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INTÄKTERNA NÅDDE HÖGSTA NIVÅN HITTILLS 

 Intäkterna för andra kvartalet ökade med  32,2 % till 132,0 (99,9) MSEK 

 Rörelseresultatet uppgick till 39,6 (27,2) MSEK 

 Rörelsemarginalen var 30,0 (27,2) % 

 Resultat efter skatt uppgick till 36,7 (25,1) MSEK 

 Vinst per aktie uppgick till 0,93 (0,64) SEK före och efter utspädning 

 Fem nya licensavtal tecknades och fyra nya kunders kasinon driftsattes 

 Intäkterna för första halvåret ökade med 33,0% till 259,5 (195,1) MSEK 

 Rörelseresultatet uppgick till 79,7 (53,5) MSEK 

 Rörelsemarginalen var 30,7 (27,4) % 

 Resultat efter skatt uppgick till 71,4 (48,0) MSEK 

 Vinst per aktie uppgick till 1,80 (1,21) SEK före och efter utspädning 

 Tio nya licensavtal tecknades och åtta nya kunders kasinon driftsattes 

Intäkterna ökade med 32 procent för andra kvartalet 2012 jämfört med andra kvartalet 2011. Ökningen kan 
huvudsakligen härledas från ökade volymer vilka primärt drivs av att befintliga kunder växer samt att bolaget 
tecknar avtal med nya kunder. Setup-avgifter bidrog också positivt till intäktsökningen i kvartalet.  

Den Italienska marknaden fortsatte att bidra positivt till bolagets intäkter under andra kvartalet. Italienska 
spelmyndigheten AAMS har meddelat att spelautomater (slots) på internet kommer att tillåtas i Italien från och 
med december 2012.  

Antalet speltransaktioner uppgick under andra kvartalet till 2,9 miljarder vilket är en minskning med cirka 3 
procent jämfört med föregående kvartal. Minskningen är ett resultat av säsongsvariationer då traditionellt 
sommarmånaderna har lägre aktivitetsnivå samt att transaktionsnivåerna avseende två spel som genererade 
exceptionellt många transaktioner i första kvartalet nu normaliserats. Samtidigt ökade den genomsnittliga insatsen 
under kvartalet vilket påverkade intäkterna positivt. Speltransaktionerna ökade med cirka 53 procent jämfört med 
samma period 2011.  

Under andra kvartalet tecknade Net Entertainment avtal med fem nya kunder. Två avtal tecknades även med 
befintliga kunder för den danska marknaden samt även ett avtal för Italien.  

Under andra kvartalet fortsatte vidareutveckling av mobilplattformen till att även vara kompatibel med Android-
enheter. Detta arbete har fortlöpt väl och två kunder har initialt driftsatts för leverens av NetEnt Touch™ via 
Android-enheter.  

Under andra kvartalet driftsattes bwin.it för leverens av Net Entertainments kasino i Italien. 

Rörelsens intäkter   132 049 99 852 259 523 195 088 427 618 

Rörelsens kostnader   -92 404 -72 692 -179 812 -141 638 -297 905 

Rörelseresultat   39 645 27 160 79 711 53 450 129 713 

Rörelsemarginal    30,0% 27,2% 30,7% 27,4% 30,3% 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten   57 179 51 798 100 670 100 731 203 251 

Periodens kassaflöde   -48 692 -45 463 -38 370 -20 839  27 642 

Likvida medel vid periodens slut   36 546 26 109 36 546 26 109 74 234 
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Net Entertainment fortsatte visa god utveckling under andra kvartalet, intäkterna ökade med 32,2 procent och 
rörelseresultatet ökade med 46,0 procent jämfört med samma period föregående år. Ökade volymer hos befintliga 
kunder låg till grund för intäktsökningen i kombination med setup-avgifter från fem nya kundavtal, försäljning av 
mobilspel och avtal med befintliga kunder på reglerade marknader.  

För att ge bolaget ytterligare förutsättningar att agera snabbt och effektivt på en dynamisk marknad har en 
omorganisation genomförts under andra kvartalet. Förändringen syftade främst till att effektivisera beslutsvägar 
genom en plattare organisatorisk hierarki och innebar att vissa chefsroller togs bort, däribland CTO. 
Omorganisationen har medfört engångskostnader om 2,5 MSEK i andra kvartalet.  

