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Net Entertainment NE AB (publ) 

Bokslutskommuniké för 2008 
Kvartalsrapport för oktober – december 2008 

Helåret 2008 

• Intäkterna för helåret ökade med 56% till 204,6 (131,1) MSEK 

• Rörelseresultatet ökade med 74 % till 87,8 (50,6) MSEK 

• Rörelsemarginalen var 42,7 (38,3) % 

• Resultat efter skatt ökade med 74% till 80,0 (45,9) MSEK  

• Vinst per aktie uppgick till 2,02 (1,16) SEK 

• 20 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™, däribland med Victor Chandler, King.com, 
och Bet-at-home, jämfört med 18 nya avtal 2007.  

Fjärde kvartalet 2008 

• Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 71% till 61,6 (36,0) MSEK 

• Rörelseresultatet ökade med 100 % till 30,5 (15,2) MSEK 

• Rörelsemarginalen var 49,1 (41,9) % 

• Resultat efter skatt ökade med 96% till 27,1 (13,8) MSEK 

• Vinst per aktie uppgick till 0,69 (0,35) SEK 

• Fyra nya licensavtal tecknades för CasinoModule™. 

Övrigt 

• Föreslagen utdelning är [1,25] (0,75) kronor per aktie  

• 13 januari 2009 startades handel i moderbolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm 

• Två genombrottsavtal tecknades i januari 2009 för CasinoCaféTM som därmed 
kommersialiseras. 

 

Kommentarer från Johan Öhman, verkställande direktör 
”2008 blev ett rekordår för Net Entertainment. Både våra kunder och aktieägare kan glädja sig åt en stark 
utveckling, som inte visar några tecken på avmattning. December blev omsättningsmässigt den bästa månaden 
någonsin. Nu fortsätter vi arbetet med att sälja våra kärnprodukter CasinoModuleTM och CasinoCaféTM, som under 
året vässats och har mycket högt anseende hos speloperatörer världen över. 
 
Ett genombrott nåddes i januari 2009 då två avtal tecknades för CasinoCaféTM med Delta Invest Ltd i Ryssland med 
över 500 spelbutiker och PCP Electronics Ltd. Förutom att CasinoCaféTM under första halvåret 2009 tas i fullt 
kommersiellt bruk, har Delta Invest Ltd potentialen att bli vår enskilt största licenstagare om de mål som 
presenterats för oss infrias.   
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Vi fortsätter att nyanställa för att ytterligare öka produktionstakten samt bibehålla en hög servicegrad till vår 
successivt ökande kundbas. Som en del i detta arbete initierades i slutet av 2008 ett IT-projekt i syfte att ytterligare 
stärka driftsavdelningen som kommer att generera kostnader av engångskaraktär. Kostnaderna för detta och 
driftsättning och leverans av CasinoCaféTM förväntas uppgå till i storleksordningen 8-12 MSEK för första halvåret. 
Målet för 2009 är att leverera 24 nya spel vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2008. 
 
Net Entertainment går in i det nya året med en produktportfölj samt kundbas som är starkare än någonsin. 
Dessutom utgör den ackreditering som bolaget under 2008 erhöll från branschorganisationen eCogra ett kvalitets- 
och trovärdighetssigill som kommer att gagna fortsatt nyförsäljning. Listbytet till NASDAQ OMX Stockholm 
förväntas leda till en ökad likviditet och intresse i aktien vilket gynnar bolaget och aktieägarna.” 
 

Om Net Entertainment 

Net Entertainment NE AB och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen eller Bolaget) är en ledande 
leverantör av digitalt distribuerad mjukvara för spel på Internet. Bolaget grundades 1996 och har en 
kundkrets av cirka sextio internationella spelbolag. Intäkterna består av royalty som bestäms av de 
intäkter företagets produkter genererar och set-up avgifter vid nytecknande av avtal. Net Entertainment 
är ett renodlat utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen spelverksamhet. Bolagets varumärke är 
internationellt erkänt och förknippas med nytänkande, service och kvalitet.  
 
Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker samt på Malta varifrån all kommersiell 
verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och produktledning bedrivs.  
 
Moderbolaget noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 13 januari 2009 och var innan dess noterat på 
Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan 5 april 2007.  
 

