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Av denna årsredovisning utgör sidorna 16 – 52 koncernens finansiella rapport enligt IFRS.
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2006 i korthet
- Omsättningen ökade med 54% till 99,8 (64,5) MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 28,5 (15,3) MSEK
- Nettovinstmarginalen var 28,6% (23,7%)
- Vinst per aktie uppgick till 0,72 (0,39) kr
- 16 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™
- CasinoModule™ utses till en av 2006 års bästa spelprodukter
- Fortsatt ökad produktionstakt

NYCKELTAL
Koncernen
Helår
2006

Helår
2005

Nettoomsättning (tsek)

99 475

64 540

Resultat före skatt (tsek)

39 843

22 875

40,9

28,4

Rörelsemarginal (procent)
Vinstmarginal (procent)

39,9

35,4

201,9

252,8

Resultat per aktie (sek)

0,72

0,39

Eget kapital per aktie (sek)

0,41

0,31

Kassaflöde per aktie (sek)

0,2

0,08

28,4

32,1

53

39

Avkastning på eget kapital (procent)

Soliditet
Anställda vid årets slut

2006

3
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VD har ordet

2006 var ännu ett år med stark utveckling för Net Entertainment.
Intäkterna ökade markant samtidigt som lyckades hålla tillbaka
våra kostnader. Vi skördade försäljningsframgångar där vi tecknade 16 nya licensavtal vilket är ett tydligt bevis för att vi har ett
mycket konkurrenskraftigt produkt erbjudande.
Tillväxten för Net Entertainment kan primärt tillskrivas tre
faktorer;
- Organisk tillväxt hos befintliga licenstagare. Genom vår
affärsmodell så växer Net Entertainment med sina licenstagare.
Detta ger oss starkt incitament att aktivt arbeta med våra kunder
och kontinuerligt leverera nya marknadsledande spellösningar.
- Tillskott av under året nya kunder. Under tecknades avtal
med 16 nya licenstagare vilket medförde ett kraftigt ökat spelarunderlag med tillgång till bolagets produkter
- Nya spel. Ett drygt tjogotal nya spel släpptes under året vilket bidrog till att öka intäktsgraden.

MarknadeN
Marknaden för onlinespel fortsätter att växa och under 2006 såg
vi ett antal konsolideringar bland såväl operatörer som leverantörer. Detta leder till färre och större aktörer med allt ökande konkurrens som följd. Samtidigt breddar operatörerna successivt sitt
produktutbud och blir allt mer att likna vid spelportaler. Kraven
att erbjuda spjutspetsprodukter ökar därmed vilket borgar för
en ökad efterfrågan av s.k. best-of-breed lösningar. Net Entertainment gynnas genom vår specialisering och fokusstragegi av
denna utveckling.

Legalt
2006 var även ett år som kantades av ett förändrade legala förutsättningar för spelindustrin. USA stiftade en lag som hindrar onlinespel vilket drabbade många aktörer i branschen hårt. Endast
7% av Net Entertainments omsättning kom från amerikanska
spelare och bortfallet av dessa intäkter vägdes upp av en stark tillväxt bland våra europeiska kunder. Parallelle med utvecklingen
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i USA såg vi ytterligare en dom från EU domstolen påvisar en
fortsatt kritisk hållning mot de statliga monopolen. Den successiva uppluckringen av lagstiftning avseende onlinespel som vi
bevittnar inom EU kommer att gynna Net Entertainment genom
att våra licenstagare får allt bättre förutsättningar att bedriva sin
verksamhet. Samtidigt kommer den Europeiska marknaden blir
ett centrum för onlinebranschen fortsatta utveckling vilket ytterligare ökar konkurrenssituationen. Net Entertainment står väl
rustade att möta de förändrade marknadsförutsättningarna med
en stark Europeisk kundbas och en marknadsledande produkt.

Kundfokus
En anledning till Net Entertainments framgång är vårt kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra licenstagare för att optimera kasinodriften genom att tillhandahålla olika former av tjänster. Den
ackumulerade branscherfarenhet som därigenom kommer våra
licenstagare till del bidrar till att öka deras omsättning samt stärka
kundrelationerna.
Vårt nära kundsamarbete och kunddrivna produktutveckling
säkerställer att leverans av produkter som ligger i linje med våra
kunders behov. I tillägg säkerställer våra releasecykler om endast
12 veckor en hög utvecklingstakt samtidigt som det möjliggör
hantering av förändrade förutsättningar och/eller kravbild. Under 2006 släpptes ett drygt 20-tal nya spel vilka mottagits mycket
väl på marknaden och var en bidragande faktor till vårt resultat.
Net Entertainment är en renodlad systemleverantör och
bedriver således ingen egen speloperatörsverksamhet. Därmed
föreligger inga intressekonflikter med våra kunder vilket är en
viktig parameter vid val av systemleverantör.

Produkt och tjänster
Vår kärnprodukt, CasinoModule™, utsågs till en av 2006 års bästa
spelprodukter av tidningen International Gambling and Wagering Business. Denna utmärkelse bekräftar att vi har en ledande
produkt vilken kontinuerligt vidareutvecklas i syfte att bibehålla

VD HAR
ORDET

konkurrenskraften. Under 2006 utökade vi även vår produktportölj med bl.a. multi-player spel vilket är en plattform på vilken vi
avser att lansera flera nya spel.
Sedan 2005 erbjuder Net Entertainment sina kunder hosting
på Malta där de kan ansöka om en operatörslicens från den maltesiska spelmyndigheten (LGA). Genom att Net Entertainment
är licentierade av LGA underlättas licensansökningsprocessen för
våra licenstagare. Detta är en konkurrensmässig fördel och idag
är cirka 30% av bolagets kunder licensierade på Malta.
Net Entertainment arbetar sedan två år tillbaka aktivt med att
förebygga spelberoende och CasinoModule™ erbjuder stöd enligt
de normer som etablerats av organisationen G4. Vi är övertygade
om att detta kommer att bli allt viktigare i och med att spelmarknad regleras varmed operatörerna sannolikt kommer att avkrävas
ett ökat ansvar för spelrelaterade problem.

Framtidsutsikter
Vi ser en fortsatt marknadstillväxt där vår position som en tongivande systemutvecklare och leverantör kommer att borga för
fortsatt goda resultat där vi avser att växa mer än marknaden.
Vårt varumärke är väl etablerat och förknippas med kvalitet nytänkande och service. Vi kommer under året att successivt öka
vår produktionstakt av nya spel och även utvärdera nya produktområden. I tillägg kommer geografisk expansion att vara ytterligare en möjlig tillväxtstrategi.

Stockholm, Maj 2007
Johan Öhman
VD Net Entertainment NE AB (publ)
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verksamheten

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Net Entertainment NE
AB (publ), org. nr 556532-6443, avger härmed årsredovisning och
koncernredovisning för verksamhetsåret 2006. Resultatet av årets
verksamhet samt moderbolagets och koncernens ställning framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande resultat- och
balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställningar över
eget kapital jämte tillhörande noter och kommentarer. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse omfattar sidorna 6 – 52.

Verksamheten
Net Entertainment grundades 1996 som ett samriskprojekt mellan nuvarande Betsson (f.d. Cherryföretagen) och Kinnevikkoncernen. Till grund för initiativet låg en starkt växande Internetmarknad och målsättningen var att etablera bolaget som en
ledande kasinooperatör på Internet.
Net Entertainment är en av de ledande Business to Business
(B2B) leverantörerna av helhetslösningar för kasinospel över Internet. Bolagets produkter har utvecklas så att de är kompatibla
med olika driftsmiljöer. På plattformssidan används programspråket Java och i användargränssnittet programspråket Flash.
Bolaget utvecklar spelmjukvara som licensieras till en internationell kundkrets som i dag består av ett 40-tal olika spelbolag
däribland Unibet, Gamebookers, PokerRoom samt Betsson. Licenstagarna erbjuds kundanpassade spellösningar samt service
och support.
Net Entertainment använder datadriftcenter på Malta och
Costa Rica. Bolaget sköter all teknisk drift åt sina kunder vilket
förutom drift av datasystem omfattar systemövervakning, teknisk
support och regelbundna systemuppgraderingar. Detta möjliggör
för Bolaget att leverera hög tillgänglighet och konkurrenskraftig
driftsmiljö till kunderna oavsett kundernas målmarknad.
För att ett Internetkasino skall vara framgångsrikt krävs att
mjukvaran kan leverera ett omfattande driftstödsystem samt att
mjukvaran erbjuder högkvalitativa, spännande och exalterande
spel. Net Entertainment investerar fortlöpande betydande resurser i forskning och utveckling i syfte att ligga i framkanten av
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speltekniken. Att utveckla spel kräver kunskap, skicklighet och
erfarenhet. Net Entertainment har dragit nytta av att vara sprunget ur Cherryföretagen vars 40-åriga erfarenhet av landbaserade
kasinospel varit värdefull vid framtagningen av CasinoModule™.
Vidare har Net Entertainment 10-årig erfarenhet av utveckling av
system för spel över Internet vilket det är få av bolagets konkurrenter som överträffar.
Net Entertainment har hittills primärt fokuserat på den europeiska marknaden men ökar successivt fokus mot nya marknader
i Östeuropa och Asien. Genom att Net Entertainments kundbas
i huvudsak var verksam inom Europa såg bolaget endast en marginell effekt av den nya lagstiftningen som trädde i kraft i USA
under oktober 2006.
Förutom ett vidgat geografisk fokus kommer Net Entertainment även att adressera flera nya typer av marknader, vilket bland
annat möjliggörs genom den nya multiplayerplattformen samt
Casino Café.
För att utveckla spel som attraherar slutanvändaren tar Net
Entertainment kontinuerligt del av slutanvändarundersökningar
samtidigt som data från kundernas kasinon är viktig input.
CasinoModule™
CasinoModule™ är en spellösning som består av ett brett utbud
spel vilka styrs via ett omfattande övervaknings och kontrollsystem. Spelutbudet omfattar såväl traditionella kasinospel som
nummerspel och lotter, i kombination eller fristående. Net Entertainment erbjuder en webbaserad kasinolösning vilken är optimerad för integration med befintliga spelportaler såsom sportspelssiter.
Net Entertainments primära målgrupp är sportspelsoperatörer med en befintlig kundbas som vill komplettera sitt befintliga
spelutbud med kasinospel. Spelen anpassas vid leverans till varje
kund, vilket ger licenstagaren ett unikt kasino som är en viktig
del i kundens varumärkesbyggande. CasinoModule™ utgör ett
fristående system rent tekniskt men upplevs av spelaren som en
naturlig och integrerad del av licensinnehavarens webbsida.
CasinoModule™ integreras med licensinnehavarens webbsida
och drar nytta av befintliga IT-system vilket medför en enkel ITarkitektur utan duplicering av funktionalitet. Det leder i sin tur
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till tydlig ansvarsfördelning och låga produktions-, drifts- och
distributionskostnader. Genom att tillhandahålla en systemlösning där Net Entertainment sköter driften av systemet ges licensinnehavarna möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Net
Entertainments driftavdelning övervakar och hanterar kundens
kasinoapplikation samtidigt som kundservicepersonal är en naturlig samtalspart i den dagliga driften. Detta skapar starka kundrelationer och bästa möjliga förutsättningar för ett ”win-win-förhållande” för bägge parter.
CasinoModule™ erbjuder ett brett språkstöd, fullt språkstöd
ges idag på 21 språk. I syfte att möta den ökade efterfrågan i tillväxtregioner i Asien har Net Entertainment initierat arbetet med
att utöka språkstödet med fem asiatiska språk. Sammanlagt kommer CasinoModule™ därmed att stödja 26 språk, vilket är en viktig konkurrensfördel.
Affärsidé
Net Entertainment skall tillhandahålla robusta Internetspelsystem med spännande spel, uppbyggda med marknadsledande
teknologi och expertis, till speloperatörer som därigenom utökar
sina produktportföljer och sin lönsamhet.
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M a rkn a ds b eskrivning