För närvarande pågår flera strategiska utvecklingsprojekt i Net Entertainment, såsom Live Casino, etablering i 
Storbritannien och etablering på reglerade marknader. Dessa projekt har ännu inte börjat generera nya intäkter till 
bolaget, eller inte nått sin fulla potential som t ex i Italien, men förväntas generera signifikant värde för Net 
Entertainment på sikt. I takt med att projekten färdigställs kommer investeringarna i vissa fall mattas av medan 
andra projekt kommer kräva fortsatt vidareutveckling för bibehållen konkurrenskraft. Samtidigt kommer Net 
Entertainment fortsätta investera då nya möjligheter öppnar sig och vi bedömer att investeringarna framgent 
kommer att utvecklas ungefär i linje med nuvarande nivåer med undantag för eventuella säsongsvariationer 
åtminstone under resten av 2012. I takt med att bolaget växer och olika myndigheter ställer krav på bolagets 
produkter och verksamhet i samband med reglering kvarstår också behovet att vidareutveckla Net Entertainments 
processer, system och organisation och vi förutser för närvarande ingen avmattning i rekryteringsbehovet i 
bolaget som helhet. Utöver detta har vi inlett rekrytering av studiopersonal avseende Live Casino där ett antal 
personer kommer påbörja sin anställning under tredje och fjärde kvartalet. 

Lanseringen av mobilspel har varit framgångsrik och vi ser en kraftig tillväxt inom detta område, dock från låga 
nivåer då det lanserades först i december 2011. Intresset är stort på marknaden och totalt har bolaget tecknat 17 
kundavtal sedan lanseringen, varav elva är driftsatta. Under kvartalet forsatte även utvecklingen av plattformen 
för mobila spel för android-enheter  som hittills har driftsatts hos två kunder.  

Även den italienska marknaden fortsätter prestera positivt och den italienska spelmyndigheten AAMS har 
meddelat att spelautomater på Internet kommer tillåtas i Italien från och med december 2012. Net Entertainment 
kommer till en början att lansera ett urval av slotspel då marknaden öppnas.  

Under andra kvartalet tecknades avtal med fem nya kunder, däribland med Boylesports, Irlands största 
oberoende bookmaker. Boylesports Online erbjuder vadslagning, kasino, spel, poker och bingo på Internet. 
Utöver detta har två avtal tecknats med befintliga kunder för leverens av Net Entertainments kasino på den 
danska marknaden samt även ett avtal på italienska marknaden. 

Samtidigt har bolaget avslutat avtal med mindre operatörer som inte uppnått den minimiomsättning som bolaget 
kräver.  

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

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.  
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Intäkter och rörelseresultat per kvartal framgår av diagrammet nedan. 

 

Intäkter och rörelseresultat för de senaste rullande tolv månaderna framgår av diagrammet nedan. 

 

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 ökade med  32,2 procent i andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2011. Net Entertainments 
intäktsökning jämfört med motsvarande period förra året är en kombination av att befintliga kunder växer och 
intäkter från nytillkomna kunder som driftsatts. Fyra nya kunders kasinon driftsattes under kvartalet. Under den 
senaste tolvmånadersperioden har åtta nya kunder driftsatts. 

Royaltyintäkterna påverkades positivt av starkt ökade volymer jämfört med motsvarande period ett år tidigare i 
kombination med flera nya avtal som genererade höga setup-avgifter. Den genomsnittliga royaltynivån var något 

 Intäkterna var 132,0 (99,9) MSEK, en ökning med 32,2%

 Rörelseresultatet var 39,6 (27,2) MSEK, en ökning med 46,0%

 Rörelsemarginalen var 30,0 (27,2) %
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 Intäkterna var 492,1 (386,3) MSEK, en ökning med 27,4%

 Rörelseresultatet var 155,9 (121,3) MSEK, en ökning med 28,5%

 Rörelsemarginalen var 31,7 (31,4) %
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lägre under andra kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period 2011. Detta beror huvudsakligen på att 
volymerna hos bolagets kunder är högre än för ett år sedan vilket leder till en något lägre genomsnittlig royalty.  
Samtidigt har bolaget avslutat avtal med mindre operatörer som inte uppnått den minimiomsättning som bolaget 
kräver.   

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 andra kvartalet 2012 stärktes svenska kronan mot euron med 
1,1 procent jämfört med föregående år och försvagades med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. I euro 
ökade totala intäkterna med 34,2 procent för andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. 
Intäktsökningen jämfört med motsvarande period föregående år kan således hänföras till ökade volymer från 
befintliga kunder och driftsättning av nya kunder för andra kvartalet.  

