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DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013 

 
FÖRSTA KVARTALET 2013  

 Intäkterna för första kvartalet ökade med 16,7 % till 148,8 (127,5) MSEK 

 Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (40,1) MSEK 

 Rörelsemarginalen var 27,5 (31,4) % 

 Resultat efter skatt uppgick till 32,9 (34,6) MSEK 

 Vinst per aktie uppgick till 0,83 (0,88) SEK före och efter utspädning  

 Sex licensavtal med nya kunder tecknades, tre nya kunders kasinon driftsattes  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 

 Avtal tecknades med Bonza Gaming och 888. Bonza Gaming driftsattes  

 Fem avtal tecknades med befintliga kunder för leverans av Live Casino. Totalt 
fyra kunder driftsatta vid utgången av kvartalet 

 Fortsatt stark tillväxt i Italien som var Net Entertainments näst största marknad 
i första kvartalet 

 Fem avtal tecknades med befintliga kunder för leverans av Mobile Touch™   

CITAT FRÅN VD, PER ERIKSSON 

- Net Entertainment fortsätter visa god tillväxt och lönsamhet under årets första kvartal. Bolaget 

tecknade sex nya kundavtal och antalet kontrakt inom Live Casino och mobilspel fortsätter öka. 

Samtidigt fortsätter bolaget fokusera på att investera i organisation, system och produktutveckling 

för framtida tillväxt på en marknad med stora möjligheter.  

 

SAMMANFATTNING I SIFFROR    

Jan-mar 

 2013 
Jan-mar 

2012 
Jan-dec 

2012 

Rörelsens intäkter     148 756 127 474 526 671 

Rörelsens kostnader     -107 801 -87 408 -373 614 

Rörelseresultat     40 955 40 066 153 057 

Rörelsemarginal      27,5% 31,4% 29,1% 

        

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

    69 521 43 486  195 422 

Periodens kassaflöde     36 758 10 321  7 332 

Likvida medel vid periodens slut     117 165 84 885 81 230 
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KOMMENTARER FRÅN PER ERIKSSON, VD OCH KONCERNCHEF 

Årets första kvartal visar på fortsatt god tillväxt och en stabil utveckling för bolagets produktlanseringar. Intäkterna 
ökade med 16,7 procent (22,2 procent i euro) till 148,8 MSEK (127,5) under kvartalet främst tack vare ökade 
volymer bland bolagets befintliga kunder men även setup-avgifter från nya kundavtal. I januari såg vi också viss 
positiv effekt från jackpotspelet Mega Fortune som slog nytt världsrekord med en jackpot om 17,8 MEUR. Antalet 
speltransaktioner uppgick under det första kvartalet till rekordnivån 3,9 miljarder, vilket är en ökning på cirka 30 
procent jämfört med föregående år. 

Net Entertainment fortsätter stärka sin position genom att erbjuda marknadens bästa spel och tekniska expertis. 
Jag är stolt över att Net Entertainment har tecknat sex nya kundkontrakt under kvartalet, däribland med 
speloperatören 888 och Bonza Gaming för Facebook i Storbritannien. Enligt avtalet med Bonza Gaming ska Net 
Entertainment leverera ett brett utbud av slotspel och övriga kasinospel för spel med pengar på Facebook. 
Onlinespeloperatören 888 är en av de största och mest välrenommerade aktörerna i världen och avtalet innebär 
att Net Entertainment kommer att leverera flera av bolagets online- och mobilspel via 888 globalt. 
Plattformsarbetet för den kommande integrationen pågår.  

Under kvartalet tecknade Net Entertainment fem nya avtal med befintliga kunder för Live Casino och har därmed 
16 kontrakt varav fyra idag är driftsatta. Kundintegrationerna är komplexa och har därför tagit något längre tid än 
förväntat. Inom mobilspel är efterfrågan på marknaden fortsatt stor och bolaget fortsätter skörda framgångar. Idag 
har Net Entertainment totalt tecknat 39 kontrakt inom mobilspel varav 25 är driftsatta. 

Vi fullföljer vår strategi att rusta för framtida tillväxt och fortsätter göra investeringar i kund- och produktsatsningar, 
organisationen och i system. Flera tagna initiativ, däribland Live Casino och inbrytningen i Storbritannien är ännu i 
ett mycket tidigt skede och hämmar vår lönsamhet i det korta perspektivet. Rörelsemarginalen för det första 
kvartalet uppgick till 27,5 procent (31,4), vilket låg i det högre spannet av våra förväntningar, primärt till följd av 
lägre rekryteringstakt, färre konsulter och något högre setupavgifter på grund av en kundintegration som startade 
tidigare än planerat. Avskrivningarna var även något lägre än förväntat.  

I februari ägde spelmässan ICE rum där flera av Net Entertainments spel rönte stort intresse, bland annat Live 
Casino och premiärvisningen av nya slotspelet South Park som lanseras på marknaden senare i år. 

För ett drygt år sedan gick bolaget in på den italienska marknaden, och det är med glädje jag kan konstatera att 
Italien under första kvartalet var Net Entertainments näst största marknad. Bolaget arbetar aktivt för att fortsätta 
stärka sin ställning på den brittiska marknaden, som är Europas största. Net Entertainment har flera Tier 1-kunder 
tecknade med fokus på Storbritannien – det nytillkomna 888 och sedan tidigare bland annat Paddy Power där 
några spel har lanserats och fler är på gång. Som vi tidigare nämnt är dock integrationsfasen för våra spel hos 
dessa större globala operatörer mer komplexa.  

Diskussioner pågår avseende reglering i ett flertal länder i Europa och i USA. Vi tittar på vilka möjligheter som kan 
öppna sig i USA, men underskattar inte de utmaningar som en sådan satsning skulle innebära.  Vi övervakar 
löpande potentialen på nya marknader som är i färd att regleras och bedömer noga när och på vilket sätt Net 
Entertainment tar ett aktivt steg. 

FRAMTIDSUTSIKTER 

TILLVÄXT 

Under 2012 lanserade Net Entertainment flera nya intressanta produktsatsningar och tecknade avtal med 16 nya 
operatörer. Live Casino, slotspel i Italien, nya kunder i Storbritannien och mobilspel är några av de viktigaste. 
Dessa satsningar är i en uppstartfas med successiv upprampning och förväntas kunna tillföra märkbara intäkter 
för bolaget, men först när de når sin fulla kapacitet. 