Marknadsbeskrivning
Marknadens storlek
Marknaden för spel på Internet har visat hög tillväxt under de
senaste fem åren och förväntas växa årligen med 20 procent, vilket medför att den förväntade omsättningen för marknaden 2007
överstiger 20 miljarder USD. Antalet spelare uppskattades under
år 2000 till knappt fem miljoner och under år 2002 till knappt
10 miljoner spelare. Under 2005 uppgick antalet spelare till uppskattningsvis 15 miljoner och antalet förväntas öka till 20 miljoner under 20061.
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Net Entertainment bedömer att det finns goda förutsättningar för
fortsatt expansion. Marknaden för onlinespel blir allt mer mogen och tydliga tecken på en konsolideringsfas kan skönjas. Detta
kommer att medföra att marknaden på sikt kommer domineras

av ett fåtal större aktörer. Detta kommer sannolikt att gynna specialiserade leverantörer som Net Entertainment..
Genom att bolagets kunder primärt är sportspelssiter är den
genomsnittliga slutanvändaren en man i 25- till 35-årsåldern.
Samtidigt utgör kvinnor enligt eCogras rapport2 från januari
2007 ett viktigt spelarsegment som sportspelssiter över lag idag
inte adresserar. Net Entertainment arbetar aktivt med att utveckla
spel som vänder sig till olika spelarsegment.
Konkurrenter
Även om marknaden för onlinespel är stor och växande så domineras leverantörssidan idag av ett fåtal aktörer. Net Entertainments huvudsakliga konkurrenter är Boss Media, Chartwell, Cryptologic, Microgaming, Playtech och Real Time Gaming. Flertalet
av dessa har en betydligt bredare produktportfölj än Net Entertainment och många har under senare år ökat fokus på pokermarknaden.
Net Entertainment har till skillnad från sina konkurrenter
valt att fokusera på kasinospel som avgränsat marknadssegment
och därigenom utveckla och erbjuda en kasinolösning av allra
högsta klass. Detta har visat sig vara en strategi som fallit mycket
väl ut. Ledningen uppskattar att företaget har en marknadsandel
om cirka tio procent (baserat på att Net Entertainment är leverantör av kasinospel till cirka tio procent av de 100 största sportspelsidorna).
Prisutveckling
Licensavgiften för kasinolösningar har i absoluta tal stigit under
de senaste åren. Denna utveckling är driven av operatörernas
ökande omsättning. Under samma period har royaltynivån sjunkit något men denna utveckling tycks nu ha stabiliserat sig.

1) Christiansen Capital Advisor’s Global Internet Gambling Revenues Estimates and Projections 2001-2010, 2005.
2) An Exploratory Investigation into the Attitudes and Behaviours
of Internet Casino and Poker Players, commissioned by eCOGRA
(e-Commerce and Online Gaming Regulation and Assurance), January, 2007.
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riskfaktorer
De verksamhets- och branschrelaterade risker som bedöms ha
väsentlig betydelse för Net Entertainments framtida utveckling
presenteras nedan. För finansiella riskfaktorer som påverkar bolagets verksamhet, se vidare under not 3.

Verksamhets- och
branschrelaterade risker
Politiska beslut
Spel är på de flesta nationella marknader strängt reglerade i lag
och all spelverksamhet är i princip tillståndspliktig. Trots att monopolen utsatts för kritik, bland annat med hänsyn till de fria
rörligheterna inom EU, har medlemsstaterna hittills, till stor del,
kunnat upprätthålla monopolen. Politiska beslut i såväl Sverige
som Malta och i andra länder samt domstolsavgöranden kan därför snabbt påverka Net Entertainments verksamhet och Net Entertainments kunders verksamhet på ett negativt sätt.
Net Entertainment är leverantör av kasinospel till marknaden
för Internetspel. Verksamheten är beroende av rättsläget för spelindustrin. Då största delen av bolagets kunder är aktiva i Europa
är rättsläget inom EU är särskilt intressant.
Bolaget har en klass IV licens på Malta som omfattar leverans
och teknisk drift av kasinospel åt onlineoperatörer licensierade
på Malta. Malta är medlem i EU och det kan tyckas självklart
att speloperatörerna på Malta skall kunna erbjuda spel inom EU
baserat på fördragets grundläggande principer. Dessa principer
inkluderar bland annat principen att det inte får finnas några restriktioner inom EU som påverkar den fria rörligheten för varor,
rätten att etablera sig och rätten att fritt tillhandahålla och marknadsföra tjänster. Flera medlemsstater har dock infört lagstiftning
som till exempel mot reklamförbud.
Det finns flera uppmärksammade prejudicerande domar i EGdomstolen gällande spelindustrin och bland dessa kan nämnas
Schindler-, Läärä-, Gambelli-, Lindman- och Placanicadomarna.
I samtliga domar har det konstaterats att statliga restriktioner på
spelområdet principiellt sett är att betrakta som inskränkningar i
den fria etableringsrätten samt friheten att tillhandahålla tjänster
inom EU. Domstolen har dock slagit fast att vissa inskränkningar
kan vara tillåtna om de syftar till att skydda konsumenterna om
de är proportionella, det vill säga är strikt nödvändiga i förhållande till det uppgivna skyddssyftet. Trots dessa EU-domar fortsätter
ett antal medlemsstater att ha restriktioner i syfte att försvåra eller omöjliggöra privata onlineoperatörers verksamhet. Inom den
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närmaste framtiden kommer sannolikt därför ett stort antal europeiska spelmonopol utsättas för juridiska utmaningar i form av
nationella domstolsprocesser.
I dagsläget är det svårt att ha en entydig uppfattning om hur
rättsläget kommer att påverka de kommersiella förutsättningarna
för onlineoperatörerna.
I sammanhanget bör understrykas att Net Entertainment inte
erbjuder sina tjänster till onlineoperatörer som erbjuder spel till
kunder bosatta i USA. Detta efter att lagförslaget gällande förbud
mot att vidarebefordra betalningstransaktioner för Internetspel i
USA trädde i kraft i oktober 2006.
Tillståndspliktig verksamhet och legala aspekter
Genom beslut av den Maltesiska lotteriinspektionen har Net Entertainment Malta erhållit en klass 4 licens som innebär att Net
Entertainment Malta med stöd av licensen kan bedriva hostingverksamhet för sina kunder. Detta innebär också att det för Net
Entertainment är av stor vikt att tillståndet upprätthålls och förlängs.
Inom EU finns medlemsstater, däribland Sverige, som har ett
förbud mot att främja ett utom landet anordnat lotteri. ”Främjande” är ett vitt begrepp och kan således omfatta mycket diversifierade aktiviteter. Att Net Entertainments verksamhet bestående
av att vara mjukvaruleverantör och att tillhandahålla hosting åt
onlineoperatörer skulle kunna anses vara ”främjande” synes vara
långsökt men hur långt detta ”främjande” sträcker sig är dock
oklart.
Spelberoende
Trots att Net Entertainment själva inte bedriver någon spelverksamhet kan personer som drabbas av spelberoende komma att
stämma bolag inom Net Entertainment-koncernen såsom upphovsmän till och möjliggörare av spel. Även om sådana anspråk
sannolikhet skulle avvisas kan de ge upphov till avsevärda kostnader och även ett minskat förtroende för Net Entertainmentkoncernen som i förlängningen skulle kunna leda till minskade
intäkter. Som framgår av ovan har Net Entertainment under 2005
anslutit sig till organisationen G4 som arbetar med att förebygga
spelberoende. Net Entertainment har anpassat Casinomodule™ så
att den erbjuder fullt stöd för de riktlinjer G4 etablerat.
Beroende av personal
Net Entertainments framtida utveckling kommer att vara beroende av den tekniska utveckling som bedrivs i koncernen och att
Net Entertainment kan behålla sin position med, som bolaget an-

risk fa k torer

ser sig ha, kunskapsförsprång. Den tekniska kompetensen som
finns hos de anställda är således i stor utsträckning avgörande för
den framtida utvecklingen.
Genom den omstrukturering koncernen genomgått har även
visst fokus flyttats från Net Entertainment NE AB (publ) till Net
Entertainment Malta Ltd. Rekryteringen av ny personal i Net
Entertainment Malta Ltd blir mycket viktig samtidigt som det är
viktigt att kompetensen i Net Entertainment NE AB (publ) upprätthålls.
Beroende av större kunder
Av Net Entertainments drygt 40 kunder svarar tio för en mycket
stor andel av Net Entertainments omsättning. Förlust av någon av
de större kunderna kan medföra en negativ påverkan på Net Entertainments resultat och ställning. Vartefter Net Entertainment
skaffar nya kunder kommer beroendet av de större kunderna att
minska.

Konjunktur
Net Entertainment är i och för sig inte okänsligt för konjunktursvängningar men svängningarna påverkar inte verksamheten i
väsentlig omfattning.
Konkurrens
Bolaget konkurrerar med ett antal större aktörer med betydligt
större finansiella och operationella resurser än Net Entertainment. Vidare kan ytterligare aktörer etablera sig på marknaden.
Dock är tröskelnivån för att kunna etablera sig på marknaden
mycket hög. Om inte bolaget framgångsrikt kan bemöta en sådan
konkurrens kan detta komma att påverka bolagets resultat och
finansiella ställning.

Immateriella rättigheter och avtal
Net Entertainments viktigaste immateriella rättigheter består
i huvudsak av den upphovsrätt som finns till de programvaror,
särskilt CasinoModule™, och tillhörande material som utvecklats
och alltjämt utvecklas inom koncernen.
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affärs- och intäktsmodell
Försäljning sker till kunder i huvudsak via en direkt säljmodell.
CasinoModule™ licensieras enligt en royalty-modell och storleken bestäms av det resultat produkten genererar, dock med en
miniminivå. Modellen ger ett starkt incitament för bolaget att
kontinuerligt vidareutveckla produkten och understödja företagets licensinnehavare. I prissättningen ingår även en uppstartsoch leveransavgift.

