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Om ahaWORLD AB (publ)
ahaWORLD är ett onlinespelbolag med en verksamhet fokuserad på onlinecasino och onlinebingo. Idag är ahaWORLD
huvudsakligen verksamt i Norden. ahaWORLD AB är moderbolaget, noterat på Aktietorget sedan sommaren 2014. Bolaget
grundades i slutet av 2007 och verksamheten bedrivs från Malta där den också är licensierad. I verksamheten ingår varumärkena
ahaCasino.com, MoboCasino.com, SwedenCasino.com och den egenutvecklade flaggskepps-produkten ahaBingo.com. Det är
vår ambition att ge våra kunder positiva ”aha” upplevelser.
Historik
AhaWORLD grundades 2007 i Uppsala med visionen att bygga onlinespelsajter. Under 2013 fattade styrelsen ett beslut om att
notera bolaget på Aktietorget.
Affärsidé
ahaWORLDs affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internetbaserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en
lönsamhetspotential och därmed skapa ett långsiktigt aktieägarvärde. Koncernen ska nyttja såväl egenutvecklad- som
tredjepartsteknik för att alltid kunna erbjuda ett kommersiellt relevant produktutbud inom nätspel, med attraktionskraft på flera
marknader.
Vision
ahaWORLDs vision är att med sina dotterbolag och andra investeringar vara en aktör i snabbväxande spelbolag, med en
organisation som genomsyras av innovation, nytänkande och värdeskapande.
Mål
ahaWORLD mål är att skapa långsiktig tillväxt och lönsamhet för att ge aktieägarna bästa möjliga avkastning på lång sikt.

Varumärken
ahaWORLD är verksamt med ett antal varumärken på både den egenutvecklade plattformen, och på tredjepartsplattform.
ahaWORLD erbjuder ett brett spelutbud som slutkonsumenten kan nå både via webbversion och mobilversion.
Licenser
ahaWORLD innehar genom dotterbolag spellicenser utfärdade av spelmyndigheterna på Malta och Curacao.
Position på marknaden
ahaWORLD är etablerat med sina tjänster i Norden och främst i Sverige där Bolaget kan utmana betydligt större konkurrenter.
Strategin för fortsatt tillväxt är att växa organiskt. Bolaget planerar framöver att ta marknadsandelar på nya marknader genom att
investera i lokala licenser. Ambitionen är att nå ut på en eller flera licensierade marknader med lokalt anpassade erbjudanden, och
växa där Bolaget idag inte är verksamt. Vid analys av nya marknader för lansering av Bolagets produkter kommer ahaWORLD att
utvärdera hur den specifika produkten passar för marknaden och hur Bolaget kan skilja sig från sina konkurrenter med
erbjudandets unika faktorer.
Marknadsföring
För ahaWORLD är investering i marknadsföring centralt för att bibehålla sina existerande spelare och attrahera nya kunder. Under
2016 och 2017 valde Bolaget i sin marknadsföringsstrategi att lägga fokus på att etablera och positionera dagens varumärken.
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Strategi
AhaWORLD ser intäktspotential kring varumärkena och rum för tillväxt. Bolaget lade därför under verksamhetsåret 2017 ett större
fokus på utveckling av den grundläggande plattformen. Bolagets nuvarande strategi är att utveckla B2C verksamheten med
tyngdpunkt på att attrahera nya kunder och engagera de redan aktiva. För att bibehålla nöjda kunder kommer ahaWORLD att
fortsätta utveckla sina tjänster, produkter och sträva efter att bevara kontinuerlig innovation. Genom fortsatt tillväxt kan Bolaget
stärka sin finansiella ställning, som vidare kan möjliggöra för vidare expansion i och utanför Europa genom samarbete med
partners eller förvärv.
Strategisk plan
ahaWORLD och dess dotterbolags strategiska plan är att växa organiskt och via förvärv på spelmarknaden. Koncernen ska bygga
en stark och mångsidig organisation, men ska också utveckla starka och strategiska partnerskap.
Koncernen ska skapa aktieägarvärde genom att ständigt utveckla sina investeringar och innehav, för att säkra en stark tillväxt
över tid. Samtidigt ska kontinuerligt nya affärsmöjligheter utforskas.
Framtid
Det huvudsakliga målet för ahaWORLD är att fortsätta växa med ett starkt fotfäste på den nordiska marknaden genom att
leverera innovativa och säkra speltjänster med stark lokal förankring. Bolaget har som ambition att ta större marknadsandelar på
befintliga marknader för att sedan expandera i resten av Europa genom att investera i licenser på lokala marknader där det är
möjligt.

