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 Fjärde kvartalet 2014 - Fortsatt tillväxt  
 • Koncernens spelöverskott ökade med 33 % och uppgick till 3 380 TSEK (2 539).
 • EBITDA uppgick till - 2 403 TSEK   (- 769). EBIT uppgick till - 3 335 TSEK (-1 405).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 498 TSEK (- 1 403). 
    
Resultatet för fjärde kvartalet 20141001 - 20141231 belastas med ca    
3 813 TSEK gällande förbetald media som således ej påverkat likviditeten.   

        
Förlängda räkenskapsåret 2014 - Stora investeringar   

 • Koncernens spelöverskott ökade med 41 % och uppgick till 15 729 TSEK (11 097).
 • EBITDA uppgick till - 12 180 TSEK   (1 476). EBIT uppgick till - 16 735 TSEK (- 631).
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 15 048 TSEK (- 880).
 • Förlängda året 2014 avser perioden 2013-07-01 till 2014-12-31.

 
Resultatet för perioden 20130701 - 20141231 belastas med ca      
11 701 TSEK gällande förbetald media som således ej påverkat likviditeten.      

 

Väsentliga händelser under perioden helåret 2014   
• Lansering av ahaCasino.com 
• Marknadssatsningar i TV, radio och digital media 
• Lansering av mobilbingo 
• Notering på Aktietorget 
• Bolaget har i samband med periodens utgång upptagit ett lån om 1 450 TSEK av  

Bolagets huvudägare, till marknadsmässiga villkor.
• ahaBingo har skrivit avtal med iSoftbet gällande casinospel på bingosidan 
• Lansering av jackmob.com, ett ”mobile first” casino, på centraleuropeisk marknad  
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

• ahaBingo.com har säkrat TV-reklam under våren 2015 inom MTG nätverket, primärt  
TV3. Start under februari 2015.

• ahaBingo.com har lanserat Anders ”Arga snickaren” Öfvergård som ny bingoutropare på  
bingosidan.

• Utökande av affiliatesamarbeten. Fler trafikdrivare exponerar ahas spelsajter inom sina  
nätverk.

• Slutförande av det nya mobil-casino konceptet - Mobocasino.com. 
• Implementering av fler betalningslösningar i syfte att kunna ta emot betalningar från nya  

marknader.
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Spelöverskott Casino & Bingo

0
2 500 000
5 000 000
7 500 000

10 000 000

Q
1 

20
13

Q
2 

20
13

Q
3 

20
13

Q
4 

20
13

Q
1 

20
14

Q
2 

20
14

Q
3 

20
14

Q
4 

20
14

Kundinsättningar Casino & Bingo

*

*

*

http://jackmob.com
http://ahaBingo.com
http://ahaBingo.com


WORLDaha

VD kommentarer fjärde kvartalet och det förlängda räkenskapsåret 2014

Nätcasinot ahaCasino.com fortsatte att öka spelöverskottet under det fjärde kvartalet. 
Bingosidan ahaBingo.com genererade ett starkt spelöverskott i fjärde kvartalet, och visar 
en försiktig uppåtgående trend. Bolagets operatörer ökar gällande spelöverskott och 
kundinsättningar trots den hårt konkurrensutsatta marknaden i Norden, detta tack vare ett 
innovativt och kundfokuserat arbetssätt.

2014 har varit ett uppbyggnadsår med stora investeringar. ahaCasino lanserades i mobil 
och dator, bingoplattformen har blivit mobil-anpassad, ahaWorld noterades på AktieTorget i 
juni 2014 och mycket mer. Sammantaget har de stora investeringarna resulterat i att 
många förutsättningar nu är på plats för att kunna fokusera mycket mer på marknad under 
2015. Bolaget har under 2014 övergått till att ha kalenderår som räkenskapsår. Detta gör 
att 2014 års siffror avser 18 månader och jämförelseåret avser 12 månader.

