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TiDpunkTer för ekonomisk informaTion

Detta prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen för Net Enter-
tainment NE AB (publ) har ansökt om notering av B-aktien på NGM. Med 
”Net Entertainment” eller ”Bolaget” avses i detta prospekt, beroende på 
sammanhang, Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern vari Net 
Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med ”Koncernen” avses den 
koncern vari Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med ”Bets-
son” avses Betsson AB (publ) med dotterbolag om inte annat framgår av 
sammanhanget. 

Räkenskaperna avser endast Net Entertainment. Den nya Net Enter-
tainmentkoncernen utgörs i stort sett av det tidigare affärsområdet Net 
Entertainment inom det nuvarande Betsson. 

I detta prospekt förekommer hänvisningar till Net Entertainments års-
redovisning avseende 200�, vilken är en del av prospektet. Årsredovisningen 
för 200� innehåller information om förhållanden som förändrats väsentligt, 
men uppdaterad information lämnas i avsnittet ”Räkenskaper och översikt-
lig 12-månadersrapport 2006” i föreliggande prospekt. Årsredovisningen 
avseende 200� finns tillgänglig på www.netent.com eller kan beställas från 
huvudkontoret. För adress och telefon till huvudkontoret, se sid 78.

De siffror som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, 
varför tabeller inte alltid summerar. 

Uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är gjorda av styrel-
sen för Net Entertainment och är baserade på nuvarande marknadsförhål-
landen. Ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren bör 
vara uppmärksam på att dessa, liksom alla framtidsbedömningar, är för-
enade med osäkerhet.

Prospektet innehåller historisk marknadsinformation, däribland infor-
mation avseende storleken på marknader där Net Entertainment är verk-
samt. Informationen har inhämtats från olika källor och Net Entertainme-
nt ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Net 
Entertainment anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende 
verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej 
kan garanteras. Såvitt Net Entertainment kan känna till och förvissa sig om 
genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de parter 
varifrån information hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt 
som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 

Svensk lag ska tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande 
innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta prospekt har godkänts och regist-
rerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25§ och 
26§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 

Handelsbanken Capital Markets har agerat som finansiell rådgivare 
till Betsson och Net Entertainment. 

Aktierna i Net Entertainment är inte föremål för handel eller ansö-
kan därom i annat land än Sverige. Aktierna i Net Entertainment har inte 
registrerats enligt United States Securities Act från 19�� eller någon pro-
vinslag i Kanada.
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samman-

fattning

Denna sammanfattning gör inte anspråk på att vara fullstän-

dig utan ska ses som en introduktion till prospektet. Beslut 

om att investera i Net Entertainmentaktien ska grunda sig 

på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare 

som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifter-

na i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för 

översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för 

uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller 

en översättning av den bara om sammanfattningen eller över-

sättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de 

andra delarna av prospektet.

VerksamheTsbeskriVning

Net Entertainment grundades 1996 som ett samriskprojekt 

mellan nuvarande Betsson (f.d. Cherryföretagen) och Kinne-

vikkoncernen. 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 kasi-

nospel 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 kundan-

passade spellösningar samt service och support. 

Net Entertainment använder datadriftcenter på Malta 

och Costa Rica. Bolaget sköter all teknisk drift åt sina kun-

der vilket förutom drift av datasystem omfattar systemöver-

vakning, teknisk support och regelbundna systemuppgra-

deringar. Detta möjliggör för Bolaget att leverera hög till-

gänglighet och konkurrenskraftig driftsmiljö till kunderna 

oavsett kundernas målmarknad.

För att ett Internetkasino skall vara framgångsrikt 

krävs att mjukvaran kan leverera ett omfattande drift-

stödsystem samt att mjukvaran erbjuder högkvalitati-

va, spännande och exalterande spel. Net Entertainment 

investerar fortlöpande betydande resurser i forskning och 

utveckling i syfte att ligga i framkanten av speltekniken.  