Verksamhetsmål
Målsättningen för ahaWORLD är att Bolaget ska fortsätta växa med ett starkt fotfäste på den nordiska marknaden. Med fler
varumärkes ges utrymme för att ge en tydligare, målgruppsnära erbjudande per varumärke men ändå spänna gemensamt över en
större del av marknadens målgrupper. Tydlighet i erbjudande och kommunikation är en förutsättning för att agera framgångsrikt
på marknader med hög konkurrens och liten differentiering mellan aktörer.
Organisation
ahaWORLD har två anställda vilka består av den verkställande direktören och ekonomichefen. Den verkställande direktören
ansvarar för den dagliga driften av ahaWORLD, frågor i förhållande till investerare och utvärderar nya affärsmöjligheter.
Ekonomichefen ansvarar för den dagliga ekonomifunktionen och rapportering till externa parter. Hela bolagsgruppen har ca 12
anställda som är uppdelade i verksamhetsområdena marknadsföring, kundtjänst och generell administration med lokalisering i
Sverige och på Malta. Utöver de anställda är verksamheten beroende av konsulttjänster från tredje part.
Legal struktur
Bolagsgruppen består av moderbolaget ahaWORLD samt de helägda dotterbolagen:
AHA Technology AB – Teknik- och produktutveckling, Sverige
AHA Ltd – Holdingbolag, Malta
AHA Bingo – Operativa bingobolaget, Malta
Victores NV – Operativa casinobolaget, Curacao

Årsstämma
Årsstämma hålls den 17 maj kl 13:30 på Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala.
Kallelsen finns på bolagets hemsida www.ahaworld.se
Framtida rapporttillfällen
Rapport avseende första kvartalet 2018 publiceras 18 maj.
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VD KOMMENTARER
2017 - ett år av förändring, förbättring och förädling

ahaWORLD fick en tuff start 2017 med stora utmaningar direkt på det nya året med teknik-problem inom
betalningslösningarna som påverkade det momentum vi hade framförallt inom casino-affären. Hela första kvartalet
drabbades vi ekonomiskt kraftigt och förlorade cirka 50% av casino-volymerna på tre månader. Trots denna start har
Bolaget vuxit sig starkt, investerat i framtiden genom kraftfulla förändringar i organisationen, teknikutveckling, nya
produkter och plattform-skiften. Det tillsammans med stark kostnadskontroll i den löpande verksamheten så levererar
ahaWORLD ett starkt förbättrat resultat under 2017 motsvarande 28% på EBITDA och 21% på EBIT. När året slutade
så hade vi förbättrat resultatet före skatt med 17%.

Nya kunder har fortsatt att strömma in, närmare bestämt över 31,000 nya kunder under 2017. Det är i och för sig en
minskning mot 2016 men under 2017 så rekryterades nya kunder smartare och framförallt billigare. Vi minskade
marknadsföringskostnaderna med 79% mot 2016 men kundtillströmningen minskade bara med 37 %, vilket är ett gott
betyg till den nya organisationen samt till den styrka våra varumärken besitter. För att vända trenden på
kundtillströmningen ska vi använda oss av smartare och mer kostnadseffektiv marknadsföring och det kan vi nu göra
med hjälp av den organisation som vi har.
2017 har vi fortsatt med lanseringar, förbättringar och tittat ut i världen efter förvärv. Vi hade långt gångna dialoger
om ett förvärv i Sydamerika som vi senare valde att avbryta efter resultatet av vår due diligence och utvecklingen i den
operationella delen av det tilltänkta förvärvsobjektet. Men att växa via förvärv är och har alltid varit en viktig strategi
för ahaWORLD. Så även i framtiden.
Under Q1 2017 genomfördes en företrädesemission som till vår glädje blev övertecknad. Den emissionen har
förvaltats väl i investeringar i teknik, organisation och produktutveckling. Under året har aha-gruppen lanserat och
förstärkt casinospelen på ahaBingo med titlar från Yggdrasil och samtidigt med det fått en egen casinolicens på Malta
och på den egna teknikplattformen som vi har sedan 10 år tillbaka.
Under våren startade vi upp ett utvecklingsteam i Serbien som har fokus på vår egna plattform. Det har medfört att vi
under 2017 lanserat ca 15 olika projekt vilket är mer än vad ahaWORLD har klarat av att genomföra under 10 år med
egen personal. Vår teknikplattform är idag bättre förberedd än någonsin för marknadstillväxt och andra affärer.
Framför allt är den förberedd för om-regleringar av olika slag.
Våra casino-varumärken började vi flytta till den nya teknikplattform vi skrev avtal med i juli 2017. ahaCasino.com
lanserade i september, MoboCasino.com i november och SwedenCasino.com i årsskiftet. Att bygga 3 nya casinon på
mindre än en sex månader och på en helt ny plattform är oerhört bra. Världsklass. Alla dessa lanseringar och
förbättringar ska resultera i ännu bättre förutsättningar för att skapa en god tillväxt i bolaget för kommande år.
Under december 2017 informerade jag om min uppsägning som VD i ahaWORLD AB. Jag har tillsammans med
organisationen genomfört kraftfulla förändringar och förberett företaget för nästa steg. Löpande under året har
resultatet kraftfullt förbättrats trots stora investeringar och satsningar på en växande organisation.
Krister Bergström, avgående VD ahaWORLD AB
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VD KOMMENTARER – TILLTRÄDANDE
En framtid präglad av innovation och tillväxt
Bolaget har under april 2018 bjudit in till nyemission vilken garanterats till 70%. Syftet är att bidra till bolagets
uthållighet samt att slutföra optimering av såväl desktop sajter som mobila sajter för att ge ett mer
konkurrenskraftigt erbjudande.
Vi har genomfört ett förtydligande av våra varumärken med hänsyn till vilken position och målgrupp respektive
varumärke syftar till. Jag ser en stor potential att med fler varumärken kunna ha en tydligare och smalare
kommunikation och erbjudande per varumärke. Det syftar till att kunna etablera sig starkare per kundsegment men
sammantaget kunna täcka en stor del av den totala marknadens behov.
Fokus är spelupplevelse och lönsam tillväxt. Vidare avser bolaget ansöka om licens på den svenska marknaden
under 2018.
Vår ambition är att växa med egna medel och har därför en ambitiös plan för att nå positivt kassaflöde i första hand.
Erik Ahlberg, VD ahaWORLD AB