Ett nytt tekniskt gränssnitt har tagits fram för casino-plattformen. Syftet är att kunna 
lansera fler varumärken och jobba med en ”multi-brand” strategi. Nästa varumärke som 
ska lanseras är mobocasino.com. Ett ”mobile first” casino som ska marknadsföras som ett 
globalt mobilcasino-varumärke. Det framgår tydligt av namnet på produkten att det är ett 
mobil-casino. För att ytterligare förstärka den mobila känslan är den stationära dator-vyn 
inramad med en mobiltelefon. Just nu arbetas det på att skapa så många partners som 
möjligt som ska driva trafik till Mobocasino vid lansering.

Koncernens operatörer har under det fjärde kvartalet fortsatt sin marknadsföring med 
förbetald media i TV, radio och digital media. Detta, liksom bonuskostnader relaterade till 
kundanskaffning, belastar resultatet. Den förbetalda median för fjärde kvartalet står för 3 
813 TSEK av det negativa resultatet. Under det fjärde kvartalet förbrukades den 
återstående förbetalda median, det betyder att den i fortsättningen inte kommer påverka 
resultatet.

Efter årsskiftet har ahaBingo.com säkrat TV-reklam med start under februari som ska pågå 
under större delen av våren 2015 inom MTG nätverket, primärt TV3. TV3 riktar sig mer till 
den kvinnliga målgruppen vilket passar ahaBingo väldigt bra. Anders ”Arga snickaren” 
Öfvergård har lanserats som ny bingoutropare på ahaBingo. Han kallas för
”Arga utroparen” på bingosidan och har på kort tid blivit väldigt uppskattad bland 
kunderna. I slutet på Q1 2015 lanseras över 100 nya casino-spel på ahaBingo.com, vilket 
kommer bredda bingosidans utbud väsentligt.

Vi ser fram emot en intressant vår, med ett större marknadsfokus och nya varumärken 
som förhoppningsvis ska leda till större tillväxt och intäkter för koncernen.
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# 1  m o b i l e  c a s i n oMoboCasino
Coming soon...

Arga Utroparen

Mobocasino.com
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Fjärde kvartalet 2014
Koncernens spelöverskott ökade med
33 % och uppgick till 3 380 TSEK (2 539).
EBITDA uppgick till - 2 403 TSEK  (- 769).
EBIT uppgick till - 3 335 TSEK (-1 405).
Resultatet efter skatt uppgick till
-1 498 TSEK (- 1 403).
 
Förlängda räkenskapsåret 2014  
Koncernens spelöverskott ökade med 
41 % och uppgick till 15 729 TSEK
(11 097). EBITDA uppgick till - 12 180 
TSEK   (1 476). EBIT uppgick till - 16 735 
TSEK (- 631). Resultatet efter skatt 
uppgick till - 15 048 TSEK (- 880). 
Förlängda räkenskapsåret 2014 avser 
perioden 2013-07-01 till 2014-12-31.

Verksamheten
Under fjärde kvartalet fortsatte tillväxten 
för ahaWorlds operatörer. Kund-
insättningarna ökade med 56% och 
uppgick till 8 100 TSEK (5 200). Antalet 
nya kunder under kvartalet uppgick till  
2 622 st (2479) vilket är en ökning på 6% 
från samma period förra året. 

Marknadsföringsaktiviteterna har under 
fjärde kvartalet uppgått till 3 813 TSEK. 
Framförallt har mycket marknadsföring 
satsats på ahaCasino.com. Fortsatt höga 
bonuskostnader för intag av nya kunder 
påverkar spelöverskottet och resultatet 
negativt. Under fjärde kvartalet har det 
varit ovanligt många storvinnare på 
ahaCasino vilket belastar spelöverskottet 
och resultatet. Långsiktigt skapar samtidigt 
större vinster lojala och nöjda 
återkommande kunder. 

ahaCasino är den del av verksamheten  
som just nu står för tillväxten i koncernen. 
Med nya casino-varumärken som har 
lanserats under Q4 2014 och ska lanseras 
under Q1 2015 bedöms en ännu starkare  
tillväxt av casino-segmentet kunna 
uppnås. Under december månad 
lanserades Jackmob.com som är ett nytt 
mobil-anpassat casino-koncept. Syftet är 
att mer resurseffektivt kunna lansera på 
nya marknader. Under Q1 2015 lanseras 
mobocasino.com, det är ett nytt globalt 
varumärke som även det är ett mobil-
anpassat casino-koncept. 