Övergripande mål
Operativa kvantitativa mål
• 10–15 nya licensavtal skall i genomsnitt tecknas per år
• 6–8 spel skall i genomsnitt släppas i varje release
Operativa kvalitativa mål
Lönsam tillväxt
Net Entertainment skall eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten kan ske såväl organiskt som genom förvärv. Tillväxten kan
även ske inom nya tjänstesegment, så som Soft Games, och på nya
geografiska marknader.
Kostnadseffektivitet
Eftersom Net Entertainment verkar på en konkurrensutsatt
marknad är det viktigt för bolagets konkurrenskraft att driften
sker kostnadseffektivt. Detta skall genomsyra bolagets hela verksamhet. Administrations- och stabskostnader skall hållas på en
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låg nivå. Genom effektivare planering skall personalkostnader
och övriga driftkostnader över tiden utgöra en lägre andel i förhållande till bolagets omsättning.
Trivsam arbetsplats
För att attrahera och behålla kompetent personal skall Net Entertainment arbeta för att skapa och bibehålla en trivsam och säker
arbetsplats. Arbetsmiljön skall präglas av förtroende, öppenhet
och delaktighet. Net Entertainment skall arbeta för att säkerställa
god fysisk arbetsmiljö och bolaget skall främja friskvård och på
andra sätt motverka sjukskrivning.
Finansiella mål
Följande övergripande finansiella mål skall vara vägledande för
koncernens aktiviteter och ses över en längre period (till exempel
en konjunkturcykel):
• Omsättningstillväxten skall vara högre än för marknaden i
genomsnitt (avseende jämförbara bolag)
• Rörelsemarginalen på EBIT-nivå skall överstiga 35 procent

U t veckl ingen
under
åre t

Utvecklingen under året
Koncernen 2006
Koncernens intäkter under 2006 uppgick till 99,8 (64,5) MSEK
och rörelseresultatet uppgick till 40,8 (18,3) MSEK. Resultatet
efter skatt uppgick till 28,5 (15,3) MSEK, vilket motsvarar 0,72
(0,39) kronor per aktie.
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under helåret 2006 till 36,4 (-1,0) MSEK. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -18,6 (4,3) MSEK. I detta
ingår försäljning av inventarier om 0,2 (0,0) MSEK. Kassaflödet
från finansieringsverksamheten uppgick till -9,9 (0,0) MSEK och
avser utdelning till dåvarande aktieägaren Betsson AB.
Under 2005 startade Net Entertainment en stor satsning
inom produktutveckling för att ytterligare stärka bolagets konkurrenskraft. De nya spel som lanserats under 2005 och 2006 har
visat mycket goda intäkter. Detta, tillsammans med marknadens
tillväxt och en fortsatt god införsäljning av licensavtal mot nya
kunder, har medfört fortsatt god tillväxt under 2006 i takt med
att äldre spel fasas ut.
Net Entertainments immateriella anläggningstillgångar består i huvudsak av balanserade egna utvecklingskostnader för
spel och spelplattform ingående i CasinoModule™. Under 2006
uppgick investeringarna i egna spel och spelplattformen till 14,6

MSEK, varav 6,8 MSEK investerades i Sverige och 7,8 MSEK investerades på Malta. De materiella anläggningstillgångarna består i huvudsak av hårdvara (servrar med mera) för att driva spel
och spelplattformar.
Net Entertainment har under 2006 successivt flyttat funktionerna för marknadsföring, försäljning och produktutveckling till
Malta. Denna utveckling har drivits utifrån kundernas behov och
önskemål samt licenskrav på Malta. Net Entertainment har också
inlett processen med att överföra IP-rättigheterna till sitt maltesiska bolag. I det svenska moderbolaget kommer, när omstruktureringen är genomförd, endast att finnas företagsledning samt
funktioner för utveckling av Bolagets spel och spelsystem. Omorganisationen kommer på sikt att innebära positiva skatteeffekter
för Net Entertainment-koncernen då den effektiva skattesatsen
på Malta är mellan 4-6 procent.
Moderbolaget 2006
Moderbolagets intäkter uppgick till 116,9 MSEK jämfört med
68,3 MSEK för 2005. Rörelseresultatet uppgick till 41,6 (18,4)
MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 27,9 (20,3) MSEK.
Likvida medel uppgick per 31 december 2006 till 6,1 MSEK i moderbolaget.

2006
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efter
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Händelser efter
räkenskapsårets utgång
Vid utgången av 2006 ingick bolaget i Betsson-koncernen. Per
den 30 mars 2007 beslutades att Net Entertainment skulle delas ut
till aktieägarna i Betsson AB (publ), vilket föranledde att bolaget
i samband med detta också noterades på NGM Equity. Handeln
med aktien startade den 5 april 2007.
De räntefria kortfristiga krediter om 20,3 MSEK som bolaget
hade mot Betsson-koncernen vid utgången av 2006 har betalats
av med 15 MSEK under det första kvartalet 2007. Kvarvarande
kredit beräknas slutbetalas innan 2007 års utgång.
Net Entertainment har tecknat avtal med sportspelsidorna
Tipico och Eurolinx samt sidorna Mariabingo och Carlospoker
för leverans av CasinoModule™. CasinoModule™ har blivit framröstad som en av de topp 20 internationella spelprodukterna under 2006 av tidningen International & Wagering Business.

Framtida utveckling
Bolaget ser en fortsatt marknadstillväxt där positionen som en
tongivande systemutvecklare och leverantör kommer att borga
för fortsatt goda resultat där bolaget avser växa mer än marknaden. Koncernen kommer under året att successivt öka produktionstakten av nya spel och även utvärdera nya produktområden.
Miljö
Net Entertainment bedriver inte någon verksamhet som är tillståndspliktig eller föranleder att särskilda miljöfrågor aktualiseras.

Styrelsens förslag till vinstdisposition i moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står:

Styrelsen föreslår:
Att till aktieägarna utdelas

Balanserade vinstmedel

14

-14 384 383

0,25 SEK per aktie

9 888 430
3 654 344

Årets resultat

27 927 157

Att i ny räkning balanseras

Kronor

13 542 774

Kronor

2006

13 542 774
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Do you need Better Games?
To attract and retain tomorrow’s online players you need to differentiate
your operation by offering the latest in gaming technology; Better Games
in short. This is the reason why the top performing online operators have
chosen the Net Entertainment CasinoModule™. Our unique, high quality
games and unrivalled back-end management system are just two reasons
to contact us.
French Roulette: release April 2007

Contact us at sales@netent.com
www.netent.com

Better Games
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Resultaträkningar – Koncernen
Not
Intäkter

5

Övriga intäkter

5

Summa rörelsens intäkter

2006

2005

99 475

64 540

298

143

99 773

64 683

Rörelsens kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

6 600

3 653

4,7

-33 915

-27 950

8

-26 007

-18 544

11,12

-4 407

-3 473

-1 243

-31

-58 972

-46 345

40 801

18 338

237

4 539

-1 195

-2

-958

4 537

39 843

22 875

-11 361

-7 546

28 482

15 329

28 482

15 329

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster

6

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella poster
Resultat före skatt
Inkomstskatt

9

Årets resultat
Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Vinst per aktie före utspädning (kr)

10

0,72

0,39

Vinst per aktie efter utspädning (kr)

10

0,72

0,39

0,25

0,25

Föreslagen/genomförd utdelning per aktie

16
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Balansräkningar – Koncernen
TILLGÅNGAR

Not

12/31/2006

12/31/2005

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

11

19 534

8 227

Materiella anläggningstillgångar

12

4 722

1 471

Andra långfristiga fordringar

16

42

42

24 298

9 740

5 386

946

14

7 889

3 813

-

5

Övriga fordringar

16

5 935

17 718

Likvida medel

17

13 053

5 535

Summa omsättningstillgångar

32 263

28 017

SUMMA TILLGÅNGAR

56 561

37 757

12/31/2006

12/31/2005

1 187

1 021

34 204

34 204

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Aktuella skattefordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Not
18

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

-232

-

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

Reserver

-19 069

-23 096

Summa eget kapital

16 090

12 129

835

358

835

358

Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder

9

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

3 159

1 263

Aktuella skatteskulder

Leverantörsskulder
9

5 172

683

Övriga skulder

20

21 047

20 412

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

10 258

2 912

Summa kortfristiga skulder

39 636

25 270

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

56 561

37 757

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

2006
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Förändringar i eget kapital Koncernen
Not

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

1 021

34 204

-

1 021

34 204

2 812

18
Ingående eget kapital 2005-01-01
Ändring av redovisningsprincip IAS 39
Justerat eget kapital 2005-01-01

Balanserat Summa eget
resultat inkl
kapital
året resultat

-20 433

14 792

-20 433

17 604

2 812

Årets omräkningsdifferenser

2 812

-

-

-Redovisad i resultaträkningen vid försäljning

-2 812

-2 812

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt
mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets
ägare

-2 812

-2 812

Finansiella tillgångar som kan säljas:

Årets resultat
Summa förmögenhetsförändringar, exkl
transaktioner med bolagets ägare

-2 812

Koncernbidrag till moderbolag

15 329

15 329

15 329

12 517

-24 990

-24 990

6 998

6 998

-23 096

12 129

(Betsson AB)
Skatteeffekt på koncernbidrag
Utgående eget kapital 2005-12-31

1 021

34 204

-

Årets omräkningsdifferenser

-232

-232

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt
mot eget kapital, exkl transaktioner med bolagets
ägare

-232

-232

Årets resultat
Summa förmögenhetsförändringar, exkl
transaktioner med bolagets ägare

-232

Vinstutdelning till moderbolag

28 482

28 482

28 482

28 250

-9 889

-9 889

-20 000

-20 000

5 600

5 600

(Betsson AB)
Koncernbidrag till moderbolag
(Betsson AB)
Skatteeffekt på koncernbidrag
Fondemission och split
Utgående eget kapital 2006-12-31
Det finns inget minoritetsintresse i koncernen. Allt eget kapital är
således hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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166
1 187

-166
34 204

-232

-19 069

16 090

koncernen

Kassaflödesanalys – Koncernen
Not

2006

2005

39 843

22 875

4 407

3 473

-130

-2 906

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar

11,12

- Realisationsvinst/-förlust vid försäljning
- Övrigt

398

109

-795

158

43 723

23 709

Förändring av fordringar

3 036

-1 809

Förändring av leverantörsskulder

1 751

-73

Förändring av kortfristiga skulder

-12 128

-22 866

Kassaflöde från den löpande verksamheten

36 382

-1 039

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

11

- 14 560

-4 003

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

12

-4 461

-713

190

-

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av aktier och andelar, dotterbolag

-

5 613

-8

3 394

278

37

-18 561

4 328

Utbetald utdelning

-9 889

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-9 889

-

Förändring av likvida medel

7 932

3 289

Likvida medel vid årets början

5 535

2 246

-414

-

13 053

5 535

-

-

16

2

237

39

Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar
Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

17

Tilläggsupplysningar
Outnyttjade krediter uppgick till
Under perioden betald ränta uppgick till
Under perioden erhållen ränta uppgick till

2006
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Resultaträkningar – Moderbolaget

Not
Intäkter

2006

2005

110 022

64 541

6 600

3 653

293

143

116 915

68 337

4,7

-43 976

-27 649

8

-25 963

-18 739

11,12

-4 275

-3 474

-1 127

-31

-75 341

-49 893

41 574

18 444

-61

4 924

-

2 937

5

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter

5

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster

6

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och placeringar

193

1 602

Räntekostnader och liknande resultatposter

Ränteintäkter och liknande resultatposter

-1 192

-2

Summa finansiella poster

-1 060

9 461

Resultat efter finansiella poster

40 514

27 905

-1 702

-100

38 812

27 805

-10 885

-7 518

27 927

20 287

Bokslutsdispositioner

19

Resultat före skatt
Skatt

9

Årets resultat

20
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Balansräkningar – Moderbolaget
TILLGÅNGAR

