Redbet Holding AB (publ)
Delårsrapport januari-mars 2010
Första kvartalet
• Rörelseintäkterna uppgick till 19,1 Mkr (31,3), en minskning med 39 procent
• Rörelseresultatet uppgick till -7,5 Mkr (3,7)
• Resultat efter skatt uppgick till -7,3 Mkr (3,8)
• Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,71 kr (0,37 kr)
• Redbet hade vid kvartalets slut 167 483 spelarkonton (132 363), en ökning med 26 procent – antalet
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aktiva spelarkonton ökade med 16 procent till 13 494
Väsentliga händelser under kvartalet
• Intäkterna från casinoverksamheten ökade kraftigt medan pokerintäkterna minskade i jämförelse med
föregående kvartal
• Samarbetet med Poker Mambo avslutades
• Redbet förstärkte organisationen ytterligare – utsåg Martin Sidenvall till casinochef, Hampus Eriksson
som Head of Poker samt Adam Vella som Poker Manager
• Projekt inleddes för lansering av livebetting inför sommarens fotbolls-VM
• Redbet genomförde för första gången en reklamkampanj i TV
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
• Jörgen Andersson tillträdde som ny vd för Redbet Holding AB – tidigare vd Torvald Bohlin föreslås för
inval i Redbets styrelse