Att utveckla spel kräver kunskap, skicklighet och erfaren-

het. Net Entertainment har dragit nytta av att vara sprung-

et ur Cherryföretagen vars 40-åriga erfarenhet av land-

baserade kasinospel varit värdefull vid framtagningen av 

CasinoModule™. Vidare har Net Entertainment 10-årig erfa-

renhet 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 lag-

stiftningen som trädde i kraft i USA under oktober 2006. 

Förutom ett vidgat geografisk fokus kommer Net 

Entertainment även att adressera flera nya typer av mark-

nader, vilket bland annat möjliggörs genom den nya multi-

playerplattformen samt Casino Café.

För att utveckla spel som attraherar slutanvändaren tar 

Net Entertainment kontinuerligt del av slutanvändarunder-

sökningar 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 traditio-

nella kasinospel som nummerspel och lotter, i kombination 

eller fristående. Net Entertainment erbjuder en webbase-

rad kasinolösning vilken är optimerad för integration med 

befintliga spelportaler såsom sportspelssiter.

Net Entertainments primära målgrupp är sportspelsoperatö-

rer 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 webb-

sida och drar nytta av befintliga IT-system vilket medför en 

enkel IT-arkitektur utan duplicering av funktionalitet. Det 

sammanfattning
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samman-

fattning

leder i sin tur till tydlig ansvarsfördelning och låga produk-

tions-, drifts- och distributionskostnader. Genom att tillhan-

dahålla en systemlösning där Net Entertainment sköter drif-

ten av systemet ges licensinnehavarna möjlighet att fokusera 

på sin kärnverksamhet. Net Entertainments driftavdelning 

övervakar och hanterar kundens kasinoapplikation samti-

digt 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 språk-

stöd ges idag på 21 språk. I syfte att möta den ökade efterfrå-

gan 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 Internet-

spelsystem med spännande spel, uppbyggda med marknads-

ledande teknologi och expertis, till speloperatörer som däri-

genom utökar sina produktportföljer och sin lönsamhet.

affärs- oCh inTäkTsmoDell

affärsmodell/intäktsmodell
Försäljning sker till kunder i huvudsak via en direkt sälj-

modell. CasinoModule™ licensieras mot royalty vars storlek 

bestäms av det resultat produkten genererar. Dock tillämpas 

en miniminivå för royaltyn. Modellen ger ett starkt incita-

ment för bolaget att kontinuerligt vidareutveckla produkten 

och understödja företagets licensinnehavare. I prissättningen 

ingår även en uppstarts- och 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 lönsam-

het. 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 drif-

ten sker kostnadseffektivt. Detta skall genomsyra bolagets 

hela verksamhet. Administrations- och stabskostnader skall 

hållas på en låg nivå. Genom effektivare planering skall per-

sonalkostnader 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 förtroen-

de, öppenhet och delaktighet. Net Entertainment skall arbe-

ta för att säkerställa god fysisk arbetsmiljö och bolaget skall 

främja friskvård och på andra sätt motverka sjukdom. 

finansiella mål
Följande övergripande finansiella mål skall vara vägledan-
de 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 pro-

cent

utdelningspolicy
Styrelsens ambition är att Net Entertainment NE ABs ordi-

narie utdelning i framtiden ska växa i takt med företagets 

resultat per aktie, med hänsyn tagen till Bolagets långsiktiga 

kapitalbehov.
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skönjas. Detta kommer att medföra att marknaden på sikt 

kommer domineras av ett fåtal större aktörer. Detta kom-

mer sannolikt att gynna specialiserade leverantörer som Net 

Entertainment. 

marknaden
Genom att bolagets kunder primärt är sportspelssiter är den 

genomsnittliga slutanvändaren en man i 25- till 35-årsåldern. 