Antalet speltransaktioner uppgick under andra kvartalet till 2,9 miljarder, vilket är en ökning med cirka 53 procent 
jämfört med föregående år. Ökningen av antalet speltransaktioner har framförallt skett i spelkategorin 
spelautomater (slots). Eftersom insatsen per transaktion är lägre för slottar jämfört med övriga kasinospel följer 
inte intäkterna motsvarande utveckling som antalet speltransaktioner. 

Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 46,0 procent till 39,6 (27,2) MSEK. Rörelsekostnaderna har 
under andra kvartalet ökat jämfört med föregående år som följd av expansion och förstärkning av organisationen 
inom områden som försäljning, produktledning, utveckling och drift för att möta ökade krav från marknaden och 
myndigheter. Förstärkningen sker främst genom egen personal men också med externa resurser i form av 
outsourcing till externa parter inom och utanför Europa samt konsulter. Dessutom ställer omregleringen av 
spelmarknaden via internet  nya krav som måste mötas vilket påverkar kostnaderna, liksom nya produktområden 
såsom Live Casino och plattformsutveckling. För att ge bolaget ytterligare förutsättningar att agera snabbt och 
effektivt på en dynamisk marknad har en omorganisation genomförts under andra kvartalet. Förändringen syftade 
främst till att effektivisera beslutsvägar genom en plattare organisatorisk hierarki och innebar att vissa chefsroller 
togs bort, däribland CTO. Omorganisationen har medfört engångskostnader om 2,5 MSEK i andra kvartalet. 

För andra kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 30,0 procent jämfört med 27,2 procent året innan. Exklusive 
ovan nämnda engångskostnader om 2,5 MSEK uppgick rörelsemarginalen till 31,9 procent.  

Finansnettot, som uppgick till 1,4 (1,4) MSEK för andra kvartalet, består av valutakurseffekter på likvida medel, 
finansiella fordringar och finansiella skulder 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 andra kvartalet till10,4 (12,1) procent. Den effektiva skattesatsen 
påverkas av i vilket av de länder där koncernen bedriver verksamhet som resultatet genereras vilket kan variera 
mellan rapportperioder.  

Koncernens utgifter för aktivering av utvecklingsprojekt som immateriella tillgångar uppgick till 24,8 (18,6) MSEK 
under andra kvartalet. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,7 (2,1) MSEK för andra 
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 märktes t ex projekten Live Casino, etableringen i Storbritannien och Danmark samt 
vidareutveckling av mobilplattformen. Dessa projekt representerar cirka 65 procent av de totala investeringarna i 
immateriella tillgångar under andra kvartalet.  

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.  
 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till 57,2 (51,8) MSEK. Det 
underliggande kassaflödet från verksamheten före posten Förändring av rörelsekapital förbättrades med 16,8 
MSEK medan posten Förändring av rörelsekapital jämfört med föregående år minskade med 11,4 MSEK. 

RESULTAT 

INVESTERINGAR   

LIKVIDA MEDEL, FINANSIERING OCH FINANSIELL STÄLLNING 
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Minskningen beror främst på en senareläggning av överföring av jackpotmedel från och med maj 2011 som hade 
en positiv engångseffekt på kassaflödet under andra kvartalet 2011.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under andra kvartalet till -27,5 (-20,7) MSEK. 
Vidareutveckling av mobilplattformen, Live Casino, etableringen i Storbritannien och Danmark var några av de 
bidragande faktorerna till den ökade investeringsverksamheten. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -
78,4 (-76,6) MSEK vilket främst bestod av överföring till aktieägarna genom aktiedelning med efterföljande 
automatiskt inlösenförfarande i maj.  
 
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 36,5 (26,1) MSEK. Därutöver finns outnyttjade tillgängliga 
krediter på 40 MSEK.  

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG 

Intäkter för perioden januari-juni uppgick 259,5 (195,1) MSEK vilket är en ökning med 33,0  procent jämfört med 
motsvarande period 2011. Rörelseresultatet uppgick till 79,7 (53,5) MSEK och rörelsemarginalen var 30,7 (27,4) 
procent.  

Koncernens utgifter för aktivering av utvecklingsprojekt som immateriella tillgångar uppgick under första halvåret 
till 51,2 (37,8) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 9,5 (7,2) MSEK.  

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till 100,7 (100,7) MSEK. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -78,4 (-76,6) MSEK.  

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 27,0 miljarder EUR, en 
ökning med 9,6 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. 