KOSTNADER OCH INVESTERINGAR 

Rörelsemarginalen låg i det högre spannet av bolagets förväntningar under första kvartalet vilket primärt var ett 
resultat av lägre rekryteringstakt, färre konsulter och något högre setupavgifter. Avskrivningarna var även något 
lägre än förväntat vilket huvudsakligen berodde på senareläggning av driftsättning av Live Casino under mitten av 
februari 2013. Under kommande kvartal kommer Net Entertainment dock fortsätta att stärka organisationen för att 
möta en växande kundstock, hög efterfrågan på bolagets produkter samt krav från reglerade marknader. Även 
avskrivningarna förväntas fortsätta öka kommande kvartal i takt med att nya produkter och plattformsfunktionalitet 
går i drift hos bolagets kunder.  
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NYA AVTAL OCH KUNDER 

Under första kvartalet tecknades avtal med sex nya kunder, däribland med 888 och Bonza Gaming. 

888 är en av de största och mest välrenommerade speloperatörerna i världen. Bolaget är licensierat av 
spelmyndigheten på Gibraltar där bolagets huvudkontor finns och är börsnoterat på London Stock Exchange. 
888s B2C intäkter uppgick till 284 MEUR år 2011 där kasino representerar cirka 52 procent. 

Bonza Gaming är ett joint venture mellan utgivaren av sociala spel Plumbee och internetpeloperatören 
Sportingbet. Enligt avtalet kommer Net Entertainment leverera ett brett utbud av slotspel och övriga kasinospel till 
Bonza Gaming som i sin tur erbjuder spel med pengar till Facebook-användare genom deras första applikation, 

Bonza Slots. 
 
ÄNNU INTE DRIFTSATTA KUNDER 

Vid utgången av kvartalet hade bolaget avtal med elva nya kunder som ännu inte driftsatts, däribland med Sky 
Betting & Gaming och 888.  

Sky Betting & Gaming fokuserar på Storbritannien och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom vadslagning och 
spel via varumärkena SkyBet, SkyPoker, SkyVegas och SkyBingo. Bolaget är licensierat på Alderney och ägs av 
BskyB Group Plc.  

INTÄKTER OCH RESULTAT  

Intäkter och rörelseresultat per kvartal framgår av diagrammet nedan. 

  

 

 

  

 Intäkterna var 148,8 (127,5) MSEK, en ökning med 16,7 %

 Rörelseresultatet var 41,0 (40,1) MSEK, en ökning med 2,2 %

 Rörelsemarginalen var 27,5 (31,4) %
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Intäkter och rörelseresultat för de senaste rullande tolv månaderna framgår av diagrammet nedan 

  

 
 
INTÄKTER – VOLYM-, PRIS- OCH VALUTAUTVECKLING 

Net Entertainments intäkter påverkas av förändringar i volym, pris (royaltynivåer och mix) och valuta. Volymen 
påverkas av såväl befintliga kunders tillväxt som driftsättning av nya kunder. Den absolut största delen av 
intäkterna utgörs av royaltyintäkter och en mindre del av setup-avgifter i samband med teckning av nya kundavtal 
samt intäkter avseende hantering av gemensamma jackpottar. Intäkterna uppgick till 148,8 (127,5) MSEK under 
första kvartalet, en ökning med 16,7 procent jämfört med motsvarande period 2012. Net Entertainments 
intäktsökning jämfört med motsvarande period föregående år drivs av en kombination av att befintliga kunder 
växer, nya spel lanseras och intäkter från nytillkomna kunder som driftsatts. Under första kvartalet påverkades 
intäkterna positivt främst av ökade volymer bland bolagets befintliga kunder men även av setup-avgifter från nya 
kundavtal. I januari hade även jackpotspelet Mega Fortune positiv effekt på intäkterna som slog nytt världsrekord 
med en jackpot om 17,8 MEUR. Tre nya kunders kasinon driftsattes under kvartalet. Under den senaste 
tolvmånadersperioden har 14 nya kunder driftsatts. Intäkterna påverkades positivt av ökade volymer jämfört med 
motsvarande period ett år tidigare. Den genomsnittliga royaltynivån har också ökat under kvartalet jämfört med 
föregående år. 

Intäkterna påverkas av den svenska valutans utveckling i relation till andra valutor. Huvuddelen av intäkterna 
faktureras i euro men också i brittiska pund och US dollar. Intäkterna redovisas i euro som sedan omräknas till 
svenska kronor för koncernens rapportering. Under första kvartalet 2013 stärktes svenska kronan mot euron med 
4,0 procent jämfört med föregående år och stärktes med 1,5 procent jämfört med föregående kvartal. I euro 
ökade totala intäkterna med 22,2 procent för första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.  

Antalet speltransaktioner uppgick under första kvartalet till 3,9 miljarder, vilket är en ökning med cirka 30 procent 
jämfört med föregående år. Ökningen av antalet speltransaktioner har framförallt skett i spelkategorin 
spelautomater (slots). Eftersom insatsen per transaktion är lägre för slotspel jämfört med övriga kasinospel följer 
inte intäkterna motsvarande utveckling som antalet speltransaktioner. 

KOSTNADER OCH RESULTAT 

Rörelseresultatet för första kvartalet ökade med 2,2 procent till 41,0 (40,1) MSEK. Rörelsekostnaderna har under 
första kvartalet ökat jämfört med föregående år som följd av expansion och förstärkning av organisationen för att 
möta ökade krav från marknaden och myndigheter liksom etableringen av Live Casino. Förstärkningen sker 
främst genom egen personal men också med externa resurser i form av konsulter och outsourcing till externa 
parter utanför Europa. En ökning av anställda, speltransaktioner, antalet marknader och kunder påverkar bland 
annat certifiering av nya spel på reglerade marknader, driftskostnader, licenskostnader och hårdvaruinköp. 
Etableringen i Kiev, Göteborg och Live Casino-studion på Malta påverkar också kostnadsbilden, liksom ökande 
avskrivningar. Avskrivningarna på utvecklingsprojekt är linjära med lika stora belopp varje månad från 
lanseringsdatum medan intäkterna ökar gradvis vilket innebär att den positiva marginaleffekten från framförallt 
stora projekt inom nya marknader som exempelvis Italien, Danmark och Storbritannien och nya produkter som 
mobila spel och Live Casino dröjer.  

