större volymer. Nästa steg blir att migrera optibet.ee. 

Efter en påtvingad paus under andra kvartalet repade sig 
optibet.lv till tidigare nivåer och uppvisade till och med bättre 
resultat än under första kvartalet 2020. Förutom att återigen 
visa organisk tillväxt migrerade vi många av våra spelare från 
offline till online. Den högsta hockeyligan i Lettland, Optibet 
Hockey League, har startat. Och landets högsta fotbollsdivision 
– Optibet Virsliga – slår nu förra säsongens rekord när det 
gäller mediabevakning och uppmärksamhet. Vid sidan av 
migreringen kompletterade vi också utbudet med virtual sports 
som ny vertikal. Om idrottsvärlden återigen skulle sättas på 
paus kommer den vara värdefull för många av våra kunder. 

Laimz.lv, vårt nyaste varumärke, fortsätter att glänsa. Vårt 
lettiska flaggskepp optibet.lv visade en ökning av nya aktiva 
kunder jämfört med tredje kvartalet förra året, men Laimz.lv var 
ännu bättre. Vi växer varje månad och har inga planer på att 
sluta. Det främsta målet med Laimz.lv var och är fortfarande att 
uppnå en stabil tillväxt vad gäller spelaraktivitet och 
omsättning. Lönsamhet var inte ett av våra huvudkriterier för ett 
lyckat projekt, men redan andra månaden efter lanseringen 
visade Laimz.lv svarta siffror. 

Estland gjorde oss nervösa under kvartalet. Efter en period 
med extremt hög volatilitet kunde vi dock avsluta med de 
högsta månadsintäkterna någonsin. I september lanserade vi 
en kampanj för hela hösten där förstapriset är en BMW. Det är 
en gränsöverskridande kampanj som vi kör med våra litauiska 
varumärken och de varumärken som bedrivs på maltesisk 
licens. Vi migrerade vår pokerverksamhet till vår nya partner 
Playtech, och vi ser ljust på framtiden. Tyvärr har dock inte 
Estland kommit upp i samma nivå när det gäller spelaraktivitet 
och intäkter som motsvarande vertikal i Lettland. 

I Litauen fortsätter volymerna att öka. Där hade vi ännu ett 
rekordkvartal med en tvåsiffrig omsättningsökning jämfört med 
föregående kvartal. Slutligen fick vi (och alla andra licensierade 
operatörer) tillstånd att lägga till en Live Casino-produkt, vilket vi 
också gjorde i form av Ezugi. Dessutom tecknade vi ett kontrakt 
om att bli namnpartner till den yngsta och mest ambitiösa 
basketklubben i Litauen – Nevežis-Optibet. Klubben inledde 
säsongen starkt med vinst i de två första matcherna och fick 
genast ökad uppmärksamhet från media och andra 
opinionsbildare. 

Optibet.com tog ett rejält tillväxtskutt under andra kvartalet. 
Vår uppgift under tredje kvartalet var att upprätthålla 
intäktsnivåerna – och det gjorde vi med bravur. Vi kom upp i 
99% av omsättningen från föregående kvartal och fick nästan 
dubbelt så många nya (+92%) spelare, vilket bådar gott för 
fortsättningen. 

Andra produktförbättringar under kvartalet var att vi övergick 
till en enhetlig oddsfeed samt införde bingochattspel och 
jackpot och lanserade Leander- och Gamomat-casinospel. För 
närvarande arbetar vi med att förbättra funktionerna för 
ansvarsfullt spelande. Tanken är att vi snabbare ska kunna 
agera om regler behöver ändras och att det ska bli lättare för 
oss att ta oss in på nya marknader. Dessutom planerar vi att 
snart introducera vårt helt nya lojalitetsverktyg. 

Vi gjorde det – vi tog risken och migrerade hela optibet.lv till 
vår nya plattform. Givetvis hade vi våra tvivel. Självklart kunde 
något ha gått fel. Men i dessa lägen brukar jag tänka på en av 
1900-talets modigaste kvinnor – den amerikanska 
medborgarrättskämpen Rosa Parks,  som sa: ”Var aldrig rädd 
för att agera när du vet att det är rätt”. 

So, let's not be afraid. And let's play! 

Dainis Niedra 
COO

Den handlar om en man som var ute och gick i 
skogen. Plötsligt träffar han på en skogsarbetare 
som verkar mycket frustrerad.  