Samtidigt utgör kvinnor enligt eCogras rapport 2 från januari 

2007 ett viktigt spelarsegment som sportspelssiter över lag idag 

inte adresserar. Net Entertainment arbetar aktivt med att utveck-

la spel som vänder sig till olika spelarsegment.   

konkurrenter
Även om marknaden för onlinespel är stor och växande så domi-

neras leverantörssidan idag av ett fåtal aktörer. Net Entertain-

ments 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 myck-

et väl ut. Ledningen uppskattar att företaget har en marknads-

andel 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 sjun-

kit 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.

samman-

fattning

marknaD

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 markna-

den 2007 överstiger 20 miljarder USD. Antalet spelare upp-

skattades 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 2006.1

global omsättning internetspel 2001-2010

 

källa:  global internet gambling revenue estimates and projections 
2001–2010, Christiansen Capital advisor’s, 2005.

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 
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riskfakTorer

Vid en bedömning av Net Entertainments framtida utveck-

ling är det viktigt att beakta ett antal riskfaktorer som bedöms 

ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Ris-

ker finns i Bolagets verksamhet relaterade till bland annat: 

 politiska beslut

 tillståndspliktig verksamhet och andra legala aspekter

 spelberoende

 beroende av personal

 beroende av större kunder

 immateriella rättigheter och avtal

 konjunktur

 konkurrens

 valutakursförändringar

 skatterisker

 handeln i aktien

Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för bola-

get eller som bolaget för närvarande betraktar som oväsent-

liga kan få väsentlig inverkan på Net Entertainments verk-

samhet, finansiella ställning eller resultat. Se en utförligare 

diskussion i avsnittet ”Riskfaktorer” på sidan 8.

samman-

fattning

resultaträkning koncernen

Belopp i TSEK 2006
1

Intäkter 99 77�

Rörelseresultat 40 801

Resultat efter finansnetto �9 84�

Resultat före skatt �9 84�

Årets resultat 28 482

Vinst per aktie (kronor) 0,72

Föreslagen utdelning  
per aktie (kronor) 0,25

balansräkning

Belopp i TSEK 2006
1

Anläggningstillgångar 24 298

Omsättningstillgångar �2 26�

Summa tillgångar 56 561

Eget kapital 16 090

Långfristiga skulder 8�5

Kortfristiga skulder �9 6�6

Summa eget kapital och skulder 56 561

Eget kapital per aktie (kronor) 0,41
 

öVersikTlig 12-mÅnaDersrapporT 2006 
i sammanDrag

kassaflödesanalys

Belopp i TSEK 2006
1

Kassaflöde från den löpande verksamheten �4 419

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 561

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 889

Förändring av likvida medel 5 969

Likvida medel vid årets början 7 498

Kursdifferanser likvida medel -414

Likvida medel vid årets slut 1� 05�

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad 
av Bolagets revisor. Redovisningen i koncernens översiktliga 12-månadersrapport 
avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas i den 
koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets 
årsredovisning för 2006.
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riskfaktorer

risk- 

faktorer

VerksamheTs- oCh bransCh- 
relaTeraDe 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 domstols-

avgöranden kan därför snabbt påverka Net Entertainments 

verksamhet och Net Entertainments kunders verksamhet på 

ett negativt sätt.

Net Entertainment är leverantör av kasinospel till markna-

den 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 leve-

rans och teknisk drift av kasinospel åt onlineoperatörer licen-

sierade 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 princi-

per. 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 rätt-

ten att fritt tillhandahålla och marknadsföra tjänster. Flera 

medlemsstater har dock infört lagstiftning som till exempel 

mot reklamförbud.

Det finns flera uppmärksammade prejudicerande domar 

i EG-domstolen 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 proportio-

nella, 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 

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 förutsätt-

ningarna 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 gäl-

lande 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 bedri-

va 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 lot-

teri. ”Främjande” är ett vitt begrepp och kan således omfat-

ta 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. 
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spelberoende
Trots att Net Entertainment själva inte bedriver någon spel-

verksamhet kan personer som drabbas av spelberoende kom-

ma att stämma bolag inom Net Entertainment-koncernen 

såsom upphovsmän till och möjliggörare av spel. Även om 

sådana anspråk sannolikhet skulle avvisas kan de ge upp-

hov till avsevärda kostnader och även ett minskat förtroende 

för Net Entertainment-koncernen 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 Enter-

tainment 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 anser sig ha, kunskapsförsprång. Den tekniska kom-

petensen som finns hos de anställda är således i stor utsträck-

ning 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. Rekryteringen av ny personal 

i Net Entertainment Malta 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. För-

lust av någon av de större kunderna kan medföra en negativ 

påverkan på Net Entertainments resultat och ställning. Vart-

efter Net Entertainment skaffar nya kunder kommer beroen-

det av de äldre kunderna att minska.