Not

2006-12-31

2005-12-31

11 603

7 321

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

11

Spel och spelsystem
Koncessioner, patent och liknande rättigheter

224

763

94

143

11 921

8 227

Inventarier och utrustning

4 722

1 471

Summa materiella anläggningstillgångar

4 722

1 471

142

119

Varumärken
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

12

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

13

Andra långfristiga värdepappersinnehav

15

-

-

Andra långfristiga fordringar

16

42

42

184

161

16 827

9 859

2 965

946

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

15 528

15 718

Övriga fordringar

Fordringar hos koncernföretag
16

5 935

2 129

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

4 528

3 813

28 956

22 606

6 127

5 349

Summa omsättningstillgångar

35 083

27 955

Summa tillgångar

51 910

37 814

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

17

2006
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balansräkningar – Moderbolaget
EGET KAPITAL OCH SKULDER

12/31/2006

12/31/2005

Aktiekapital

1 187

1 021

Reservfond

38

204

1 225

1 225

-14 385

-10 383

Årets resultat

27 927

20 287

Summa fritt eget kapital

13 542

9 904

Summa eget kapital

14 767

11 129

2 982

1 280

3 159

1 408

377

89

Eget kapital

Not
18

Bundet eget kapital

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel

Obeskattade reserver

19

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

22

Skatteskulder

9

5 172

639

Övriga skulder

20

21 048

20 412

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

4 405

2 857

Summa kortfristiga skulder

34 161

25 405

Summa eget kapital och skulder

51 910

37 814

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

2006

moder b o l a get

Förändringar i eget kapital –
Moderbolaget
Not

Aktiekapital

Reservfond

1 021

-

18
Eget kapital 2004-12-31
Effekt av tillämpning av IAS39
Justerat eget kapital 2005-01-01

Verkligt
värde
reserv

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

-

-1 522

9 335

8 834

2 812
1 021

Disposition enligt årsstämman

-

2 812

204

Koncernbidrag till moderföretag

2 812
-1 522

9 335

11 646

9 131

-9 335

-

-24 990

-24 990

6 998

6 998

(Betsson AB)
Skatteeffekt på koncernbidrag
Finansiella tillgångar som kan säljas:
- Redovisad i resultaträkning vid försäljning

-2 812

-2 812

Årets resultat
Utgående eget kapital 2005-12-31

1 021

204

-

Disposition enligt årsstämman
Vinstutdelning enligt extra bolagsstämma
Koncernbidrag till moterföretag

20 287

20 287

-10 383

20 287

11 129

20 287

-20 287

-

-9 889

-9 889

-20 000

-20 000

(Betsson AB)
Skatteeffekt på koncernbidrag

5 600

Årets resultat
Fondemission och split
Utgående eget kapital 2006-12-31

5 600
27 927

166

-166

1 187

38

27 927
-

-

-14 385

27 927

14 767

2006
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Kassaflödesanalys - Moderbolaget
Not

2006

2005

40 514

27 905

4 275

3 474

-131

-2 906

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar

11,12

- Realisationsvinst/-förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
- Övrigt
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar

205

-94

-751

147

44 112

28 526

-6 350

-5 705

Förändring av rörelseskulder

-15 777

-24 103

Kassaflöde från den löpande verksamheten

21 985

-1 282

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

11

-6 819

-4 003

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

12

-4 461

-713

Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av aktier och andelar

13

190

-

-53

-

Avyttring av aktier och andelar

13

-

3 394

Avyttring av aktier och andelar, dotterbolag

13

30

5 613

-

-

-11 113

4 291

Utdelning

-9 889

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-9 889

-

983

3 009

5 349

2 246

-205

94

6 127

5 349

-

-

13

2

193

39

Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

17

Tilläggsupplysningar
Outnyttjade krediter uppgick till
Under perioden betald ränta uppgick till
Under perioden erhållen ränta uppgick till
24

2006

2006
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not 1 & 2

Bokslutskommentarer och noter
Not 1 Allmän information
Net Entertainment NE AB (Moderbolaget, organisationsnummer
556532-6443) och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen)
är en svensk IT-konsult koncern som utvecklar och licensierar ut
mjukvara för spel på Internet. Koncernen har kontor i Stockholm,
på Malta och i Costa Rica och merparten av kunderna är sportspelssidor av varierande storlek.
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte
i Sverige. Adressen till huvudkontoret är Birger Jarlsgatan 57B,
Stockholm. Moderbolaget är noterat på Nordic Growth Market
(NGM) Equity sedan 5 april 2007 .
Denna koncernredovisning har den 4 maj 2007 godkänts av
styrelsen för offentliggörande.

Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper
Grund för rapportens upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden
från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation
RR 30:05 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”
tillämpats.
Denna finansiella rapport är Net Entertainment AB’s första
fullständiga finansiella rapport upprättad i enlighet med IFRS.
Då bolaget t o m 31 mars 2007 ägts av Betsson AB (publ) som
tidigare tillämpat IFRS, kvalificeras det in under IFRS1 § 24 som
”förstagångstillämpare efter sitt moderbolag” och övertar därmed
de redovisnings- och värderingsgrunder som förelåg i den tidigare koncernen. Ingen övergångsbalans presenteras därmed.
Upprättare av denna årsredovisning är det moderföretag med
dotterföretag som delades ut av Betsson AB (publ) per 30 mars
2007. Koncernen har historiskt skapats via s k transaktioner under gemensam kontroll (”Common Control”) inom den gamla
Betssonkoncernen. IFRS 3 saknar vägledning för sådana transaktioner och IAS 8 ger som vägledning att närliggande normgivares
regelverk i en sådan situation kan användas som principiell grund
för redovisningen av den specifika händelsen. Ett sådant regelverk är US GAAP och den princip som därigenom valts är att
koncernredovisningen upprättas utifrån den s k historiska värdemetoden (”Predecessor basis”).

26

2006

Detta innebär att de dotterföretag som var dotterföretag till
Net Entertainment NE AB per den 30 mars 2007 och vars verksamhet, i och med tillämpningen av historisk värde redovisning,
historiskt anses tillhöra koncernen har inkluderats i koncernredovisningen för 2006 och jämförelseåret 2005. Dotterbolagen i
Malta (se not 13) tillfördes per den 1 januari 2006 från andra
bolag inom Betssonkoncernen, transaktionen skedde under gemensam kontroll och till bokförda värden och ingen omvärdering av tillgångar eller skulder har skett med anledning av detta.
Likaledes omfattar koncernredovisningen inte dotterföretag som
vid ingången av 2005 men inte längre per 30 mars 2007 tillhörde
koncernen.
I samband med att den tidigare koncernen däri bolaget ingick övergick till IFRS och då valde att tillämpa IAS 39 fr o m 1
januari 2005, identifierades ett aktieinnehav i Betware Ltd som
klassificerades som ”available for sale”. Sådant innehavs värdeförändringar redovisas direkt i eget kapital och till verkligt värde,
vilket då innebar att det egna kapitalet ökade med 2,8 MSEK. I
enlighet med IFRS1 § 24 reflekteras detta även i denna koncern.
Innehavet såldes under 2005.
Förutsättningar vid upprättande av koncernens finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även
utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen.
Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska
kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till
närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade på basis
av anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och
skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och
skulder som värderas till verkligt värde bestod 2005 av derivatinstrument, finansiella tillgångar klassificerade som finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller
som finansiella tillgångar som kan säljas.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte
annat anges.
Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen,
förutom att moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet
med RR 32 Redovisning för juridiska personer. Detta innebär vissa skillnader som är förorsakade av krav i Årsredovisningslagen
eller skattehänsyn. Redovisningsprinciperna för moderbolaget
anges nedan i avsnittet “Moderbolagets redovisningsprinciper”.
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Nya redovisningsprinciper
Vid avlämnandet av koncernredovisningen per den 31 december
2006 har följande standarder publicerats men ännu inte trätt i
kraft:
• Tillägg till IAS 1, Utformning av finansiella rapporter: träder i kraft 1 januari 2007.
• IAS 23, Lånekostnader: träder i kraft 1 januari 2009. Standarden innebär att direkt hänförliga lånekostnader till investeringar i vissa anläggningstillgångar ska aktiveras och läggas till
anskaffningsvärdet på tillgången. Implementeringen av standarden innebär att koncernen för vissa i framtiden möjliga investeringar, senast per ikrafträdandedatum, ska aktivera t.ex. räntekostnader till skillnad mot principen om att kostnadsföra dessa
så som sker idag.
• IFRS 7, Finansiella Instrument: Upplysningar, och den
kompletterande ändringen av IAS 1, Utformning av finansiella
rapporter: Upplysningar om kapital, träder i kraft 1 januari 2007.
• IFRS 8, Operativa segment: träder ikraft 1 januari 2009.
Standarden innebär en mer transparent beskrivning om hur koncernen styrs.
• IFRIC 7, Tillämpning av inflationsjusteringsmodellen enligt
IAS 29, är obligatorisk och gäller för räkenskapsår som börjar 1
maj 2006 eller senare. Tolkningen är ej relevant då koncernen ej
har verksamhet på någon marknad med hyperinflation.
• IFRIC 8, Tillämpningsområdet för IFRS 2, är obligatorisk
och gäller för räkenskapsår som börjar den 1 maj 2006 eller senare. Tolkningen är ej relevant för bolaget då det inte finns några
aktierelaterade ersättningar.
• IFRIC 9, Omvärdering av inbäddade derivat, är obligatorisk
och gäller för räkenskapsår som börjar den 1 juni 2006 eller senare. Koncernen har inte identifierat några inbäddade derivat
• IFRIC 10, Delårsrapportering och värdenedgångar, gäller

för räkenskapsår som börjar 1 november 2006 eller senare. IFRIC
10 tillåter inte att de eventuella nedskrivningar som redovisats
under en delårsperiod för goodwill, placeringar i egetkapitalinstrument och placeringar i finansiella tillgångar som redovisas till
anskaffningsvärde återförs per en efterföljande balansdag.
• IFRIC 11, Tillämpning av IFRS2, Återköp av egna aktier och
transaktioner mellan koncernbolag, gäller för räkenskapsår som
börjar den 1 mars 2007 eller senare.
• IFRIC 12, Servicekoncessionsarrangemang, gäller för räkenskapsår som börjar den 1 mars 2007 eller senare.
Ovanstående standarder och tolkningar, som inte införts i
förtid, förväntas enbart påverka upplysningskraven för Net Entertainment. Standarder som trätt ikraft under 2006 har inte haft
någon påverkan på koncernens räkenskaper.

Klassificeringar
Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli sålda under eller är avsedda för försäljning eller förbrukning under företagets normala verksamhetscykel, om de innehas
främst för handelsändamål, om de förväntas bli realiserade inom
tolv månader efter balansdagen eller om de utgörs av likvida medel. Alla andra tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar.
Skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas
bli reglerade under företagets normala verksamhetscykel, om de
innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli reglerade
inom tolv månader efter balansdagen eller om företaget inte har
en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst
tolv månader efter balansdagen. Alla andra skulder klassificeras
som långfristiga skulder.

