
 

 
Unibet Group plc 
Delårsrapport januari-mars 2013 
 
 
    
 Spelöverskottet för första kvartalet 2013 uppgick till 59,3 (51,1) miljoner GBP. 
 
 Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,1 (15,3) 

miljoner GBP för första kvartalet 2013. 
 
 Rörelseresultatet för första kvartalet 2013 uppgick till 12,5 (11,6) miljoner GBP. 

 
 Resultat före skatt för första kvartalet 2013 uppgick till 11,4 (11,7) miljoner GBP. 

 
 Resultat efter skatt för första kvartalet 2013 uppgick till 10,6 (10,8) miljoner GBP. 

 
 Resultat per aktie för första kvartalet 2013 uppgick till 0,378 (0,381) GBP. 

 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick 

till 17,1 (15,3) miljoner GBP för första kvartalet 2013. 
 
 Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 489 923 (403 788).  

 
 

 
” God kundtillströmning ger nya rekordnivåer” 
 
"Stark underliggande tillväxt har gett rekordnivåer i spelöverskott och EBITDA trots att 
sportboksmarginalen var lägre än historiska genomsnittet. Vi har också noterat en fortsatt stark 
utveckling av verksamheten i nyligen omreglerade marknader som Danmark och Belgien, där vi har 
investerat ytterligare i marknadsföring. Vårt mobila erbjudande fortsätter att växa och är nu över 16 
procent av spelöverskottet." 
 
”Över 26 procent av Unibets spelöverskott för första kvartalet kom från lokalt reglerade marknader. 
Alla omreglerade marknader har levererat ett förbättrat resultat jämfört med fjärde kvartalet 2012 och 
de lokalt reglerade marknaderna har sammantaget gett ett betydande positivt EBITDA-bidrag." 
 
"Positiva faktorer som påverkat utvecklingen inkluderar god kundtillströmning och kundlojalitet som 
lett till rekord i bruttoomsättningen. Vårt starka kassaflöde har gjort det möjligt att återbetala hela det 
utestående lånet under kvartalet." 
 
"Under de första fyra veckorna av det andra kvartalet var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet 
omkring 15 per cent högre än för det andra kvartalet 2012,” säger Henrik Tjärnström, Unibets CEO. 
 
 
 
 
I dag, torsdagen den 2 maj 2013 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos 
FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm.  
 
Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com 
Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 6483. 
 
Presentationen går även att följa via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com 

http://www.financialhearings.com/
http://www.unibetgroupplc.com/
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SAMMANFATTANDE TABELL KV 1 OCH FÖREGÅENDE ÅR Denna tabell och innehållet i denna rapport är ej reviderade

GBP Kv 1 Helår Rullande
2013 2012 2012 12-mån3

GBPm GBPm GBPm GBPm
Spelöverskott 59.3 51.1 197.2 205.4
EBITDA1 17.1 15.3 52.5 54.3
Resultat före skatt 11.4 11.7 34.2 33.9
Resultat efter skatt 10.6 10.8 31.6 31.4
Nettokassa2 13.5 19.0 16.3
Banklån -                    6.7 13.5

GBP GBP GBP GBP
EBITDA1 per aktie 0.611 0.540 1.882 1.952

Resultat per aktie 0.378 0.381 1.132 1.129
Nettokassa2 per aktie 0.478 0.673 0.578

SEK Kv 1 Helår Rullande
2013 2012 2012 12 mån3

SEKm SEKm SEKm SEKm
Spelöverskott 592.2 542.3 2,116.3 2,166.2
EBITDA1 170.3 161.9 563.5 571.9
Resultat före skatt 114.1 124.4 367.1 356.8
Resultat efter skatt 105.4 114.2 339.1 330.3
Nettokassa2 133.5 201.9 171.9
Banklån -                    70.8 142.3

SEK SEK SEK SEK
EBITDA1 per aktie 6.096 5.727 20.198 20.567
Resultat per aktie 3.772 4.041 12.154 11.885

Nettokassa2 per aktie 4.720 7.142 6.079

Antal Antal Antal Antal
Aktiva kunder 489,923 403,788
Registrerade kunder (miljoner) 7.3 6.5 7.2

Unibet rapporterar i GBP och SEK siffror ovan vid periodens slut är endast för information och avser inte att överensstämma med IFRS.
1 EBITDA = Rörelseresultat från den löpande verksamheten före avskrivningar/amorteringar.
2 Nettokassa = Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån.
3 Rullande 12-mån utgör 12 månader fram t o m 31 mars 2013.

