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KVARTALSRAPPORT 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 

TREDJE  KVA RTA L ET 2022:  1  JUL I – 30  SEPTEMBER 

• Intäkterna minskade med 1 procent och uppgick till 98,7 MEUR (99,4). Den organiska tillväxten i lokala valutor var 
oförändrad. 

• Rapporterad EBITDA uppgick till -2,6 MEUR (11,5) och inkluderar jämförelsestörande poster om 9,7 MEUR (0,0). 
Jämförelsestörande poster är främst hänförliga till transaktionsrelaterade kostnader i samband med det offentliga 
uppköpserbjudandet av bolagets aktier samt en avsättning för spelskatt. 

• Justerad EBITDA uppgick till 7,1 MEUR (11,5) vilket motsvarar en marginal om 7,2 procent (11,6).  

• Rapporterad EBIT uppgick till -9,3 MEUR (5,5) och inkluderar jämförelsestörande poster, som förutom transaktions-
relaterade kostnader och en avsättning för spelskatt, inkluderar en nedskrivning av bolagets tekniska plattform efter  
beslutet att inte lansera i New Jersey, USA. 

• Justerad EBIT uppgick till 3,4 MEUR (8,5) vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal om 3,4 procent (8,6).  
 

HÄ NDEL SER UNDER KVA RTA L ET  

• Per den 7 september blev det klart att det offentliga uppköpserbjudandet från MGM Casino Next Lion, LLC, ett 

dotterbolag till MGM Resorts International, accepterats av aktieägarna och cirka 96 procent av bolagets aktier för-

värvades. Ytterligare 2 procent av bolagets aktier förvärvades under den förlängda anbudsperioden som avslutades 

den 22 september. 

• Till följd av uppköpet avnoterades bolagets aktier från Nasdaq Stockholm, vilket trädde i kraft den 22 september.  

• Ägarförändringen och avnotering av bolagets aktier medför ett ”Change of Control Event” vilket enligt obligations-

villkoren för bolagets utestående obligation medför en rätt (men ingen skyldighet) för obligationsinnehavarna att 

inom 60 dagar begära återköp. 

• LeoVegas har ingått ett partnerskap med Premier League-mästarna Manchester City. Samarbetet kommer förstärka 

koncernens erbjudande och synlighet inom sportspel samtidigt som det ger LeoVegas kunder en unik upplevelse 

kring klubbens matcher.  

• LeoVegas har inlett ett globalt samarbete med klassiska Serie A-klubben Inter för säsongen 2022/2023. Partner-

skapet är ytterligare ett steg i att stärka LeoVegas globala varumärke inom sportspel. 

• Under extra bolagsstämma den 27 september beslutades det att Gary Fritz, William Hornbuckle och Gustaf Hag-

man blir nya styrelseledamöter. Gary Fritz blir ny styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma. 

HÄ NDEL SER EFTER KVA RTA L ETS SL UT 

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets slut.
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KONCERNENS UTVECKLING Q3 
 

INTÄ KTER,  DEPONERINGA R OCH NGR 

Under det tredje kvartalet uppgick intäkterna till  

98,7 MEUR (99,4), vilket motsvarar en minskning med 1 pro-

cent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten i 

lokala valutor var oförändrad. 

I region Norden ökade spelomsättningen med 20 procent 

jämfört med samma period föregående år. Sverige hade ytter-

ligare ett bra kvartal drivet av nya rekordnivåer för varumär-

ket Expekt. Finland minskade kraftigt vilket beror på föränd-

rad lagstiftning sedan årsskiftet.  

I region Övriga Europa minskade spelomsättningen med 19 

procent jämfört med samma period föregående år. Nederlän-

derna fortsatte att tynga regionens utveckling. LeoVegas slu-

tade att tillhandahålla sina tjänster i landet från och med den 

30 september 2021. Tyskland har även fortsatt att belasta reg-

ionens omsättning negativt.  

För region Övriga världen minskade spelomsättningen med 

10 procent jämfört med samma period föregående år. Ut-

vecklingen var god på de flesta marknader i regionen, men 

påverkades kortsiktigt negativt av den nya regleringen i On-

tario, Kanada samt att bolaget har stängt ner ett par mindre 

marknader i regionen under kvartalet.  

RESUL TA T  

Bruttoresultatet under det tredje kvartalet uppgick till 64,0 

MEUR (66,3), motsvarande en bruttomarginal om 64,8 pro-

cent (66,8). Spelskatter uppgick till 19,3 MEUR (15,9), mot-

svarande 19,5 procent av intäkterna (16,0) och inkluderar en 

jämförelsestörande post om 1,3 MEUR. Kostnader för sålda 

tjänster uppgick till 15,7 procent av intäkterna (17,2) och be-

står främst av kostnader till externa spel- och betalningsleve-

rantörer. 