immateriella rättigheter och avtal
Net Entertainments viktigaste immateriella rättigheter består 

i huvudsak av den upphovsrätt som finns till de programva-

ror, särskilt CasinoModule™, och tillhörande material som 

utvecklats och alltjämt utvecklas inom koncernen. Därmed 

är det också avgörande att det som utvecklas inom koncernen 

övergår och blir kvar i Net Entertainments ägo.

konjunktur
Net Entertainment är i och för sig inte okänsligt för konjunk-

tursvängningar men svängningarna påverkar inte verksam-

heten i väsentlig omfattning. 

konkurrens
Bolaget konkurrerar med ett antal större aktörer med betyd-

ligt större finansiella och operationella resurser än Net Enter-

tainment. Vidare kan ytterligare aktörer etablera sig på mark-

naden. 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.

finansiella risker

Valutakursförändringar
Koncernens resultat är exponerat mot valutakursförändring-

ar då merparten av försäljningen är i Euro, och kostnaderna 

(transaktionsexponering) är i svenska kronor. Net Entertain-

ment säkrar för närvarande inte denna del. 

Resultatet påverkas också av valutakursförändringar när 

de utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska 

kronor (omräkningsexponering). Vidare påverkas koncer-

nens egna kapital av valutakursförändringar när tillgångar 

och skulder i utländska dotterbolag räknas om till svenska 

kronor (omräkningsexponering).

De utländska bolagen finansieras främst genom eget kapi-

tal och koncerninterna lån i moderbolagets hemvaluta. Säkring 

av eget kapital i utländska dotterbolag görs för närvarande inte. 

Kursdifferensen från omräkning av utländska nettotillgångar 

redovisas direkt mot koncernens egna kapital.

risk- 

faktorer
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risker relaTeraDe Till uTDelning  
oCh uppTaganDe Till hanDel pÅ ngm

Aktieägarna i Betsson förväntas på extra bolagsstämma den 

30 mars 2007 besluta om utdelning av aktierna i dotterbolaget 

Net Entertainment. Efter genomförd utdelning avses det nya 

koncernmoderbolaget, Net Entertainment NE AB att noteras 

på NGM omkring den 5 april 2007.

aktien i net entertainment
Före den planerade noteringen av Net Entertainment på 

NGM har det inte förekommit någon handel i aktien. Note-

ringen utgör emellertid ingen garanti beträffande likvidite-

ten i aktien. Priset på aktien kommer att påverkas av bland 

annat variationer i Net Entertainments resultat och finansiella 

ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om 

framtida vinster, utbud och efterfrågan på aktierna samt den 

ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Detta innebär att det 

pris som aktien handlas till kommer att variera.

risk- 

faktorer

skatterisker
Net Entertainment bedriver sin verksamhet i Sverige, Malta 

och Costa Rica. Verksamheten, inklusive transaktioner mel-

lan koncernbolagen, bedrivs i enlighet med Net Entertainme-

nts tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestäm-

melser i de olika berörda länderna samt skattemyndigheter-

nas krav. Det kan dock generellt inte uteslutas att Net Enter-

tainments tolkning av tillämpliga lagar, praxis, skatteavtal 

och bestämmelser eller av berörda myndigheters tolkning av 

dessa är felaktig. Vidare kan dessa regler ändras, eventuellt 

med retroaktiv verkan. Genom skattemyndighets beslut kan 

Net Entertainments tidigare eller nuvarande skattesituation 

försämras. Net Entertainment är såvitt bekant för närvarande 

inte föremål för någon typ av skattemässig granskning. För 

ytterligare information om skatterisker, se avsnittet ”Legala 

frågor och kompletterande information”.
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Utdelning av dotterbolaget  
net entertainment ne ab  
till aktieägarna i betsson ab

extra bolagsstämma i betsson den 30 mars 2007 förvän-
tas besluta att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget net 
entertainment till aktieägarna i betsson. 