Valutakurs kv 1 13 genomsnitt: 1GBP = 9.982 SEK, Kv 1 12 genomsnitt: 1GBP = 10.608 SEK, helår 12 genomsnitt 1GBP = 10.734 SEK, 31 December 12 
1GBP = 10.516 SEK, 31 Mar 2013 1GBP = 9.881 SEK, 31 Mar 2012 1GBP = 10.607 SEK.

 
 
Unibet Group plc 
 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 
Den 16 januari 2013 tecknade Kambi avtal om leverans av en komplett sportspelstjänst för både webb och mobil 
till Suertia Interactiva S.A. för den spanska marknaden. 
 
Den 19 mars 2013 avtalade Unibet om förvärv av 100 procent av Social Gambling (Channel Islands) Ltd vars 
huvudsakliga tillgång är en investering i Bonza Gaming som är en av de första spelutvecklarna som lanserat spel 
med riktiga pengar på Facebook-plattformen. Förvärvet slutfördes den 10 april 2013. 
 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång  
Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång. 
 
Marknaden 
Unibet är marknadsledande inom Moneytainment i Europa med en sajt på 27 olika språk och kunder i över 100 
länder. Unibet erbjuder spel innan match på sportevenemang, live betting, poker, kasino och games via 
unibet.com, unibet.it och unibet.dk och spel innan match på sportevenemang, live betting, fransk 
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hästkapplöpning och poker på unibet.fr. På unibet.be erbjuds spel innan match på sportevenemang, live 
betting, poker och kasino och via unibet.com.au erbjuds sportspel och kapplöpning på den australiska 
marknaden. Genom varumärket Maria erbjuder Unibet bingo, lotter, poker, kasino och games på maria.com och 
kasino och poker på mariacasino.dk. Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-
modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, kambi.com. 
 
Medan Unibets viktigaste marknader finns i Europa erbjuds tjänster även internationellt, med undantag endast för 
länder som Unibet konsekvent har blockerat av legala skäl såsom USA, Turkiet och liknande marknader. 
 
Produkter 
Spel på sportevenemang 
Unibet erbjuder ett omfattande urval av odds på en mängd internationella och lokala sportevenemang dygnet 
runt, alla dagar i veckan, till kunder över hela världen utom USA, Turkiet och liknande marknader. Spelen 
placeras via Unibets sajter, eller via mobila enheter.  
 
Unibet erbjöd 17 943 livebetting evenemang under första kvartalet 2013 och direktsände 4 952 evenemang. 
 
Unibets kunder har även möjlighet att titta på ett urval av direktsända sportevenemang på sina mobila enheter. 
 
När Champions League startade igen i februari efter vinteruppehållet, möttes två av de största fotbollslagen i 
världen. Real Madrid slog Manchester United med 2-1 på Old Trafford. Denna högprofilerade match hade den 
högsta omsättningen på spel innan match av alla evenemang under kvartalet och var också det största live-
eventet under kvartalet. 
 
I början av året fortsatte också kvalmatcherna för Fotbolls-VM 2014 och Afrikanska mästerskapen som Nigeria 
vann. I de två "El Classico"-matcherna mellan Barcelona och Real Madrid, vann Real Madrid båda matcherna. 
 
Januari med en viktig månad för tennis med årets första stora turnering, Australian Open. Finalen mellan 
Djokovic och Murray var ett av de liveevent som hade den största omsättningen under kvartalet, med Djokovic 
som segrare i fyra set. Under kvartalet var det också en mängd andra live-event med hög omsättning inklusive 
ATP och WTA-turneringarna i tennis i Miami, NFL Superbowl som vanns av Baltimore Ravens och finalen i  
Handbolls-VM som vanns av Spanien. 
 