 Intäkterna var 548,0 (459,9) MSEK, en ökning med 19,2 %

 Rörelseresultatet var 153,9 (143,5) MSEK, en ökning med 7,3 %

 Rörelsemarginalen var 28,1 (31,2) %
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Rörelsemarginalen uppgick till 27,5 procent under första kvartalet jämfört med 31,4 procent föregående år.  

Finansnettot, som uppgick till -4,4 (-1,4) MSEK för första kvartalet, består främst av valutakurseffekter på likvida 
medel, finansiella fordringar och finansiella skulder som främst utgörs av koncerninterna mellanhavanden samt 
avkastningen på likvida medel. Volatiliteten för den svenska valutan har periodvis lett till effekter på 
koncerninterna mellanhavanden vilket är poster som i redovisningen ingår i finansnettot.  

Koncernens effektiva skattesats uppgick under första kvartalet till 10,0 (10,4) procent. Den effektiva skattesatsen 
påverkas främst av i vilka länder där koncernen bedriver verksamhet som resultatet genereras vilket kan variera 
mellan rapporterade perioder.    

INVESTERINGAR  

Koncernens utgifter för utvecklingsprojekt som aktiverats som immateriella tillgångar uppgick till 23,4 (26,4) 
MSEK under första kvartalet. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 7,4 (6,7) MSEK för första 
kvartalet. 

Investeringar i immateriella tillgångar avser nyutveckling av spel, tekniska anpassningar i plattformen såsom ny 
funktionalitet, högre kapacitet samt anpassningar som avser krav på reglerade marknader. Bland större 
utvecklingsprojekt i första kvartalet märktes exempelvis projekten Live Casino och etableringen i Storbritannien 
samt anpassning av spel för den mobila marknaden och diverse plattformsprojekt.  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar utgörs främst av servrar och annan datorutrustning. 
Investeringstakten drivs dels av den ökade spelvolymen, dels av de ökade kraven som ställs på driftsäkerhet.  
 

LIKVIDA MEDEL, FINANSIERING OCH FINANSIELL STÄLLNING 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 69,5 (43,5) MSEK. Ett 
förbättrat kassaflöde från rörelsekapitalet var den största bidragande faktorn till ökningen jämfört med föregående 
år. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under första kvartalet till -30,9 (-33,2) MSEK. 
Vidareutveckling av plattformen, Live Casino Blackjack och vidare etableringsaktiviteter avseende Storbritannien 
var några av projekten som bidrog till investeringsverksamheten. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -1,9 (-) för första kvartalet. 

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars till 117,2 (84,9) MSEK. Koncernens tillgängliga krediter 
uppgick till 40 MSEK varav inget var utnyttjade per den 31 mars.  

MARKNADEN 

Marknaden för spel på Internet har visat god tillväxt under de senaste åren. Det globala bruttospelöverskottet för 
spel via internet, innefattande samtliga spelformer, uppskattas under 2012 uppgå till 26,2 miljarder EUR, en 
ökning med 6,7 procent jämfört med år 2011. Europa är den i särklass största spelmarknaden och förväntas de 
närmsta åren svara för nära hälften av det globala spelöverskottet.

1
 

Av- och omregleringar av nationell spellagstiftning sker i ett stort antal europeiska länder. Net Entertainment följer 
noggrant utvecklingen av samtliga marknader som är föremål för reglering. Nedan följer ett urval av dessa. 

I juli 2011 reglerades den italienska spelmarknaden online. Lagstiftning gällande kasinospel via internet till 
slutkunder var initialt begränsat till endast bordsspel. I december 2012 godkände dock den italienska 
myndigheten även spelautomater (slots). 

                                                           
 

 

1
 
H2 Gambling Capital, december 2012
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I januari 2012 reglerades den danska marknaden för internetspel. Regelverket innefattar spelformerna 
vadslagning på sport, kasino och poker. Kasinospelen inkluderar blackjack, roulett, spelautomater (slots), 
baccarat och punto banco.    

Även Spanien har introducerat en federal spellagstiftning. De första licenserna delades ut i juni 2012. Samtidigt 
kan de autonoma regionerna anta en egen spellagstiftning för internetspel. Spelautomater (slots) kommer 
troligtvis att tillåtas över tid.  

Storbritannien har under 2012 kommunicerat att de har för avsikt att ändra spellagstiftningen från att vara baserad 
på varifrån spelen distribueras till där spel konsumeras. Detta innebär att de operatörer som i dag kan erbjuda 
spel till brittiska spelare från utländska jurisdiktioner, kommer att behöva brittisk spellicens och skatta för spel i 
Storbritannien. Förändringen förväntas införas senast december 2014. 

I Tyskland har delstaten Schleswig-Holstein (SH) antagit en av EU-kommissionen godkänd spellagstiftning 
gällande vadslagning och kasinospel. Efter en tid av spelpolitisk motsättning mellan SH och de andra 15 
förbundsstaterna, har efter valet 2012 den nya politiska ledningen i SH valt att försöka återkalla den nyligen 
införda spelregleringen och anknyta till den mer restriktiva federala lagstiftningen. Situationen har skapat en 
osäkerhet gällande det framtida juridiska läget för spel i Tyskland. 

I Sverige har regeringen meddelat att de förbereder förändringar efter kritik från riksrevisionen att regeringens 
spelpolitik inte skyddar konsumenterna tillräckligt mot spelberoende. Målet är ett lagförslag innan mandatperioden 
är slut. Det är i dag okänt om detta kommer innebära en mer liberal eller restriktiv lagstiftning.  

Holland förväntas införa en ny liberal spellagstiftning under 2013, men processen har försenats något på grund av 
regeringsombildning under 2012.  

Grekland är nu återigen spelmonopol, efter att licenser återkallats, och RNG-baserade spel distribuerade via 
internet numera är förbjudna. 

Belgien har i dag en spellagstiftning som begränsar antalet internetaktörer till de som redan har en landbaserad 
licens för samma produkter. Via samarbetsavtal med landbaserade aktörer erbjuder nu ett antal 
internetoperatörer spel på internet.   