Marknadsföringskostnaderna under kvartalet uppgick till 

37,8 MEUR (36,2) och inkluderar en jämförelsestörande post 

om 3,0 MEUR avseende förbetald marknadsföring i nu ned-

stängda marknader i region Övriga världen. Marknadsföring 

i relation till intäkter uppgick till 38,3 procent under det 

tredje kvartalet, vilket är högre än föregående år (36,5). Ex-

kluderat jämförelsestörande poster uppgick kostnaderna för 

marknadsföring till 35,2 procent av intäkterna. 

Kostnaderna för personal, i relation till intäkterna, ökade 

jämfört med samma period föregående år och uppgick till 

16,5 procent (12,5). Transaktionsrelaterade personalkostnader  

av engångskaraktär har haft en påverkan under kvartalet.   

Övriga rörelsekostnader uppgick till 17,3 procent av intäk-

terna (9,9). Ökningen för kvartalet förklaras av jämförelse-

störande poster om 4,0 MEUR. Dessa är främst transaktions-

relaterade kostnader samt kostnader hänförliga till beslutet 

att inte lansera i New Jersey, USA.  

Det justerade EBITDA-resultatet under det tredje kvartalet 

uppgick till 7,1 (11,5), motsvarande en EBITDA-marginal på 

7,2 procent (11,6).  

Rapporterad EBITDA uppgick till -2,6 MEUR (11,5) under  

perioden och inkluderar, som nämnts ovan, ett antal jämfö-

relsestörande poster om totalt 9,7 MEUR (0,0) vilka främst 

är hänförliga till transaktionsrelaterade kostnader för det ny-

ligen genomförda uppköpet av bolaget. 

Koncernens avskrivningar, exkluderat förvärvsrelaterade av-

skrivningar, uppgick till 3,7 MEUR (3,0). Avskrivningar rela-

terade till förvärvade immateriella tillgångar uppgick till 1,2 

MEUR (3,0). Under det tredje kvartalet förra året blev Royal 

Pandas förvärvade kunddatabas fullt avskriven vilket främst 

förklarar minskningen mot föregående år. Från 2022 är även 

kunddatabasen kopplat till förvärvet av LeoVegas UK 

”Rocket X” fullt avskriven. Under posten ”avskrivningar av  

förvärvsrelaterade övervärden och nedskrivning av tillgångar  

inkl. goodwill” finns jämförelsestörande poster om 1,7 MEUR 

(0,0), vilket främst är kopplat till nedskrivning av bolagets 

teknikplattform efter beslutet att inte lansera i New Jersey,  

USA. 

Rörelseresultatet under kvartalet (EBIT) uppgick till  

-9,3 MEUR (5,5), vilket motsvarar en EBIT-marginal om -9,4 

procent (5,5). Justerad EBIT uppgick under kvartalet till 3,4 

MEUR (8,5), motsvarande en justerad EBIT-marginal om 3,4 
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procent (8,6). Justerad EBIT ger en mer rättvisande bild av  

koncernens underliggande resultat under perioden.  

Finansiella poster, netto, uppgick till 1,0 MEUR (1,1) och är  

främst hänförliga till ränta på bolagets obligationslån. I fi-

nansnettot har en löpande omvärdering av utestående obli-

gation i SEK påverkat utfallet samt den värdeförändring som 

skett av det valutaderivat som tecknades för det initiala obli-

gationslånet. 

Inkomstskatten under kvartalet uppgick till 0,2 MEUR (-0,2).  

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisad  

enligt kapitalandelsmetoden uppgick till 0,0 MEUR (-0,1),  

och härrör sig till bolagets minoritetsägande i BeyondPlay. 

Periodens nettoresultat under kvartalet uppgick till -10,7  

MEUR (4,1), vilket motsvarar en nettomarginal om -10,8 pro-

cent (4,2). Justerat nettoresultat under kvartalet uppgick till 

2,0 MEUR (7,1). 

BA L A NSRÄ KNING OCH FINA NSIERING  

Likvida medel vid utgången av det tredje kvartalet uppgick 

till 81,6 MEUR (78,9). Likvida medel exkluderat för kund-

saldo uppgick till 60,9 MEUR.  

LeoVegas har cirka 103 MEUR i kreditutrymme, vilket har 

nyttjats till fullo vid utgången av kvartalet. Under det fjärde 

kvartalet kommer bolaget att betala tillbaka RCF-faciliteten 

om 40 MEUR. Till följd av ”Change of Control Event” har 

obligationsinnehavare rätt till återköp av den utestående ob-

ligationen till ett pris motsvarande 101,00 procent av det no-

minella beloppet inklusive upplupen obetald ränta. Åter-

köpserbjudandet löper ut under november månad. Bolaget 

har till följd av återköpserbjudandet inte längre ovillkorlig  

rätt vid rapportperiodens slut att reglera skulden i minst tolv  

månader efter rapportperiodens slut, varav obligationslånet 

klassificeras som kortfristig. Bolagets valutaderivat (OTC-

derivat) är klassificerad som långfristig. Detta eftersom det 

är sannolikt att den regleras när obligationen i sin helhet för-

faller, vilket sker i december 2023. Obligationen har ett mark-

nadsvärde per balansdagens slut om 697 522 000 SEK. Net-

toskulden exkluderat spelarskulder i förhållande till justerad  

EBITDA (rullande 12 månader) uppgick till 1.4x (0,2x).  