Skogsarbetaren håller på att försöka såga ner ett 
träd, men svär och förbannar sig över hur dåligt 
det går. 

”Hur är det fatt”? - frågar mannen. 

”Min såg är så slö att jag inte kan såga ner 
trädet”, säger skogsarbetaren. 

”Varför filar du den inte då?”, frågar mannen. 

”För då måste jag ju sluta såga”, - svarar 
skogsarbetaren. 

”Men om du filar sågen kan du ju arbeta mycket 
mer effektivt”. 

”Men jag har inte tid att sluta såga”, svarar 
skogsarbetaren - nu ännu mer frustrerad. 
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INTÄKTER CASINO MEUR
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INTÄKTER POKER & BINGO MEUR
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UTVECKLINGEN INOM GAMING 

Full fart framåt
Enlabs gjorde en enastående comeback efter en turbulent vår. 
Redan i slutet av andra kvartalet märktes en tydlig upphämtning 
efter den lettiska suspenderingen – en trend som stärktes 
ytterligare under tredje kvartalet. I augusti och september slog 
Enlabs nya rekord, och i och med uppköpet av Global Gaming den 
26 augusti ökade spelintäkterna med 141% på kvartalsbasis. 
Jämförelsesiffrorna är förstås starkt påverkade av covid-19, 
samtidigt som de visar hur snabbt Enlabs lyckats repa sig och 
återvinna förtroendet från lojala kunder. Antalet aktiva kunder 
ökade med 81% på kvartalsbasis, där Global Gamings aktiva 
kunder hade stor inverkan. Organiskt ökade antalet aktiva kunder 
med 29%. Insättningarna steg med 127% på kvartalsbasis, även 
det ett tydligt tecken på en snabb återhämtning och ett starkt 
momentum för fjärde kvartalet.  

Casinovertikalen är tillbaka på banan som Enlabs lokomotiv. 
Återhämtningen har gått så fort att det nästan inte känns som att 
företaget haft något avbrott. Casinointäkterna, som ökat med 81% 
på årsbasis, är nu i linje med den nivå som förväntades innan 
suspenderingen och restriktionerna infördes. Givetvis återstår 
mycket hårt arbete, och det var en rad olika faktorer som bidrog till 
tillväxten. Två av dessa var mer tongivande än de andra: Den 
lyckade lanseringen av Laimz och förvärvet av Global Gaming. 
Laimz har verkligen mottagits med öppna armar av den lettiska 
marknaden och framgångarna fortsätter snabbare än väntat. Det 
blir därför mycket intressant att följa utvecklingen med en mer 
aktiv marknadsföringsstrategi under fjärde kvartalet. Förvärvet av 
Global Gaming har redan positiv inverkan på casinointäkterna, där 
lite drygt en månads intäkter nu har konsoliderats. Tillskottet är 
förstås mycket välkommet, men den positiva effekten väntas bli 
betydligt större när väl försäljningssynergierna realiseras till fullo.  

Bettingintäkterna steg också efter ett tufft andrakvartal med 
ytterst få idrottsevenemang. Allteftersom idrottsaktiviteterna 
långsamt började komma igång igen ökade utbudet och kunderna 
har börjat återvända. Även om det är en bit kvar innan intäkterna är 
tillbaka på de förväntade nivåerna, är tredje kvartalet definitivt ett 
steg i rätt riktning. Enlabs följer noga utvecklingen av covid-19 
världen över och anpassar sig successivt till omständigheterna. Att 
virtual sports och eSports adderades till bettingutbudet har också 
gjort Enlabs bättre rustade för framtida eventuella avbrott i 
idrottsvärlden. 

Bytet av pokernätverk hade betydande inverkan på 
pokerintäkterna, främst på grund av förändringar gällande vilka 
turneringar som erbjöds. En minskning var väntad och en rad 
åtgärder har nu vidtagits för att pokerintäkterna ska öka med det 
nya nätverket. För bingo var tredje kvartalet en startpunkt, och även 
om intäkterna är låga visar Laimz tillväxt och att det är ett perfekt 
verktyg för att rekrytera nya kunder. 
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Uppgifterna grundas på data från H2 Gambling Capital, nationella 
spelmyndigheter och Enlabs egna bedömningar. 
*Genomsnittlig årlig tillväxt baserat på perioden 2016-2019.