Affärsidé och  mål  

Net Entertainments affärsidé är att tillhandahålla robusta Internetspelsystem med spännande spel, 
uppbyggda med marknadsledande teknologi och kompetens, till speloperatörer som därigenom utökar 
sina produktportföljer och ges konkurrensfördelar som driver lönsamheten.  
 
Marknaden för Internetbaserat spel i Europa förväntas växa med mer än 20 procent i genomsnitt de 
närmaste åren. Net Entertainments finansiella mål är att växa mer än marknaden med en uthållig 
rörelsemarginal överstigande 30 procent.  

Marknaden  

Marknaden för spel på Internet har visat hög tillväxt under de senaste åren. Det globala 
bruttospelöverskottet för Internetspel förväntas 2009 uppgå till cirka 20 miljarder USD. Europa förväntas 
de närmaste åren representera mer än hälften av de totala spelintäkterna och är den i särklass största 
spelmarknaden.1 
 
Net Entertainment bedömer förutsättningarna för fortsatt expansion som goda inom kasinosegmentet. 
Genom att bredda sitt produktutbud kan Bolaget också rikta sig till en bredare marknad. Breddningen 
kan ske genom såväl organisk utveckling som förvärv eller inlicensiering.  
 

Nya uppdrag och kunder 

Under fjärde kvartalet tecknades fyra nya kundavtal. Under hela 2008 har 20 nya avtal tecknats för 
leverans av CasinoModule™, däribland King.com, Victor Chandler och Bet-at-home samt en s.k. Tier 1 
operatör som tillsvidare önskar förbli anonym. 
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 Källa: Global Betting and Gaming Consultants 
 

Intäkter och resultat  

Intäkterna för helåret 2008 ökade till 204,6 (131,1) MSEK vilket är 56,0 procent högre än föregående år. 
Rörelseresultatet ökade till 87,8 (50,6) MSEK och rörelsemarginalen var 42,7 (38,3) procent.  
 
Intäkterna för de senaste sex åren framgår av nedanstående diagram. 
 
MSEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intäkterna under fjärde kvartalet ökade till 61,6 (36,0) MSEK vilket är 70,9 procent högre än motsvarande 
period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 30,5 (15,2) MSEK och rörelsemarginalen var 49,1 
(41,9) procent.   
 
Intäkter och rörelseresultat per kvartal framgår av diagrammet nedan. 
 
MSEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillväxten under fjärde kvartalet var, som ett resultat av en fortsatt stark marknadsutveckling trots den 
finansiella oron i världsekonomin, god. Ytterligare en framgångsrik produktrelease med nya spel gjordes 
under fjärde kvartalet och fem nya kunders kasinon driftsattes, vilket har ökat intäktsunderlaget 
ytterligare. Under 2008 tecknades 20 (18) nya avtal för CasinoModuleTM vilka bidragit med intäkter i form 
av såväl licensintäkter som setup-avgifter. Dessutom avslutades avtal med ett antal mindre aktörer som 
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ej uppnått den minimiomsättning i kasinot som Bolaget kräver. Därigenom säkerställs att kundbasen 
består av operatörer som uppvisar hälsosam tillväxt. 
 
Royaltyintäkterna har påverkats mycket positivt av ökade volymer under hela 2008 jämfört med 
föregående år, vilket fortsatte under det fjärde kvartalet. De ökade volymerna har dock resulterat i lägre 
snittpris då kunderna har pristrappor där en högre volym ger ett lägre pris. Royaltynivåerna per 
trappsteg har varit stabila över såväl året som fjärde kvartalet. Valutakursförändringar har bidragit 
positivt till Net Entertainments intäktsökning under 2008 och framför allt det fjärde kvartalet jämfört med 
motsvarande period föregående år. Av intäktsökningen är cirka 6 procent hänförlig till valutakurseffekter 
under hela året och 14 procent under fjärde kvartalet. Den absolut största delen av intäktsökningen 
härstammar således från ökade volymer.  
 
Intäkterna fjärde kvartalet ökade med 17 procent jämfört med föregående kvartal. Av intäkterna för hela 
2008 utgjorde 93 (93) procent royalty avseende CasinoModule™.  
 