Under kvartalet har bolagets jackpotavsättning för spelare 

omklassificerats från ”Leverantörsskulder och andra skulder” 

till ”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter”.  Histo-

riska perioder har även omklassificerats för bättre jämförel-

setal.  

Vid utgången av kvartalet uppgick eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare till 56,5 MEUR (76,0). Innehav  

utan bestämmande uppgick totalt till 2,9 MEUR (5,9) vid ba-

lansdagens slut. Den totala balansomslutningen uppgick till 

288,4 MEUR (273,6).  

Totala skulder har ökat jämfört med motsvarande kvartal fö-

regående år, vilket främst beror på en ökning av bolagets 

nyttjande av bankfaciliteten. 

KA SSA FL ÖDE OCH INVESTERINGA R  

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet 

uppgick till -19,7 MEUR (17,3). Betald inkomstskatt har be-

lastat kassaflödet under perioden med -14,9 MEUR (5,3) och  

är hänförlig till en överenskommelse med skattemyndighet-

erna i Nederländerna avseende åren 2015–2018. Rörelsekapi -

talet försämrades under perioden men kan vara volatilt mel-

lan kvartalen och påverkas bland annat av jackpotavsät t-

ningar, in- och utbetalningar med produkt- och betalnings-

leverantörer samt förskottsbetalningar för licenser och mark-

nadsföring. I rörelsekapitalet ingår även uppskjuten betal-

ning av spelskatt i Österrike om 19,7 MEUR (14,6) samt av-

sättningar för bolagets exklusiva jackpots. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,9 

(-6,2) och avser primärt balanserade utvecklingskostnader.  

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 23,8 

MEUR (7,6) och har primärt påverkats av bolaget ökade 

finansiering via bankfaciliteten under perioden om 25,0 

MEUR (-5,0). Amortering av leasingskulden, dvs betald hyra 

för koncernens leasingtillgångar, har redovisningsmässigt på-

verkat kassaflödet för finansieringsverksamheten med 1,2 

MEUR (1,1).  

MODERBOL A GET  

LeoVegas AB (publ.), koncernens moderbolag, investerar i 

företag som erbjuder spel via mobiler, surfplattor och datorer  

samt företag som utvecklar relaterad teknik. Speltjänsterna 

erbjuds till slutkonsumenten genom dotterbolag. Moderbo-

laget bedriver inte någon spelverksamhet. Moderbolagets in-

täkter under kvartalet uppgick till 1,2 MEUR (0,2). Resultat 

efter skatt uppgick till -5,6 MEUR (-1,4). Resultatet styrs av  
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utdelning från dotterbolag, räntekostnader för kreditfacilite-

ter, ränteintäkter från utlåning till dotterbolag, fakturerade 

managementtjänster samt övriga rörelsekostnader.  

Likvida medel uppgick till 0,5 MEUR (17,9). Moderbolaget 

har ett obligationslån om 63,6 MEUR (68,7). En bankfacilitet 

har nyttjats vid balansdagens slut uppgående till 39,9 MEUR 

(0,0). I samband med den initiala obligationen om 500 MSEK 

tecknades ett valutaderivat. Värdet på valutaderivatet är en 

skuld på balansdagen och uppgår till 4,1 MEUR (0,1). Ränte-

kostnader, transaktions- och andra relaterade kostnader  

kopplat till finansieringen har belastat finansiella poster ,  

netto med 0,7 MEUR (0,9) under kvartalet. Kassaflödet be-

lastades med räntebetalning för obligationsupplåningen om 

1,0 MEUR (0,7).  

SÄ SONGSVA RIA TIONER  

LeoVegas speltjänster används av kunder året runt, vilket in-

nebär att säsongsvariationen tenderar att vara relativt låg.  

Generellt påverkas aktiviteten av kundernas livsmönster så 

som semester och ledighet samt kalendern för sportevene-

mang.  

TRA NSA KTIONER MED NÄ RSTÅ ENDE  

Inga transaktioner med närstående har skett under kvarta-

let. För mer information om tidigare perioder hänvisas till 

bolagets årsredovisningar. 

REDOVISNINGSPR INC IPER  

Koncernens finansiella rapporter upprättas i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS, 

som har antagits av Europeiska unionen) utfärdade av Inter-

national Accounting Standards Board, tolkningsuttalanden 

från IFRS Interpretation Committee (tidigare IFRIC) samt 

årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings-

standard RFR 1, ”Kompletterande redovisningsregler för 

koncerner”. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med 

IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets finansiella rap-

porter har utarbetats i enlighet med årsredovisningslagen och  

rekommendation RFR 2, ”Redovisning för juridiska perso-

ner”. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer, förutom 

i de finansiella rapporterna, även i övriga delar av delårsrap-

porten.  

De viktigaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, som är 

de redovisningsprinciper som har använts vid utarbetandet 

av denna delårsrapport, beskrivs i not 2 på sidorna 82–86 i 

årsredovisningen för 2021. Samtliga redovisningsprinciper är 

oförändrade från den senaste publicerade årsredovisningen 

avseende räkenskapsår 2021. 

AL TERNATIVA NYCKEL TAL  

I den här delårsrapporten hänvisas till nyckeltal som  

LeoVegas AB och andra intressenter använder vid utvärde-

ringen koncernens resultat, vilka inte uttryckligen är defini-

erade i IFRS. Dessa mått förser ledningen och investerare 

med betydelsefull information för att analysera trender i bo-

lagets affärsverksamhet. Dessa alternativa nyckeltal är tänkta 

att komplettera, inte ersätta, finansiella mått som presente-

ras i enlighet med IFRS. För definitioner, se stycket ”Definit-

ioner av alternativa nyckeltal”. 

JUSTERA DE RESUL TA TMÅ TT  

LeoVegas presenterar justerade resultatmått för att ge en mer 

fundamental bild till läsare av rapporten genom att visa på 

resultat som ligger närmare koncernens underliggande vinst-

förmåga. Det justerade resultatmåttet är justerat för jämfö-

relsestörande poster. Jämförelsestörande poster definieras 

under avsnitt ”Definitioner av alternativa nyckeltal”. 

RISKER OCH OSÄ KERHETSFA KTORE R 

Den huvudsakliga risken och osäkerheten som LeoVegas står  

inför är det allmänna rättsläget för onlinespel. Beslut och för-

ändringar i lagar och regler kan påverka LeoVegas affärsverk-

samhet och expansionsmöjligheter. Då de flesta av LeoVegas 

kunder är verksamma i Europa är det rättsläget inom EU-

kopplade jurisdiktioner som har störst betydelse för befintlig  

verksamhet, men även utvecklingen utanför EU är av intresse.  

Dels för att delar av LeoVegas befintliga verksamhet kan på-

verkas, men primärt då det kan komma att påverka bolagets 

expansion och framtidsutsikter.  

LeoVegas är verksamt på ett stort antal reglerade marknader  

och koncernens efterlevnad granskas regelbundet av myndig-

hetsorgan, exempelvis lokala spelmyndigheter. Om det visar  

sig att tolkningar och åtgärder bolaget vidtagit för att säker-

ställa efterlevnad av licensmyndighets krav är otillräckliga 
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kan det leda till kostnader för bolaget i form av sanktionsav-

gifter eller andra repressalier.  

Regelverken och kraven förändras kontinuerligt vilket i sin 

tur ökar kraven på bolagets interna rutiner, processer och sy-

stem. Det ställer också högre krav på LeoVegas samarbets-

partners såsom spelleverantörer, betalförmedlare och mark-

nadsföringspartners. LeoVegas har en noggrann genomgång 

av nya samarbetspartners innan samarbetet påbörjas. Även 

existerande partners granskas löpande. Om det skulle inträffa 

en överträdelse mot samarbetsvillkoren har LeoVegas möjlig-

het att innehålla betalning och avsluta samarbetet med den 

berörda partnern. Utvecklingen inom det legala området be-

vakas och bedöms löpande inom LeoVegas och ett samarbete 

sker med myndigheter i de licensierade marknaderna.  

LeoVegas erbjudande bygger på spel som rolig och attraktiv  

underhållning. Konsumentskyddet är därför en viktig del i 

utformningen av LeoVegas erbjudanden samt vid kundkon-

takt. LeoVegas har tekniska hjälpmedel samt tydliga rutiner  

för att motverka ett osunt spelande. Ansvarsfullt spel är re-

glerat i samtliga spellicenser som LeoVegas bedriver sin spel-

verksamhet under. LeoVegas jobbar tillsammans med lokala 

branschföreningar för att skapa en hållbar och trovärdig 

bransch. Exempelvis BOS (Branschföreningen för Online-

spel) i Sverige och NBO (Norsk Branschförening för Online-

spel) i Norge. 

De långsiktiga riskerna och effekterna av den globala pande-

min har varit och är svåra att överblicka och förutsättning-

arna ändras kontinuerligt. Pandemin har haft en mindre på-

verkan på verksamheter online och har medfört ett accelere-

rat strukturellt skifte från offline till online. Detta är gynn-

samt för LeoVegas med en stark onlineposition, starka varu-

märken och en egenutvecklad teknikplattform som möjliggör  

snabb utveckling i en alltmer digital värld. 