Våra varumärken
ahaBingo
Med snart 10 år i spelet är ahaBingo en stark aktör på den svenska online bingo-marknaden. Lojalitet gentemot varumärket och
vår bingo-produkt visar sig varaktig och kärnan i vår kundbas har varit med oss i åratal. AhaBingo har en unik /setup/ med
välkända och folkkära utropare. Vi har också en stor och viktig social del med en öppen chatt och personliga gästböcker för alla
spelare. Här finns rum för både kändis-glamour och lättsamt kul tillsammans!
2017 var ett händelserikt år och ahaBingo har förändrat, förbättrat och utvecklat en del. Detta var året då vi mer aktivt och
entusiastiskt började marknadsföra casinot som finns i bingot. Detta främst genom återkommande spelturneringar och
freespins-kampanjer. Vi lyfte in de svenska spelleverantörerna ELK och Yggdrasil och deras populära spel har varit en framgång
och väldigt omtyckta hos våra bingospelare. På bingosidan lanserades 90-bollars bingo och det stora arbetet att utveckla ett
bonussystem gav frukt i december och har betytt mycket för både lönsamhet och möjlighet till variation av erbjudanden till
bingospelarna. Vi satte också en tydlig taktik för att använda Facebook som en stöttande social kanal som vi håller tätt intill det
som sker på ahaBingo. Vi engagerar så våra spelare och låter de veta att vi finns där de finns, även utanför spelet.
Bland våra satsningar för året ligger att förnya ahaBingo mobilen. Mobilanvändningen ökar och är den delen av bingospelandet
som växer snabbast.
Vi ser optimistiskt på 2018 och i maj fyller ahaBingo 10 år. Med året vi har bakom och det vi ser framför oss så finns det mycket
att fira!
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ahaCasino
Bingospelarnas egen Casino site med spel anpassade för ett lustfyllt och socialt spelande. Vi vet att Bingospelare också gärna
spelar casino och det är syftet med varumärket ahaCasino. Den riktar sig till spelare som vill spela till en modest budget och
gärna engagerar sig i sociala medier. Bingo har en lojal grupp av spelare som gärna följer med oss under lång tid. Vi har skapat
ett varumärke för alla dom som annars kanske går till andra casinon och riskerar en sämre spelupplevelse där operatörerna är
helt fokuserade på storspelare och inte ser de flertalet som vill ha en lustfylld upplevelse i casino såsom i bingo.
Vi kommer fortsätta utvecklingen av casinosajterna och med råd från våra kunder successivt anpassa erbjudandet till en optimal
upplevelse. Ett naturligt fokus är mobilsajten för ahaCasino.