Mobocasino ska först och främst 
marknadsföras och spridas via affiliates på 
olika marknader. Fokus just nu är att säkra 
affiiates av god kvalité på så många 
marknader som möjligt.

Bingosidan har visat en försiktig 
uppåtgående trend under fjärde kvartalet, 
framförallt under december månad. I 
Februari lanserades Anders ”Arga 
Snickaren” Öfvergård som ny utropare på 
ahaBingo.com. Kunderna uppskattar den 
”Arga utroparen” på bingosidan. ahaBingo 
har säkrat TV-reklam under större delen av 
våren på primärt TV3 som ingår i MTG 
nätverket. TV-reklamen startar under 
februari månad och bör ge en kännbar 
tillväxt för ahaBingo.com under våren 
2015.

Kommentar till finansnetto
Fjärde kvartalets finansnetto har påverkats 
positiv av att valutakursdifferenser som 
tidigare har redovisats inom övriga externa 
kostnader har omrubricerats.

Övrigt
ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i 
koncernen som äger operatörer som 
bedriver spel på nätet, ahaBingo.com och 
ahaCasino.com. Koncernens kärn-
verksamhet består av att leverera den 
bästa spelunderhållningen på nätet med 
en unik paketering, aha-upplevelsen. 
ahaWorld's affärsidé är att via sina dotter-
bolag bedriva internet-baserat spel, och 
investera i nätbaserade spelföretag som 
har en lönsamhetspotential och skapa ett 
långsiktigt aktieägarvärde.

Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag 
med säte i Uppsala. Adressen till bolagets 
huvudkontor är Smedsgränd 2B, 753 20 
Uppsala.
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Redovisningsprinciper
De finansiella rapporterna på efterföljande 
sidor i denna delårsrapport har upprättats 
enligt BFNAR (Bokföringsnämndens 
allmänna råd) samt årsredovisningslagen.
De finansiella rapporterna är presenterade 
i TSEK. Siffrorna inom parantes visar 
samma period föregående år.

Eget kapital
Eget kapital i koncernen uppgick vid 
periodens slut till 3 209 TSEK (11 010).

Likvida medel
Likvida medel uppgick vid slutet av 
perioden till 2 634 TSEK (3 239). Likvida 
medel definieras som bankmedel och 
kortfristiga fordringar på betalnings-
leverantörer, för ännu ej avräknade 
kundinbetalningar.

Kundkonton
Kundkonton uppgick till totalt 387 TSEK 
(463). Dessa belopp begränsar nyttjandet 
av bolagets likvida medel som en följd av 
den maltesiska spelmyndighetens (LGA) 
regler.

Definitioner
Spelöverskott
De totala spelintäkterna från kunderna för 
samtliga spel minus all vinst utbetald till 
spelare, avsatt bonus och bidrag till 
jackpott.

Kundinsättningar
Alla pengar som är insatta av kunder.

Affiliate
Marknadsföringspartner som driver 
spelintresserad trafik/kunder till 
koncernens webbsidor. Oftast 
resultatbaserad ersättning.

Framtidsutsikter
Bolaget har beslutat att inte ge någon 
siffersatt prognos.

Risk
Koncernen agerar i en rättslig miljö med 
juridiska och regulatoriska risker där 
enskilda länder och internationella 
organisationer fortlöpande utvecklar regler 
för verksamheten. I takt med att 
verksamheten regleras kommer koncernen 
att möta ökade krav på efterlevnad av 
regler, lagar och förordningar samt ökade 
skattekostnader. Koncernen övervakar 
situationen och justerar sitt erbjudande 
och sina marknader för att hantera denna 
risk. I enlighet med detta marknadsförs 
inte koncernens webbplatser i USA. 
Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i 
USA och har installerat filter som blockerar 
eventuella försök att göra insättningar från 
USA. 