Högsäsongen för Unibets sportspel sammanfaller till allra största del med säsongen för stora sportevenemang 
som till exempel fotbollsligorna i Europa, de stora golf- och tennisturneringarna samt ishockeyligorna i Norden 
och Nordamerika. Säsongsvariationerna av dessa evenemang gör att bolagets kvartalsresultat kan fluktuera, i 
synnerhet bruttoomsättningen. Därutöver kan kvartalsresultatet också variera stort beroende på volatiliteten i 
bolagets bruttomarginal. Se även sidan 4. 
 
Kasino 
Unibets kasino består av över 200 olika spel som till exempel roulette, Black Jack, videospelautomater, 
videopoker och rekordjackpotten Mega Fortune. Under första kvartalet lanserades mer än 20 nya spel inklusive  
Wizard of Oz, Zeus och Kronos. 
 
Unibets livekasino erbjuder spelare ett äkta kasino i det egna hemmet, via en högkvalitativ direktuppkoppling till 
en studio med riktiga croupierer. Under första kvartalet lanserades ett andra livecasino så att kunderna nu har två 
olika produkter att välja mellan. 
 
Unibets mobila kasino fortsätter att växa och erbjuder nu över 50 spel från de bästa mobilleverantörerna. En del 
av spelen är exklusivt bara för Unibet. 
 
Games 
Unibet Games erbjuder slots, Keno och lotteriliknande spel. Tre exklusivt för Unibet utvecklade spel lanserades 
under kvartalet - Te$la, Jackpot 20,000 och Leprechaun goes Egypt. Alla tre har utvecklats exceptionellt bra och 
bidragit till den fortsatta tillväxten för Unibet Games. 
 
Bingo 
I februari lanserade Unibet Bingo ett nytt bingorum med en unik gemensam jackpot. När jackpotten utlöses delas 
vinstsumman mellan vinnaren och alla bingospelare som deltog i det vinnande spelet. Det nya rummet har blivit 
mycket populärt bland bingospelarna och är ett bra sätt att skapa fler vinnare i ett bingospel. Under det första 
kvartalet lanserades tre nya inbyggda sidospel i bingoklienten - Adventures in Wonderland, Wild Gambler och 
Amazon Wild. 
 
Poker 
Under det första kvartalet lanserades en ny lobby tillsammans med en ny version av Bad Beat Jackpot och 
sidospel såsom skraplotter vilka erbjuder kunder en omedelbar vinstchans. 
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Skandinavien angjordes för första gången under det sjätte året av Unibet Open med turnering i Köpenhamn i 
mars. Tävlingen blev mycket populär så extrabord fick sättas in och full kapacitet var uppnådd redan innan 
starten. 
 
Maria 
Maria.com är det kvinnliga varumärket i Unibet-familjen. Förutom webbsidan Maria.com driver affärsområdet 
också ett white label-nätverk med flera bingo och kasino-varumärken, såsom Bingo.se, Bingo.com, 
VioletCasino.com och AmorBingo.com. Medan både Bingo och Casino & Spel leder in nya kunder, är Casino & 
Games den stora inkomstkällan, och representerar cirka 70 procent av spelöverskottet. 
 
Varumärket Maria.com fortsätter att växa i den mobila kanalen. Under det första kvartalet 2013 lanserades bingo 
och flera nya kasinospel i det mobila erbjudandet. 
 
Finansiell översikt 
Delårsrapporten är upprättad enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av Europeiska 
Unionen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisning och helårsbokslut för 2012. 
 
Spelöverskott 
Spelöverskottet för sportspel består av nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster under den 
angivna tidsperioden med avdrag för Free Bets. Free Bets utgör bonuserbjudanden i samband med 
kundkampanjer.  
 
Spelöverskottet för sportspel uppgick till 26,3 (24,4) miljoner GBP för första kvartalet 2013. Spelöverskottet för 
Övriga spelprodukter uppgick till 33,0 (26,7) miljoner GBP för första kvartalet 2013.  
 