Italien är sedan tidigare en reglerad marknad där endast vadslagning på sport och hästar, pokerturneringar, 
skicklighetsspel och skraplotter varit tillgängliga på Internet via licensierade operatörer. I juli 2011 trädde en ny 
lagstiftning i kraft vilken även inkluderar cash game poker, bingo och kasinospel via internet. Lagstifning gällande 
kasinospel via internet till slutkunder är initialt begränsat till endast bordsspel.  Italienska spelmyndigheten AAMS 
har meddelat att spelautomater (slots) på internet kommer att tillåtas i Italien från och med december 2012.    

Frankrike tillämpar sedan juni 2010 ett regelverk där de tilldelar licenser till speloperatörer via internet som 
uppfyller de lokala kraven. Därmed kan privata operatörer erbjuda vadslagning på sportevenemang, 
hästkapplöpning och poker på Internet. Regelverket, som för närvarande exkluderar kasino, innebär hög 
beskattning vilket gör det mindre attraktivt för operatörerna. 

I januari 2012 trädde en ny lagstiftning i kraft i Danmark där operatörer via licensiering nu kan etablera sig på den 
lokala marknaden för spel via internet. Aktörer som avser verka på den lokala marknaden måste uppfylla de krav 
som spelmyndigheten ställer under fjärde kvartalet 2012. Regelverket innefattar spelformerna vadslagning på 
sport, kasino och poker via internet. Kasinospelen inkluderar blackjack, roulette, spelautomater (slots), baccarat 
och punto banco.  

Även Spanien har introducerat en federal spellagstiftning där de första licenserna tilldelades i juni 2012.  

I Tyskland arbetar de sexton delstaterna med att ta fram en ny federal lagstiftning. Samtidigt har delstaten 
Schleswig-Holstein antagit en ny spellagstiftning som godkänts av EU-kommissionen under vilka privata aktörer 
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tilldelas licenser för vadslagning och kasino via internet. Efter delstatsvalet som hölls i maj 2012 pågår dock nu 
diskussioner om att Schleswig-Holstein ska gå samman med övriga 15 delstaterna för att skapa en gemensam 
spellagstiftning.  

I Sverige har diskussioner om en eventuell omreglering av spel via internet påbörjats. Något lagförslag föreligger 
dock inte och det är osäkert om ett förslag till omreglering presenteras av regeringen före valet 2014.  

Från och med den 1 april 2012 finns en ny spelmyndighet i Nederländerna vid namn Kansspelautoriteit (KSA). 
Nederländerna var i färd med att påbörja en omreglering av internetspel med en förväntad öppning under 2013. 
Dock har situationen förändrats sedan regeringsskiftet i april 2012 vilket kan leda till förseningar. 

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.  

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 såsom Nordamerika och Asien. 

Inga väsentliga händelser att rapportera har inträffat efter periodens utgång.   

FRAMTIDSUTSIKTER 

För närvarande pågår flera strategiska utvecklingsprojekt i Net Entertainment, såsom Live Casino, etablering i 
Storbritannien och etablering på reglerade marknader. Dessa projekt har ännu inte börjat generera intäkter till 
bolaget, eller har inte nått sin fulla potenial som t ex i Italien, men förväntas generera signifikant värde för Net 
Entertainment på sikt. I takt med att projekten färdigställs kommer investeringarna i vissa fall mattas av medan 
andra projekt kommer kräva fortsatt vidareutveckling för bibehållen konkurrenskraft. Samtidigt kommer Net 
Entertainment fortsätta investera då nya möjligheter öppnar sig och vi bedömer att investeringarna kommer att 
utvecklas ungefär i linje med nuvarande nivåer med undantag för eventuella säsongsvariationer åtminstone under 
resten av 2012. I takt med att bolaget växer och olika myndigheter ställer krav på bolagets produkter och 
verksamhet i samband med reglering kvarstår behovet att vidareutveckla bolagets processer, system och 
organisation och vi förutser för närvarande ingen avmattning i rekryteringsbehovet i bolaget som helhet. Utöver 
detta har Net Entertainment inlett rekrytering av studiopersonal avseende Live Casino där ett antal personer 
kommer påbörja sin anställning under tredje och fjärde kvartalet. 

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 
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 drift sker medan produktledning, 
försäljning, kundsupport och marknadsföring drivs från Malta. Dessutom har bolaget kontor på Gibraltar och en 
driftsverksamhet på Alderney. Utveckling bedrivs även i Göteborg, Indien och Ukraina.  