MoboCasino
Varumärket som riktar sig till den vane casinospelaren med lite högre insatser och ett större inslag av bordsspel och ”Live
Casino”. Under H1 2018 kommer ny design både för desktop och mobil med fokus på snabba och enkla metoder för uttag och
insättningar.
I en tid när spel i mobilen är en självklarhet och alltmer ett förstaval för både spelare och operatör krävs mer än skojig design och
god vilja, även om det är mycket viktiga delar i sammanhanget. Så med ett fortsatt fokus på enkelhet och en rättfram design så
flyttades också MoboCasino in på en ny teknisk plattform i november 2017. Den nya plattformen är i ständig utveckling och
kommer tillföra en nivå av innovation som MoboCasino och alla våra varumärken har nytta och glädje av för att ligga i topp.

SwedenCasino
SwedenCasino förvärvades 2015. Varumärket är etablerat på flera affiliatesidor och har fokuserat på den svenska marknaden och
haft svenska som enda språkval. 2017 tog vi sent i november beslutet att se över design, koncept och marknadsfokus.
Resultatet av den kreativa processen ser vi idag. Vi har tagit namnet SwedenCasino och konceptualiserat casinot genom att ta
svenskheten i namnet hela vägen. Numer har vi ett casino som går i blått och gult, som betonar det typiskt svenska, alltid med
glimten i ögat, humor och fantasi. Och just där hittar vi en ton och ett uttryck som tilltalar många.
Vi säger att Sverige är så mycket mer än kända atleter, fika och “dancing queens”. Vi menar att Sverige också förknippas med
fridfullhet, kvalitet och välstånd. De egenskaperna kapslar vi in på SwedenCasino och kryddar med allsköns myter om ärtsoppa på
torsdagar, varför vi har lill-lördag på onsdagar och äter tacos på fredagar.
SwedenCasino var det tredje varumärket att flytta in på den nya plattformen och med det öppnades också möjligheten att addera
fler språk. Initialt kommunicerar vi även på engelska. Det har visat vara ett bra drag och vi har under den korta tiden som
SwedenCasino varit igång i ny skepnad hittat rätt både på den finska marknaden men även ute i resten av Europa.
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AHA World AB
Org.nr. 556724-8694
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Styrelsen och verkställande direktören för Aha World AB
(publ), org nr 556724-8694, avger härmed årsredovisning och
koncernredovisning för år 2017. Årsredovisningen är
upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i koncernen, och
grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet
består av att leverera den bästa spelunderhållningen på nätet
med en unik paketering, aha-upplevelsen. Koncernen äger
flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på
internet. Operatörerna verkar inom casino och bingo och
består av starka varumärken med unika koncept.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
● Ny casinoplattform har lanserats för alla
varumärken.
●

Casinolicens på den egna bingoplattformen erhölls
på Malta.

●

Emission genomfördes i Q2

●

Michael Bryne rekryterad som CFO.

●

Krister Bergström meddelade sin avgång som VD.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
● Erik Ahlberg rekryterad som ny VD.
●

Företrädesemission föreslås genomföras i maj

●

SwedenCasino.com lanserad med nytt utseende
på ny plattform.

●

Efter årets utgång har bolaget upptagit lån från
bolag närstående till två av styrelsens ledamöter
om totalt ca 5 000 TSEK, till marknadsmässiga
villkor

●

Helåret 2017
Koncernens spelöverskott uppgick till 14 487 Ksek
(17 781 Ksek). EBITDA uppgick till – 5 842 Ksek (- 8
084 Ksek). EBIT uppgick till -8 573 Ksek (- 10 830
Ksek). Resultatet efter skatt uppgick till – 7 755
Ksek (- 9 346 Ksek).

Likviditetsrisk
Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte
är tillräckligt för att bedriva verksamheten kommande
tolvmånadersperiod. För att täcka finansieringsbehovet har
styrelsen föreslagit nyemission. Nyemissionen om ca 20,5
MSEK, före emissionskostnader, kommer att föreslås vid
bolagsstämman den 17 maj 2018. Emissionen omfattas till
ca 70 % av garantiåtaganden och teckningsförbindelser.
Styrelsen bedömning är att föreliggande nyemission är
tillräcklig för att trygga verksamheten under minst 12
månader.
Saldo på kundkonton
Saldot uppgick till totalt 361 Ksek (761 Ksek). Dessa belopp
begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd
av den maltesiska spelmyndighetens (MGA) regler.
Eget kapital
Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 9 985
Ksek (6 045 Ksek).
Aktien och ägarstrukturen
Antalet aktier i bolaget uppgick vid årets utgång till 17 578
089 st. Samtliga aktier ger innehavaren en rösträtt samt lika
rättigheter till tillgångar och vinster i ahaWorld AB. Bolagets
aktie noterades på AktieTorget med beteckningen AHA den
25 juni 2014. De största ägarna i bolaget per 31 december
2017 var Barego Holdings AB 10,57%, Avanza Pension 8,97%,
Ålandsbanken 5,81 %, Henrik Krüll 4,37% och Emred Sweden
AB 3,67%.
Framtidsutsikter
Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos.
Bolagets bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter
att växa och utvecklas starkt, både globalt och inom EU.
ahaWorld gör även bedömningen att marknaden för mobilt
spelande kommer att öka kraftigt. ahaWORLD ABs
målsättning är att växa snabbare än marknaden.
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AHA World AB
Org.nr. 556724-8694
Flerårsjämförelse*, koncernen
Belopp i Flerårsjämförelse, koncern
visas i KSEK
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017
14 487
-7 704
14 177
70,43