Total spelmarknad ca. 170 MEUR  

Tillväxt total marknad 12%*  

Tillväxt licensierad onlinemarknad 43%*  

Sexton (16) onlinelicenser  

Spelskatt 5%

Total spelmarknad ca. 500 MEUR 

Tillväxt total marknad 8%* 

Tillväxt licensierad onlinemarknad 49%* 

Sju (7) onlinelicenser 

Spelskatt 13%

Total spelmarknad 350 MEUR  

Tillväxt total marknad 12%* 

Tillväxt licensierad onlinemarknad 48%* 

Tretton (13) onlinelicenser 

Spelskatt 10%

>400 onlinelicenser 

Spelskatt 1,25 - 4% beroende på produkt

Total spelmarknad ca. 500 MEUR 

Förväntad tillväxt licensierad onlinemarknad +25% 

Tre (3) onlinelicenser, ny reglering och ansökningsprocess startad 

Spelskatt 4%

Total spelmarknad ca. 2 300 MEUR 

Tillväxt total marknad 12%* 

87 onlinelicenser 

Spelskatt 18%

Estland

Lettland

Litauen

Malta

Belarus

Sverige

LICENSER
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INTÄKTER 
Spelintäkterna ökade med 42% till 13,0 miljoner euro (9,2). 80% av de 
totala intäkterna kom från reglerade marknader. 

Mediaintäkterna var 0,3 miljoner euro (0,6). 

Övriga intäkter uppgick till 0,3 miljoner euro (0,3). 

Tredje kvartalets totala intäkter var 13,6 miljoner euro (10,0), en 
ökning med 35%. Organiskt växte intäkterna med 10%. 

17% av bettingintäkterna kom från koncernens spelbutiker i Lettland 
och Litauen. 

Geografiskt fördelas spelintäkterna mellan Baltikum, 80%, och 
tillväxtmarknader, 20%. De baltiska marknaderna avser reglerade 
spelmarknader i Estland, Lettland och Litauen.

FÖRDELNING AV INTÄKTER

GAMING 13,0 MEUR (9,2)

  Casino 10,2 MEUR (5,7)

  Betting 2,7 MEUR (2,9)

  Poker 0,1 MEUR (0,6)

  Bingo 0,0 MEUR (0,0)

MEDIA 0,3 MEUR (0,6)

ÖVRIGT 0,3 MEUR (0,3)

Koncernens utveckling 
under tredje kvartalet
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INSÄTTNINGAR OCH AKTIVA KUNDER 
Insättningarna var 45,9 miljoner euro (29,9) under kvartalet, en 
ökning med 54% jämfört med samma period föregående år. 

Antalet aktiva kunder uppgick till 67 320 (37 536), en ökning med 
79% från motsvarande period förra året. 

SPELMARGINAL 
Den samlade spelmarginalen inom Gaming var 4,2% (4,7) under 
perioden. Casinomarginalen var 3,8% (3,9). Bettingmarginalen 
online var 7,4% (8,8) och bettingmarginalen offline 8,2% (9,4). 

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERING 
Per periodens balansdag (30 september 2020) uppgick det egna 
kapitalet i koncernen till 78,2 miljoner euro (37,5). 

Likvida medel uppgick till 15,8 miljoner euro (16,5), varav 
1,1 miljoner euro (0,9) var spelarmedel. Motsvarande belopp, 
1,1 miljoner euro (0,9), utgör därmed spelarskulder och ingår i 

posten Spelarskulder. Koncernens nettobehållning av likvida 
medel (den egna likviditeten) var 14,7 miljoner euro (15,6). 

Soliditeten var 86,3%. 

Summa tillgångar per den 30 september 2020 var 
90,6 miljoner euro (43,9). 

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,8 miljoner 
euro (2,5) för perioden. 

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar var 3,2 miljoner euro 
(0,9) och var främst kopplade till investeringen (aktieförvärven) i 
Global Gaming 555 AB. I övrigt avser detta till största del 
kapitaliserade kostnader avseende utvecklingsarbete på 
bolagsgruppens spelplattformar.  
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Bruttoresultatet för kvartalet var 9,4 miljoner euro (7,4), en 
ökning med 28%. Bruttomarginalen var 69% (73). 