I USA pågår i dag på delstatsnivå politiska initiativ för att introducera ny reglering av spel på internet. Delstatlig 
aktivitet under 2012 har troligen påverkas av att Department Of Justice har ändrat sin ståndpunkt gällande 
tolkning av the Wire Act of 1961, som tidigare förbjöd samtliga spelformer på internet, att nu endast förbjuda 
spelformen vadslagning på sport vilket skulle kunna öppna upp för andra typer av spel som t.ex. kasino och 
poker. US Virgin Islands, Nevada och Delaware har redan reglerat internetspel i någon form. New Jersey har 
sedan i februari ett godkänt lagförslag som kommer gälla inom ett år. Illinois och Kalifornien försöker introducera 
nya spellagar.   

Net Entertainment bedömer förutsättningarna för fortsatt expansion som goda. Huvudskälet är att bolaget även 
fortsättningsvis kan ta nya marknadsandelar genom att leverera förstklassiga produkter i kombination med fortsatt 
kundnärhet. Bra produkter och effektiv produktutveckling säkerställer förutsättningarna för att kunna ta nya 
affärer. Genom att vidga produktutbudet kan Net Entertainment nå nya marknader och bredda sitt kundunderlag.  

Merparten av Net Entertainments kunder finns i Europa, som är den största geografiska marknaden för spel via 
internet. Bolaget kommer att fortsätta fokusera på den europeiska marknaden, men samtidigt bevaka nya 
potentiella marknader, främst Nordamerika men också Asien. Net Entertainment följer noga utvecklingen på 
marknader som är i färd med att regleras och har för avsikt att lansera produkter på dessa marknader om de rätta 
förutsättningarna finns.  

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

Inga väsentliga händelser att rapportera har inträffat efter periodens utgång. 

OM NET ENTERTAINMENT 

Net Entertainment är en världsledande leverantör av digitalt distribuerade spelsystem som används av flera av 
världens mest framgångsrika speloperatörer. Net Entertainment Casino™ är ett komplett spelsystem som 
omfattar en fullständig uppsättning högkvalitativa spel och ett kraftfullt administrationsverktyg. Spelen skapar den 
ultimata spelupplevelsen för spelaren medan administrationsverktyget gör att Net Entertainments kunder, 
operatörerna, kan optimera sin verksamhet och lönsamhet. Operatörerna erhåller en anpassad systemlösning 
som integreras snabbt och enkelt, vilket säkerställer en kostnadseffektiv drift och minimerar tiden mellan 
installation och driftsättning. Intäkterna består av royalty som bestäms av de intäkter företagets produkter 
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genererar och setup-avgifter vid nyteckning av avtal. Net Entertainment är ett renodlat drift- och utvecklingsbolag 
och bedriver således ingen egen spelverksamhet. Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas 
med nytänkande, service och kvalitet.  

Koncernens moderbolag är beläget i Stockholm där viss utveckling och infrastruktursamordning sker medan 
produktledning, försäljning, driftverksamhet, kundsupport och marknadsföring drivs från Malta. Dessutom har 
bolaget kontor på Gibraltar och en driftverksamhet på Alderney. Utveckling bedrivs även från bolagets kontor i 
Göteborg och Kiev samt även i Indien via en samarbetspartner.  

Moderbolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (NET-B.ST). 

Net Entertainments affärsidé är att utveckla spjutspetslösningar som gör det möjligt för speloperatörer att erbjuda 
den ultimata underhållningsupplevelsen. Detta skapar möjlighet för dem att växa  snabbare och med högre 
lönsamhet än konkurrenterna. Därigenom skall Net Entertainment generera uthållig vinst och tillväxt för sina 
aktieägare.  

Speloperatörerna betalar en månatlig licensavgift som beräknas som en procentuell andel av det spelöverskott 
kasinot genererar. Därför har operatören och Net Entertainment ett gemensamt intresse att öka operatörens 
spelintäkter. Genom lanseringar av nya och unika spel med högt underhållningsvärde och olika bonus- och 
lojalitetsprogram stimuleras spelarna att stanna kvar på speloperatörens webbplats. 

Marknaden för Internetbaserat spel i Europa förväntas ha fortsatt god tillväxt och Net Entertainments mål är att 
växa mer än marknaden. 

Antal anställda uppgick vid periodens slut till 317 jämfört med 243 personer för ett år sedan. Medräknat externa 
resurser såsom dedikerade personer hos kontraktsleverantörer och konsulter sysselsatte Net Entertainment 421 
(352) personer.  

PROGRAM 2012-2015 

Årsstämman den 25 april 2012 beslutade införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner inom Net Entertainment-koncernen. Vid utgången av kvartalet var totalt 114 994 
teckningsoptioner motsvarande lika många aktier utestående. Teckningskursen för aktier fastställdes till 85,83 
kronor och teckning av aktier kan ske under perioden 1 augusti till 1 oktober 2015. I det fall full teckning sker 
baserat på utestående teckningsoptioner kommer moderbolagets eget kapital att tillföras 9,9 MSEK. För vidare 
information om detta program hänvisas till 2012 års årsredovisning.  

I syfte att stimulera deltagande i programmet har styrelsen för avsikt att lämna en lojalitetsersättning som 
utbetalas en månad innan tilldelade optioner förfaller. Ersättningen kommer endast att utbetalas under 
förutsättning att deltagaren alltjämt är anställd inom koncernen vid utbetalningstidpunkten samt att vissa andra 
förutsättningar är uppfyllda. Den kontanta nettoersättningen kan maximalt uppgå till 50 procent av erlagd premie, 
motsvarande totalt 1 MSEK inklusive sociala kostnader som erläggs av bolaget. Reservering för detta åtagande 
sker löpande i räkenskaperna med beaktande av förväntad personalomsättning och ränta. 

PROGRAM 2011-2014 

Årsstämman beslutade i april 2011 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner inom Net Entertainment. Vid utgången av kvartalet var totalt 353 100 teckningsoptioner 
motsvarande lika många aktier utestående. Teckningskursen för aktier fastställdes till 70,20 kronor och teckning 
av aktier kan ske under perioden 1 augusti till 1 oktober 2014. I det fall full teckning sker baserat på dessa 
teckningsoptioner kommer moderbolagets eget kapital att tillföras 24,8 MSEK. För vidare information om detta 
program hänvisas till 2011 års årsredovisning. Liksom för program 2012-2015 har deltagare som alltjämt är 
anställda inom koncernen vid programmets slut möjlighet att erhålla en lojalitetsersättning enligt samma villkor 
som program 2012-2015. Maximal kostnad för lojalitetsersättning kopplat till program 2011-2014 uppgår till 0,8 
MSEK.  