Rörelseresultatet för hela 2008 ökade med 74 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för 
fjärde kvartalet ökade med 100 procent jämfört med motsvarande period föregående år och 37 procent 
jämfört med föregående kvartal. Rörelsekostnaderna har ökat jämfört med föregående år genom den 
ökade utvecklingstakten för att säkerställa en ledande marknadsposition samt för att bredda 
produktutbudet. Den högre utvecklingstakten möjliggörs genom kontraktsutveckling i Ukraina samt 
externa utvecklingsresurser i Stockholm. Detta har också resulterat i ökad aktivering av immateriella 
tillgångar. Därutöver har Bolaget haft kostnader relaterade till noteringen på NASDAQ OMX Stockholm.  
 
Vid utgången av perioden hade Bolaget 16 nya kontrakterade kunder som ännu inte driftsatts. 
 

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under året till 89,1 (35,9) MSEK och för 
fjärde kvartalet till 26,1 (6,6). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under året till -23,4 (-
13,4) MSEK och för fjärde kvartalet till -10,5 (-4,0) Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
under året till -29,7 (-9,9) MSEK och för fjärde kvartalet till 0 (0), vilket i båda fallen utgörs av utdelning 
till aktieägarna. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 65,1 (25,9) MSEK (varav 12,2 
(5,4) MSEK avser medel hållna för licenstagares räkning). Koncernens goda likvida ställning beror på att 
den löpande verksamheten genererar stora kassaflöden.  
 
Koncernens effektiva skattesats uppgick under året till 7,0 (9,6) %. Koncernens effektiva skattesats 
påverkas primärt av hur resultatet fördelar sig mellan Sverige och de länder där koncernen bedriver 
verksamhet. Då resultatet i Sverige under året är lägre än motsvarande period föregående år medför 
detta att den effektiva skattesatsen för koncernen blir lägre. 
 

Investeringar  

Koncernens aktivering av utvecklingsutgifter som immateriella tillgångar uppgick under året till 16,9 
(10,5) MSEK och investeringar i materiella anläggningstillgångar till 6,6 (3,0) MSEK. För fjärde kvartalet 
uppgår aktivering av utvecklingsutgifter till 5,4 (3,8) MSEK och investeringar i materiella 
anläggningstillgångar till 5,1 (0,2) MSEK . 
 
Den ökade omfattningen av aktiverade utvecklingsutgifter beror främst på ökad aktivitet inom detta 
område och vilken typ av arbete som utförs då allt inte uppfyller kraven för aktivering enligt IAS 38. 
Investeringar i anläggningstillgångar utgörs främst av servrar och annan datorutrustning samt utgifter 
för konsulter och övriga direkt hänförbara utgifter för iordningställandet.  
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Personal och organisation 

Antal anställda uppgick vid periodens slut till 85 (67) personer. Medräknat underkonsulter sysselsatte 
Net Entertainment 132 (77) personer. 

Moderbolaget 

Moderbolagets intäkter för året uppgick till 111,0 MSEK jämfört med 78,1 MSEK föregående år. 
Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (4,9) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 57,7 (33,0) MSEK. I 
finansiella intäkter ingår i fjärde kvartalet anteciperad utdelning från dotterbolag på Malta. 
 
Intäkterna i moderbolaget utgörs av tjänster som tillhandahålls dotterbolag. Ingen aktivering av 
utvecklingsutgifter sker i moderbolaget, då projekten beställs och ägs av dotterbolag på Malta. Den 
ursprungliga teknologin ägs alltjämt av moderbolaget och genererar royaltyintäkter. 
 
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14,6 (12,5) MSEK i moderbolaget.  

Händelser efter periodens utgång 

Den 13 januari 2009 startades handel i moderbolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm.  
 
I januari 2009 meddelade Bolaget att två genombrottsavtal tecknats för leverans av CasinoCaféTM. Till 
dels Delta Invest Ltd i Ryssland, dels PCP Electronics Ltd på Cypern. Delta Invest har en omfattande 
erfarenhet från landbaserad spelverksamhet och kommer installera CasinoCaféTM i sitt nätverk med över 
500 butiker i Ryssland. PCP Electronics har också en omfattande erfarenhet av landbaserat spel och driver 
spelhallar över hela Cypern. PCP Electronics målsättning är att installera CasinoCaféTM i 20 hallar på 
Cypern över en tolvmånadersperiod. Driftsättning och installation av CasinoCaféTM kommer påbörjas 
under andra kvartalet 2009. CasinoCaféTM är en ny produktlinje för Net Entertainment. Det är möjligt att 
Delta Invest kan bli en av de enskilt största licenstagarna för Bolaget om de mål som Delta Invest 
presenterat infrias. 