2016
17 781
-9 341
9 223
65,5

2015
12 959
-4 447
10 570
78,7

2013/2014*
15 729
-15 004
6 428
50

2012/2013
11 097
-888
13 941
79

Definitioner av nyckeltal, se noter
Jämförelsetalen för 2013/2014 och tidigare har inte omräknats i enlighet med BFNAR 2012:1 vilket kan innebära bristande jämförbarhet.
*2013/2014 avser 18 månader
Flerårsjämförelse*, moderbolag
Beloppen i Flerårsjämförelse visas i
KSEK
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017
0
-28 660
24 547
95,77

2016
0
-2 966
38 943
97,55

2015
0
-1 606
32 069
97,7

2013/2014*
0
-15 944
25 335
95,6

2012/2013
0
-665
30 139
97,4

Definitioner av nyckeltal, se noter
Jämförelsetalen för 2013/2014 och tidigare har inte omräknats i enlighet med BFNAR 2012:1 vilket kan innebära bristande jämförbarhet.
*2013/2014 avser 18 månader

Förändringar i eget kapital, koncern

Årets resultat
Nyemission
Resultatdisp. Enl. beslut av stämma
Teckningsoptioner
Årets omräkningsdifferens
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Övrigt

Annat eget

Innehav utan

Aktiekapital

tillskjutet

kapital inkl.

bestämmande

1 395 729

kapital
59 845 643

årets resultat
-55 196 937

inflytande
0

6 044 435

558 292

11 713 428

0

12 271 720

-725 052
-7 755 112
-63 677 101

0
0

149 392
-725 052
-7 755 112
9 985 383

Balanserat
resultat
-21 344 333

Årets
resultat
-1 907 582

-1 907 582

1 907 582

149 392

1 954 021

71 708 463

Summa eget
kapital

Förändringar i eget kapital,
moderbolag

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Teckningsoptioner
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital Överkursfond
1 395 729
59 845 643
558 292
11 713 429

149 392

1 954 021

71 708 464

-23 251 915

Summa fritt
eget kapital
35 450 799
12 271 721

-26 900 868

149 392
-26 900 868

-26 900 868

23 509 702
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AHA World AB
Org.nr. 556724-8694
Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad resultat
överkursfonden

-23 251 915
71 708 464

årets förlust

-26 900 868
21 555 681

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

21 555 681
21 555 681

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter
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AHA World AB
Org.nr. 556724-8694

RESULTATRÄKNING

Koncernen

Not

Moderbolaget

2017-01-01 2016-01-01 2017-01-01

2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31

2016-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

2

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

14 487 268

17 781 446

0

0

7 517 847

3 369 673

0

0

129 639

0

90 625

0

22 134 754

21 151 119

90 625

0

-20 330 429

-23 057 327

-2 223 226

-1 561 255

-7 647 023

-6 178 326

-2 410 969

-1 467 811

-2 730 492

-2 745 777

-33 309

0

-30 707 944

-31 981 430

-4 667 504

-3 029 066

-8 573 190

-10 830 311

-4 576 879

-3 029 066

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

3

anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av anläggningstillgångar

0

0

-25 145 309

-802 823

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10,11
4

2 294 106

1 727 464

1 069 185

928 043

Räntekostnader och liknande resultatposter

4

-1 425 003

-237 560

-7 448

-62 003

869 103

1 489 904

-24 083 572

63 217

-7 704 087

-9 340 407

-28 660 451

-2 965 849

0

0

1 759 583

1 058 266

0

0

1 759 583

1 058 266

-7 704 087

-9 340 407

-26 900 868

-1 907 583

-51 025

-4 888

0

0

-9 345 295 -26 900 868

-1 907 583

Resultat efter finansiella
poster

Bokslutsdispositioner
Mottagna koncernbidrag

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

Årets resultat
Resultat per aktie

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

5

-7 755 112
-0,44

-0,74

-7 755 112

-9 345 295
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BALANSRÄKNING
Koncernen
TILLGÅNGAR