Marknadsföringskostnaderna var 14% (17) av de totala 
intäkterna, en minskning främst på grund av skaleffekterna med 
ökade intäkter. I absoluta tal steg marknadsföringskostnaderna 
något jämfört med samma period förra året. 

För koncernbolag som innehar nationella spellicenser gäller 
stränga villkor. Detta begränsar möjligheten till så kallad paid 
marketing, vilket gör det svårare för nya aktörer att ta sig in på 
marknaderna. Därför är Enlabs långvariga närvaro i Baltikum en 
väsentlig konkurrensfördel. 

Personalkostnaderna uppgick till 2,7 miljoner euro (2,1), en 
ökning med 24%. Antalet anställda har ökat det senaste året 
som ett led i att kunna hantera de större affärsvolymerna. 
Personalkostnaderna från förvärvet är också inkluderade till fullo 
och där väntas synergier uppstå framöver. 

EBITDA var 4,0 miljoner euro (3,1), vilket motsvarar en EBITDA-
marginal på 30% (31). 

Periodens avskrivningar var 798 tusen euro (541). EBIT var 
3,2 miljoner euro (2,6), motsvarande en marginal om 24% (26).  

Enlabs har inga räntebärande skulder och mycket begränsad 
exponering mot valutarisk. Genom investeringarna i Scout 
Gaming och Global Gaming uppgick de totala finansiella 
intäkterna och utgifterna till 7,0 miljoner euro (0,0) för kvartalet.  

Bolagsskatten i två av företagets främsta resultatenheter, 
Lettland och Estland, är baserad på utdelning och skatt utgår 
endast på vinstutdelning. 

Nettoresultatet för kvartalet var 10,3 miljoner euro (2,6) med 76% 
(26) marginal. 
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PERSONAL 

Vid utgången av kvartalet hade koncernen 319 (203) anställda 
med elva olika nationaliteter vid kontoren i Tallinn, Riga, Vilnius, 
Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. 81 av dem arbetade i den 
landbaserade spelverksamheten. 
Dessutom hade koncernen i slutet av perioden 33 (29) konsulter 
som anlitats för projekt längre än tre månader. 

 
MODERBOLAGET 

Enlabs AB, koncernens moderbolag, investerar i företag som 
driver och utvecklar tjänster inom iGaming och 
prestationsbaserad marknadsföring. All spelverksamhet som är 
riktad mot slutkonsument drivs i dotterbolag som innehar de 
licenser som krävs på de marknader där de är verksamma. För 
kvartalet var moderbolagets resultat -225 tusen euro. 

 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Vad gäller transaktioner med närstående inom koncernen har 
inga väsentliga förändringar skett jämfört med vad som beskrivs 
i årsredovisningen för 2019. 

 
ENLABS AKTIE 

Enlabs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. 
Antalet registrerade aktier i slutet av perioden var 67 141 316, 
alla i en serie. Under kvartalet beslutade bolaget att emittera 
229 994 aktier, men dessa emitterades och registrerades först 
efter kvartalets utgång. Vid datumet för publiceringen av denna 
rapport var det totala antalet emitterade aktier således 
67 371 310.  

Bolaget har omkring 5 000 aktieägare. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Den huvudsakliga risken och osäkerheten för koncernen är 
politisk risk. Förändringar i lagstiftning och regelverk kan påverka 
både koncernens verksamheter och expansionsmöjligheter. 

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

En del av koncernens marknadsföring sker i samarbete med 
annonsnätverk, så kallade "affiliates". I samband med sådan 
tredjepartsmarknadsföring kan det hända att koncernens 
varumärken exponeras i icke önskvärda sammanhang, utan 
koncernens vetskap och möjlighet till kontroll. I händelse av 
sådana överträdelser har koncernbolagen i regel avtalsenliga 
möjligheter att vidta sanktioner mot motparten. 

Merparten av koncernens licensierade bolag är medlemmar i 
branschorganisationer, verkar för att stävja osund 
marknadsföring och bidrar till såväl ansvarsfullt spelande som 
en ansvarsfullt bedriven spelverksamhet. 

RÄTTSLIGA TVISTER 

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

LICENSER OCH LICENSANSÖKNINGAR 

Bolagsgruppens olika bolag innehar spellicenser i Estland, 
Lettland, Litauen, Malta, Curacao, Belarus (offline) och Sverige.