Extra bolagsstämma i Betsson den 30 mars 2007 förväntas 

besluta, i enlighet med styrelsens förslag om utdelning, att 

aktieägarna i Betsson för varje aktie i Betsson erhålla en aktie 

i Net Entertainment av motsvarande serie. Utdelningen sker 

i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Betsson, 

varvid för varje aktie av serie A i Betsson erhålls en aktie av 

serie A i Net Entertainment och för varje aktie av serie B i 

Betsson erhålls en aktie av serie B i Net Entertainment. 

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Net 

Entertainment föreslås bli den 4 april 2007.

Aktierna i Betsson noteras exklusive rätt till utdelning 

av aktier i Net Entertainment från och med den 2 april 2007.  

Sista dag för handel med aktier i Betsson inklusive rätt till 

utdelning av aktier i Net Entertainment är den 30 mars 

2007. 

Handel med aktier av serie B i Net Entertainment förvän-

tas inledas på NGM omkring den 5 april 2007. 

Utdelningen av samtliga aktier i Net Entertainment tar 

i anspråk fritt eget kapital om 4,0 MSEK i moderbolaget 

Betsson. Per 31 december 2005 uppgick fritt eget kapital till 

149,6 MSEK i Betsson. 

Utdelning av aktierna i Net Entertainment omfattas av 

de så kallade Lex ASEA-bestämmelserna, vilket i huvudsak 

innebär att aktierna i Net Entertainment erhålls som skattefri 

utdelning och att uttagsbeskattning för Betsson ej aktualise-

ras, se vidare avsnittet ”Skattefrågor i Sverige”.

Utdelning
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bakgrUnd och motiv

1)  För information i prospektet ansvariga styrelseledamöter i Net Entertainment NE 
AB är Pontus Lindwall (ordförande), Ann-Catrine Appelquist, Rolf Blom, Einar 
Gunnar Gudmundsson och John Wattin. För mer information om dessa se sid �7.  
Säte för Net Entertainment NE AB är Stockholms kommun.

Det nuvarande betsson ab hette tidigare Cherryföretagen 
ab. beslut om namnändring till betsson ab fattades vid 
årsstämman i betsson ab den 15 maj 2006. 

Styrelsen för Betsson beslutade 2005 att föreslå bolagsstäm-

ma i Betsson att Betsson delas upp i tre fristående noterade 

bolag; Betsson, Net Entertainment och Cherryföretagen. De 

tre verksamhetsgrenarna bedriver självständig verksamhet 

med begränsade samordningsfördelar. De samarbeten som 

finns mellan dem sker på marknadsmässiga villkor och är 

reglerade i avtal. Uppdelningen ska göras för att tydliggö-

ra värdena i respektive verksamhet och därigenom skapa tre 

tydliga investeringsalternativ. Styrelsen för Betsson bedömer 

att de tre verksamhetsgrenarna kommer att kunna utveck-

las snabbare och starkare på egen hand. En uppdelning ger 

också bättre genomlysning av de olika verksamheterna och 

ger aktieägarna möjlighet att välja önskad risknivå och verk-

samhetsinriktning. 

Extra bolagsstämma i Betsson den 6 september 2006 fat-

tade beslut att dela ut Cherryföretagen. Cherryföretagen hand-

las sedan den 12 september 2006 på Aktietorget.

Styrelsen för Betsson har med anledning av ovanstå-

ende föreslagit att extra bolagsstämma i Betsson den 30 

mars 2007 beslutar att dela ut samtliga aktier i dotterbola-

get Net Entertainment till aktieägarna i Betsson och att Net 

Entertainments B-aktie noteras på Nordic Growth Market 

(”NGM”).