2006

27

not 2

Koncernredovisningsprinciper
Koncernens omfattning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande.
Konsolideringsprinciper
Dotterföretagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och
skulder ingår i koncernredovisningen från den dag det bestämmande inflytandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den
dag det upphör. Koncerninterna fordringar och skulder samt
transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande vinster elimineras i sin helhet.
Omräkning av utländska verksamheter
Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kronor omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden. Det
innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder
omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningens poster
omräknas till genomsnittskurs. Kursdifferenser som uppkommer
vid omräkningen, omräkningsdifferenser, förs direkt mot eget kapital. Vid avyttring av självständigt bedriven utlandsverksamhet,
realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna efter avdrag för eventuell valutasäkring i koncernens resultaträkning.
Intäkter
Intäkter från utlicensieringen av onlinespels-produkter/tjänster
och intäkter från därmed sammanhängande konsult- och serviceverksamhet redovisas när tjänsterna tillhandahålles kunden.
Övriga rörelseintäkter
Som övriga rörelseintäkter redovisas intäkter från aktiviteter utanför ordinarie verksamhet. I posten ingår huvudsakligen återvunna avskrivna fordringar, kursvinster i rörelsen samt vinst vid
försäljning av anläggningstillgångar.
Övriga rörelsekostnader
Kostnader för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet
avseende rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas som övriga rörelsekostnader. I posten ingår huvudsakligen kursförluster
i rörelsen samt förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
och rörelser.
Segmentsrapportering
Bolagets enda produkt (tillika primära segment) är CasinoModule™. Beträffande en geografisk uppdelning av verksamheten
erbjuder Net Entertainments samarbetspartners (spelsidorna,
sportspelsbolagen) spel till sina kunder i många olika länder. Net
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Entertainment har inte tillgång till information om slutkunden
(spelaren) och kan därför inte avgöra från vilka geografiska områden spelintäkterna härstammar. Net Entertainments direkta
kunders (spelsidorna) hemvist bestäms utifrån helt andra skäl än
närheten till den lokala marknaden, till exempel passande spellagstiftning, skattemässiga skäl eller andra skäl. Fördelen med
Internet är att det är en global, gränsöverskridande distributionsform där de som innehar en spelsida kan ha sin hemvist var som
helst i världen och samtidigt betjäna många lokala marknader
runt hela världen. Att indela verksamheten i geografiska segment
enligt dessa bolags juridiska hemvist, ger inte relevant information. Även Net Entertainmentkoncernens verksamhet är på samma sätt geografiskt spridd utifrån legala och skattemässiga skäl.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför ineller utbetalningar. Detta innebär att avvikelse kan förekomma
jämfört med förändring i enskilda poster i balansräkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för utveckling aktiveras i omfattning som dessa förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Enbart utgifter som uppstår
inom ramen för utvecklingsfasen av online-spelprodukter,-spelsystem och –spelplattformar aktiveras och tas upp som tillgång
från den tidpunkt beslut fattats om att fullfölja projektet och det
föreligger förutsättningar att göra det. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, köpta tjänster, direkta utgifter för
löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett
rimligt och konsekvent sätt.
I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Värdering av projektens intäktsgenereringsförmåga görs löpande i syfte att identifiera eventuellt
nedskrivningsbehov. Till immateriella tillgångar hör också förvärvade spelavtal ,och koncessioner och varumärken. Dessa
immateriella tillgångar redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Samtliga immateriella tillgångar har begränsade nyttjandeperioder.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till historisk anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Reparation och underhåll redovisas
som kostnader i den period de uppstår.
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Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och med beaktande av gjorda nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Följande ekonomiska livslängder (år) används:
• Varumärken, domännamn max 5 år
• Spelavtal och –koncessioner 3-5 år
• Aktiverade utvecklingskostnader för spel- spelsystem, och
spelplattformar bestäms utifrån tillgångens art och uppgår till
max 5 år
• Servrar 5 år
• Kontorsinventarier och övriga datorer 5 år
• Fordon 3-5 år
• Datorer (arbetsstationer för utvecklare m fl) kostnadsförs
Bedömningen av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs
årligen. Finns det indikation på att materiella, immateriella eller finansiella anläggningstillgångar i koncernen har ett för högt
bokfört värde görs en analys där enskilda eller naturligt sammanhängande typer av tillgångars återvinningsvärde fastställs som
det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet mäts som förväntat framtida diskonterat kassaflöde.
En nedskrivning utgörs av skillnaden mellan bokfört värde och
återvinningsvärde. En nedskrivning återförs när nedskrivningen
inte längre är motiverad. En återföring görs som mest upp till ett
värde inte överstigande det bokförda värdet som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle
gjorts.
Lånekostnader
Lånekostnader kostnadsförs i resultaträkningen för den period
de avser.
Skatter
Skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende
aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till
tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder,
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader
beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader
hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person
redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det
är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas och medföra

lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier och
andra eget kapitalinstrument, lånefordringar och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns
leverantörsskulder, utgivna skuld- och eget kapitalinstrument,
låneskulder samt derivat. Finansiella instrument redovisas initialt
till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde
med tillägg för transaktionskostnader för vissa finansiella instrument. Redovisning sker därefter beroende av hur de har klassificerats enligt nedan. En finansiell tillgång eller finansiell skuld
tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets
avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen
när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura
mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen
när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell
tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma
gäller för del av en finansiell skuld.
Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av
tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde på
onoterade finansiella tillgånga fastställs genom att använda värderingstekniker till exempel nyligen genomförda transaktioner,
pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. Vid
varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva
indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella
tillgångar är i behöv av nedskrivning. För eget kapitalinstrument
som klassificeras som tillgångar som kan säljas, förutsätts en
väsentlig och utdragen nedgång i det verkliga värdet under instrumentets anskaffningsvärde innan en nedskrivning verkställs.
Om nedskrivningsbehov föreligger för en tillgång i kategorin tillgångar som kan säljas, omföres tidigare eventuell ackumulerade
värdeminskning redovisad direkt mot eget kapital till resultaträkningen. Eget kapitalinstrument som skrivits ned i resultaträkningen återförs inte senare.
IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella
instrumentet. Företagsledningen bestämmer klassificering vid
ursprunglig anskaffningstidpunkt. Kategorierna är:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar
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som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. Tillgångar i denna
kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
Lånefordringar och kundfordringar
”Lånefordringar och kundfordringar” är finansiella tillgångar som
inte utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar
som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. Fordringar uppkommer då företag tillhandahåller pengar,
varor och tjänster direkt till kredittagaren utan avsikt att idka
handel i fordringsrätterna. Kategorin innefattar även förvärvade
fordringar. Tillgångar till denna kategori värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån
den effektivränta som beräknas vid anskaffningstidpunkten.
Investeringar som hålles till förfall
Finansiella tillgångar som har betalningsströmmar som är fasta
eller som kan fastställas på förhand, och med en fast löptid som
företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den
effektivränta som beräknas vid anskaffningstidpunkten. Det
innebär att över- och undervärden liksom direkta transaktionskostnader periodiseras över instrumentets löptid.
Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångas som kan säljas ingår finansiella
tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller
finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera
denna kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till
verkligt värde med värdeförändring mot eget kapital. Vid den
tidpunkt placeringarna bokas bort från balansräkningen omförs
tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital till
resultaträkningen.
Andra finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms
utifrån den effektivränta som beräknades när skulden togs upp.
Det innebär att över- och undervärden liksom direkta emissionskostnader periodiseras över skuldens löptid.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga
tillgodohavanden hos banker och motsvarade institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningspunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obe-
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tydlig risk för värdefluktuationer. Inlåningsränta på koncernens
bank- och postgirokonton i Sverige är Stibor-kopplad.
Finansiella placeringar
Finansiella placeringar utgör antingen finansiella anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar beroende på avsikten med
innehavet. Om löptiden eller förväntade innehavstiden är längre
än ett år utgör de finansiella anläggningstillgångar och om de är
kortare än 1 år kortfristiga placeringar. Finansiella placeringar
som utgörs av aktier utgörs av aktier tillhör antingen kategorin
finansiella tillgångar värderad till verkligt värde via resultaträkningen eller finansiella tillgångar som kan säljas.
Räntebärande värdepapper som anskaffats med avsikt att
innehas till förfall tillhör kategorin finansiella tillgångar som hålls
till förfall och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Räntebärande värdepapper där avsikten inte är att hålla till förfall klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas. Vid värdering till
verkligt värde via resultaträkningen redovisas värdeförändringen
i finansnettot.
Långfristiga fordringar och övriga fordringar
Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan
avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förväntade
innehavstiden är längre än ett år utgör de långfristiga fordringar
och om den är kortare övriga fordringar. Dessa fordringar tillhör
kategorin Lånefordringar och kundfordringar.
Kundfordringar
Kundfordringar klassificeras i kategorin kundfordringar och lånefordringar. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts
utan diskontering. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas
i rörelsens kostnader.
Skulder
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär
att de initialt redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan
kortfristiga har en löptid kortare än 1 år.
Leasing
Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Leasing av anläggningstillgångar
där koncernen i allt väsentligt står för samma risker och förmåner
som vid direkt ägande klassificeras som finansiell leasing. Den
leasade tillgången redovisas som anläggningstillgång och mot-
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svarande hyresskuld hänförs till räntebärande skulder. Leasing
av tillgångar där uthyraren i allt väsentligt kvarstår som ägare till
tillgången klassificeras som operationell leasing och leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Omfattningen av
operationella lease- och hyresavtal redovisas i not 4.
Pensionskostnader och pensionsåtaganden
Koncernen har olika pensionsplaner i olika länder, där tillgångarna har avskilts för särskild förvaltning. Pensionsplanerna, som
alla är avgiftsbestämda, finansieras genom inbetalningar från respektive koncernbolag samt i vissa fall från de anställda. Utbetalningar kostnadsförs under den period som de anställda utfört de
tjänster avgiften avser.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en
befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska

resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av
när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker
som är förknippade med skulden. En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fastställt en utförlig och formell
omstruktureringsplan och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning görs
för framtida rörelsekostnader.
Eventualförpliktelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller
när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller
avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser
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Moderbolagets
redovisningsprinciper
Moderbolaget följer samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag som anges nedan.
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för eventuella nedskrivningar.
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med
uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott
förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier
och andelar hos givaren. Därefter görs en bedömning av om ett
nedskrivningsbehov föreligger. Koncernbidrag redovisas enligt
ekonomisk innebörd. Det innebär exempelvis att koncernbidrag
som lämnats eller erhållits i syfte att minimera koncernens totala
skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för
dess aktuella skatteeffekt.
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing.
Erhållen utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning
bedöms som säker.
I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna.

Not 3 Finansiella risker
Koncernens finansverksamhet bedrivs utifrån en av styrelsen
fastställd finanspolicy och präglas av låg risknivå. Finansverksamheten och hanteringen av finansiella risker koordineras via
moderbolaget Net Entertainment NE AB (publ) som också ansvarar för placering av överlikviditet.
Finansiering av dotterbolag sker i huvudsak via moderbolaget. De helägda rörelsedrivande dotterbolagen är själva ansvariga
för hanteringen av sina finansiella risker inom av styrelsen fastställda ramar efter koordinering med moderbolaget.