Utöver ovan finns det risker kopplade till väsentliga upp-

skattningar och bedömningar i den finansiella rapporte-

ringen. Koncernens finansiella rapporter är delvis baserade 

på antaganden och bedömningar vid upprättande av koncer-

nens redovisning. Uppskattningar och bedömningar utvärde-

ras kontinuerligt och baseras på historiska erfarenheter och  

andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händel-

ser som bedöms vara rimliga under omständigheterna.  

LeoVegas bedriver verksamhet över gränserna och lyder un-

der regler såsom bolagsskatt och indirekta skatter i ett antal 

jurisdiktioner. Skattemiljön är komplex och LeoVegas utvär-

derar och gör kontinuerligt bedömningar med avseende på 

bolagets skattepositioner. LeoVegas kan påverkas negativt av  

domstolsavgöranden, förlikningar och kostnader förenade 

med rättsliga processer och utredningar samt tvister och kan 

i framtiden bli föremål för rättsliga åtgärder. Om LeoVegas 

misslyckas med att vinna framgång vid rättsliga processer och  

utredningar, kan bolaget drabbas av kostnader för detta. Ett 

fastställande av en eventuell avsättning för bolagsskatt och  

indirekta skatter är föremål för komplexitet och osäkerhet 

som kräver betydande uppskattningar och bedömningar. 

Andra risker som kan komma att påverka LeoVegas är finan-

siella risker såsom valuta- och likviditetsrisker. I årsredovis-

ningen för 2021 finns en detaljerad beskrivning av bolagets 

risker samt mer information om de väsentliga uppskattning-

arna och bedömningarna som använts vid upprättandet av  

koncernens finansiella rapporter.  

ÖVRIGT 

Denna rapport har ej varit föremål för revision.  

För mer information kontakta:  

Gustaf Hagman 

VD och koncernchef, +46 (0) 8 410 367 66 

gustaf.hagman@leovegasgroup.com  

 

Stefan Nelson 

CFO, +356 993 942 68 

stefan.nelson@leovegasgroup.com 

 

Philip Doftvik 

Director of Corporate Finance and Investor Relations,  

+46 (0) 73 512 07 20 

philip.doftvik@leovegasgroup.com  

 

 

mailto:gustaf.hagman@leovegasgroup.com
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  

  

KEUR Jul-Sep  2022 Jul-Sep  2021 Jan - Sep 2022 Jan - Sep 2021 2021

Intäkter 98 743 99 386 295 208 292 943 391 171   
Kostnad för sålda tjänster (15 478) (17 111) (46 513) (50 120) (65 719)
Spelskatter (19 264) (15 930) (52 928) (46 676) (64 001)
Bruttoresultat 64 001 66 345 195 767 196 147 261 451

Personalkostnader (16 305) (12 414) (47 380) (39 249) (53 184)
Balanserade utvecklingskostnader 4 267 3 630 12 778 10 689 15 269
Övriga rörelsekostnader (17 042) (9 876) (46 384) (26 113) (36 739)
Marknadsföringskostnader (37 795) (36 242) (98 691) (109 974) (143 763)
Övriga intäkter/kostnader 247 67 808 259 318
EBITDA (2 627) 11 510 16 898 31 759 43 351

Avskrivningar (3 747) (3 012) (10 593) (8 631) (11 746)
Avskrivningar av förvärvsrelaterade övervärden och nedskrivning av tillgångar inkl. goodwill (2 930) (2 984) (5 407) (11 195) (13 562)
Rörelseresultat (EBIT) (9 304) 5 514 897 11 933 18 043

Finansiella intäkter - - - - - 
Finansiella kostnader (982) (1 127) (2 777) (3 084) (3 968)
Valutakursvinster/förluster (563) - (563) - - 
Finansiell skuld värdering vinst/förlust - - - - - 
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden 30 (58) (153) 138 47
Resultat före skatt (10 819) 4 329 (2 596) 8 987 14 123

Inkomstskatt 169 (204) (15 460) (1 384) (2 310)
Periodens resultat (10 650) 4 125 (18 056) 7 603 11 813

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (10 690) 4 054 (18 334) 7 035 10 999
Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 40 71 278 568 814

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omföras till årets resultat: 
   Omräkningsdifferens utländska dotterbolag (172) (1) (335) 2 (13)
Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt (172) (1) (335) 2 (13)

Periodens totalresultat (10 822) 4 124 (18 391) 7 605 11 800

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (10 862) 4 053 (18 669) 7 037 10 986
Periodens totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 40 71 278 568 814

Nyckeltal
Kostnad för sålda tjänster, % av intäkter 15,7% 17,2% 15,8% 17,1% 16,8%
Spelskatter, % av intäkter 19,5% 16,0% 17,9% 15,9% 16,4%
Bruttomarginal, % 64,8% 66,8% 66,3% 67,0% 66,8%
Personalkostnader, % av intäkterna 16,5% 12,5% 16,0% 13,4% 13,6%
Rörelsekostnader, % av intäkterna 17,3% 9,9% 15,7% 8,9% 9,4%
Marknadsföringskostnader, % av intäkterna 38,3% 36,5% 33,4% 37,5% 36,8%
EBITDA marginal, % (2,7%) 11,6% 5,7% 10,8% 11,1%
EBIT marginal, % (9,4%) 5,5% 0,3% 4,1% 4,6%
Nettomarginal, % (10,8%) 4,2% (6,1%) 2,6% 3,0%