Livebetting utgjorde 69 (58) procent av bruttoomsättningen för sportspel under det första kvartalet 2013. 
Livebetting utgjorde 45 (34) procent av spelöverskottet för sportspel under det första kvartalet 2013. 
 
Se sidan 12 och 13 för mer information om spelöverskottet per marknad och produkt. 
 
Bruttomarginalen för sportspel 
Bruttomarginalen för sportboken exklusive live betting och Free Bets för första kvartalet 2013 uppgick till 11,6 
(14,2) procent.  
 
Bruttomarginalen för hela sportboken exklusive Free Bets för första kvartalet 2013 uppgick till 6,4 (9,0) procent. 
Bruttomarginalen för hela sportboken efter Free Bets för första kvartalet 2013 uppgick till 5,9 (8,2) procent.  

 
Se sidan 13 för mer information om bruttomarginalen för sportspel. 
 
Bruttomarginalen kan variera kraftigt från kvartal till kvartal beroende på de olika sportevenemangens utfall, vilka 
inte kan förutspås. Över tiden jämnas dock bruttomarginalen ut. Detta visas i grafen nedan. Staplarna redovisar 
bruttomarginalen kvartalsvis och helår. 

 
 
Kunder 
Totala antalet aktiva kunder uppgick till 489 923 (403 788) den 31 mars 2013, att jämföras med 491 958 aktiva 
kunder den 31 december 2012. En aktiv kund definieras som en kund som spelat under de senaste tre 
månaderna.  
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Antalet registrerade kunder har fortsatt att öka under kvartalet och uppgick till miljoner 7,3 (6,5 miljoner) den 31 
mars 2013. Den 31 december 2012 var över 7,2 miljoner kunder registrerade. 
 
Försäljningskostnader  
I försäljningskostnader ingår försäljningsprovisioner, partnerprogram, spelskatter och andra 
försäljningskostnader. Spelskatter utgjorde 3,7 (3,0) miljoner GBP och 4,5 (3,6) miljoner GBP kostnader för 
marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner och partnerprogram. 
 
Bruttoresultat 
Bruttoresultatet första kvartalet 2013 uppgick till 51,1 (44,6) miljoner GBP.   
 
Rörelsekostnader (Marknadsföring och Administrativa kostnader) 
Rörelsekostnaderna består av alla indirekta kostnader för att driva verksamheten och utgörs av fasta och rörliga 
kostnader som till exempel marknadsföring, löner och andra administrativa kostnader. Under första kvartalet 
2013 uppgick de underliggande rörelsekostnaderna till 38,0 (30,9) miljoner GBP. Av rörelsekostnaderna under 
första kvartalet utgjorde 15,2 (11,6) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 10,9 (8,3) miljoner GBP 
utgjorde löner.  
 
Av rörelsekostnaderna under det första kvartalet 2013 var 4,3 (3,8) miljoner GBP hänförliga till Kambi Sports 
Solutions och av dessa var 1,8 (1,1) miljoner GBP specifikt hänförliga till B2B-verksamheten. 
Kambis investeringar under första kvartalet uppgick till 1,4 (1,6) miljoner av vilka 0,9 (1,1) miljoner GBP var 
hänförliga till B2B-verksamheten. 
 
Valutakurser 
Följande valutakurser har använts per den 31 mars 2013 vid omräkning av koncernens tillgångar i SEK, NOK, 
EUR och DKK till GBP: 

 
 
EBITDA och Rörelseresultatet 
Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,1 (15,3) miljoner GBP för första 
kvartalet 2013. Rörelseresultatet uppgick till 12,5 (11,6) miljoner GBP för första kvartalet 2013.  
 
Kostnader för utveckling och anskaffning av immateriella tillgångar  
Under första kvartalet 2013 har 3,9 (3,9) miljoner GBP aktiverats. De viktigaste drivkrafterna av aktiverade 
utvecklingskostnader är anpassningen till lokala licenskrav och utvecklingen av Kambi-verksamheten under 
perioden. 
 
Finansiella kostnader 
De finansiella kostnaderna under första kvartalet 2013 uppgick till 1,0 (0,0) miljoner GBP. Av detta var 0,9 
miljoner GBP relaterat till valutakursomräkning på banklånet. Lånet återbetalades i sin helhet under första 
kvartalet 2013. 
 