Ränterisker
Net Entertainment är ett i stort sett skuldfritt företag vilket gör
att den ränterisk koncernen utsätts för är låg. Förändringar i ränteläget påverkar den avkastning koncernen får på likvida medel,
risken i dessa förändringar bedöms som immateriell.
Kreditrisk
Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker.
Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av
tjänster till kunder med lämplig kreditbakgrund.
Valutakursförändringar
Koncernens resultat är exponerat mot valutakursförändringar då
merparten av försäljningen är i Euro, och kostnaderna (transaktionsexponering) är i svenska kronor. Net Entertainment säkrar
för närvarande inte denna del. Resultatet påverkas också av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat
räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering). Vidare
påverkas koncernens egna kapital av valutakursförändringar
när tillgångar och skulder i utländska dotterbolag räknas om till
svenska kronor (omräkningsexponering). De utländska bolagen
finansieras främst genom eget kapital och koncerninterna lån i
moderbolagets hemvaluta. Säkring av eget kapital i utländska
dotterbolag görs för närvarande inte.

Not 4 Leasing
Leasingkostnader för bilar, hyror för lokaler och övrig utrustning
som hyrs och som innefattas i begreppet operationell leasing uppgick till:

2006

2005

2006

2005

Kostnadsförda leasing- och hyresavgifter

-2 113

-1 777

-2 103

-1 777

Summa

-2 113

-1 777

-2 103

-1 777

Framtida minimiavgifterna avseende icke uppsägningsbara operationella lease- och hyresavtal beräknas utfalla enligt nedan:

- under 2007
- under 2008-2011
- efter 2011
Summa
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2006

Koncernen

Moderbolaget

2 458

2 453

156

156

-

-

2 614

2 609

not 5

Not 5 Intäkter och transaktioner med
närstående parter
Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

95 550

46 835

81 531

46 835

3 857

5 989

28 423

5 989

65

11 652

65

11 652

3

64

3

65

99 475

64 540

110 022

64 541

-

-

-

-

Intäkter
- Licensintäkter, royalties
- Konsultintäkter
- Fakturerade kostnader
- Hyresintäkter
Summa
Övriga rörelseintäkter
- Erhållna EU-bidrag

293

-

293

-

- Valutakursvinster rörelsen

- Reavinst vid försäljning anläggningstillgångar

-

143

-

143

- Övrigt

5

-

-

-

Summa

298

143

293

143

2006
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Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag, se
not 13. Sålda tjänster avser främst konsulttjänster, licensavgifter,
hosting samt vidarefakturerade utlägg. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.
Net Entertaiment har för 2006 licens- och konsultintäkter från
Betsson-koncernen avsseende Casino Module på 23 151 tsek. Inköp från Betsson-koncernen avseende främst management- och
redovisningstjänster samt hyres- och kontorskostnader. Beloppet
uppgår till mindre än 1 msek.
Net Entertaiment hyr konsulter från Portwise AB, i vilken
styrelseordförande och en styrelseledamot är delägare/styrelseldamot. Inköp från Portwise uppgick under 2006 till 1 797 tsek
Transaktioner med närstående
Moderbolaget
2006

2005

Inköp av tjänster från närstående
Inköp från dotterbolag

13 792

-

- andel av totala rörelsekostnader

12,5 %

0,0 %

Försäljning av tjänster till närstående
Försäljning till dotterbolag

24 584

17 353

- andel av totala intäkter

22,3 %

26,9 %

377

89

15 528

15 718

Skuld till närstående
Skuld till dotterbolag
Fordran på närstående
Fordran på dotterbolag

Avseende transaktioner med Betsson-koncernen hänvisas till not
16 och not 20.
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Better Games

The CasinoModule™ is used by market leading sportbooks and gaming sites due to its
ability to generate more revenues than any other gaming product. Stunning games,
unrivaled management capabilities, extensive language support and scalability are just
a few features, which set our solution apart.

Contact us at sales@netent.com
www.netent.com

Better Games

not 6

Not 6 Finansiella poster

Koncernen

Reavinst vid försäljning av andra aktier
Ränteintäkter
Netto valutakursförändringar

2006

2005

-

2 937

237

39

-

1 563

Finansiella intäkter

237 4 539

Räntekostnader

-16

-2

Kursdifferenser

-1 179

-

Finansiella kostnader

-1 195

2

Summa finansiella poster

-958 4 537

Moderbolaget

Utdelning från dotterbolag
Reaförlust vid försäljning aktier i dotterbolag samt likvidation
Reavinst vid försäljning av andra aktier

2006

2005

-

4 924

-61

-

-

2 937

Summa resultat från övriga värdepapper och placeringar och andelar i koncernföretag

-61 7 861

Ränteintäkter, externa

193

Kursdifferenser
Summa finansiella intäkter och liknande resultatposter

193 1 602

Räntekostnader, externa

-13

-2

Kursdifferenser

-1 179

-

Summa finansiella kostnader och liknande resultatposter

-1 192

-2

Summa finansiella poster

-1 060 9 461

Kommentarer till finansiella resultatposter
Moderbolag
Under 2005 och 2004 har moderbolaget sålt sitt innehav i det isländska bolaget Betware. Försäljningarna medförde en reavinst
på totalt 4,6 MSEK.
Under 2006 har moderbolaget sålt samtliga andelar i det cos-

36

39
1 563

2006

tarikanska dotterbolaget Mil Treinta y Dos samt likviderat dotterbolaget Let it flow AB. Den sammanlagda reaförlusten uppgick
till 61 TSEK.

not 7

Not 7 Ersättningar till revisorerna
Revisor Gunnar Liljedahl från Ernst & Young AB valdes av bolagsstämman 2004 till revisor för en tid av fyra år. Ernst & Young
genomför revisionen i Net Entertainment NE AB och de svenska
dotterbolagen. Gunnar Liljedahl har varit Net Entertainments
revisor sedan 2000. Net Entertainment har utöver revisionsuppdraget även konsulterat Ernst & Young inom skatte- och momsområdet, i redovisningsfrågor samt för utredningar.

Koncernen
2006 2005

2006 2005

Revisionsuppdrag Revisionsuppdrag
Ernst & Young
Andra revisionsbolag

160

164

160

164

49

-

-

-

-

-

-

-

209

164

160

164

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Ernst & Young
Summa

2006
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Not 8 Ersättningar till anställda
Medelantal anställda
2006

2005

Medelantal
anställda

Varav
män

Medelantal
anställda

Varav
män

Moderbolaget
Sverige

41

73 %

32

78 %

Totalt i moderbolaget

41

73 %

32

78 %

Malta

1

0%

-

-

Costa Rica

1

100 %

-

-

Totalt i dotterbolag

2

50 %

-

-

43

72 %

32

78 %

Dotterbolag

Koncernen totalt

Antal och andel kvinnor i ledande ställning
2006

Styrelse

38

2005

Antal
män

Antal
kvinnor

1

0

Andel Antal
kvinnor män

0%

1

Antal
kvinnor

Andel
kvinnor

0

0%

Övriga ledande befattningshavare

3

3

50 %

4

2

33 %

Summa moderbolaget

4

3

43 %

5

2

29 %

Styrelse

2

1

33 %

1

0

0%

Övriga ledande befattningshavare

1

1

50 %

4

2

33 %

Summa koncernen

7

4

36 %

5

2

29 %

2006

not 8

Sjukfrånvaro
Moderbolaget
2006

2005

Total sjukfrånvaro av anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid

2,0 % 1,3 %

- Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro mer än 60 dagar i sträck; långtidssjukfrånvaro

0,0 % 0,0 %

- Sjukfrånvaro för kvinnor

2,6 % 0,6 %

- Sjukfrånvaro för män

1,8 % 1,5 %

- Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år*

2,4 % 1,0 %

- Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 – 49 år*

1,9 % 1,4 %

- Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år*

0,0 % 0,0 %

* I procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid

Löner och ersättningar
Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

347

0

198

0

Övriga anställda

17 414

12 358

17 369

12 358

Summa

17 761

12 358

17 567

12 358

0

0

0

0

7 260

5 356

7 260

5 356

Löner och ersättningar Löner och ersättningar
Styrelsemedlemmar, VD:ar

- varav bonus till VD:ar
Sociala kostnader
Pensionskostnader

60

0

60

0

Övriga anställda

Styrelsemedlemmar, VD:ar

1 409

1 011

1 409

1 011

Summa

1 469

1 011

1 469

1 011

2006
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VD i Betsson AB har via managementavtal även verkat som VD
i Net Entertainment NE AB fram till 31 oktober 2006. Denna
kostnad redovisas inte som personalkostnad i Net Entertainment
utan som övrig extern kostnad. Nuvarande VD i Net Entertainment tillträdde sin post 1 november 2006. Endast kostnader fr o
m detta datum redovisas ovan som lön och ersättning samt pensionskostnader för VD. Styrelsen i Net Entertainment har tidigare
endast varit en tjänstemannastyrelse som inte varit arvoderad.
Styrelsefrågor har hanterats av Betsson AB:s styrelse.
Ledande befattningshavares ersättningar
Bolaget har avtalat avgångsvederlag med verkställande direktören
uppgående till 977 590 sek.
Verkställande direktören har även rätt till kompensation om
en miljon kronor om bolaget blir utköpt och därmed avnoterat
från NGM före utgången av 2007 och bolaget inom samma tidsperiod inte infört ett optionsprogram.
Utnyttjade teckningsoptioner i Betsson AB
Under 2003 tecknade sig 38 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Betssonkoncernen (där även Net Entertainment
ingick) för 710 000 optioner med rätt till nyteckning av 710 000
B-aktier i Betsson AB. Optionspremien var 0,49 kronor, vilket
motsvarade verkligt värde beräknat enligt Black and Scholes värderingsmodell. De anställda som deltog i optionsprogrammet
erhöll en lönebonus motsvarande 73 procent av optionspremien.
694 994 teckningsoptioner utnyttjades för teckning av 694 994 Baktier den 15 maj 2006. Teckningskursen var 4,10 kronor.
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Not 9 Inkomstskatt
Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

10 885

7 518

10 885

7 518

-

-

-

-

10 885 7 518

10 885

7 518

Aktuell skatt
Sverige
Utanför Sverige
Summa aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Sverige
Utanför Sverige
Summa uppskjuten skatt
Summa skattekostnad

476

28

-

-

-

-

-

-

476

28

-

-

11 361 7 546

10 885 7 518

Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

Redovisat resultat före skatt

39 843

22 875

38 812

27 805

Skatt enligt gällande skattesats (28 %)

11 156

6 405

10 867

7 785

-

520

-

520

Skillnad i skatt i utländsk verksamhet

187

-

-

-

Skatteeffekt av ej avdragsgilla poster

18

1 444

18

36

-

-823

-

-823

11 361

7 546

10 885

7 518

476

28

-

-

835

359

-

-

5 172

683

5 172

639

Skillnad mellan verklig skattekostnad och skattekostnad
baserad på gällande skattesats

Skatt hänförlig till tidigare år

Skatteeffekt av ej skattepliktiga poster
Redovisad skattekostnad
Specifikation uppskjuten skattekostnad
Skatt på bokslutsdispositioner
Skatt redovisad direkt mot eget kapital
I moderbolaget och koncernen har en aktuell skatteintäkt om 5 600 tsek (6 998 tsek)
avseende koncernbidrag redovisats direkt mot eget kapital.
Skatter i balansräkningar
Avsättning för skatter
- Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
- Skatteskulder

Det finns inga temporära skillnader mellan tillgångarnas och skuldernas skattemässiga respektive bokförda värden.
Skattemässiga underskottsavdrag i koncernen uppgår vid årets slut till 0 tsek (0).