Net Entertainment utvecklar spelmjukvara som licensie-

ras till en internationell kundkrets av spelbolag som bedri-

ver spel på Internet. Net Entertainment hade vid årsskiftet 

drygt 50 medarbetare. Intäkterna under 2006 uppgick till 99,8 

MSEK med ett rörelseresultat på 40,8 MSEK. Styrelsen för Net 

Entertainment NE AB bedömer att Net Entertainment har en 

väl avvägd finansiell ställning och att det befintliga rörelseka-

pitalet är tillräckligt för de aktuella behoven.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket 
har upprättats av styrelsen för Net Entertainment, med anled-
ning av notering av Bolagets B-aktier på NGM.  Styrelsen för Net 
Entertainment är ansvariga för innehållet i detta prospekt. 

Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder vid-
tagits för att säkerställa att uppgifterna i detta prospekt, såvitt 
Net Entertainments styrelse vet, överensstämmer med de fak-
tiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd.
 

Stockholm den 26 mars 2007

Net Entertainment NE AB (publ)

Styrelsen1   

bakgrUnd  

och motiv
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utdelning av aktierna i net entertainment  
För varje aktie i Betsson erhålls en aktie i Net 

Entertainment. Utdelningen sker i proportion till 

varje enskild aktieägares innehav i Betsson, var-

vid för varje aktie av serie A i Betsson erhålls en 

aktie av serie A i Net Entertainment och för varje 

aktie av serie B i Betsson erhålls en aktie av serie B 

i Net Entertainment.

avstämningsdag
Avstämningsdag för erhållande av aktier i Net 

Entertainment är den 4 april 2007. Aktierna i Bets-

son noteras exklusive rätt till utdelning av aktier i 

Net Entertainment från och med den 2 april 2007. 

Sista dag för handel med aktier i Betsson inklusive 

rätt till utdelning av aktier i Net Entertainment är 

den 30 mars 2007.

erhållande av aktier
De som på avstämningsdagen den 4 april 2007 är 

införda i Betssons aktiebok eller den i anslutning 

till Betssons aktiebok förda särskilda förteckningen 

såsom berättigade till utdelning, erhåller utan någon vidare 

åtgärd aktier i Net Entertainment. Aktierna i Net Entertain-

ment kommer att finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-kon-

ton omkring den 5 april 2007. Därefter kommer VPC att sän-

da ut en VP-avi med uppgift om det antal aktier som finns 

registrerat på VP-kontot.

förvaltarregistrerat innehav
Aktieägare i Betsson med förvaltarregistrerat innehav erhål-

ler inte någon redovisning från VPC. Redovisning sker istäl-

let i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

notering på ngm
Net Entertainment har ansökt om notering av Bolagets  

B-aktier på NGM. Sådan notering beräknas ske den 5 april 

2007. Handelspostens storlek har föreslagits till 200 aktier.

Aktien avses noteras under beteckningen NET B och ISIN-

koden SE0001989252.

rätt till utdelning
Aktierna i Net Entertainment medför rätt till utdelning från 

och med för räkenskapsåret 2006.

villkor och anvisningar

villkor
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vd har ordet

Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för 

spel på Internet. Vår kärnprodukt, CasinoModule™, är en 

spelplattform som omfattar ett 40-tal kasinospel och ett kraft-

fullt managementsystem. CasinoModule™ används av drygt 

40 operatörer och licensieras på royaltybasis. Vi är enligt min 

uppfattning världsledande inom vårt segment och utnäm-

ningen av CasinoModule™ till en av 2006 års bästa spelpro-

dukter av tidningen International Gaming and Wagering 

Business konfirmerar detta. 

Net Entertainment har historiskt uppvisat mycket stark 

tillväxt vilket bekräftar styrkan i vår affärsmodell och tillväx-

ten förra året var cirka 50 procent1. Bruttoresultatet förstärk-

tes likaså. Försäljningen av CasinoModule™ är tilltagande och 

under 2006 tecknades 16 nya avtal. 

Jag ser utsikterna för Net Entertainment som ljusa. 