Resultat före skatt 
Resultatet före skatt för första kvartalet 2013 uppgick till 11,4 (11,7) miljoner GBP.  
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Resultat efter skatt 
Resultatet efter skatt för första kvartalet 2013 uppgick till 10,6 (10,8) miljoner GBP.   
 
Finansiell ställning och kassaflöde 
Likvida medel var vid utgången av kvartalet 48,5 (48,2) miljoner GBP och vid ingången av första kvartalet 2013 
49,9 (41,8) miljoner GBP.   
 
Nettokassautflödet under första kvartalet 2013 uppgick till 2,7 (inflöde 6,3) miljoner GBP Unibet har en rullande 
kreditfacilitet på maximalt 30 miljoner EUR till december 2013 med en ledande internationell bank. Vid utgången 
av det första kvartalet 2013 uppgick utestående skuld till noll (6,7) miljoner GBP efter återbetalning om 14,5 (3,3) 
miljoner GBP under kvartalet. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital under första kvartalet 2013 uppgick 
till 17,1 (15,3) miljoner GBP. Se grafen nedan för rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital per kvartal. 

 
 
Generella risker 
Unibet arbetar med strategiska, operativa och finansiella risker från ett koncernperspektiv. De generella risker 
som påverkar koncernen är marknadsrisk, valutarisk, kreditrisk och legala risker. Ytterligare information om 
Unibets riskhantering och juridiska förutsättningar återfinns på sidorna 26-29 respektive 44-45 i Årsredovisningen 
för 2012 som finns tillgänglig på www.unibetgroupplc.com. 
 
Anställda 
Unibet hade 847 (642) personer motsvarande 811 (606) heltidsanställda den 31 mars 2013 jämfört med 781 
(motsvarande 752 heltidsanställda) personer den 31 december 2012. Av dessa är 289 (169) personer 
motsvarande 269 (150) heltidsanställda hänförliga till B2B Sportsbook Kambi Sports Solutions. 
 
Tilldelning av optioner 
I lösenperioden för optioner i Unibets optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 15 mars 
2013 har 13 315 optioner utnyttjats genom tilldelning av svenska depåbevis från Unibets aktieåterköpsprogram 
från 2007 och 2011. Unibet har i samband med denna optionslösen tillförts 169 366,80 GBP vilket förts till eget 
kapital. 
 
Efter denna optionslösen innehas 330 152 svenska depåbevis av Unibet inom ramen för aktieåterköps-
programmen från 2007 och 2011. Antalet utestående aktier i Unibet Group plc uppgår till 28 276 266, envar med 
ett nominellt värde om 0,005 GBP. 
 
Kommande rapportdagar 
Rapport för andra kvartalet 2013  den 7 augusti 2013  
Rapport för tredje kvartalet 2013  den 5 november 2013  
Helåret 2013 den 11 februari 2014  

http://www.unibetgroupplc.com/
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över koncernens 
verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
koncernen står inför. 
 
  
Malta den 2 maj 2013 
  
Henrik Tjärnström  
CEO 
 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Inga Lundberg, Investor Relations +44 788 799 6116 
Henrik Tjärnström, CEO  +44 7515 975 629  
 
Denna rapport har ej varit föremål för revision. 
 
Unibet Group plc    
Registreringsnummer C 39017 
 
Om Unibet 
Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största 
noterade speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, 
www.unibet.dk,  www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk 
Unibet har 7,3 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet erbjuder också sportbokstjänster enligt business-to-business-
modellen (B2B) genom Kambi Sports Solutions, www.kambi.com 
 
Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, ESSA, European Sports Security Association och 
granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande. 
 
Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com 

http://www.unibet.com/
http://www.unibet.dk/
http://www.unibet.fr/
http://www.unibet.it/
http://www.unibet.be/
http://www.unibet.com.au/
http://www.maria.com/
http://www.mariacasino.dk/
http://www.kambi.com/
http://www.unibetgroupplc.com/
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