43 %
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Enlabs ska leverera EBITDA om minst 20 MEUR och vinsten per aktie (VPA) 
ska öka med minst 40% per år under perioden genom en kombination av 
organisk tillväxt och förvärv. De finansiella målen är inte en prognos, 
däremot ett uttryck och ett förtydligande av den målsättning som Enlabs 
aktivt arbetar för att uppnå. 

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

Lönsamhet: EBITDA ska uppgå till minst 20 MEUR år 2021 med 20–30% 
EBITDA-marginal 
Enlabs anser att lönsamhet är viktigt även vid tillväxt, samtidigt som 
EBITDA ger en indikation på verksamhetens kassaflöde.  

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

Skuldsättningsgrad: Nettoskulder/EBITDA ska inte överstiga en kvot på 1,5 
Enlabs söker efter genomtänkta förvärv som kan skapa synergier inom 
bolaget. Storleken på eventuella förvärv kan variera beroende på situation, 
men köpmodellen kommer att struktureras utifrån en kombination av 
aktiebaserad betalning och likvida medel. Om belåning skulle bli aktuellt 
kommer kvoten av nettoskuld/EBITDA inte överstiga 1,5.

TYDLIGT FOKUS PÅ VÄRDESKAPANDE 

Finansiella mål för 2021
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Sigtuna 5 november 2020 

Niklas Braathen 
Styrelseordförande 

Robert Andersson 
Styrelseledamot 

Staffan Dahl 
Styrelseledamot 

Christian Haupt 
Styrelseledamot 

Peter Åström 
Styrelseledamot 

George Ustinov 
Verkställande direktör 

Enlabs AB (Publ) 
Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna 
+46 18-346090 • investor@enlabs.com • enlabs.com

YTTERLIGARE INFORMATION 
George Ustinov, Verkställande direktör 
+371 29424175 • george.ustinov@enlabs.com 
Rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida.

FINANSIELL KALENDER 
Bokslutskommuniké 2020 23 februari 2021

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

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att 
delårsrapporten för januari-september 2020 utgör en rättvisande 
bild av koncernens och moderbolagets verksamhet, dess 
ekonomiska ställning och resultat och att den beskriver de 
väsentliga risker och osäkerheter som moderbolaget och 
dotterbolagen ställs inför.
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Koncernens rapport över totalresultat

KEUR Q3 2020 Q3 2019 Jan -Sept 
2020

Jan-Sept 
2019 2019

INTÄKTER
Spelintäkter 12 994 9 155 28 251 26 015 36 398
Mediaintäkter 328 603 1 208 1 582 2 124
Solutionsintäkter 262 271 703 838 1 089
Summa intäkter 13 583 10 029 30 162 28 434 39 611

DIREKTA DRIFTSKOSTNADER
Kostnad för sålda tjänster (2 912) (1 725) (6 528) (4 925) (7 048)
Spelskatter (1 269) (939) (2 825) (2 720) (3 802)
Summa direkta driftskostnader (4 180) (2 664) (9 353) (7 645) (10 851)

Bruttoresultat 9 403 7 365 20 810 20 789 28 761

RÖRELSEKOSTNADER
Personalkostnader (2 655) (2 138) (6 627) (6 512) (8 394)
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 509 597 1 510 1 779 2 301
Marknadsföringskostnader (1 906) (1 721) (5 065) (4 654) (6 742)
Övriga inkomster och kostnader (1 323) (995) (3 365) (2 992) (4 345)
Summa rörelsekostnader (5 375) (4 257) (13 546) (12 380) (17 181)

EBITDA 4 028 3 108 7 264 8 409 11 580
Avskrivningar (798) (541) (2 107) (1 518) (2 096)
Rörelseresultat (EBIT) 3 230 2 566 5 157 6 892 9 482
Finansnetto 7 045 (20) 7 741 (35) (117)
Resultat före skatt 10 275 2 546 12 898 6 857 9 365
Inkomstskatt 17 20 38 40 70
Periodens resultat 10 292 2 566 12 936 6 897 9 436

RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:
Moderbolagets aktieägare 10 095 2 566 12 739 6 897 9 436