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 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

OM NET ENTERTAINMENT 

AFFÄRSIDÉ OCH MÅL 
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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 245  jämfört med 229 personer för ett år sedan. Medräknat externa 
resurser såsom dedikerade personer hos kontraktsleverantörer och konsulter sysselsatte Net Entertainment 351 
(322) personer.   

PROGRAM 2012-2015 

Årsstämman den 18 april 2012 beslutade införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner inom Net Entertainment-koncernen. Beslutet innebar emission av maximalt 350 000 
teckningsoptioner till personer med fast anställning inom Net Entertainment att teckna lika många nya aktier i Net 
Entertainment NE AB. Vid erbjudandets utgång den 1 juni 2012 hade 114 994 optioner tecknats motsvarande 33 
procent av erbjudandet.  

Teckningsoptionerna emitterades till marknadspriset 6,26 kronor per option enligt värdering utförd av Ernst & 
Young vilket tillfört 0,7 MSEK till eget kapital i koncernen. 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 
dessa teckningsoptioner kommer moderbolagets eget kapital att tillföras 9,9 MSEK. 

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 
eller 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. 

PROGRAM 2009-2012 

Årsstämman i april 2009 beslutade införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner inom Net Entertainment. Vid utgången av kvartalet var totalt 586 225 teckningsoptioner 
motsvarande lika många aktier utestående. Teckningskursen för aktier fastställdes till 71,70 kronor och teckning 
av aktier kan ske under perioden 15 maj till 15 juli 2012. I det fall full teckning sker baserat på dessa 
teckningsoptioner kommer moderbolagets eget kapital att tillföras 42,0 MSEK. För vidare information om detta 
program hänvisas till 2011 års årsredovisning.  

Moderbolagets intäkter för andra kvartalet uppgick till 88,9 (79,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (7,9) 
MSEK. Rörelsemarginalen för andra kvartalet var 3,6 (9,9) procent. I finansiella poster ingår valutakurseffekter på 
koncerninterna mellanhavanden. Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (7,2) MSEK för andra kvartalet.  

PERSONAL OCH ORGANISATION 

INCITAMENTSPROGRAM 

MODERBOLAGET  
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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 4,4 (3,6) MSEK i moderbolaget.  

Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (2,2) MSEK för perioden januari-juni 
2012.  

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 2011. 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 2011, sidorna 31-34 samt sidan 63-64. 

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 leverens 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 drifstörningar. 
Dessa kan orsakas av flera olika anledningar och kan ligga såväl inom som utanför Net Entertainments kontroll. 
Vid drifstörningar 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 
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 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER 

FINANSIELLA RISKER OCH SKATTER 
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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. 
 

INLÖSENFÖRFARANDE OCH VÄRDEÖVERFÖRING TILL AKTIEÄGARE  

Årsstämman den 18 april 2012 beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av aktier och 
automatiskt inlösenförfarande, innebärande en värdeöverföring till aktieägarna om 2,00 kronor per aktie. 
Styrelsen beslutade på efterföljande konstituerande styrelsemöte att, enligt bolagsstämmans bemyndigande, 
fastställa avstämningsdagen för uppdelning av bolagets aktier till den 26 april 2012 och avstämningsdagen för 
indragning av inlösenaktierna till den 18 maj 2012. Inlösenlikvid utbetalades den 23 maj genom Euroclears 
försorg till innehavare av inlösenaktier.  

Fredagen den 13 juli klockan 9.00 presenteras rapporten av verkställande direktör Per Eriksson via en live audio 
webcast. Presentationen kan följas live på Net Entertainments webbplats www.netent.com. 

Net Entertainment avser att distribuera finansiella rapporter enligt nedan. 

Delårsrapport januari-september 2012   25 oktober 2012 
Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2012  7 februari 2013 
 
Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgänglig från offentliggörandet på Net 
Entertainments webbplats www.netent.com.  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén 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 12 juli 2012 

 

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 
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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 13 juli 2012 klockan 7.30.   