Marknaden för onlinespel visar god tillväxt och Net Enter-

tainment står väl rustade för fortsatta framgångar. Vi har en 

stark kundbas och ett mycket konkurrenskraftigt produkter-

bjudande. Trots en hårdnande konkurrens och ökad prispress 

förväntar jag mig en fortsatt stark utveckling.

Våra framgångar är ett resultat av fokuserat arbete och 

omfattande investeringar i forskning och utveckling vilket 

resulterat i en marknadsledande position och lönsam tillväxt. 

Vi kommer att fortsätta på inslagen väg och befästa vår ställ-

ning som marknadsledande leverantör av browserbaserade 

spellösningar. Vår enskilt viktigaste resurs är våra kvalifice-

rade medarbetare som genom mångårig erfarenhet kombine-

rad med nytänkande skapar banbrytande produkter. Vi arbe-

tar aktivt med kompetensutveckling och att säkerställa att vi 

attraherar och behåller spjutspetskompetens. Dessutom har 

vi en kunddriven utvecklingsprocess vilket säkerställer att de 

produkter vi levererar verkligen möter marknadens behov. 

Successivt kommer vi att bygga en allt bredare produkt-

portfölj och öka vår geografiska närvaro. Förvärvet av en poker-

plattform under 2006 är ett led i denna process. Lanseringen 

av nätverket för turkisk poker skedde i januari 2007 och till-

växten har varit god. Successivt kommer ytterligare pokerfor-

mer att introduceras inom ramen för denna plattform. Genom 

att möta och tillfredställa lokala spelintressen reduceras såväl 

priskänslighet som konkurrens. I tillägg kommer vi fortlöpan-

de att utvärdera möjligheter att komplettera vår produktport-

följ genom såväl intern utveckling som externa förvärv. 

Vid årsskiftet sysselsatte Net Entertainment drygt 50 

personer samt ett tiotal konsulter varav majoriteten arbeta-

de inom teknik. I syfte att öka produktionstakten ytterligare 

investerar vi fortlöpande inom många områden av vår verk-

samhet. Det omfattar bland annat rekrytering av ytterligare 

försäljnings- och produktutvecklingsresurser. 

Marknaden för onlinespel har på senare tid ställts inför en 

rad regulatoriska utmaningar. Den ändrade lagstiftningen i 

USA hösten 2006 är ett exempel. Genom att Net Entertainments 

kunder primärt fokuserar på den europeiska marknaden gick 

detta dock Bolaget närmast omärkt förbi. Även inom EU 2 har 

vissa medlemsstater uttryckt sina intentioner att stoppa spel 

på Internet i syfte att skydda de statliga monopolen. De lega-

la riskerna som branschen och Net Entertainment står inför 

skall inte underskattas, dock är det vår bedömning att reg-

lerna för fri rörlighet av varor och tjänster även omfattar onli-

nespel – en uppfattning som hittills delats av EU. Dessutom 

har vi sett tendenser till en reglering av onlinespel inom EU. 

Flera medlemsländer har idag licensieringsförfaranden, däri-

bland Italien, England och Malta, där Net Entertainment har 

en operatörslicens. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att Net Entertainment är 

ett spännande bolag som är väl positionerat  i en intressant 

och snabbväxande bransch.

Stockholm 26 mars 2007

Johan Öhman

Verkställande Direktör

vd-ord

1)  Net Entertainmentkoncernen bildades 1 januari 2006 varför jämförbarhet 
för den nuvarande koncernstrukturen ej finns för tidigare år. Jämförelsen 
här är en uppskattning av vad omsättningen skulle ha varit 2005 om Net 
Entertainmentkoncernen hade bildats 1 januari 2005.

2)  Senast i Placamicadomen där EG-domstolen dömde till fördel för privata 
onlineoperatörer.
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verksamheten

hisTorik 

Net Entertainment grundades 1996 som ett samriskprojekt 

mellan nuvarande Betsson (f.d. Cherryföretagen) och Kinne-

vikkoncernen. Till grund för initiativet låg en starkt växande 

Internetmarknad och målsättningen var att etablera bolaget 

som en ledande kasinooperatör på Internet. Cherryföretagen 

var en av Skandinaviens ledande landbaserade kasinooperatö-

rer och genom Net Entertainment blev företaget ett av de för-

sta att erbjuda kasinospel över Internet. Eftersom det vid den-

na tidpunkt inte fanns någon konkurrenskraftig kommersiell 

kasinomjukvara att köpa fattades beslutet att Net Entertain-

ment självt skulle utveckla nödvändig plattform. 