197 - 197 - -
Antal aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier under perioden 67 371 310 62 829 381 67 371 310 62 829 381 62 829 079
Vinst per aktie, EUR 66 212 608 62 829 381 64 229 680 62 683 381 62 707 714
Vinst per aktie, EUR efter utspädning 0,155 0,041 0,201 0,110 0,150

0,150 0,041 0,189 0,110 0,150

Jämförelsestörande poster
EBITDA 4 028 3 108 7 264 8 409 11 580
Förvärvsrelaterade kostnader - - - - -
Engångskostnader för personalomstrukturering - - - 82 391
Straffavgift från UKGC - - - 278 278
Justerad EBITDA 4 028 3 108 7 264 8,769 12 249
Avskrivningar (798) (541) (2 107) 1  518 (2 096)
Justerad EBIT 3 230 2 566 5 157 7 252 10 151
Finansnetto 7 045 (20) 7 741 (35) (117)
Inkomstskatt 17 20 38 40 70
Justerat resultat för perioden 10 292 2 566 12 936 7 257 10 105
Justerad vinst per aktie (EUR) 0,155 0,041 0,201 0,116 0,161
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Koncernens rapport över finansiell ställning 

KEUR 30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 8 561 5 139 5 143
Spelplattformar 4 630 3 881 4 092
Spellicenser 2 854 1 328 1 428
Varumärken och domäner 38 313 9 458 9 458
Spelardatabaser 3 910 895 815
Övriga immateriella tillgångar 482 627 637
Materiella anläggningstillgångar 4 174 3 343 3 294
Investeringar i intressebolag 4 809 - -
Övriga långfristiga fordringar 290 37 37
Summa anläggningstillgångar 68 021 24 709 24 907

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 1 809 1 070 2 084
Övriga kortfristiga fordringar 4 966 1 586 778
Likvida medel 15 826 16 554 19 386
   Varav bundna medel (spelarmedel) 1 069 897 859
Summa omsättningstillgångar 22 600 19 210 22 248

SUMMA TILLGÅNGAR 90 622 43 919 47 153

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 1 410 1 315 1 315
Fritt eget kapital 61 596 36 156 38 695
Hänförligt till moderbolagets ägare 63 006 37 471 40 010
Minoritetsintresse 15 189 - -
Summa eget kapital 78 194 37 471 40 010

Långfristiga leasingskulder 942 934 816
Uppskjutna skatteskulder 3 369 1 438 1 447
Övriga långfristiga skulder - - -
Summa långfristiga skulder 4 311 2 373 2 263

Kortfristiga skulder
Leasingskulder 852 417 407
Leverantörsskulder och andra skulder 1 483 1 146 1 728
Spelarskulder 1 069 897 859
Övriga kortfristiga skulder 4 712 1 614 1 887
Summa kortfristiga skulder 8 116 4 075 4 880

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90 622 43 919 47 153
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Koncernens rapport över kassaflöden

KEUR Q3 2020 Q3 2019 Jan-Sept 
2020

Jan-Sept 
2019 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 10 275 2 546 12 898 6 857 9 365
Skatt (4) - (39) (27) (27)

Ej kassaflödesstörande poster
Avskrivningar och nedskrivningar 798 541 2 107 1 518 2 098
Kapitalvinst eller -förlust från försäljning av dotterföretag (6 787) - (7 505) - -
Övriga ej kassaflödesstörande poster 50 84 - 223 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet

4 332 3 172 7 461 8 570 11 436

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar (3 528) (374) (3 913) (727) (933)
Förändring av kortfristiga skulder 4 980 (305) 3 275 40 1 069
Förändring av rörelsekapital 1 452 (679) (638) (687) 136

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 784 2 493 6 824 7 883 11 571

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i immateriella tillgångar (630) (810) (1 631) (2 006) (2 532)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (33) (76) (133) (206) (270)
Avyttring dotterbolag - - - - -
Förvärv av dotterbolag och intressebolag (10 693) - (16 542) (685) (745)
Likvida medel i förvärvade bolag 8 429 - 8 429 - -
Ändring av långsiktiga fordringar (252) - (252) - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten (3 180) (886) (10 129) (2 897) (3 547)

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Intäkter från aktieemission/andra aktierelaterade värdepapper - - - - -
Leasingbetalningar (159) (123) (364) (328) (453)
Förändring av skulder - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten (159) (123) (364) (328) (453)