Föreslagen utdelning 

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om överföring till aktieägarna om 49,4 MSEK, motsvarande 1,25 
kronor per aktie. Styrelsen har för avsikt att föreslå att överföringen sker genom ett aktieinlösenprogram. 
Det fullständiga förslaget kommer att presenteras i god tid till stämman. 

Redovisningsprinciper 

Grund för rapportens upprättande 

Denna kvartalsrapport och bokslutskommuniké är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, 
Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell 
Rapportering RFR 1.1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2.1, Redovisning för 
juridiska personer, avseende moderbolaget. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner 
avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen med undantag för vad 
som anges nedan. 
 
Inga nya standarder har trätt i kraft under 2008 som påverkar Net Entertainments ställning eller resultat. 
 
Ändrade redovisningsprinciper 

Aktiverade utvecklingskostnader har i koncernen tidigare bruttoredovisats i resultaträkningen som ett 
eget intäktsslag. Sedan andra kvartalet 2008 redovisas dessa kostnader istället netto fördelat på de 
kostnadsslag de härrör från, dvs som personalkostnader respektive övriga rörelsekostnader. Historiska 
jämförelsetal har omarbetats. Förändringen har ingen påverkan annat än presentation och uppställning 
för koncernen. 
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Redovisningsprinciper som tillämpas för första gången under året 

För att minska riskexponeringen mot valutakursförändringar beslutade Net Entertainment att från och 
med 1 april 2008 säkra delar av framtida kassaflöden, vilket skedde med valutaterminskontrakt. I 
september beslutade Net Entertainment att upphöra med denna valutasäkring varefter ingångna 
säkringsavtal har löpt ut under 2008. Vid utgången av året förekommer inga valutaterminskontrakt. 
 
Derivatinstrument  

Samtliga derivat redovisas till verkligt värde i balansräkningen. För derivatinstrument som uppfyller 
kraven för kassaflödessäkring redovisas effektiv del av värdeförändringarna i särskilda kategorier inom 
eget kapital i avvaktan på att den säkrade posten redovisas i resultaträkningen. För derivatinstrument 
som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning, och för ineffektiv del av derivatinstrument som 
uppfyller kraven för säkringsredovisning, redovisas värdeförändringarna i resultaträkningen som övriga 
ränteintäkter eller räntekostnader.  

Risk‐ och osäkerhetsfaktorer  

Net Entertainment är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den 
finansiella ställningen i mindre eller större omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och 
verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Ledningens generella syn på de risker som 
verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats väsentligt jämfört med den beskrivning 
som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Beskrivningen nedan är en sammanfattning, för en 
detaljerad beskrivning av riskbilden hänvisas till Net Entertainments årsredovisning 2007, sidorna 27-28 
samt sidan 47. 
 

Bransch‐ och verksamhetsrelaterade risker 

Som särskilt branschrelaterade verksamhetsrisker noteras att då spel på de flesta nationella marknader är 
reglerat i lag är Net Entertainment, som leverantör av kasinospel, och dess kunder beroende av rättsläget 
för spelindustrin och kan påverkas starkt av politiska beslut och lagförändringar. Net Entertainment har 
en klass 4-licens på Malta som innebär att Koncernen tillåts driva hostingverksamhet för sina kunder. Det 
är väsentligt att denna licens upprätthålls och förlängs. Net Entertainment är även sedan 2005 medlem i 
organisationen G4 som arbetar med att förebygga spelberoende (trots att koncernen inte själv bedriver 
någon spelverksamhet) och CasinoModule™ är anpassat efter de riktlinjer som ges. 
 
Den spelutredning som tillsatts av regeringen med syfte att föreslå en långsiktigt hållbar svensk 
spelreglering presenterade sin rapport i december 2008. Rapporten innehöll i korthet två alternativ som 
regeringen har att ta ställning till framgent. Det är idag omöjligt att förutspå vad utfallet av regeringens 
arbete kommer att bli. I det fall att det skulle bli en förändring av spellagstiftningen så avgör 
operatörernas (dvs Net Entertainments kunder) förhållning till de eventuellt ändrade förutsättningarna 
vilken effekt en förändrad spellagstiftning får på Net Entertainment.  
 