Kvartal 1
2010

Kvartal 1
2009

Helår
2009

Rörelseintäkter, Mkr

19,1

31,3

100,2

Bruttoresultat, Mkr

12,6

21,8

68,2

Rörelseresultat, Mkr

-7,5

3,7

-4,9

Resultat efter skatt, Mkr

-7,3

3,8

-5,2

-0,71

0,37

-0,50

167 483

132 363

155 407

Resultat efter skatt per aktie, kr
Antal spelarkonton
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Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden.
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Jörgen Andersson, vd Redbet Holding AB:
2009 var ett utmanande år, med en mängd omvälvande händelser och beslut. De totala intäkterna under
fjolåret låg på samma nivå som föregående år, men kvartalssiffrorna under förra året visade en fallande
trend och bolaget visade en förlust för året. En bit in på 2010 var det därför glädjande att konstatera att
intäkterna hade vänt uppåt och visade en tydlig ökning, som resultat av bland annat en TV-kampanj för
redbet.com som visades på den svenska marknaden under januari och februari. Dessvärre minskade
spelintäkterna under slutet av februari och mars. Minskningen orsakades av fortsatt sjunkande
pokerintäkter samt att kundaktiviteten i vårt livecasino – som ökade under januari och februari – föll
tillbaka i mars. Lägre intäkter under kvartalet som helhet i kombination med ökade kostnader inom
framförallt marknadsföring gjorde att bolaget visade en ökad förlust under första kvartalet.
De fortsatt minskade pokerintäkterna återspeglar att vi inte fullt ut har lyckats bredda spelarbasen
tillräckligt för att kunna parera påverkan av ett ändrat spelbeteende hos ett fåtal större pokerspelare.
Arbetet med att rekrytera nya pokerspelare fortgår dock enligt plan och vi fortsätter att knyta till oss nya
affiliates vilket börjar ge resultat. Poker är fortfarande vår viktigaste intäktskälla, vilken representerade 57
procent av våra spelintäkter under kvartalet. Under fjärde kvartalet förra året bidrog poker med 72 procent
av spelintäkterna.
Casinointäkterna nästan fördubblades under kvartalet och vi kommer att fortsätta arbetet med att öka våra
casinointäkter genom utökade samarbeten med affiliates och förbättrade spelerbjudanden. Även betting
har visat ökade intäkter under första kvartalet. Vårt bettingerbjudande kommer att stärkas rejält genom
lansering av live betting, vilken är planerad att ske före sommarens fotbolls-VM.
Den europeiska spelmarknaden online förväntas visa fortsatt god tillväxt i stort, då cirka 90 procent av allt
spel fortfarande sker offline. Den svenska pokermarknaden online, vilken fortfarande står för en
betydande andel av våra intäkter, förväntas dock visa svag tillväxt framöver, varför vår satsning på casino
och betting fortsätter.
Antalet aktiva kunder under första kvartalet uppgick till 13 494, vilket är en ökning med 16 procent jämfört
med föregående kvartal. Genomsnittlig intäkt per aktiv kund har dock minskat under perioden, varför vi nu
genomför en rad åtgärder för att förbättra uppföljningen av nya kunder samt för att stärka lojaliteten bland
existerande kunder.
Trots intensivt arbete med intäktsdrivande åtgärder så förväntas intäkterna fortsätta att sjunka något
under andra och tredje kvartalet på grund av minskad kundaktivitet under sommaren. Fotbolls-VM
kommer att kunna ge en positiv effekt inom betting och även casino, men evenemanget kommer troligtvis
att ha en begränsad effekt på pokeraktiviteten. Vi kommer därför omgående att genomföra ett antal
åtgärder för att anpassa våra kostnader till den förväntade intäktsnivån.
Min bedömning är att det kommer att dröja till hösten innan vi fullt ut får avkastning på våra
ansträngningar. Men visionen är oförändrad – vi skall erbjuda den bästa spelsajten och den bästa
spelupplevelsen.
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Perioden i siffror; 1 januari-31 mars 2010
Intäkter
Under perioden januari-mars 2010 uppgick koncernens rörelseintäkter till 19,1 Mkr, en minskning med 39
procent i jämförelse med januari-mars 2009 då intäkterna uppgick till 31,3 Mkr. Affärsverksamheten har
sedan första halvåret 2009 genomgått en kraftig förändring föranlett av företagets anpassning till
pokernätverkens regelverk.
Resultat och kostnader
Under perioden januari-mars 2010 uppgick rörelseresultatet till -7,5 Mkr (3,7). Försämringen i
rörelseresultatet förklaras framförallt av sjunkande bruttovinst till följd av intäktsminskningen. Därutöver
har rörelsekostnaderna i jämförelse med motsvarande period år 2009 ökat med 2,0 Mkr till 19,0 Mkr (17,0)
främst på grund av ökade marknadsföringssatsningar och av att företaget etablerat verksamhet på Malta.
Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 Mkr (3,8).
Investeringar
Investeringarna för koncernen uppgick under perioden januari-mars 2010 till 1,2 Mkr (1,2). Investeringarna
avser utveckling av Redbets spelplattform, anskaffning av IT-hårdvara samt inventarier.
Finansiell ställning och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten inom koncernen var -12,0 Mkr (18,7). Det egna kapitalet
uppgick per 31 mars 2010 till 27,9 Mkr (49,0) vilket motsvarar ett eget kapital på 2,70 kr per aktie (4,75 kr).
Soliditeten uppgick vid årets utgång till 34 procent (48). Likvida medel uppgick till 46,4 Mkr (65,7), varav
30,6 Mkr (37,5) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp avseende klientmedelsskuld, 30,6 Mkr
(37,5), återfinns också i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 15,8
Mkr (28,2).
Kunder
Antalet spelarkonton inom koncernen avseende spel online ökade för perioden januari-mars 2010 med
7,8 procent till 167 483 (per den 31 december 2009 uppgick antalet spelarkonton till 155 407). Antalet
aktiva spelarkonton var vid periodens utgång 13 494 jämfört med 11 602 vid årsskiftet, en ökning med 16
procent. Som aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste
tremånadersperioden. Den främsta orsaken till ökningen av aktiva spelarkonton är den TV-kampanj som
genomfördes under första kvartalet 2010.
Produkter
Pokerspel stod för 44,0 procent av bruttoresultatet under tremånadersperioden. Casino representerade
23,3 procent, oddsspel 21,4 procent och bingo 0,4 procent. Övriga tjänster och transaktioner stod för 10,9
procent av bruttoresultatet.
Moderbolaget
I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner.
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Väsentliga händelser under kvartalet
• Samarbetet med Poker Mambo avslutades
• Redbet förstärkte organisationen ytterligare – utsåg Martin Sidenvall till casinochef, Hampus Eriksson
som Head of Poker samt Adam Vella som Poker Manager
• Projekt inleddes för lansering av livebetting inför sommarens fotbolls-VM
• Redbet genomförde för första gången en reklamkampanj i TV
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
• Jörgen Andersson tillträdde som ny vd för Redbet Holding AB. Tidigare vd Torvald Bohlin föreslås för
inval i Redbets styrelse
Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 89 (94).
Transaktioner med närstående
Koncernen har inga närståendetransaktioner att redovisa. För övriga upplysningar om närstående
hänvisas till årsredovisningen för år 2009.
Finansiella risker
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (bestående av
valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande
riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.
Framtidsutsikter
Den europeiska spelmarknaden på Internet förväntas visa fortsatt god tillväxt i stort, då ca 90 procent av
allt spel fortfarande sker offline.
Den svenska pokermarknaden på Internet förväntas dock visa svag tillväxt framöver.
Rättsliga tvister
Unibet för talan i Tingsrätten gentemot Redbet Ltd avseende varumärkesintrång. Tingsrättens
handläggning är utsatt till handläggning den 20 maj 2010. Redbet bedömer inte risken för betydande
skadestånd vara överhängande.
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från
Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.
Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram.
Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs
licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.
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Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som
genereras av transaktionerna med kunderna.
Beträffande tjänster där Redbet är plattformsleverantör åt andra speloperatörer redovisar koncernen
såsom intäkt endast sitt eget arvode.
Kostnader hänförliga till utveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra
ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras öppet på egen rad i
resultaträkningen.
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Resultaträkning (koncernen i sammandrag, tkr)
Kvartal 1
2010