Periodens kassaflöde 2 446 1 484 (3 670) 4 658 7 572

Valutaomräkningsdifferenser för likvida medel 131 (19) 110 (35) (117)
Likvida medel vid periodens början 13 249 15 089 19 386 11 931 11 931

Likvida medel vid periodens slut 15 826 16 554 15 826 16 554 19 386
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Koncernens rapport över  
förändringar i eget kapital
KEUR Aktiekapital Balanserat 

resultat Majoritet Minoritet Summa eget 
kapital

Ingående balans, 1 januari 2019 1 311 28 813 30 124 0 30 124
Nyemission 4 446 450 - 450
Periodens resultat 9 436 9 436 - 9 436
Utgående balans, 31 december 2019 1 315 38 695 40 010 0 40 010

Ingående balans, 1 januari 2019 1 311 28 813 30 124 0 30 124
Nyemission 4 446 450 - 450
Periodens resultat 6 897 6 897 - 6 897
Utgående balans, 30 september 2019 1 315 36 156 37 471 0 37 471

Ingående balans, 1 januari 2020 1 315 38 695 40 010 0 40 010
Nyemission 95 10 162 10 257 - 10 257
Minoritetens del av förvärv - 14 991 18 601
Periodens resultat 12 739 12 739 197 12 936
Utgående balans, 30 september 2020 1 410 61 595 63 005 15 188 78 194

Ingående balans, 1 juli 2020 1 366 45 638 47 004 0 47 005
Nyemission 44 5 862 5 905 - 5 905
Minoritetens del av förvärv 14 991 18 601
Periodens resultat 10 095 10 095 197 10 292
Utgående balans, 30 september 2020 1 410 61 595 63 005 15 188 78 194
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Moderbolagets resultaträkning 

 
 

Moderbolagets balansräkning 

Not 1. Allmän information  
Enlabs AB (moderbolag med organisationsnummer 556685-0755) verkar genom sina dotterbolag främst inom iGaming. 

Verksamheten bedrivs främst i Estland, Lettland och Litauen, Malta, Spanien och Sverige. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i 
Stockholm. Bolagets huvudkontor ligger på Stora Gatan 46, 193 30 i Sigtuna. Enlabs aktie är noterad på Nasdaq OMX First North 
Growth Market i Stockholm och Redeye är Certified Adviser. Alla belopp i dessa noter är i tusen euro om inget annat anges. 

Not 2. Redovisningsprinciper 
Enlabs följer International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport 
har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets rapporter har upprättats i enlighet med RFR 2. 
Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som presenterades i årsredovisningen för 2019 förutom uppdelningen av olika 
affärsområden. Enlabs har integrerat samtliga affärsområden till ett och rapporterar därmed inte längre information per segment. 
Närmare information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper finns i Årsredovisningen för 2019 (not 2) som kan erhållas 
på www.enlabs.com eller via bolagets huvudkontor.

KEUR Q3 2020 Q3 2019 Jan-Sept 
2020

Jan-Sept 
2019 2019

Intäkter 19 46 63 63 85
Rörelsekostnader (276) (277) (876) (829) (1 152)
Rörelseresultat (257) (231) (814) (765) (1 067)
Finansnetto 32 (1) 124 8 382 8 270
Resultat före skatt (225) (232) (689) 7 616 7 203
Inkomstskatt - - - - -
Periodens resultat (225) (232) (689) 7 616 7 203

KEUR 30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019

Immateriella tillgångar 98 112 103
Materiella anläggningstillgångar 1 4 3
Finansiella anläggningstillgångar 29 215 20 198 20 246
Summa anläggningstillgångar 29 314 20 314 20 353

Kortfristiga fordringar 12 266 11 904 11 674
Likvida medel 161 123 94
Summa omsättningstillgångar 12 427 12 027 11 768

SUMMA TILLGÅNGAR 41 741 32 340 32 121

Bundet eget kapital 1 411 1 315 1 315
Fritt eget kapital 31 565 22 506 22 093
Summa eget kapital 32 976 23 821 23 408

Långfristiga skulder 7 646 7 642 7 647
Summa långfristiga skulder 7 646 7 642 7 647

Kortfristiga skulder 1 119 877 1 066
Summa kortfristiga skulder 1 119 877 1 066

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 741 32 340 32 121

ENLABS 
DELÅRSRAPPORT 
JANUARI – SEPTEMBER 2020

SIDA 
 26



Not 3. Rörelseförvärv 

Sammanfattning av förvärv 
Den 26 augusti 2020 förvärvade Enlabs 54% av aktiekapitalet i Global Gaming 555 AB, en iGaming-operatör med flaggskeppsvarumärket 
NinjaCasino. Förvärvet har väsentligt ökat koncernens marknadsandel i Estland och Finland. Vid utgången av rapportperioden ägde 
Enlabs 67% av bolaget. 