JURIDISK FRISKRIVNING 

OFFENTLIGGÖRANDE 
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Intäkter 131 926 99 769 259 076  194 781 426 838 

Övriga intäkter 123 83 447 307 780 

Summa rörelsens intäkter 132 049 99 852 259 523 195 088 427 618 

Personalkostnader -41 473 -37 789  -78 706  -70 871  -146 547 

Avskrivningar -17 632 -9 956  -34 271  -18 931   -45 823 

Övriga rörelsekostnader -33 299 -24 947  -66 835  -51 836  -105 535 

Summa rörelsens kostnader -92 404 -72 692  -179 812  -141 638  -297 905 

Rörelseresultat 39 645 27 160 79 711 53 450 129 713 

Finansiella poster 1 357 1 424  -53 656  -719 

Resultat före skatt  41 002 28 584 79 658 54 106 128 994 

Skatt på periodens resultat -4 265 -3 447  -8 285 -6 081  -13 380 

Periodens resultat  36 737 25 137 71 373  48 025  115 614 

Vinst per aktie före utspädning (kr) 0,93 0,64 1,80 1,21 2,92 

Vinst per aktie efter utspädning (kr) 0,93 0,64 1,80 1,21 2,92 

Genomsnittligt antal utestående aktier  

- före utspädning 

 
39 553 716  

 
39 553 716 

 
39 553 716  

 
39 553 716 

 
39 553 716 

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

      

Rörelsemarginal  30,0% 27,2% 30,7% 27,4% 30,3% 

Effektiv skattesats 10,4% 12,1% 10,4% 11,2% 10,4% 

      

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

 

36 737 

 

25 137 

 
71 373 

 
48 025 

 
115 614 

Periodens resultat 36 737 25 137 71 373 48 025 115 614 

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter 

-1 838 2 959 -2 532 2 431   -911 

Summa övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt 

-1 838 2 959 -2 532 2 431  -911 

Summa totalresultat för perioden 34 899 28 096 68 841 50 456 114 703 

      

  

RESULTATRÄKNINGAR OCH RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT  
I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN 

RESULTATRÄKNINGAR 
Apr-jun 

2012 
Apr-jun 

2011 
Jan-jun 

2012 
Jan-jun 

2011 
Jan-dec 

2011 

RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT  
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Immateriella tillgångar 157 383 114 817 133 142 

Materiella anläggningstillgångar 49 058  45 130 50 412 

Summa anläggningstillgångar  206 441 159 947 183 554 

Kundfordringar 9 568 2 760 3 680 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 58 709 47 530 54 788 

Övriga fordringar  26 115 32 501 38 473 

Medel hållna för licenstagares räkning
1
 24 798 57 466 87 689 

Likvida medel
1
 36 546 26 109 74 234 

Summa omsättningstillgångar 155 736 166 366 258 864 

SUMMA TILLGÅNGAR 362 177 326 313 442 418 

    

Aktiekapital  1 191  1 191 1 191 

Övrigt tillskjutet kapital 41 624 40 904 40 904 

Reserver  -10 001  -4 127  -7 469 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 195 623 135 768 203 357 

Summa eget kapital 228 437 173 736 237 983 

Leverantörsskulder 28 693  20 567 33 498 

Aktuella skatteskulder 12 993  12 383 18 512  

Övriga skulder 48 873 84 190 118 710 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 181 35 437 33 715 

Summa kortfristiga skulder 133 740 152 577 204 435 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 362 177 326 313 442 418 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
  En omklassificering har skett för 30 juni 2011 om 21,4 MSEK från Medel hållna för licenstagares räkning till Likvida medel så 
att balansen motsvarar bolagets tillgängliga likvida medel. Orsaken är senarelagd överföringstidpunkt av likvida medel till 
klientmedelskonto från maj 2011.  

  

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN  

TILLGÅNGAR 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 
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Apr-jun 
2012 

Apr-jun 
2011 

Jan-jun 
2012 

Jan-jun 
2011  

Jan-dec 
2011 

Rörelseresultat 39 645 27 160 79 711 53 450 129 713 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:      

  Avskrivningar 17 632 9 956 34 271 18 931 45 823 

  Övrigt 1 689 1 576 453 711  -430 

Erhållen/betald ränta -55 -75 -225 81 254 

Erhållen/betald skatt -4 716 -1 210 -13 803   -4 961  -6 060 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 

54 195 37 407 100 407 68 212 169 300 

Förändring av rörelsekapital
1
  2 984 14 391 263 32 519  33 951 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  57 179 51 798  100 670 100 731 203 251 

Aktiverade utgifter för utvecklingsprojekt -24 756 -18 630 -51 181  -37 787  -77 539 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 728 -2 066 -9 472  -7 218  -21 505 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -27 484 -20 696 -60 653  -45 005  -99 044 

Utbetald överföring till aktieägare -79 107 -79 107 -79 107 -79 107 -79 107 

Erhållen premie avseende teckningsoptioner 720 2 542 720 2 542 2 542 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -78 387 -76 565  -78 387 -76 565 -76 565 