Kvartal 1
2009

Helår
2009

Rörelsens intäkter
Intäkter av spelverksamhet
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

17 689
1 378
19 067

29 722
1 536
31 259

92 849
7 314
100 163

Driftskostnader
Driftskostnader i spelverksamheten
Bruttoresultat

-6 448
12 619

-9 427
21 832

-32 005
68 158

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelseresultat före avskrivningar

-12 629
-7 357
1 011
-6 356

-10 575
-7 041
633
4 849

-45 076
-25 032
2 092
141

Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

-1 132
-7 488

-1 121
3 727

-5 034
-4 892

26
-5
21

56
56

185
-52
132

Resultat efter finansiella poster

-7 467

3 784

-4 760

Skatt på periodens resultat
Minoritetens andel av periodens resultat
Periodens resultat

159
-6
-7 314

-7
3 776

-386
-9
-5 154

Resultat per aktie, kr
Antal utestående aktier (tusental)
Genomsnittligt antal utestående aktier
(tusental)

-0,71
10 324

0,37
10 324

-0,50
10 324

10 324

10 324

10 324

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Netto

Någon utspädningseffekt föreligger inte
Den 22 juli 2009 genomfördes en aktiesplit 5:1, varefter antalet aktier uppgår till 10 324 195
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Balansräkning (koncernen i sammandrag, tkr)
2010-03-31

2009-03-31

2009-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill
Inventarier
Uppskjutna skattefordringar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

5 413
10 161
2 189
1 798
820
20 380

5 381
13 385
2 005
1 172
21 943

4 934
11 256
2 226
1 911
698
21 025

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar

13 771
1 662
15 433

331
22 718
790
23 839

14 995
1 633
16 628

Kassa och Bank

46 351

65 700

61 342

SUMMA TILLGÅNGAR

82 164

111 482

98 995

2 065
33 151
-7 314
27 902

2 065
43 160
3 776
49 001

2 065
39 828
-5 154
36 739

36

33

32

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

2 299
45 274
6 653
54 227

2 017
49 850
10 581
62 448

2 731
51 893
7 600
62 224

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

82 164

111 482

98 995

1 679
inga

50
inga

1679
inga

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital
Fria reserver
Periodens resultat
Summa eget kapital
Minoritetsintresse