 

AFFÄRSIDÉ OCH MÅL 

PERSONAL OCH ORGANISATION 

INCITAMENTSPROGRAM 
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Moderbolagets intäkter för första kvartalet uppgick till 94,9 (90,3) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (8,3) 
MSEK för första kvartalet. Rörelsemarginalen för första kvartalet var 2,5 (9,2) procent. I finansiella poster ingår 
valutakurseffekter på koncerninterna mellanhavanden. Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 (5,0) MSEK för första 
kvartalet.  

Intäkterna i moderbolaget utgörs av tjänster som tillhandahålls dotterbolag. Ingen aktivering av utvecklingsutgifter 
sker i moderbolaget, då projekten beställs och ägs av dotterbolag på Malta. Viss del av teknologin ägs alltjämt av 
moderbolaget och genererar koncerninterna royaltyintäkter. 

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 83,8 (38,3) MSEK i moderbolaget.  

Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,1 (3,8) MSEK för perioden januari-mars 2013.  

Net Entertainment tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den 
Europeiska Unionen. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. 
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen dock med beaktande av rekommendationer 
från Rådet för finansiell rapportering; RFR 2, Redovisning för Juridiska personer. Samma redovisnings- och 
värderingsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2012. För närmare information om principerna 
hänvisas till årsredovisningen som finns tillgänglig vid www.netent.com. 

Belopp är uttryckta i kSEK (tusental svenska kronor) om inget annat anges. MSEK är en förkortning för miljoner 
svenska kronor. Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. 

Net Entertainment är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella 
ställningen i mindre eller större omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker samt 
finansiella risker. Ledningens generella syn på de risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte 
förändrats väsentligt jämfört med den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. 
Beskrivningen nedan är en sammanfattning, för en detaljerad beskrivning av riskbilden hänvisas till Net 
Entertainments årsredovisning 2012, sidorna 35-38 samt sidan 68. 

Som särskilt branschrelaterade verksamhetsrisker noteras att då spel på de flesta nationella marknader är 
reglerat i lag är Net Entertainment, som leverantör av kasinospel, och dess kunder beroende av rättsläget för 
spelindustrin och kan påverkas starkt av politiska beslut och lagförändringar. Net Entertainment har en klass 4-
licens på Malta som möjliggör leverans av system och vissa närliggande tjänster till bolagets kunder. Bolaget har 
även en kategori 2-licens på Alderney. Det är väsentligt att dessa licenser upprätthålls och förlängs. Förlängning 
för ytterligare fem år erhölls i november 2010 vad avser Malta-licensen och Alderney licensen löper tills vidare. 

Bland övriga verksamhetsrelaterade risker märks bl.a. att koncernen är beroende av tillgång till kompetenta 
medarbetare, att större kundkontrakt bibehålls och att internt utvecklade produkter och andra immateriella 
rättigheter och avtal skyddas. Liksom alla Internetbaserade tjänster kan systemen drabbas av driftstörningar. 
Dessa kan orsakas av flera olika anledningar och kan ligga såväl inom som utanför Net Entertainments kontroll. 
Vid driftstörningar är bolagets produkt helt eller delvis otillgänglig för slutanvändaren, vilket påverkar 
speloperatörens intäkter och därmed licensintäkterna för Net Entertainment. 

Koncernens konkurrenter och generella konjunktursvängningar påverkar också Bolagets förutsättningar. I takt 
med Net Entertainments framgång har Bolaget vid olika tillfällen stämts för påstådda intrång gällande immateriella 
rättigheter. Även om Bolaget inte förlorat i något sådant påstående kan risk föreligga för negativ inverkan i 
framtiden i de fall en domstol dömer till Bolagets nackdel. Varje ärende innebär kostnader i varierande 
utsträckning för legala rådgivare. 

Koncernens resultat är exponerat mot valutakursförändringar då merparten av intäkterna är i euro och merparten 
av kostnaderna är i svenska kronor. Koncernens intäkter i euro påverkas även indirekt av slutkundens (spelarens) 
valuta som kan vara en annan än faktureringsvalutan. Resultat och eget kapital påverkas också av 

MODERBOLAGET  

REDOVISNINGSPRINCIPER 

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER 

FINANSIELLA RISKER OCH SKATTER 
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valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat respektive tillgångar och skulder räknas om till 
svenska kronor. Koncernens nettoexponering för valutafluktuationer säkras inte. 

Koncernens skattekostnad påverkas av i vilket av de länder där koncernen bedriver verksamhet som resultatet 
genereras och skattereglerna i respektive land. Omfattande bedömningar krävs för att fastställa avsättningen för 
inkomstskatter. Det finns många transaktioner och beräkningar där den slutliga skatten är osäker vid den tidpunkt 
då transaktionerna och beräkningarna genomförs. Bolaget har tillsammans med legala experter bedömt hur 
skatteregler påverkar verksamheten för att säkerställa en korrekt skattesituation. Detta gäller även indirekta 
skatter. Bolaget redovisar och betalar till skattemyndigheter de skattebelopp Bolaget och dess legala experter 
anser korrekta. Dessa belopp kan dock komma att visa sig vara otillräckliga i det fall skattemyndigheter gör en 
mer restriktiv tolkning av skatteregler än den bedömning Bolaget har gjort och bedömer är korrekt. 
 