Granskning
Rapporten är inte granskad av bolagets 
revisor.

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma för 2015 hålls den 25 maj 
2015, kl 14.00 på Scandic Anglais, 
Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. 
Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig 
på AktieTorgets hemsida samt bolagets 
hemsida från den 4 maj 2015.

Rapport avseende första kvartalet 2015 
publiceras 20 maj. 

Avlämnande av delårsrapport
ahaWorld AB (publ) - Styrelsen
Özkan Ego Styrelseordförande              
Daniel Carlman Styrelseledamot        
Johan Hagenfeldt Styrelseledamot     
Sten Wranne Styrelseledamot            

För ytterligare information
Goran Ristic, VD
E: goran@ahaworld.se 
M: +46 (0) 730 582090
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* Resultatet för fjärde kvartalet 20141001 - 20141231 belastas med ca 
3 813 TSEK gällande förbetald media som således ej påverkat 
likviditeten.

** Resultatet för perioden 20130701 - 20141231 belastas med ca 
11 701 TSEK gällande förbetald media som således ej påverkat 
likviditeten. 

***
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Resultaträkning
2014-10-01 2013-10-01 2013-07-01 2012-07-01

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-06-30
(18 mån) (12 mån)

Nettoomsättning 3 380 2 539 15 729 11 097
Aktiverat arbete för egen räkning 0 663 3 486 2 324
Summa intäkter 3 380 3 202 19 215 13 421

Övriga externa kostnader −4 616 −2 717 −24 366 −7 920
Personalkostnader −1 167 −1 254 −7 029 −4 025
Rörelseresultat före avskrivningar −2 403 −769 −12 180 1 476

Avskrivningar −932 −636 −4 555 −2107
Rörelseresultat −3 335 −1 405 −16 735 −631

Finansnetto 1 882 2 1 732 −247
Resultat före skatt −1 453 −1 403 −15 003 −878

Skatt −45 0 −45 −2
Periodens resultat −1 498 −1 403 −15 048 −880

Resultat per aktie −0,26 −0,31 −2,57 −0,20
Antal aktier 5 851 636 4 497 914 5 851 636 4 497 914
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Balansräkning
2013-07-01 2012-07-01

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-06-30
(18 mån) (12 mån)

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 14 96

14 96
Immateriella anläggningstillgångar
Spelsystem, dataplattform 3 321 3 901
Goodwill 246 350

3 567 4 251

Summa anläggningstillgångar 3 581 4 347

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar 120 356
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 92 5 999
Kassa och bank 2 634 3 239
Summa omsättningstillgångar 2 846 9 594

SUMMA TILLGÅNGAR 6 427 13 941

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 650 450
Bundna reserver 0 0

650 450

Fritt eget kapital
Fria reserver 17 607 11 440
Periodens resultat −15 048 −880

2 559 10 560

Summa eget kapital 3 209 11 010

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 453 332
Övriga kortfristiga skulder 1 733 870
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 032 1 729

3 218 2 931

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 427 13 941
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Kassaflöde
2013-07-01 2012-07-01

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-06-30
(18 mån) (12 mån)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster −15 048 −880
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 379 1 896
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital −1 669 1 016

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar 144 −152
Förändring av kortfristiga skulder 287 −249
Kassaflöde från den löpande verksamheten −1 238 615

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella tillgångar −3 486 −2 324
Investering i materiella tillgångar 0 0
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 −350
Kassaflöde från investeringsverksamheten −3 486 −2 674

Finansieringsverksamheten
Nyemission 4 119 3 938
Kortfristigt lån 0 −760
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 119 3 178

Periodens kassaflöde −605 1 119

Förändringar av likvida medel
Likvida medel vid periodens början 3 239 2 120
Likvida medel vid periodens slut 2 634 3 239