Justerade resultatmått KEUR Jul-Sep  2022 Jul-Sep  2021 Jan - Sep 2022 Jan - Sep 2021 2021

EBITDA (2 627) 11 510 16 898 31 759 43 351
Transaktionsrelaterade kostnader 8 455 - 10 349 - - 
Övriga jämförelsestörande poster 1 271 - 3 021 1 263 1 263
Justerad EBITDA 7 099 11 510 30 268 33 022 44 614
Avskrivningar (3 747) (3 012) (10 593) (8 631) (11 746)
Justerad EBIT 3 352 8 498 19 675 24 391 32 868
Finansnetto (982) (1 127) (2 777) (3 084) (3 968)
Valutakursvinster/förluster (563) - (563) - - 
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden 30 (58) (153) 138 47
Skatt 169 (204) (560) (1 384) (2 310)
Justerat resultat för perioden 2 006 7 109 15 622 20 061 26 637

Justerad EBITDA marginal, % 7,2% 11,6% 10,3% 11,3% 11,4%
Justerad EBIT marginal, % 3,4% 8,6% 6,7% 8,3% 8,4%
Justerad nettomarginal 2,0% 7,2% 5,3% 6,8% 6,8%
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

KEUR 30 Sep 2022 30 Sep 2021 31 Dec 2021 31 Dec 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 2 319 2 177 2 157 2 394
Leasingtillgångar (right of use assets) 7 837 6 737 5 836 8 878
Immateriella tillgångar 33 484 26 032 28 449 19 493
Immateriella tillgångar relaterade till övervärden från förvärv 15 775 21 241 19 493 28 694
Goodwill 95 734 95 734 95 734 94 657
Finansiella anläggningstillgångar - - - 314
Uppskjutna skattefordringar 2 418 3 382 2 162 2 876
Övriga långfristiga tillgångar 4 626 - - - 
Innehav i intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden 1 014 1 259 1 168 - 
Summa anläggningstillgångar 163 208 156 562 154 999 157 306

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 34 307 32 137 21 824 23 160
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 265 5 983 5 311 5 480
Likvida medel 81 643 78 916 75 161 63 340

varav bundna medel (kundsaldo) 20 707 18 249 19 945 15 801
Summa omsättningstillgångar 125 215 117 036 102 296 91 981

SUMMA TILLGÅNGAR 288 423 273 598 257 295 249 287

Aktiekapital 1 220 1 220 1 220 1 220
Övrigt tillskjutet kapital 26 774 28 905 26 776 36 115
Övriga reserver (1 537) 518 623 421
Balanserat resultat inklusive periodens resultat 30 054 45 378 49 368 55 075
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 56 511 76 021 77 987 92 831

Innehav utan bestämmande inflytande 2 900 5 918 6 164 5 350
Summa eget kapital 59 411 81 939 84 151 98 181

Långfristiga skulder till kreditinstitut - - - - 
Obligationslån - 68 734 67 815 48 860
Leasingskulder 4 503 3 131 3 029 5 300
Finansiella skulder 4 132 134 848 - 
Uppskjuten skatteskuld 903 1 095 1 091 1 435
Summa långfristiga skulder 9 538 73 094 72 783 55 595

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder 17 174 19 886 7 997 10 838
Spelarskulder 20 707 18 249 19 945 15 801
Skatteskuld 2 078 9 953 4 334 5 948
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 72 835 67 098 65 136 54 531
Kortfristigt obligationslån 63 601 - - - 
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 39 875 - - - 
Kortfristiga leasingskulder 3 203 3 379 2 949 3 093
Skuld för tilläggsköpeskilling förvärv - - - 5 300
Summa kortfristiga skulder 219 473 118 565 100 361 95 511   
Summa totala skulder 229 011 191 659 173 144 151 106  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 288 423 273 598 257 295 249 287
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG  

 

 

 

 

 

 

KEUR Jul-Sep  2022 Jul-Sep  2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 2021

Rörelseresultat (9 304) 5 514 897 11 933 18 043
Justering för ej kassaflödespåverkande poster 6 185 5 727 17 469 19 242 24 184
Förändringar i rörelsekapital (1 659) 778 3 755 12 130 8 545
Betald inkomstskatt (14 900) 5 295 (26 765) (4 916) (4 916)