Uppgift om köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår nedan: 

Intäkter och resultat i förvärvad rörelse 
Den förvärvade rörelsen i Global Gaming bidrog med intäkter på 2 516 KEUR, EBITDA om 321 KEUR och en nettovinst på 602 KEUR till 
koncernen för perioden 26 augusti till 30 september 2020. 

Under perioden har ett offentligt uppköpserbjudande lämnats till aktieägarna i Global Gaming, förvärvsrelaterade kostnader kommer att 
redovisas efter uppköpserbjudandet slutförts. Förvärvsrelaterade kostnader under rapporteringsperioden är ej materiella. 

Övriga rörelseförvärv 
Under perioder genomförde Enlabs även ett mindre förvärv av Shogun Group. På grund av den ej materiella storleken på förvärvet har det 
inte inkluderats i ovanstående information kring rörelseförvärv.
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KEUR

Initial köpeskilling:
Likvida medel 10 086
Emitterade aktier 9 593
Omvärdering av redan förvärvade aktier 3 610
Summa köpeskilling 23 289

De tillgångar och skulder som redovisas till följd av förvärvet är följande: Verkligt värde
Likvida medel 8 419
Övriga kortfristiga tillgångar 6 847
Varumärken och domäner 27 268
Spelardatabaser 3 070
Spellicenser 1 426
Övriga immateriella tillgångar 174
Goodwill 3 036
Materiella anläggningstillgångar 1 181
Leverantörsskulder (496)
Övriga kortfristiga skulder (6 958)
Uppskjutna skatteskulder (1 324)
Förvärvade identifierbara nettotillgångar 42 642
Innehav utan bestämmande inflytande (19 615)
Goodwill 262
Förvärvade nettotillgångar 23 289

Kassaflöde för att förvärva dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel
Kontant köpeskilling 10 086
Avgår: förvärvade likvida medel −8 419
Nettoutflöde av likvida medel - investeringsverksamheten 1 667
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Intäkter 
Spelintäkter: Insatser minus vinster, jackpotbidrag, 
lojalitetsprogram och bonusar. 

Mediaintäkter: Mediaintäkterna består bland annat av provisioner 
på spelare som rekryteras till andra operatörer samt 
marknadsföringsavgifter som tas ut av operatörer som vill ha 
extra exponering via koncernens webbplatser.  

Solutionsintäkter: Intäkterna från Solutions kommer från 
leveranser av sportresultat, tekniska plattformstjänster och 
hyresintäkter. Intäkter från Solutions redovisas linjärt över 
avtalets löptid. 

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

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

Mobila intäkter 
Intäkter genererade via telefoner och surfplattor. 

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

Bruttomarginal 
Bruttoresultat i förhållande till intäkter. 

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

EBITDA 
Vinst före finansnetto, bolagsskatt, avskrivningar och 
nedskrivningar. 

EBITDA-marginal 
EBITDA i förhållande till intäkter. 

EBIT (rörelseresultat) 
Vinst före finansnetto och bolagsskatt. 

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

Justerad EBITDA 
EBITDA justerat för jämförelsestörande poster. 

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

Justerad rörelsemarginal 
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster. 

Justerat rörelseresultat 
Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster. 

Nettoresultat 
Resultat efter alla kostnader inklusive ränta och skatter. 

Vinstmarginal 
Nettoresultat i förhållande till periodens intäkter. 

Spelmarginal 
Bruttovinst i spelverksamheten dividerat med spelomsättningen. 

Bettingmarginal 
Bruttovinst i bettingverksamheten dividerat med 
bettingomsättningen. 

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 (NDC) 
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 återaktiverade 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. 

Konsult 
Person som har arbetat med ett projekt inom koncernen i minst 
tre månader med samma arbetsvillkor som de anställda. 

Definitioner och ordlista