Bland övriga verksamhetsrelaterade risker märks bl.a. att koncernen är beroende av tillgång till 
kompetenta medarbetare, att större kundkontrakt bibehålls och att internt utvecklade produkter och 
andra immateriella rättigheter och avtal skyddas. Koncernens konkurrenter och generella 
konjunktursvängningar påverkar också Bolagets förutsättningar. 
 
Finansiella risker 

Koncernens resultat är exponerat mot valutakursförändringar då merparten av intäkterna är i Euro och 
merparten av kostnaderna är i svenska kronor (transaktionsexponering).  
 
Resultat och eget kapital påverkas också av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens 
resultat respektive tillgångar och skulder räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering). Säkring 
av de utländska dotterbolagens egna kapital görs inte. 
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Koncernens verksamhet på Malta har hittills varit undantagen från moms. Tolkningen av aktuella 
maltesiska momsregler har ändrats under 2007 och kan komma att påverka det maltesiska dotterbolagets 
kostnader. Det är i dagsläget inte möjligt att ha en entydig uppfattning om huruvida den ändrade 
regeltolkningen kommer att få några kostnadseffekter och i så fall hur stora dessa blir. Bolaget har 
redovisat till den maltesiska skattemyndigheten de skattebelopp Bolaget anser korrekta och bedömer 
rimliga i förhållande till den osäkerhet som råder. Dessa belopp kan dock komma att visa sig vara 
otillräckliga i det fall den maltesiska skattemyndigheten gör en mer restriktiv tolkning av momsreglerna 
än den bedömning Bolaget har gjort och för närvarande bedömer är korrekt. Därutöver vidtar Bolaget 
åtgärder för att minska risken för tillkommande moms framgent.  

Valberedning 

I enlighet med de av årsstämman 2008 beslutade principerna för tillsättande av valberedning har Per 
Hamberg (familjerna Kling och Hamberg) och Martin Larsson (familjerna Eriksson, Lundström och 
Knutsson samt sig själv) utsetts att, tillsammans med styrelsens ordförande, vara valberedning avseende 
årsstämman 2009. Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen till adress: Valberedningen, Net 
Entertainment NE AB, Birger Jarlsgatan 57B, 113 56 Stockholm eller med e-post till 
valberedning@netent.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till 
årsstämman. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts i enlighet med beslut 
om utseende av valberedning vid årsstämman 2009. 

Årsstämma 

Net Entertainments årsstämma 2009 kommer att hållas onsdagen den 29 april 2009 kl. 15.00 i Konferens 
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm. Kallelse till årsstämman kommer att finnas 
tillgänglig på bolagets hemsida vid www.netent.com/stamma fyra veckor före stämman. 
 
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till 
Styrelseordföranden, Net Entertainment NE AB, Birger Jarlsgatan 57B, 113 56 Stockholm senast den 16 
mars 2009 för att säkerställa att ärendet kan behandlas på stämman.  

Finansiell information 

Net Entertainment avser att distribuera finansiella rapporter med mera enligt nedan. 
 
Årsredovisning 2008 på hemsidan 3 april 
Delårsrapport januari – mars 27 april  
Årsstämma 29 april  
Delårsrapport januari – juni 27 augusti 
Delårsrapport januari – september 28 oktober  
Bokslutskommuniké 2009 och  
kvartalsrapport för fjärde kvartalet  4 februari 2010 
 
 
Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgänglig på Net Entertainments 
hemsida www.netent.com. Finansiella rapporter finns tillgängliga från offentliggörandet. 
Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig för distribution till aktieägare som så begär 15 april 2009. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén och kvartalsrapporten ger en 
rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Stockholm den 5 februari 2009. 
 