Not

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser,
varumärken m.m.
Goodwill

6

9 180 432

3 913 881

0

0

7

148 379

0

148 379

0

8

61 575

123 029

0

0

9 390 386

4 036 910

148 379

0

120 028

117 534

0

0

120 028

117 534

0

0

111 451

124 834

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och
installationer

9

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

10

0

0

Fordringar hos koncernföretag

11

0

0 22 646 141 36 033 619

0

0 22 757 592 36 158 453

9 510 414

4 154 444 22 905 971 36 158 453

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

90 625

Aktuell skattefordran

78 318

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna

146 049

49 742

49 742

1 202 599

61 069

42 209

0

63 750

431 404

18 750

45 109

1 435 292

638 522

110 701

94 851

3 231 617

4 430 259

1 530 197

2 689 633

3 231 617

4 430 259

1 530 197

2 689 633

4 666 909

5 068 781

1 640 898

2 784 484

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

14 177 323

9 223 225 24 546 869 38 942 937
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Koncernen
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital, koncern
Aktiekapital

1 954 011

Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets

1 395 729

71 708 464 59 845 643
-63 677 092 -55 196 937

aktieägare
Summa eget kapital, koncern

9 985 383

6 044 435

9 985 383

6 044 435

Eget kapital, moderföretag
Bundet eget kapital
Aktiekapital

12

1 954 021

1 395 729

1 954 021

1 395 729

Fritt eget kapital
Överkursfond

71 708 464 59 845 643

Balanserat resultat

-23 251 915 -21 344 333

Årets resultat

-26 900 868

-1 907 582

21 555 681 36 593 728
Summa eget kapital, moderföretag

23 509 702 37 989 457

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

13

1 599 460

673 468

140 270

15 240

560 480
2 032 000
4 191 940

986 405
1 518 917
3 178 790

81 166
815 731
1 037 167

173 109
765 131
953 480

14 177 323

9 223 225 24 546 869 38 942 937
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KASSAFLÖDESANALYS

Moderbolaget

Koncernen

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Not
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Betald inkomstskatt

14

-7 704 088

-9 340 407 -28 660 451

-2 965 848

1 620 135

945 568 25 178 618

0

16 706

-15 079

0

0

-6 067 247

-8 409 918

-3 481 833

-2 965 848

-258 432 -11 760 297

-8 812 482

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar

-864 501

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

1 013 150

Kassaflöde från den löpande

anläggningstillgångar
Förvärv av inventarier, verktyg och
installationer

83 687

228 982

-5 918 598

-7 809 561 -11 676 610 -11 549 348

6

-7 699 535

-3 383 620

-181 688

0

9

-38 497

-146 562

0

0

-7 738 032

-3 530 182

-181 688

0

12 421 112

8 552 340 12 421 112

verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av övriga immateriella

858 789

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Koncernbidrag

0

8 552 340

1 759 583

1 058 266

12 421 112

8 552 340 14 180 695

9 610 606

Förändring av likvida medel

-1 235 518

-2 787 403

-1 159 436

-1 938 742

Likvida medel vid årets början

4 430 259

6 960 268

2 689 633

4 628 376

36 876

257 394

0

0

3 231 617

4 430 259

1 530 197

2 689 633

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid årets slut

15

0

13

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i ksek om inget annat anges.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av
rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket
innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår
härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt hänförlig till
årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning, medan resterande del
tillförts koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har beräknats till 22%.
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets
nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Detta värde skrivs av koncernmässigt under en period uppgående
till 5 år.
Avskrivningstakten baseras på förvärvens långsiktiga strategiska betydelse för koncernen. Internvinster inom koncernen elimineras i
sin helhet.
Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter
balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som
därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget kapital.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på koncernkonto och
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Som intäkt redovisas intäkter från koncernens spelverksamheter. Dessutom ingår marginella intäkter från sålda tjänster.
Spelintäkterna redovisas netto efter avdrag från spelarnas vinster och bonus. Kostnader för lojalitetsprogram som ej kan användas
för spel redovisas som en marknadsföringskostnad.
Intäkterna för sålda tjänster redovisas exklusive moms och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Merparten
avser koncernintern försäljning. De externa intäkterna från sålda tjänster är endast marginella.
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Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:
-det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
-avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,
-det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller
-utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de
direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt
upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår till 4 år vilket motiveras av de
kommer att tillföra koncernen värden minst under denna tid.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och
koncernföretag.
Balanserade utvecklingsutgifter