2006
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Not 10 Resultat per aktie
Antalet aktier i moderbolaget har under 2006 ändrats i avsikt att
uppnå lika många aktier i Net Entertainment som i Betsson AB.
Detta för att underlätta en utdelning av Net Entertainment till
aktieägarna. Inget kapital har tillförts bolaget för att uppnå detta,
utan en kombination av fondemission och split har genomförts.
Ett mer rättvisande resultat per aktie är därför att använda antalet
aktier vid 2006 års utgång för samtliga år för att beräkna vinst per
aktie enligt nedan;

Koncernen
2005

2006

2005

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare (tsek)

28 482

15 329

28 135

20 287

Antal aktier vid år 2006 utgång

39 553
720

39 553
720

39 553
720

39 553
720

0,72

0,39

0,71

0,51

Vinst per aktie (kronor)

Det finns inga potentiella aktier, varför ingen utspädningseffekt
uppkommer.
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Moderbolaget

2006

2006

not 1 1

Not 11 Immateriella tillgångar

Koncernen

Spelprodukter,
spelsystem och
spelplattformar

Spelavtal och
koncessioner

Varumärken

Totalt

2005
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utvecklingsutgifter

9 138

1 615

-

10 753

3 856

-

147

4 003

12 994

1 615

147

14 756

Ingående avskrivningar

3 627

314

-

3 941

Årets avskrivningar

2 045

539

4

2 588

Utgående ackumulerade avskrivningar

5 672

853

4

6 529

Utgående restvärde enligt plan 2005-12-31

7 322

762

143

8 227

Ingående anskaffningsvärden

12 994

1 615

147

14 756

Årets aktiverade utvecklingsutgifter

14 560

-

-

14 560

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27 554

1 615

147

29 316

Ingående avskrivningar

5 672

853

4

6 529

Årets avskrivningar

2 670

538

49

3 257

Utgående ackumulerade avskrivningar

8 342

1 391

53

9 786

19 212

225

94

19 532

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2006

Utgående restvärde enligt plan 2006-12-31

2006
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Moderbolaget

Spelprodukter,
spelsystem och
spelplattformar

Spelavtal och
koncessioner

Varumärken

Totalt

2005
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utvecklingsutgifter

9 138

1 615

-

10 753

3 856

-

147

4 003

12 994

1 615

147

14 756

Ingående avskrivningar

3 627

314

-

3 941

Årets avskrivningar

2 045

539

4

2 588

Utgående ackumulerade avskrivningar

5 672

853

4

6 529

Utgående restvärde enligt plan 2005-12-31

7 321

763

143

8 227

12 994

1 615

147

14 756

6 819

-

-

6 819

19 813

1 615

147

21 575

Ingående avskrivningar

5 672

853

4

6 529

Årets avskrivningar

2 538

538

49

3 125

Utgående ackumulerade avskrivningar

8 210

1 391

53

9 654

11 603

224

94

11 921

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2006
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utvecklingsutgifter
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan 2006-12-31
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och utrustning

Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

Ingående anskaffningsvärden

4 026

2 232

4 026

4 026

Årets anskaffningar

4 461

1 794

4 461

713

Försäljningar och utrangeringar

-309

-

-309

-713

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 178

4 026

8 178

4 026

Ingående avskrivningar

2 555

2 352

2 555

2 352

-249

-683

-249

-683

Årets avskrivningar

1 150

886

1 150

886

Utgående ackumulerade avskrivningar

3 456

2 555

3 456

2 555

Utgående restvärde enligt plan

4 722 1 471

Försäljningar och utrangeringar

4 722 1 471

2006
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Not 13 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Org. nr

Säte

Andel %

Andel st.

Bokfört
värde
2006

Bokfört
värde
2005

5561851758

Stockholm

100 %

1 000

89

89

Malta

0,01 %

1

0

-

Bolag
Mobile Entertainment ME AB
- Net Entertainment Malta Holding Ltd
- Net Entertainment Malta Ltd
Feliz Europa S.A.
Net Entertainment Malta Holdings Ltd
- Net Entertainment Malta Ltd
Secured Gaming Funds SGF AB

5561188870

Let it flow Inc
CasinoEuro Ltd
Mil Treinta y Dos S.A.
Summa

Moderbolaget
Förändringar i andelar i koncernföretag

2006

2005

Ingående anskaffningsvärde

119

5 733

Extern avyttring av bolag

-22

-

Frivillig likvidation av bolag

-8

-

Externt förvärv av bolag

34

-

Avyttring av bolag till Betssonkoncernen
Avyttring av bolag till dotterbolag
Förvärv av bolag från Betssonkoncernen
Utgående bokfört värde

46

2006

- -5 595
-

-19

19

-

142

119

Malta

0,01 %

1

0

-

Costa Rica

100 %

10

34

-

Malta

99,99 %

9 999

19

-

Malta

99,99 %

9 999

-

-

Stockholm

0%

0

-

-

USA

0%

0

-

8

Malta

0%

0

-

-

Costa Rica

0%

0

-

22

142

119

N OT 1 4 ,
15 & 16

Not 14 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Koncernen

Upplupna licens-/royaltyintäkter
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

7 117

3 060

3 756

3 060

772

753

772

753

7 889

3 813

4 528 3 813

Not 15 Finansiella placeringar
Koncernen
Specifikation av förändringar i finansiella placeringar

2006

2005

Ingående bokfört värde

0

3 269

0

457

Avyttring

- -3 269

-

-457

Utgående bokfört värde

0

0

0

0

2006 2005

Not 16 Långfristiga fordringar
och andra fordringar
Koncernen
2006

Moderbolaget

2005

2006

2005

Andra långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar
Långfristig del av depositioner

42

42

42

42

Summa

42

42

42

42

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar
Mervärdesskatt

1 151

795

1 151

795

Fordringar Betssonkoncernen

4 779

1 309

4 779

1 309

5

25

Övrigt
Summa

5

15 614

5 935

17 718

5 935 2 129

2006
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Not 17 Likvida medel
Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

Kassa och bank

13 053

5 535

6 127

5 349

Summa likvida medel

13 053 5 535

6 127 5 349

Not 18 Eget kapital
Aktiekapitalets
Sammansättning (tsek)

2006
Aktiekapital

5 610 000

168

20 409 123

1 021

Aktier, serie B (1 röst)

33 943 720

1 019

-

-

Totalt antal aktier

39 553 720

1 187

20 409 123

1 021

Aktier, serie A (10 röster)

Aktiernas kvotvärde (sek)
A- och B-aktier har samma rätt till bolagets tillgångar och resultat. Samtliga aktier är fullt betalda.
Inför utdelningen av Net Entertainment till Betssons aktieägare har under 2006 fondemission och split gjorts i syfte att uppnå
samma antal aktier i bolagen.
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2005

Antal aktier

2006

0,03

Antal aktier

Aktiekapital

0,05

not 1 8

Koncernen
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. I Net Entertainment har aktieägarna utöver aktiekapitalet tillskjutit aktieägartillskott och koncernbidrag för att täcka bolagets förluster under
utvecklingsfasen av bolaget.

Specifikation reserver

Ingående balans 2005-01-01

Omräknings- Tillgångar som
differens
kan säljas

-

2 812

Finansiella tillgångar som kan
säljas:

Reserver

-Redovisad i resultaträkningen
vid försäljning

-

-2 812

Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som
uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska
verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en
annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter
presenteras i. Eftersom koncernen bildades 1 januari 2005 är de
ingående omräkningsdifferenserna noll. Vid utgången av året var
de ackumulerade omräkningsdifferenserna 232 tkr (0 tkr).

Utgående balans 2005-12-31

-

-

Årets omräkningsdifferens

-232

-

Utgående balans 2006-12-31

-232

-

Tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångas som kan säljas ingår finansiella
tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller
finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera
denna kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till
verkligt värde med värdeförändring mot eget kapital. Vid den
tidpunkt placeringarna bokas bort från balansräkningen omförs
tidigare redovisad ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital till
resultaträkningen. Vid ingången av 2005 ägde bolaget andelar i
Betware Ltd, där den ackumulerade vinsten redovisad direkt mot
eget kapital uppgick till 2 812 tkr. Under 2005 såldes andelarna i
Betware Ltd, varvid ackumulerad vinst resultatfördes.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade
vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag liksom den del
av obeskattade reserver som kan hänföras till eget kapital. I posten har avräknats av Net Entertainment utbetalda koncernbidrag
och aktieutdelningar till Betsson AB. Tidigare avsättningar till
reservfond ingår också i denna kapitalpost.

2006

49

not 1 9,
20 & 21

Not 19 Obeskattade reserver, bokslutsdispositioner
Moderbolaget
2006

2005

Ackumulerade överavskrivningar

2 982

1 280

Summa obeskattade reserver

2 982 1 280

Balansräkningen

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver ingår med

835

358

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

-1 702

-100

Summa bokslutsdispositioner

-1 702

-100

Resultaträkningen

Not 20 Övriga skulder
Koncernen
Övriga kortfristiga skulder
Personalens skatt

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

711

426

712

426

Skulder till Betssonkoncernen

20 336

19 986

20 336

19 986

Summa

21 047

20 412

21 048

20 412

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2005

2006

2005

Semesterlöneskuld

1 370

1 029

1 370

1 029

Sociala avgifter

1 066

729

1 066

729

Löneskatt

342

240

342

240

Upplupna löner

241

106

241

106

7 239

808

1 386

753

Övrigt
Summa
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Moderbolaget

2006

10 258 2 912

2006

4 405 2 857

s t y rel sens god k ä nna nde

Denna årsredovisning har den 7 maj 2007 godkänts av styrelsen
för offentliggörande
Resultat- och balansräkningarna skall fastställas på ordinarie
årsstämma den 21 maj 2007.
Stockholm den 7 maj, 2007

Pontus Lindwall
Ordförande

Ann-Catrine Appelquist

Rolf Blom 			

Einar Gunnar Gudmundsson

John Wattin						
		
Min revisionsberättelse har avgivits den 7 maj, 2007

Gunnar Liljedahl
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelse
Till årsstämman i Net Entertainment NE AB (publ)
Org nr 556532-6443
Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Net Entertainment NE AB (publ) för år 2006. Bolagets årsredovisning av detta dokument avser sidorna 6-51. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen
samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana
de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om
årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på
grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat
årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har
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jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat
och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 7 maj 2007

Gunnar Liljedahl
Auktoriserad revisor

s t y rel se

styrelse

Från vänster Ann-Catrine Appelquist,
Einar Gunnar Gudmundsson, Rolf Blom,
Pontus Lindwall och John Wattin.