Efter genomförd skatterevision i Net Entertainment NE AB avseende räkenskapsåren 2007-2010 har Skatteverket 
fattat beslut att påföra Net Entertainment tillkommande skatter om totalt cirka 92,1 MSEK. Skatteverket menar i 
sitt beslut att den internprissättning som koncernen använt mellan det Sverige-baserade moderbolaget Net 
Entertainment NE AB och den Malta-baserade verksamheten inte är motiverad. Skatteverket ger koncerninterna 
avtal och koncernens organisation en annan civilrättslig tolkning och ekonomisk innebörd än vad bolaget och 
dess externa experter gör. Net Entertainment bestrider bedömningen som Skatteverket gjort och följaktligen de 
beloppsmässiga konsekvenserna vad gäller inkomstjustering och skattetillägg. Net Entertainment vidhåller att 
bolaget har följt gällande lagar för taxering av bolagets verksamhet, vilket också stöds av de experter som bolaget 
anlitat i ärendet. Bolaget förbereder nu överklaga Skatteverkets beslut. Net Entertainment ser i dagsläget inte 
grund för att göra några reserveringar för eventuellt tillkommande skatter hänförliga till detta ärende. Beloppet 
92,1 MSEK har redovisats som en ansvarsförbindelse i årsredovisningen för 2012.   

VALBEREDNING  

I enlighet med de av årsstämman 2012 beslutade principerna för tillsättande av valberedning har Per Hamberg 
(utsedd av familjen Hamberg), Christoffer Lundström (Provobis Invest AB) och Martin Wattin (familjen Kling) 
utsetts att, tillsammans med styrelsens ordförande Vigo Carlund, vara ledamöter i valberedningen avseende 
årsstämman 2013.  

Valberedningen har arbetat fram ett förslag att föreläggas årsstämman 2013 för beslut vad avser ordförande vid 
stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, i förekommande fall revisor, arvode till styrelsen och 
revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny 
valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2013. Valberedningens 
förslag och andra handlingar inför årsstämma 2013 finns publicerat på bolagets webbplats www.netent.com under 
rubriken Investor\Bolagsstyrning. 

FÖRESLAGEN UTDELNING 

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om överföring till aktieägarna om 89,0 (79,1) MSEK, motsvarande 2,25 
(2,00) kronor per aktie. Styrelsen har för avsikt att föreslå att överföringen sker genom ett aktieinlösenprogram. 
Det fullständiga förslaget kommer att presenteras i god tid före stämman. 

ÅRSSTÄMMA 

Årsstämman kommer att hållas i Spårvagnshallarna i Stockholm den 25 april 2013 klockan 15.00. 

Torsdagen den 25 april klockan 9.00 presenteras rapporten av verkställande direktör Per Eriksson på bolagets 
kontor på Luntmakargatan 18 i Stockholm. Presentationen kan också följas live via webcast på Net 
Entertainments webbplats www.netent.com. 

  

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORT 

http://www.netent.com/
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Net Entertainment avser att distribuera finansiella rapporter enligt nedan. 

 
Årsstämma 2013   25 april 2013 
Delårsrapport januari-juni 2013   12 juli 2013 
Delårsrapport januari-september 2013  24 oktober 2013 
Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2013 13 februari 2014 
 
 
Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgänglig från offentliggörandet på Net 
Entertainments webbplats www.netent.com.  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens 
och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm den 24 april 2013 

 

Vigo Carlund  
Styrelsens ordförande 

Fredrik Erbing   Mikael Gottschlich                       Peter Hamberg 
 

Michael Knutsson Pontus Lindwall    Maria Redin 

Per Eriksson 
Verkställande direktör och koncernchef 

  

Frågor kan riktas till:   

Per Eriksson 
Verkställande direktör och koncernchef 
Tfn: 08-5785 4500 
per.eriksson@netent.com  

 Maria Hedengren 
CFO 
Tfn: 08-5785 4500 
maria.hedengren@netent.com 

 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 

Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig 
väsentligt från de förutsedda. Utöver faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen 
för kunder, konkurrenter, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, nationella och gränsöverskridande 
lagar och regleringar, skatteregler, effektiviteten av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk utveckling, 
valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker. 

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Net Entertainment NE AB (publ) skall offentliggöra 
i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 klockan 7.30.  

 

  

FINANSIELL INFORMATION 

JURIDISK FRISKRIVNING 

OFFENTLIGGÖRANDE 

mailto:maria.hedengren@netent.com
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Intäkter   148 497 127 150 525 518 

Övriga intäkter   259 324 1 153 

Summa rörelsens intäkter   148 756 127 474 526 671 

Personalkostnader    -49 011 -37 232 -161 225 

Avskrivningar/nedskrivningar    -22 536 -16 639   -74 257 

Övriga rörelsekostnader    -36 254 -33 537  -138 132 

Summa rörelsens kostnader     -107 801  -87 408  -373 614 

Rörelseresultat    40 955 40 066 153 057 

Finansiella poster     -4 415 -1 410 -1 794 

Resultat före skatt     36 540 38 656 151 263 

Skatt på periodens resultat    -3 666 -4 020 -18 008 

Periodens resultat     32 874 34 636  133 255 

Vinst per aktie före utspädning (kr)    0,83 0,88 3,37 

Vinst per aktie efter utspädning (kr)    0,83 0,88 3,37 

Genomsnittligt antal utestående aktier  

- före utspädning 

   
39 621 089 

 
39 553 716 

 
39 553 716 

- efter utspädning   39 553 716 39 553 716 39 553 716 

      

Rörelsemarginal     27,5% 31,4% 29,1% 

Effektiv skattesats    10,0% 10,4% 11,9% 

      

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

 

 

  
 32 874 

 
34 636 

 
133 255 

Periodens resultat    32 874 34 636 133 255 

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter 

   -5 795 -694   -4 301 

Summa övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt 

   -5 795 -694  -4 301 

Summa totalresultat för perioden    27 079 33 942 128 954 

      

  

RESULTATRÄKNINGAR OCH RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT  
I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN 

RESULTATRÄKNINGAR 
 

 

Jan-mar 
2013 

Jan-mar 
2012 

Jan-dec 
2012 

RAPPORTER ÖVER RESULTAT OCH 
TOTALRESULTAT  
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Immateriella tillgångar 168 666 146 718 167 246 

Materiella anläggningstillgångar 49 807 51 498 49 129 

Summa anläggningstillgångar  218 473 198 216 216 375 

Kundfordringar 6 071 10 673 16 818 

Övriga fordringar  32 705 19 410 59 666 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 64 733 55 874 63 698 

Medel hållna för licenstagares räkning 54 406 36 441 114 034 

Likvida medel 117 165 84 885 81 230 

Summa omsättningstillgångar 275 080 207 283 335 446 

SUMMA TILLGÅNGAR 493 553 405 499 551 821 

    