 
 
Rolf Blom Vigo Carlund Fredrik Erbing  
Styrelsens ordförande 
 
 
 
Niclas Eriksson  Mikael Gottschlich 
 
 
 
Johan Öhman 
Verkställande direktör och koncernchef 
 
 
Frågor kan riktas till: 
Johan Öhman Bertil Jungmar 
Verkställande direktör och koncernchef Finansdirektör 
Tfn: 08-556 967 00 Tfn 08-556 967 00 
johan.ohman@netent.com bertil.jungmar@netent.com 
 
Hemsida: www.netent.com 

Denna rapport är inte särskilt granskad av Bolagets revisor 

Juridisk friskrivning 

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

Offentliggörande 

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Net Entertainment NE AB (publ) skall 
offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2009 klockan 8.00. 
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Resultaträkning i sammandrag för koncernen 
 
   Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 
   2008 2007 2008 2007 
      
Intäkter  61 567 36 028 204 602 131 145 
Övriga intäkter  421 292 971 875 
Personalkostnader  -15 513 -9 412 -52 630 -36 105 
Avskrivningar  -5 160 -2 327 -15 513 -7 839 
Övriga rörelsekostnader  -10 864 -9 367 -49 627 -37 496 
Rörelseresultat  30 451 15 214 87 803 50 580 
      
Finansiella intäkter  1 319 111 2 757 411 
Finansiella kostnader  -2 875 -4 -4 607 -187 
Resultat före skatt   28 895 15 321 85 953 50 804 
      
Skatt på periodens resultat  -1 771 -1 506 -5 986 -4 893 
      
Periodens resultat   27 124 13 815 79 967 45 911 
      
Varav hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare  27 124 13 815 79 967 45 911 
      
Vinst per aktie före och efter utspädning (kr)  0,69 0,35 2,02 1,16 
      
Antal aktier vid periodens utgång  39 553 716 39 553 716 39 553 716 39 553 716 
Genomsnittligt antal aktier  39 553 716 39 553 716 39 553 716 39 553 716 

Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget  

  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 
  2008 2007 2008 2007 
      
Intäkter  31  991 15 528 111 005 78 050 
Övriga intäkter  - -2 160 249 874 
Aktiverat arbete för egen räkning  - - - 4 620 
Övriga externa kostnader  -16 763 -8 090 -42 601 -32 827 
Personalkostnader  -16 948 -9 751 -57 276 -40 509 
Avskrivningar  -2 071 -1 361 -8 869 -5 208 
Övriga rörelsekostnader  -48 2 410 -248 -56 
Rörelseresultat  -3 839 -3 424 2 260 4 944 
      
Finansiella intäkter  53 905 29 559 54 781 29 710 
Finansiella kostnader  -375 -3 -1 427 -186 
Resultat efter finansiella poster  49 691 26 132 55 614 34 468 
      
Avskrivning utöver plan  2 982 - 2 982 - 
Resultat före skatt  52 673 26 132 58 596 34 468 
      
Skatt på periodens resultat  753 876 -905 -1 458 
      
Periodens resultat   53 426 27 008 57 691 33 010 
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Balansräkning i sammandrag för koncernen 
 
      
TILLGÅNGAR  2008-12-31 2007-12-31 
    
Immateriella anläggningstillgångar  31 409 24 246 
Materiella anläggningstillgångar  10 788 5 860 
Andra långfristiga fordringar  5 18 
Summa anläggningstillgångar   42 202 30 124 
    
Kundfordringar  11 254 11 143 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  30 040 15 874 
Aktuella skattefordringar  9 641 - 
Övriga fordringar   3 744 2 085 
Likvida medel  65 132 25 915 
Summa omsättningstillgångar  119 811 55 017 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  162 013 85 141 
    
    
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER  2008-12-31 2007-12-31 
    
Aktiekapital   1 191 1 191 
Övrigt tillskjutet kapital  34 200 34 200 
Reserver  13 847 801 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat  67 255 16 953 
Summa eget kapital  116 493 53 145 
    
Uppskjutna skatteskulder  1 676 2 195 
Summa långfristiga skulder  1 676 2 195 
    
Leverantörsskulder  9 541 4 739 
Aktuella skatteskulder  - 8 922 
Övriga skulder  17 147 7 399 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  17 156 8 741 
Summa kortfristiga skulder  43 844 29 801 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  162 013 85 141 

 
*Periodens utgående likvida medel innehåller 12 152 (5 438) kSEK som avser medel hållna för licenstagares 
räkning. 
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Balansräkning i sammandrag för moderbolaget 
 