Periodens kassaflöde -48 692 -45 463 -38 370  -20 839 27 642 

Likvida medel vid periodens början
 

84 885 71 717 74 234 47 034 47 034 

Kursdifferens i likvida medel 353 -145 682 -86   -442 

Likvida medel vid periodens slut
1
  36 546 26 109  36 546 26 109 74 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1
  En omklassificering har skett för andra kvartalet och första halvåret 2011 om 21,4 MSEK från Medel hållna för licenstagares 
räkning till Likvida medel så att balansen motsvarar bolagets tillgängliga likvida medel. Detta har lett till ett förbättrat 
kassaflöde från Förändring av rörelsekapital med samma belopp. Orsaken är senarelagd överföringstidpunkt av likvida medel 
till klientmedelskonto från maj 2011.  

 

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN 
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Ingående eget kapital 2011-01-01 1 191 38 362  -6 558 166 850 199 845 

Summa totalresultat för perioden jan-mar - - -528 22 888 22 360 

Utgående eget kapital 2011-03-31 1 191 38 362  -7 086 189 738 222 205 

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

Erhållen premie för teckningsoptioner - 2 542 - - 2 542 

Summa totalresultat för perioden apr-jun - - 2 959 25 137 28 096 

Utgående eget kapital 2011-06-30 1 191 40 904 -4 127 135 768 173 736 

Summa totalresultat för perioden jul-sep - - 2 295 30 953 33 248 

Utgående eget kapital 2011-09-30 1 191 40 904  -1 832 166 722 206 985 

Summa totalresultat för perioden okt-dec - - -5 637 36 636 30 999 

Utgående eget kapital 2011-12-31 1 191 40 904  -7 469 203 357 237 983 

      
 

2012 
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  

eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2012-01-01 1 191 40 904   -7 469 203 357 237 983 

Summa totalresultat för perioden jan-mar - - -694 34 636 33 942 

Utgående eget kapital 2012-03-31 1 191 40 904  -8 163 237 993 271 925 

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

Erhållen premie för teckningsoptioner - 720 - - 720 

Summa totalresultat för perioden apr-jun - - -1 838 36 737 34 899 

Utgående eget kapital 2012-06-30 1 191 41 624 -10 001 195 622 228 437 

 

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

 

 

  

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN 

2011 
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  

eget 

kapital 
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Apr-jun 

2012 
Apr-jun 

2011 
Jan-jun 

2012 
Jan-jun 

2011 
Jan-dec 

2011 

Rörelsens intäkter (kSEK) 132 049 99 852 127 474 195 088 427 618 

Rörelsens intäkter (kEUR) 14 872 11 083 14 313 21 801 47 281 

Rörelsemarginal (procent) 30,0 27,2 31,4 27,4 30,3 

Vinstmarginal (procent) 31,1 28,6 30,3 27,7 30,2 

EBITDA-marginal (procent) 43,4 37,2 44,5 37,1 41,0 

 

Avkastning på eget kapital, rullande 12 mån  (procent) 58,8 55,8 58,8 55,8 52,8 

Soliditet (procent) 63,1 53,2 67,1 53,2 53,8 

Kassalikviditet (procent) 116,4 109,0 155,2 109,0 126,6 

Räntebärande nettoskuld (kSEK)¹ -36 546 -4 663 -84 885 -4 663 -74 234 

Nettoskuldsättningsgrad (gånger) -0,2 0,0 -0,3 0,0 -0,3 

 

Genomsnittligt antal anställda 244 223 239  211 220 

Antal anställda vid periodens slut 245 229 243 229 231 

Antal sysselsatta vid periodens slut 351 322 352 322 324 

 

Resultat per aktie före och efter utspädning 0,92 0,64 0,88 1,21 2,92 

Eget kapital per aktie (SEK) 5,78 4,39 6,87 4,39 6,02 

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

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

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

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

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

 2012 
Kv2 

 
Kv1 

 
 Kv4 

 
Kv3 

          
Kv2 

2011 
Kv1 

 
Kv4 

 
Kv3 

2010 
Kv2 

Rörelsens intäkter (MSEK) 132,0 127,5 121,1 111,4 99,9 95,2 99,6 91,6 89,2 
Rörelsens intäkter (MEUR) 14,9 14,3 13,3 12,2 11,1 10,7 10,8 9,8 9,2 
Rörelseresultat (MSEK) 39,6 40,1 42,2 34,0 27,2 26,3 33,8 34,1 32,8 
Rörelsemarginal (procent) 30,0 31,4 34,9 30,5 27,2 27,6 33,9 37,2 36,8 
EBITDA-marginal (procent) 43,4 44,5 46,9 41,6 37,2 37,0 43,2 45,9 45,3 