Aktiekapital  1 191 1 191 1 191 

Övrigt tillskjutet kapital 41 624 40 904 41 624 

Reserver -17 565 -8 163  -11 770 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 290 378 237 993 257 505 

Summa eget kapital 315 628 271 925 288 550 

Uppskjuten skatteskuld 8 945 3 356 9 157 

Summa långfristiga skulder 8 945 3 356 9 157 

    

Skulder till kreditinstitut 

Leverantörsskulder 

- 

29 166 

- 

30 201 

1 874 

28 650 

Aktuella skatteskulder 9 653 9 249 9 537  

Övriga skulder 87 147 52 430 172 357 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 014 38 338 41 696 

Summa kortfristiga skulder 168 980 130 218 254 114 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 493 553 405 499 551 821 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN  

TILLGÅNGAR 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 
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Jan-mar 
2013 

Jan-mar 
2012  

Jan-dec 
2012 

Rörelseresultat   40 955 40 066 153 057 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:      

  Avskrivningar/nedskrivningar   22 536 16 639 74 257 

  Övrigt   -3 241 -1 240  -1 550 

Erhållen ränta   176 - 204 

Betald ränta 

Betald skatt 

  -146 

-3 763 

-170 

-9 087 

 -552 

-17 187 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 

  56 517 46 208 208 229 

Förändring av rörelsekapital    13 004 -2 722  -12 807 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   69 521 43 486 195 422 

Aktiverade utgifter för utvecklingsprojekt   -23 447 -26 421  -90 980 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -7 442 -6 744  -20 597 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -30 889  -33 165  -111 577 

Utnyttjad checkräkningskredit 

Utbetald överföring till aktieägare 

  -1 874  

-    

- 

- 

1 874 

-79 107 

Erhållen premie avseende teckningsoptioner   - - 720 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -1 874  - -76 513 

Periodens kassaflöde   36 758  10 321 7 332 

Likvida medel vid periodens början
 

  81 230 74 234 74 234 

Kursdifferens i likvida medel   -823 330   -336 

Likvida medel vid periodens slut   117 165 84 885 81 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN 
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Ingående eget kapital 2012-01-01 1 191 40 904 -7 469 203 357 237 983 

      

Överföring till aktieägare - - - -79 107 -79 107 

Erhållen premie för teckningsoptioner - 720 - - 720 

Totalresultat för perioden jan-dec - -  -4 301  -133 255 128 954 

Utgående eget kapital 2012-12-31 1 191 41 624  -11 770 257 505 288 550 

      
 

2013 
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  

eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2013-01-01 1 191 41 624 -11 770 257 505 288 550 

Summa totalresultat för perioden jan-mar - -  -5 795  32 874 27 079 

Utgående eget kapital 2013-03-31 

 

1 191 41 624 -17 565 290 378 315 628 

      

 

Det finns inget minoritetsintresse i koncernen. Allt eget kapital är således hänförligt till moderbolagets aktieägare. 

 

 

  

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN 

2012 
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  

eget 

kapital 
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Jan-mar 

2013 
Jan-mar 

2012 
Jan-dec 

2012 

Rörelsens intäkter (kSEK)   148 756 127 474 526 671 

Rörelsens intäkter (kEUR)   17 489 14 313 60 500 

Rörelsemarginal (procent)   27,5 31,4 29,1 

Vinstmarginal (procent)   24,6 30,3 28,7 

EBITDA-marginal (procent)   42,7 44,5 43,2 

 

Avkastning på eget kapital, rullande 12 mån  (procent) 

   

48,5 

 

57,2 

 

50,6 

Soliditet (procent)   64,0 67,1 52,3 

Kassalikviditet (procent)   162,8 159,2 132,0 

Räntebärande nettoskuld (kSEK)¹   -117 165 -84 885 -79 356 

Nettoskuldsättningsgrad (gånger)   -0,4 -0,3 -0,3 

 

Genomsnittligt antal anställda 

   

311 

 

239  

 

257 

Antal anställda vid periodens slut   317 243 301 

Antal sysselsatta vid periodens slut   421 352 403 

 

Resultat per aktie före och efter utspädning 

   

0,83 

 

0,88 

 

3,37 

Eget kapital per aktie (SEK)   7,98  6,87 7,30 

 
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning   39 553 716 39 553 716 39 553 716 

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning   39 621 089 39 553 716 39 553 716 

Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning   39 553 716 39 553 716 39 553 716 

Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning   40 021 810 39 553 716 39 906 816 

¹ Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa (positiv kassa och inga räntebärande skulder) 
 

 2013 
Kv1 

2012 
Kv4 

 
 Kv3 

 
Kv2 

 
 Kv1 

2011 
Kv4 

          
Kv3 

 
Kv2 

 
Kv1 

Rörelsens intäkter (MSEK) 148,8 144,7 122,5 132,0 127,5 121,1 111,4 99,9 95,2 
Rörelsens intäkter (MEUR) 17,5 16,8 14,6 14,9 14,3 13,3 12,2 11,1 10,7 
Rörelseresultat (MSEK) 41,0 37,2 36,1 39,6 40,1 42,2 34,0 27,2 26,3 
Rörelsemarginal (procent) 27,5 25,7 29,5 30,0 31,4 34,9 30,5 27,2 27,6 
EBITDA-marginal (procent) 42,7 40,2 45,0 43,4 44,5 46,9 41,6 37,2 37,0 

           
Tillväxt i SEK jmf med fg år (procent) 16,7 19,5 9,9 32,2 33,9 21,6 21,7 12,0 8,3 
Tillväxt i EUR jmf med fg år (procent) 22,2 25,9 19,7 34,2 33,5 23,1 24,1 19,9 21,3 

           

Tillväxt i SEK jmf med fg kvartal (procent) 2,8 18,1 -7,3 3,5 5,3 8,7 11,6 4,8 -4,4 

Tillväxt i EUR jmf med fg kvartal (procent) 4,5 15,0 -2,1 3,9 7,6 9,3 9,8 3,4 -0,8 

           
Likvida medel (exkl. medel hållna för licenstagarens           
räkning)                                  

                                                      
 117,2 81,2 57,5 36,5 84,9 74,2 50,0 26,1 71,7 

Medel hållna för licenstagares räkning  54,4 114,0 87,7 24,8 36,4 87,7 25,4 57,5 26,2 
          
Soliditet (procent) 64,0 52,3 56,5 63,1 67,1 53,8 59,7 53,2 69,4 
Avkastning på eget kapital, rullande 12 mån (procent) 48,5 50,6 56,1 58,8 57,2 55,0 53,8 55,8 60,5 
Nettoskuldsättningsgrad (gånger) -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 
          
Resultat per aktie  0,83 0,79 0,78 0,93 0,88 0,93 0,78 0,64 0,58 
Eget kapital per aktie (SEK) 
Genomsnittligt antal anställda 
 

7,98 
 311 

7,30 
291 

6,36 
251 

5,78 
244 

6,87 
239 

6,02 
229 

5,23 
228 

4,39 
223 

 

5,62 
200 

    

  

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN PER KVARTAL 
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Rörelsemarginal 

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens intäkter. 