Kassaflöde från den löpande verksamheten (19 678) 17 314 (4 644) 38 389 45 856

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (411) (313) (1 089) (620) (901)
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (4 518) (3 616) (13 832) (11 511) (15 831)
Förvärv av dotterbolag - (2 300) (5 356) (10 391) (10 391)
Investering i intressebolag redovisade enligt kapitalandelsmetoden - - - (1 121) (1 121)
Försäljning dotterbolag och tillgångar - - - - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten (4 929) (6 229) (20 277) (23 643) (28 244)

Upptagna obligationslån - 19 897 - 19 897 19 897
Lånefinansiering kreditinstitut 25 000 (5 000) 40 000 - - 
Leasingskulder (1 153) (1 099) (2 833) (2 505) (3 037)
Återköp av egna aktier - (2 462) - (7 404) (9 538)
Likvid från emission av eget kapitalinstrument - 193 (2) 193 200
Utdelning till aktieägarna - (3 890) (4 785) (8 813) (12 695)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 847 7 639 32 380 1 368 (5 173)

Ökning av likvida medel (760) 18 724 7 459 16 114 12 439
Likvida medel vid periodens början 83 043 60 321 75 161 63 340 63 340
Kursdifferenser i likvida medel (640) (129) (977) (538) (618)

Likvida medel vid periodens slut 81 643 78 916 81 643 78 916 75 161

varav bundna medel (kundsaldo) 20 707 18 249 20 707 18 249 19 945
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMAN-
DRAG 

 

KEUR

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 
kapital

Övriga 
reserver

Balanserade 
vinstmedel inkl. 
periodens resultat

Eget kapital 
hänförligt till 
moderbolagets 
aktieägare

Innehav utan 
bestämmande 
inflytande

Summa eget 
kapital

Ingående balans 1 januari 2021 1 220 36 115 421 55 075 92 831 5 350 98 181

Periodens resultat - - - 7 035 7 035 568 7 603

Övrigt totalresultat
  (omräkningsdifferens utländska dotterbolag)

- - 2 - 2 - 2

Summa totalresultat för perioden - - 2 7 035 7 037 568 7 605

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:

    Utdelning - - 95 (16 732) (16 637) - (16 637)

    Premier för teckningsoptioner - 194 - - 194 - 194

    Återköp av egna aktier - (7 404) - - (7 404) - (7 404)

Transaktioner innehav utan bestämmande inflytande:

   Förvärv innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - - 

Utgående balans 30 September 2021 1 220 28 905 518 45 378 76 021 5 918 81 939

Ingående balans 1 januari 2022 1 220 26 776 623 49 368 77 987 6 164 84 151

Periodens resultat - - - (18 334) (18 334) 278 (18 056)
Övrigt totalresultat
  (omräkningsdifferens utländska dotterbolag)

- - (335) - (335) - (335)

Summa totalresultat för perioden - - (335) (18 334) (18 669) 278 (18 391)

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
     Utdelning - - (10) (980) (990) - (990)
     Premier för teckningsoptioner - (2) - - (2) - (2)
     Förvärv innehav utan bestämmande inflytande - - (1 815) - (1 815) (3 542) (5 357)
      Återköp av egna aktier - - - - - - - 

Utgående balans 30 September 2022 1 220 26 774 (1 537) 30 054 56 511 2 900 59 411
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG  

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

 

  

  

KEUR Jul - Sep 2022 Jul - Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 2021

Nettoomsättning 1 225 207 2 966 637 849
Rörelsekostnader (5 889) (1 196) (9 822) (3 443) (4 866)
Övriga kostnader och intäkter - - - - (619)
Rörelseresultat (EBIT) (4 664) (989) (6 857) (2 806) (4 636)
Finansiella poster (897) (398) (2 521) (430) 29 347
Resultat före skatt (5 561) (1 386) (9 378) (3 236) 24 711
Bokslutsdisposition - - - - - 
Skatt på periodens resultat - - - - (834)
Periodens resultat* (5 561) (1 386) (9 378) (3 236) 23 877

*Periodens resultat motsvarar totalresultatet för perioden

KEUR 30 Sep 2021 30 Sep 2021 31 Dec 2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 80 233 45 048 46 031

Omsättningstillgångar 55 683 24 720 55 481
Likvida medel 450 17 945 7 122
Summa omsättningstillgångar 56 133 42 665 62 603  
TOTALA TILLGÅNGAR 136 366 87 713 108 634

Summa eget kapital 25 944 10 206 35 332

Obligationslån - 68 734 67 815
Finansiella skulder 4 132 134 848
Summa långfristiga skulder 4 132 68 868 68 663

Kortfristiga skulder 2 814 8 639 4 639
Kortfristigt obligationslån 63 601 - - 
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 39 875 - - 
Summa långfristiga skulder 106 290 8 639 4 639

Summa totala skulder 110 421 77 507 73 302

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 136 366 87 713 108 634
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DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL   
 
A KTIVA  KUNDER 
Antal kunder som har spelat på LeoVegas inklusive kunder 
som endast har nyttjat bonuserbjudanden. 
 