Net Entertainments styrelse består för närvarande av fem personer, inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna väljs årligen på
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen
har sitt säte i Stockholm. De nuvarande styrelseledamöterna presenteras nedan. Styrelseledamöterna kan nås på moderbolagets
adress, se sidan 26.
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna nämnda i detta avsnitt har dömts i bedrägerirelaterade mål,
varit föremål för bemyndigade myndigheters anklagelser eller
sanktioner, eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av en
emittents förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller från
att ha ledande eller övergripande funktioner hos emittent under
de senaste fem åren.
I det fall där personen ifråga i egenskap av medlem av förvaltnings, lednings, - eller kontrollorgan, eller på annat sätt varit
en nyckelperson i ledande befattning, varit inblandad i konkurs,
likvidation eller konkursförvaltning, under de senaste fem åren
nämns detta nedan.
Det förekommer inga familjeband mellan de personer som
anges i nedanstående avsnitt ej heller någon intressekonflikt mellan dessa.
Samtliga personer kan nås via huvudkontorets adress. Bolaget är ej skyldigt att följa Koden för bolagsstyrning och ämnar ej
följa Koden för bolagsstyrning i dess helhet.

Pontus Lindwall
(född 1965) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan år
1996. Pontus Lindwall äger noll A-aktier och 934 594 B-aktier i
Net Entertainment NE AB (publ).
John Wattin
John Wattin (född 1947) är styrelseledamot i Net Entertainment
sedan år 2007. John Wattin äger noll A-aktier och 105 500 B-aktier i Net Entertainment NE AB (publ).
Rolf Blom
Rolf Blom (född 1957) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan år 2007. Via E-Capital äger noll A-aktier och 180 000 B-aktier
i Net Entertainment NE AB (publ).
Ann-Catrine Appelquist
Ann-Catrine Appelquist (född 1947) är styrelseledamot i Net
Entertainment sedan år 2007. Ann-Catrine Appelquist äger inga
aktier i Net Entertainment NE AB (publ).
Einar Gunnar Gudmundsson
Einar Gunnar Gudmundsson (född 1972) är styrelseledamot i Net
Entertainment sedan år 2007. Einar Gunnar Gudmundsson äger
inga aktier i Net Entertainment NE AB (publ). Genom Scandcap
AB representerar Einar Gunnar Gudmundson storägaren Straumur-Burdaras Investment Bank.
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Aktiekapitalet och
ägarförhållanden
Aktiekapitalet i Net Entertainment uppgår till 1 190 566 kronor.
Bolagets aktier är denominerade i svenska kronor och har utgivits
enligt aktiebolagslagen (2005:551). Net Entertainment har två aktieslag. Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie
B berättigar till en röst. För aktie av serie A gäller omvandlingsförbehåll enligt bestämmelse i bolagsordningen, varvid aktier av
serie A kan omvandlas till aktie av serie B på begäran av aktieägaren. Varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan
begränsning. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt
till eventuellt överskott vid likvidation. En ändring av aktieägarnas rösträtt eller rätt till bolagets vinst förutsätter att bolagsord-

Förändring av antalet
aktier
Transaktion
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År A-aktier

1996

1 000

Nyemission, nedstämpling
av nominellt värde

2000

20 408 123

Aktiesplit 5:3

2006

Fondemission

2006

Införande av två aktieslag

2006

Inlösen 4 aktier

2007

-

Fondemission

2007

-

2006

Totalt antal aktier

B-aktier

Bolagets bildande

ningen ändras, vilket kräver kvalificerad majoritet.
Aktierna i Net Entertainment är registrerade i ett datoriserat
kontobaserat system för registrering av aktier som administreras
av VPC AB med postadress Box 7822, 103 97 Stockholm. Inga aktiebrev har utfärdats för aktier i Net Entertainment. ISIN-kod för
aktier av serie A är SE0001989245 och för serie B SE0001089252.
Aktiernas kvotvärde uppgår till 0,03 kronor. Antalet aktier i Net
Entertainment uppgår till 39 553 716, varav 5 610 000 aktier av
serie A och 33 943 716 aktier av serie B. Aktiekapitalets utveckling framgår av nedanstående tabell.

A-aktier

-

1 000

B-aktier

Summa

-

Förändring
Totalt
Kvotvärde/
av
aktiekapital
aktie
aktiekapital

1 000 100 000,00

100 000,00

100,00

- 20 409 123

- 20 409 123 920 456,15 1 020 456,15

0,05

13 606 082

- 34 015 205

- 34 015 205

- 1 020 456,15

0,03

5 538 515

- 39 553 720

- 39 553 720 166 155,45 1 186 611,60

0,03

71 485 33 943 720 5 610 000 33 943 720 39 553 720

- 1 186 611,60

0,03

-4 5 610 000 33 943 716 39 553 716

-0,12 1 186 611,48

0,03

- 5 610 000 33 943 716 39 553 716

3 955,37 1 190 566,85

0,0301

a k t ieka pi ta l &
ä g a re

Ägarförhållandena i Net Entertainment kommer initialt att i allt
väsentligt, med undantag för enstaka aktier i utdelningen, att
överensstämma med ägarförhållandena i Betsson AB. Utdrag ur
ägarförteckningen i Betsson AB från VPC per den 29 december
2006 framgår av nedanstående tabell.

Ägare

Antal

Antal

A-aktier

B-aktier

Andel av kapitalet, %

Andel av röster, %

Straumur-Burdaras Investment Bank1

1 402 500

5 613 749

17,7

21,8

Familjen Per Hamberg

1 497 000

1 812 078

8,4

18,6

Lars Kling

1 497 000

790 712

5,8

17,5

Familjen Rolf Lundström och bolag

652 500

1 722 200

6,0

9,2

Familjen Bill Lindwall

561 000

102 595

1,7

6,4

-

3 407 000

8,6

3,8

Raiffeisen Zentralbank Österreich
Brewin Dolp Secs Ltd Glbl Cust

-

2 547 533

6,4

2,8

Landsbanki Luxembourg

-

1 658 370

4,2

1,9

SIS Segaintersettle AG, Schweiz

-

1 624 390

4,1

1,8

Pontus Lindwall

-

934 594

2,4

1,0

Landsbanki Islands HF

-

711 600

1,8

0,8

Fjärde AP-fonden

-

662 600

1,7

0,7

Familjen Hans Sköld

-

556 700

1,4

0,6

Övriga aktieägare

- 11 799 599

29,8

13,1

5 610 000 33 943 720

100,0

100,0

Totalt

1) Enligt uppgifter lämnade av Straumur-Burdaras Investment Bank, ägde Straumur-Burdaras per den 29 december 2006 1 402 500 A-aktier samt 9 510 740 B-aktier i Betsson,
vilket skulle motsvara 27,6 procent av kapitalet och 26,1 procent av rösterna. Det är dock inte känt för Betsson genom vilka institutioner Straumur-Burdaras aktieinnehav är
fördelat, varför Straumur-Burdaras Investment Bank i tabellen ovan inte anges som ägare för alla aktier de uppgivit sig äga.

Likviditetsgaranti
I syfte att säkra likviditeten i Net Entertainment-aktien har Handelsbanken Capital Markets anlitats som likviditetsgarant. Åtagandet påbörjas den 1 april 2007. I åtagandet ingår att Handelsbanken Capital Markets vid varje givet tillfälle skall verka för att
skillnaden mellan köp- och säljkurs i bolagets aktier inte överstiger 2 procent och att priser kvoteras minst 85% av handelsdag.
Handelsbanken Capital Markets skall vidare säkerställa att en aktievolym i orderboken motsvarande tio börsposter (2 000 aktier)
på köp- och säljsidan.
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Finansiell utveckling
Resultaträkningar koncern
2006

2005

2004*

2003*

2002*

Rörelsens intäkter

99 773

64 683

47 661

22 972

11 633

Rörelseresultat före avskrivningar

45 208

21 811

8 509

3 122

-1 671

Avskrivningar

-4 407

-3 473

-2 645

-1 538

-1 064

Resultat efter avskrivningar

40 801

18 338

5 864

1 585

-2 735

-958

4 537

6 979

-746

-2 090

Resultat efter finansnetto

39 843

22 875

12 843

838

-4 825

Resultat efter skatt

28 482

15 329

9 335

584

-2 518

Finansnetto

*Jämförelsesiffror för åren 2002-2004 avser endast moderbolaget som är upprättade enligt Årsredovisningslagen.

Balansräkningar koncern
2006

2005

2004*

2003*

2002*

Tillgångar
Anläggningstillgångar

24 298

9 740

14 718

5 980

5 082

Kortfristiga fordringar

19 210

22 482

15 674

7 764

8 578

Likvida medel

13 053

5 535

2 246

3 011

1 498

Summa omsättningstillgångar

32 263

28 017

17 920

10 774

10 077

Summa tillgångar

56 561

37 757

32 638

16 754

15 158

Eget kapital och skulder
16 090

12 129

8 834

7 271

5 715

Långfristiga skulder

Eget kapital

835

358

-

-

-

Kortfristiga skulder

39 636

25 270

22 625

8 789

8 750

Summa skulder

40 471

25 628

22 625

8 789

8 750

Summa eget kapital och skulder

56 561

37 757

32 638

16 754

15 158

*Jämförelsesiffror för åren 2002-2004 avser endast moderbolaget
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NYCKELTAL
Koncernen
Helår 2006 Helår 2005

Rörelsemarginal (procent)

40,9

28,4

Marginal på EBIT-nivå (procent)

41,1

35,4

Vinstmarginal (procent)

39,9

35,4

Nettovinstmarginal (procent)

28,6

23,7

Räntetäckningsgrad (gånger)

2 491

11 438

Soliditet (procent)

28,4

32,1

Kassalikviditet (procent)

65,1

79,7

-13 053

-5 535

-0,8

-0,5

Genomsnittligt antal anställda

43

32

Anställda vid årets slut

53

39

Resultat per aktie

0,72

0,39

Eget kapital per aktie

0,41

0,31

Föreslagen utdelning per aktie

0,25

0,25

Räntebärande nettoskuld (tsek)
Nettoskuldsättningsgrad (gånger)

Genomsnittligt antal utestående aktier

39 553 720 39 553 720

Utestående antal aktier vid årets slut

39 553 720 39 553 720
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Definitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till periodens intäkter.

Genomsnittligt antal anställda
Antalet anställda omräknat till heltidstjänster (årsarbetare).

Marginal på EBIT-nivå
Rörelseresultat samt finansiella intäkter i förhållande till periodens intäkter.

Antal anställda personer vid årets slut
Antalet anställda personer vid senaste månadens löneutbetalningstillfälle.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i förhållande till periodens intäkter.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Nettovinstmarginal
Resultat efter skatt i förhållande till periodens intäkter

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

Räntetäckningsgrad (gånger)
Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i
förhållande till räntekostnader.
Soliditet
Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen
vid periodens slut.

Genomsnittligt antal utestående aktier
Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden, justerat för fondemission och aktiesplit.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder inklusive
föreslagen men ej beslutad aktieutdelning.

Utestående antal aktier
Antal utestående aktier vid respektive periods slut, justerat för
fondemission och aktiesplit.

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

Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Nettoskuldsättningsgrad (gånger)
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella
tillgångar inklusive likvida medel dividerat med eget kapital.
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Utdelning per aktie
Genomförd/föreslagen utdelning.

2006

Kassaflöde per aktie
Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året justerat för tillkommande aktier vid konvertering av utestående teckningsoptioner.