Vinstmarginal 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till rörelsens intäkter. 

EBITDA-marginal 

Rörelseresultat exklusive avskrivningar i förhållande till rörelsens intäkter.  

Avkastning på eget kapital 

Periodens resultat (rullande tolv månader) i procent av genomsnittligt eget kapital de senaste fyra kvartalen. 

Soliditet 

Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen vid periodens slut. 

Kassalikviditet 

Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.  

Räntebärande nettoskuld 

Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar och likvida medel. 

Nettoskuldsättningsgrad (gånger) 

Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar och likvida medel dividerat med eget 
kapital. 

Genomsnittligt antal anställda 

Genomsnittligt antal anställda under perioden. 

Antal anställda vid periodens slut 

Antalet anställda personer vid periodens slut. 

Antal sysselsatta vid periodens slut 

Antalet anställda och externa resurser såsom dedikerade personer hos kontraktsleverantörer och konsulter vid 
periodens slut. 

Resultat per aktie 

Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut. 

Genomsnittligt antal utestående aktier 

Antal utestående aktier under perioden i genomsnitt, justerat för fondemission och aktiesplit. 

Utestående antal aktier 

Antal utestående aktier, justerat för fondemission och aktiesplit. 

 
  

DEFINITIONER  
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RESULTATRÄKNINGAR  
 Jan-mar 

2013 
Jan-mar 

2012 
Jan-dec 

2012 

Rörelsens intäkter   94 851 90 287 371 101 

Övriga externa kostnader   -34 530 -35 819 -136 707 

Personalkostnader   -54 850 -43 172 -182 957 

Avskrivningar   -3 132 -2 990 -12 153 

Rörelseresultat   2 339 8 306  39 284  

Finansiella poster   -391 -1 363  66 937  

Bokslutsdispositioner   - - -11 696 

Resultat före skatt   1 948 6 943  94 525  

Skatt på periodens resultat   -576 -1 898 -7 533 

Periodens resultat    1 372 5 045  86 992  

 

Periodens resultat   1 372 5 045   86 992   

Övrigt totalresultat   - - - 

Summa övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt 

  - - - 

Summa totalresultat för perioden   1 372 5 045   86 992   

 

  

RESULTATRÄKNINGAR OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I 
SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET  

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH 
TOTALRESULTAT  
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Immateriella anläggningstillgångar 1 593 - 846 

Materiella anläggningstillgångar 24 771 30 952 26 528 

Andelar i koncernföretag 1 669 512 1 669 

Summa anläggningstillgångar  28 033 31 464 29 043 

Kundfordringar 38 9 9 

Fordringar hos koncernföretag 

Aktuella skattefordringar 

170 417 

1 820 

233 751 

- 

583 918 

- 

Övriga fordringar  6 526                   7 176                6 999 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 067  8 049  7 274 

Likvida medel 83 759 38 253 1 174 

Summa omsättningstillgångar 270 627 287 238  599 374  

SUMMA TILLGÅNGAR 298 660  318 702  628 417 

 

Aktiekapital  1 191 1 191 1 191 

Reservfond 38 38 38 

Överkursfond 6 735 6 015 6 735 

Balanserade vinstmedel 112 822 104 938 25 830 

Periodens resultat 1 372 5 045 86 992 

Summa eget kapital 122 158 117 227 120 786 

Obeskattade reserver 11 696 - 11 696 

    

Skulder till kreditinstitut 

Leverantörsskulder 

- 

20 996 

- 

26 382 

1 874 

24 107 

Skulder till koncernföretag 100 676 136 153 428 818 

Aktuella skatteskulder 514 1 511 1 375 

Övriga skulder 3 681 3 338 3 696 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 939 34 091 36 065 

Summa kortfristiga skulder 164 806 201 475  495 935  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 298 660  318 702  628 417 

 

 

  

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET 

TILLGÅNGAR 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31 
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Net Entertainment Casino™ är ett komplett spelsystem omfattande ett kraftfullt administrationsverktyg och en 
fullständig uppsättning högkvalitativa spel. Spelen består av fyra kategorier; bordsspel, videopoker, slotmaskiner 
samt övriga spel såsom skraplotter och Keno.  

Spelen anpassas för varje licenstagare vilket gör att de upplevs som en naturlig och enhetlig del av 
licenstagarens spelsite. Net Entertainment assisterar även med grafisk utformning av den webbplats där spelen 
presenteras. 

Distribution av spelen är möjlig genom en rad olika kanaler där webbläsare är den vanligast förekommande men 
Bolaget har även utvecklat en nedladdningsbar klient.  

Net Entertainment har utvecklat och erbjuder blackjack och roulette där flera spelare kan delta. 

Net Entertainment tillhandahåller en rad kringtjänster såsom teknisk support, drift, account management och 
systemövervakning. Detta möjliggör för licenstagarna att fokusera på sin kärnverksamhet.  

Genom omfattande analys och utvecklingsarbete säkerställs att Bolaget kontinuerligt levererar nya spännande 
spel och funktioner. Komplexiteten inom kasinospel online ökar kontinuerligt och Net Entertainment är ansedd 
som en marknadsledare inom betjänad marknad.  

Två nya spel är Muse™ och Thief™.  

 

  

 

 

 

 

 

 

NET ENTERTAINMENTS PRODUKTER 

KASINO 

MULTIPLAYERSPEL 

SERVICE 

UTVECKLING 