4 år

Goodwill

5 år

Inventarier

5 år

Licenser

5 år

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall
den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas
enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en
tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har
beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för närvarande är 22%. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.
Fordringar
Fodringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och
balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats
omräknas de till terminskurs.
Ersättningar till anställda – pensioner
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda
planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare
förpliktelser.
Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa upp skattningar kommer sällan att motsvara det
verkliga resultatet. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en
indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för
försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2

Inköp och försäljning inom koncernen

Moderbolag
2017

Andel av försäljning som avser koncernföretag
Andel av inköpen som avser koncernföretag

Not 3

2016

90 625

0

0

0

Personal

Löner, ersättningar, sociala kostnader

Koncernen

och pensionskostnader

2017

2016

2017

2016

1 699 003

1 369 822

1 699 003

1 369 822

Styrelse och VD
Pensionskostnader

Moderbolag

98 977

50 431

98 977

50 431

Totalt

1 797 980

1 420 253

1 797 980

1 420 253

Övriga anställda

4 400 069

3 863 059

0

0

109 950

126 541

0

0

Totalt

4 510 019

3 989 600

0

0

Sociala kostnader

1 309 126

1 070 734

612 989

393 144

Totalt styrelse och övriga

7 617 125

6 480 587

2 410 969

1 813 397

Pensionskostnader

Könsfördelning i styrelse och
företagsledning

2017

män

kvinnor

2016

män

kvinnor

Styrelse

4

4

0

4

3

1

Övriga befattningshavare inkl. VD

1

1

0

1

1

0

Koncernen

Moderbolaget
Styrelse

4

4

0

4

3

1

Övriga befattningshavare inkl. VD

1

1

0

1

1

0

2017

män

kvinnor

2016

män

kvinnor

Sverige

5

4

1

5

5

0

Malta

6

1

5

5

1

4

Medeltal anställda per land
Dotterbolag

Moderbolaget
Sverige
Totalt koncernen

1

1

0

1

1

0

12

6

6

11

7

4
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Not 4

Finansiella poster

Ränteintäkter från koncernbolag
Kursdifferenser
Ränteintäkter övriga

Koncernen

Moderbolag

2017

2016

2017

2016

0

0

746 927

854 707

2 292 711

1 725 134

322 073

73 234

1 395

2 330

185

102

Finansiella intäkter

2 294 106

1 727 464

1 069 185

928 043

Kursdifferenser på skulder

-1 417 909

-200 362

0

-41 042

-7 094

-37 198

-7 448

-20 961

-1 425 003

-237 560

-7 448

-62 003

869 103

1 489 904

1 061 737

866 040

Räntekostnader övriga
Finansiella kostnader
Summa finansiella poster

Not 5

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Totalt

Not 6

Koncernen

Moderbolag

2017

2016

2017

2016

51 025

4 888

0

0

0

0

0

0

51 025

4 888

0

0

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och

Koncernen

liknande arbeten

2017

2016

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

21 600 249

17 453 067

0

0

7 517 847

3 383 620

0

0

958 326

763 562

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

30 076 422

21 600 249

0

0

Ingående avskrivningar

-17 686 368

-14 413 323

0

0

-615 443

-571 697

0

0

-2 594 179

-2 701 348

0

0

-20 895 990

-17 686 368

0

0

9 180 432

3 913 881

0

0

Inköp
Årets omräkningsdifferens

Årets omräkningsdifferens
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7

Licenser

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Årets omräkningsdifferens

Moderbolag

Koncernen

Moderbolag

2017

2016

2017

2016

0

0

0

0

181 688

0

181 688

0

0

0

0

0

181 688

0

181 688

0

Ingående avskrivningar

0

0

0

0

Årets omräkningsdifferens

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-33 309

0

-33 309

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-33 309

0

-33 309

0

148 379

0

148 379

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
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Not 8

Goodwill

Koncernen

Moderbolag

2017

2016

2017

2016

382 102

367 580

0

0

11 654

14 522

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

393 756

382 102

0

0

Ingående avskrivningar

-259 073

-188 357

0

0

Ingående anskaffningsvärde
Årets omräkningsdifferens

Årets omräkningsdifferens
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 9

-8 867

-7 126

0

0

-64 241

-63 590

0

0

-332 181

-259 073

0

0

61 575

123 029

0

0

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen

Moderbolag

2017

2016

2017

2016

689 044

522 478

0

0

Inköp

38 497

146 562

0

0

Årets omräkningsdifferens

20 600

20 003

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

748 141

689 044

0

0

Ingående avskrivningar

-571 509

-522 478

0

0

-17 858

-20 499

0

0

Ingående anskaffningsvärde

Årets omräkningsdifferens
Årets avskrivningar

-38 746

-28 532

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-628 113

-571 509

0

0

Utgående redovisat värde

120 028

117 535

0

0

Not 10

Andelar i koncernföretag

Företag

Säte

Org. Nr

Andel %

Antal

Bokfört värde Bokfört värde
2017

2016

Dotterbolag till AHA World AB
AHA Technology AB

Uppsala

556750-0169

100

100

100 000

100 000

AHA Ltd

Malta

C43481

99,9

100

11 450

11 450

AHA Services Ltd

Gibraltar

101783

99,9

99

0

13 384

AHA Bingo Ltd

Malta

C43482

99,9

99

Victores N.V.