BEHÅ L L NINGSGRA D (HOL D) 
Spelintäkter, netto delat på deponeringar.  
 
BRUTTORESUL TA T 
Intäkter minus direkta rörliga kostnader som bland annat in-
kluderar kostnader för spelleverantörer, kostnader för betal-
nings leverantörstjänster samt spelskatter. 
 
DEPONERINGA R 
Inkluderar alla kontanta medel som har satts in på spel av 
kunder under en given period. 
 
DEPONERA NDE KUNDER 
Kunder som har gjort kontanta deponeringar under peri-
oden på koncernens egenutvecklade teknikplattform. 
 
EBIT  
Rörelseresultat.  
 
EBIT-MARGINAL ,  % 
EBIT i relation till intäkter.   
 
EBITDA 
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. 
 
EBITDA MARGINAL ,  %  
EBITDA i relation till intäkter. 
 
GENOMSNITTL IGT A NTA L  HEL TIDS- 
ANSTÄL L DA  
Genomsnittligt antal heltidsanställda över hela perioden.  
 
JUSTERA D EBITDA  
EBITDA justerad för jämförelsestörande poster. 
 
JUSTERA D EBIT 
EBIT justerad för jämförelsestörande poster.  
 
JÄ MFÖREL SESTÖRA N DE POSTER 
Avser avskrivningar för förvärvade immateriella tillgångar  
som uppstått vid förvärv, spelskatt och bolagsskatt som till-
kommit efter ny bedömning för historiska perioder samt 
transaktionsdrivna kostnader som uppstått i samband med 
MGM:s offentliga bud på bolagets aktier. Under perioden har 
även en bot från licensmyndigheten i UK redovisats som en 
jämförelsestörande post. 
 
L IKVIDA  MEDEL  
Tillgångar på bankkonton plus e-wallets. 
 

NETTOSKUL D EXKL USIVE SPEL A RSKUL DER 
Bolagets räntebärande skulder minus likvida medel exklusive 
spelarsaldon. 
 
NY DEPONERA NDE KUND (NDC)  
En kund som har gjort sin första kontanta insättning under 
perioden.  
 
ORGA NISK TIL L VÄ XT 
Tillväxt utan förvärv, justerad för valutaeffekter. 
 
RÖREL SEKA PITA L  
Rörelsekapital beräknas som nettot mellan kortfristiga skul-
der och omsättningstillgångar. 
 
RÖREL SERESUL TA T (EBIT)  
Resultat före räntor och skatt.  
 
SOL IDITET,  % 
Eget kapital dividerat med balansomslutning.   
 
SPEL INTÄ KTER,  BRUTTO (GGR) 
Summa insatser minus alla utbetalningar till kunder (i bran-
schen benämnt GGR eller Gross Gaming Revenue). 
 
SPEL INTÄ KTER,  NETTO (NGR) 
Summa kontanta insatser minus alla vinster att betala ut till 
kunder efter bonuskostnader och externa jackpotbidrag (i 
branschen benämnt NGR eller Net Gaming Revenue). 
SPEL MARGINAL ,  % 
Kunders totala insatser (inklusive bonuspengar) minus vins-
ter, dividerat på kundernas totala insatser (inklusive bonus-
pengar). 
 
UTDEL NING PER A KTIE  
Genomförd/föreslagen utdelning beräknat per aktie. 
 
VINSTMA RGINA L ,  % 
Nettovinst dividerat på intäkter.    
 
Å TERKOMMANDE DEPONERA NDE KUND (RDC)  
En kund som har gjort en kontant insättning under perioden 
men gjorde sin första insättning under en tidigare period. 
 
 

ÖVRIGA DEFINITIONER 
 
INTÄ KTER 
Spelintäkter netto plus justeringar för korrigeringar, föränd-
ringar av avsättningar för lokal jackpot och ej konverterade 
avsättningar för bonus. 
 
L OKA L T BESKA TTA DE INTÄ KTER 
Intäkter från lokalt reglerade marknader och marknader där 
bolaget betalar spelskatt. 
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L OKA L T REGL ERA DE MA RKNA DER 
Marknader som har reglerat internetspel och har utfärdat li-
censer som operatörer kan ansöka om. 
 
MOBIL A  ENHETER 
Smarta telefoner (smartphones) och surfplattor. 
 
NETTOVINST 
Vinst minus alla kostnader inklusive ränta och skatt. 
 
PL A TTFORM 
LeoVegas teknikplattform, Rhino, där de helägda varumär-
kena drivs, kontrolleras och vidareutvecklas av koncernen. 
 
SPEL SKA TT 
En skatt som räknas på ett intäktsmått som operatörer av  
spelverksamhet betalar i en reglerad marknad. Danmark, Ita-
lien, Storbritannien, Spanien och Sverige är exempel på 
marknader där spelskatt utgår. I vissa marknader avser det 
även en kostnad för moms på intäkter (t.ex. i Tyskland, Malta 
och Irland). 
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