      
TILLGÅNGAR  2008-12-31 2007-12-31 
    
Immateriella anläggningstillgångar  5 212 12 656 
Materiella anläggningstillgångar  4 226 3 635 
Aktier i dotterbolag  183 216 
Andra långfristiga fordringar  5 5 
Summa anläggningstillgångar   9 626 16 512 
    
Kundfordringar  0 4 
Fordringar hos koncernföretag  61 225 29 545 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 972 2 024 
Aktuella skattefordringar  985 - 
Övriga fordringar   3 744 2 083 
Likvida medel  14 598 12 462 
Summa omsättningstillgångar  82 524 46 118 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  92 150 62 630 
    
    
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER  2008-12-31 2007-12-31 
    
Aktiekapital   1 191 1 191 
Reservfond  38 38 
Balanserade vinstmedel  6 995 3 650 
Periodens resultat  57 691 33 010 
Summa eget kapital  65 915 37 889 
    
Obeskattade reserver  0 2 982 
    
Leverantörsskulder  9 078 4 503 
Skulder till koncernföretag  89 1 806 
Aktuella skatteskulder  0 6 763 
Övriga skulder  1 024 924 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  16 044 7 762 
Summa kortfristiga skulder  26 235 21 758 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  92 150 62 630 
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Årets förändringar i eget kapital i sammandrag för koncernen 
 

 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Omräk-
nings-

differens 

Balanserat 
resultat 

inkl årets 
resultat 

Summa 
eget 

kapital 
      
Ingående eget kapital 2007-01-01 1 187 34 204 -232 -19 069 16 090 
      
Periodens omräkningsdifferenser   1 033  1 033 
Summa förmögenhetsförändringar 
redovisade direkt mot eget kapital, 
exkl transaktioner med bolagets ägare   1 033  1 033 
      
Periodens resultat    45 911 45 911 
Summa förmögenhetsförändringar, 
exkl transaktioner med bolagets ägare   1 033 45 911 46 944 
      
Fondemission 4 -4   0 
Utdelning avseende 2006    -9 889 -9 889 
      
Utgående eget kapital 2007-12-31 1 191 34 200 801 16 953 53 145 
Periodens omräkningsdifferenser   13 046  13 046 
Summa förmögenhetsförändringar 
redovisade direkt mot eget kapital, 
exkl transaktioner med bolagets ägare   13 046  13 046 
      
Periodens resultat     79 967 79 967 
Summa förmögenhetsförändringar, 
exkl transaktioner med bolagets ägare   13 046 79 967 93 013 
      
Utdelning avseende 2007    -29 665 -29 665 
      
Utgående eget kapital 2008-12-31 1 191 34 200 13 847 67 255 116 493 

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

  Jan-dec Jan-dec 
  2008 2007 
    
Rörelseresultat  87 803 50 580 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:    

Avskrivningar  15 513 7 839 
Övrigt  2 761 561 

Erhållen ränta  1 192 224 
Betald skatt  -24 988 184 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 

  
82 281 

 
59 388 

Förändring av rörelsekapital   6 792 -23 509 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  89 073 35 879 
    
Aktiverade immateriella tillgångar  -16 867 -10 460 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -6 560 -3 003 
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar  13 24 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -23 414 -13 439 
    
Utbetald utdelning  -29 665 -9 889 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -29 665 -9 889 
    
Årets kassaflöde  39 217 12 862 
    
Likvida medel vid periodens början  25 915 13 053 
Kursdifferens i likvida medel  3 223 311 
Likvida medel vid periodens slut*  65 132 25 915 

 
*Periodens utgående likvida medel innehåller 12 152 (5 438) kSEK som avser medel hållna för licenstagares 
räkning. 
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Nyckeltal för koncernen 
 
  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 
  2008 2007 2008 2007 
      
Rörelsens intäkter (kSEK)  61 988 36 320 205 573 132 020 
Rörelseresultat (kSEK)  30 451 15 214 87 803 50 580 
Resultat före skatt (kSEK)  28 895 15 321 85 953 50 804 
Periodens resultat (kSEK)  27 124 13 815 79 967 45 911 
      