Curacao

122220

99,9

99

Dotterbolag till AHA Ltd

Den 15:e februari 2018 likviderades AHA Services Ltd på Gibraltar genom frivillig likvidation.

Andelar i dotterbolag

2017

2016

Anskaffningsvärde

124 834

124 834

Likvidering

-13 384

0

111 450

124 834

Utgående anskaffningsvärde
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Not 11

Fordringar hos koncernföretag
2017

2016

Ingående bokfört värde

Moderbolag

36 033 619

27 123 123

Tillkommande lån

11 744 448

9 713 319

Årets nedskrivningar

-25 131 926

-802 823

Utgående ackumulerat bokfört värde

22 646 141

36 033 619

AHA Technology AB

16 060 692

9 768 609

6 221 689

25 240 908

AHA Ltd
AHA Bingo Ltd

238 886

0

Victores N.V.

124 874

1 024 101

22 646 141

36 033 618

Totalt
Koncernfordringar är värderade till förväntade framtida betalningar.

Not 12

Upplysningar om aktiekapital
Kvotvärde per
aktie

Antal aktier
Antal/värde vid årets ingång
Nyemission
Antal/värde vid årets utgång

12 555 778

0,11

5 022 311

0,11

17 578 089

0,11

Vid årsstämman 2017 beslutades om ett incitamentsprogram. Teckningsoptioner tecknades av ledande
befattningshavare och andra anställda. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i bolaget
till teckningskursen 3,30 kr. Aktierna kan tecknas under perioden 10 januari 2019 till 31 januari 2019.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 746 959 aktier emitteras, det motsvarar ca 4,25 % av
det totala antalet utestående aktier vid uställelsetidpunkten.

Not 13

Övriga kortfristiga skulder

Spelarkonton

Not 14

Koncernen
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2017

2016

360 746

759 968

Moderbolag

2017

2016

2 730 476

2 745 777

33 309

0

0

0

25 145 309

0

Orealiserade kursvinster-/förluster

-1 110 341

-1 800 209

0

0

Totalt

1 620 135

945 568

25 178 618

0

Avskrivningar
Nedskrivningar

2017

2016
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Not 15

Likvida medel

Koncernen
2017

Moderbolag
2016

2017

2016

Likvida medel samt pengar på väg från betalningsleverantörer

3 231 617

4 430 259

1 530 197

2 689 633

Totalt

3 231 617

4 430 259

1 530 197

2 689 633

Not 16

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
·

Erik Ahlberg rekryterad som ny VD.

·

Företrädesemission föreslås genomföras i maj

·

Swedencasino.com lanserad med nytt utseende på ny plattform.

·

Efter årets utgång har bolaget upptagit lån från bolag närstående till två av
styrelsens ledamöter om totalt ca 5 000 TSEK, till marknadsmässiga villkor
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Till bolagsstämman i AHA World AB
Org. nr 556724-8694
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för AHA World AB för år 2017. Bolagets

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift.

årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 7-21 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.



Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.



I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och

Annan information är årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information är
årsredovisningen och koncernredovisningen. Den andra
informationen återfinns på sidorna 1-6. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för den andra
informationen.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
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koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.


utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.



inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvarig för våra uttalanden.

moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierar under revisionen.



företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller



på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Upplysning av särskild betydelse
Nedanstående upplysning påverkar inte våra uttalanden ovan. Som
framgår av förvaltningsberättelsen i stycket om likviditetsrisk så är
det styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är
tillräckligt för att bedriva verksamheten kommande
tolvmånadersperiod. För att täcka finansieringsbehovet har styrelsen
föreslagit en nyemission. Nyemissionen om 20,5 Mkr, före
emissionskostnader, kommer att föreslås vid bolagsstämman den 17
maj 2018. Styrelsens bedömning är att föreliggande nyemission är
tillräcklig för att trygga verksamheten under minst 12 månader.
Emissionen omfattas till 70% av garantiåtaganden och
teckningsförbindelser.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för AHA World AB för år 2017 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Stockholm den 27 april 2018
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av

Michael Olsson
Auktoriserad revisor
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