            
Tillväxt i SEK jmf med fg år (procent) 32,2 33,9 21,6 21,7 12,0 8,3 16,6 20,8 27,2 
Tillväxt i EUR jmf med fg år (procent) 34,2 32,7 23,1 24,1 19,9 21,3 31,7 35,1 42,3 

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

Tillväxt i EUR jmf med fg kvartal (procent) 3,9 7,6 9,3 9,8 3,4 -0,8 10,2 6,0 4,6 

            
Likvida medel (exkl. medel hållna för                                   
licenstagares räkning)

                                                        
 

 
36,5 

 
84,9 

 
74,2 

 
50,0 

 
26,1 

 
71,7 

 
47,0 

 
40,8 

 
31,2 

Medel hållna för licenstagares räkning  24,8 36,4 87,7 25,4 57,5 26,2 46,4 34,8 35,8 
           
Soliditet (procent) 63,1 67,1 53,8 59,7 53,2 69,4 65,1 63,8 62,4 
Avkastning på eget kapital, rullande 12 mån (procent) 58,8 57,2 55,0 53,8 55,8 60,5 66,9 71,4 69,2 
Nettoskuldsättningsgrad (gånger) -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,5 
            
Resultat per aktie 0,93 0,88 0,93 0,78 0,64 0,58 0,73 0,76 0,77 
Eget kapital per aktie (SEK) 5,78 6,87 6,02 5,23 4,39 5,62 5,05 4,36 3,74 
Genomsnittligt antal anställda 244 239 229 228 223 200 179 155 137 

  

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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Rörelsens intäkter 88 943 79 730 179 230 154 644 308 129 

Övriga externa kostnader -34 034 -26 728  -69 853 -54 946  -109 469 

Personalkostnader -48 644 -43 006 -91 816  -80 899   -167 148 

Avskrivningar -3 023 -2 079  -6 012  -4 132  -8 957 

Rörelseresultat 3 242 7 917 11 549 14 667 22 555 

Finansiella poster 1 212 1 630  -152 905   68 501 

Resultat före skatt 4 454 9 547 11 397 15 572 91 056 

Skatt på periodens resultat -1 282 -2 305  -3 180   -3 964 -6 225 

Periodens resultat  3 172 7 242 8 217 11 608 84 831 

 

Periodens resultat 3 172 7 242 8 217 11 608 84 831 

Övrigt totalresultat - - - - - 

Summa övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt 

- - - - - 

Summa totalresultat för perioden 3 172 7 242 8 217 11 608 84 831 

 

  

RESULTATRÄKNINGAR OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I 
SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET  

RESULTATRÄKNINGAR 
Apr-jun 

2012 
Apr-jun 

2011 
Jan-jun 

2012 
Jan-jun 

2011 
Jan-dec 

2011 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  
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Materiella anläggningstillgångar 29 452  23 312 27 983  

Aktier i dotterbolag 512 512 512 

Summa anläggningstillgångar  29 964 23 824 28 495 

Kundfordringar 9 20 28 

Fordringar hos koncernföretag 219 984 197 722 180 224 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 829  4 859 6 580 

Övriga fordringar  5 308 6 494 8 476 

Likvida medel 4 368 3 550 25 050 

Summa omsättningstillgångar 237 498 212 645 220 358 

SUMMA TILLGÅNGAR 267 462  236 469 248 853 

 

Aktiekapital  1 191 1 191 1 191 

Reservfond 38 38 38 

Överkursfond 6 735 6 015 6 015 

Balanserade vinstmedel 25 830 20 107 20 107 

Periodens resultat 8 217 11 608 84 831 

Summa eget kapital 42 011 38 959 112 182 

Leverantörsskulder 23 064 18 863 28 773 

Skulder till koncernföretag 159 899  139 256 69 181 

Aktuella skatteskulder 870 4 846 6 127 

Övriga skulder 3 162 3 178 3 177 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 456 31 367 29 413 

Summa kortfristiga skulder 225 451  197 510 136 671 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 267 462  236 469 248 853 

 

 

  

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET 

TILLGÅNGAR 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 
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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 Scarface™ och Demolition Squad™.  
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