Rörelsemarginal (procent)  49,1 41,9 42,7 38,3 
Marginal på EBIT-nivå (procent)  51,3 42,2 44,1 38,6 
Vinstmarginal (procent)  46,6 42,2 41,8 38,5 
Avkastning på eget kapital (procent)  27,8 29,2 94,3 132,6 
Soliditet (procent)  71,9 54,2 71,9 54,2 
Kassalikviditet (procent)  273,3 159,0 273,3 159,0 
Räntebärande nettoskuld (kSEK) *  -65 132 -25 915 -65 132 -25 915 
Nettoskuldsättningsgrad (gånger)  -0,6 -0,5 -0,6 -0,5 
Genomsnittligt antal anställda  80 60 70 60 
Antal anställda vid periodens slut  85 59 85 67 
Antal sysselsatta vid periodens slut  132 77 132 77 
Resultat per aktie  0,69 0,35 2,02 1,16 
Eget kapital per aktie (SEK)  2,95 1,34 2,95 1,34 
Kassaflöde per aktie (SEK)  0,47 0,54 0,99 0,33 
Genomsnittligt antal utestående aktier  39 553 716 39 553 716 39 553 716 39 553 716 
Utestående antal aktier vid periodens slut   39 553 716 39 553 716 39 553 716 39 553 716 

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

 

Definitioner  
Rörelsemarginal  - Rörelseresultatet i förhållande till intäkterna. 
Marginal på EBIT-nivå - Rörelseresultatet samt finansiella intäkter i förhållande till intäkterna. 
Vinstmarginal  - Resultat efter finansiella poster i förhållande till intäkterna. 
Avkastning på eget kapital - Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital för perioden. 
Soliditet  - Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen vid periodens slut. 
Kassalikviditet  - Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder inklusive föreslagen men ej beslutad 
aktieutdelning. 
Räntebärande nettoskuld  - Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar och likvida 
medel. 
Nettoskuldsättningsgrad (gånger)  - Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar 
och likvida medel dividerat med eget kapital. 
Genomsnittligt antal anställda  - Genomsnittligt antal anställda under perioden . 
Antal anställda vid periodens slut - Antalet anställda personer vid periodens slut. 
Antal sysselsatta vid periodens slut - Antalet anställda och underkonsulter vid periodens slut. 
Resultat per aktie  - Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under 
perioden. 
Eget kapital per aktie - Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut. 
Kassaflöde per aktie - Kassaflödet dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.  
Genomsnittligt antal utestående aktier - Antal utestående aktier under perioden i genomsnitt, justerat för 
fondemission och aktiesplit. 
Utestående antal aktier - Antal utestående aktier, justerat för fondemission och aktiesplit. 
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Net Entertainments produkter 

Kasino 

Bolagets kärnprodukt, CasinoModule™, är en komplett spelplattform omfattande ett 60-tal kasino-
relaterade spel och ett kraftfullt administrationssystem. Spelen består av fyra kategorier; Bordsspel, 
Videopokrar, Spelautomater samt Övriga spel såsom skraplotter och keno.  
 
Spelen anpassas för varje licenstagare vilket gör att de upplevs som en naturlig och enhetlig del av 
licenstagarens spelsite. Net Entertainment assisterar även med grafisk utformning av den websida där 
spelen presenteras. 
 

Multiplayerspel 

Net Entertainment har utvecklat och erbjuder en poker för den turkiska marknaden. Dessutom har 
Bolaget utvecklat en multiplayer blackjack. 
 

Casino Café™ 

CasinoCafé™ är en produkt som möjliggör spel i fysisk miljö. Med en mycket liten initialinvestering kan 
en operatör sätta upp ett minicasino med vanliga persondatorer på vilka spel kan bedrivas på Internet 
genom engångskonton spelaren skaffar hos operatören.  
 

Service 

Net Entertainment tillhandahåller en rad kringtjänster såsom teknisk support, hosting, account manage-
ment och systemövervakning. Detta möjliggör för licenstagarna att fokusera på sin kärnverksamhet.  
 

Utveckling 

Bolaget släpper en ny produktrelease var tolfte vecka vilket säkerställer att licenstagarna kontinuerligt 
kan erbjuda ett nytt och spännande spelutbud. Varje produktrelease omfattar normalt 4-6 nya spel som 
licenstagarna får tillgång till inom ramen för befintliga licensavtal.   
 
Två av de spel som släpptes under fjärde kvartalet var Mega Fortune och Champion of the Track.  
 

 