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys (koncernen i sammandrag, tkr)
Kvartal 1
2010

Kvartal 1
2009

Helår
2009

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Betald skatt

-7 467
-1 299

3 783
-

-4 760
-

Poster som inte är kassaflödespåverkande
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 132
-54
-7 689

1 121
-91
4 813

5 034
-2 229
-1 955

Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av skulder
Förändring av rörelsekapital

1 013
-4 045
-3 031

1 071
14 021
15 092

6 449
15 191
21 640

-10 720

19 905

19 685

-1 038
-197
-9
-1 244

-677
-522
-1 199

-2 097
-1 478
68
-3 507

3
3

-

10
10

-11 961

18 706

16 188

Valutakursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens början

-3 030
61 342

-39
47 033

-1 879
47 033

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

46 351

65 700

61 342

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Likvid för teckningsoptioner
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
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Koncernens förändring i eget kapital, tkr
Kvartal 1
2010

Kvartal 1
2009

Helår
2009

Ingående eget kapital

36 738

45 205

45 205

Omräkningsdifferens
Likvid för teckningsoptioner
Periodens resultat

-1 521
-7 314

20
3 776

-3 323
10
-5 154

Utgående eget kapital

27 902

49 001

36 738

Kvartal 1
2010

Kvartal 1
2009

Helår
2009

-39,3
-23,1
-8,2
0,2

11,9
8,0
3,7
0,3

-4,9
-11,6
-4,9
1,0

27 902
34,0

49 001
48,3

36 738
37,1

Antal anställda vid periodens slut
Antal anställda i genomsnitt

89

94

93
74

Antal aktier vid periodens slut, st
Antal aktier genomsnitt, st
Eget kapital per aktie, kr
Resultat per aktie, kr
Utdelning per aktie, kr

10 324 195
10 324 195
2,70
-0,71
0,00

10 324 195
10 324 195
4,75
0,37
0,00

10 324 195
10 324 195
3,56
-0,50
0,00

-11 961

18 706

16 188

-10 720

19 905

19 685

Nyckeltal, tkr

Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Eget kapital vid periodens slut, tkr
Soliditet vid periodens slut, %

Periodens kassaflöde, tkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten,
Tkr
Definitioner
Rörelsemarginal (%)
Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för
perioden.
Avkastning på eget kapital (%)
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Avkastning på totalt kapital (%)
Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittlig
balansomslutning

Eget kapital (tkr)
Eget kapital vid periodens slut
Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Resultat per aktie (kr)
Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier under året
Eget kapital per aktie (kr)
Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående
aktier vid periodens slut
Utdelning (kr)
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid
periodens slut
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Kommande informationstillfällen
Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:
Delårsrapport januari – juni 2010
Delårsrapport januari – september 2010
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari – mars 2011
Årsstämma

24 augusti 2010
28 oktober 2010
22 februari 2011
28 april 2011
28 april 2011

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av
företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 27 april 2010

Mats Enquist
Styrelsens ordförande

Peter Mellqvist

Anders L Svensson

Eric Leijonhufvud

John Ekman

Jörgen Andersson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Andersson, verkställande direktör, tel 070-5693219, e-post: jorgen.andersson@redbet.com
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Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, casino, sportspel och bingo på Internet via
www.redbet.com, www.whitebet.com, www.optibet.com, www.mingelbingo.com,
www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även
sportspel offline via lokala spelombud i Lettland. Redbets aktier är listade på Nasdaq OMX First
North med Mangold Fondkommission som Certified Adviser (tel. 08-503 015 50).

Redbet Holding AB (publ)
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Sverige
E-post: investor@redbet.com
Org nr: 556685-0755
www.redbetholding.com
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