År 2000 förvärvade Betsson Kinneviks andel i Net 

Entertainment. Betalningen skedde genom riktad nyemissi-

on varmed Kinnevik blev den största ägaren i Betsson. 

Samma år lanserades även det första kasinot (www.casino-

domain.com) vilket byggde på en javabaserad plattform.  Net 

Entertainment inledde vid samma tid ett samarbete med Nokia 

i syfte att utveckla kasinospel för mobilt Internet (WAP). 

Projektet gjorde Net Entertainment till en pionjär även inom 

mobila spelapplikationer och ett antal spel färdigställdes, dock 

utan att lanseras kommersiellt. 

Under 2002 lanserades den första versionen av 

CasinoModule™, vilken har rönt stora kommersiella fram-

gångar med ett flertal ledande operatörer som licenstagare. 

CasinoModule™ var en vidareutveckling av kasinoplattformen 

i syfte att göra den tillgänglig till externa speloperatörer. Idag 

är CasinoModule™ Net Entertainments kärnprodukt. 

Det stora genombrottet för CasinoModule™ kom 2003 då 

ett tiotal operatörer lades till kundlistan. Några exempel är 

Unibet, Nordicbet, Scandic Bookmaker, E-tote samt den ryska 

bookmakern Fonbet. En viktig förklaring till genombrottet var 

ett brett språkstöd, välutvecklat managementsystem samt en 

enkel integration.

År 2004 öppnade Net Entertainment kontor i London för 

att ytterligare stärka närvaron och servicenivån på en för före-

taget viktig marknad. Under 2004 tecknades avtal med flera 

speloperatörer såsom Gamebookers och PokerRoom (som är 

ett av världens största pokernätverk på Internet). I början av 

2004 lanserade Net Entertainment tre kasinospel för mobiltele-

foner. Spelformen fick dock aldrig något kommersiellt genom-

slag varför det beslutades att satsningen skulle avbrytas i avvak-

tan på marknaden.

Under 2005 såldes Net Entertainments egna Internet- 

kasinon (CherryCasino.com, CasinoEuro.com, Casino-domain.

com och Speedbet.com) tillsammans med Affiliatelounge.com 

till Betssons verksamhetsområde Betsson Online som redan 

opererade spelportalen Betsson. Försäljningen medförde att Net 

Entertainment blev en renodlad mjukvaruutvecklare. 

Net Entertainment anslöt sig under 2005 till organisa-

tionen G4 som arbetar med att förebygga spelberoende. Net 

Entertainment har anpassat CasinoModule™ så att den erbju-

der fullt stöd för de riktlinjer G4 etablerat. I takt med att mark-

naden för onlinespel regleras kommer denna typ av funktio-

ner sannolikt att krävas vilket bör ge operatörerna en konkur-

rensmässig fördel. 

År 2005 erhöll CasinoModule™ ackreditering avse-

ende slumpmässighet från två oberoende parter, Sveriges 

Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Technical Systems 

Testing (TST) i Kanada. Ackreditering skapar ökad trovärdig-

het för Net Entertainment och CasinoModule™ hos såväl ope-

ratörer som slutanvändare. 

Samma år etablerade företaget verksamhet på Malta där 

det idag har fast driftställe genom Net Entertainment Malta 

Ltd. Alla aktiviteter relaterade till försäljning, kundservice, 

marknadsföring samt affärsutveckling bedrivs idag från Malta. 

Net Entertainment Malta innehar en så kallad klass IV licens 

genom vilken företaget kan erbjuda sina kunder hosting och 

drift inom EU. 

Under 2006 tecknade Net Entertainment totalt 16 nya 

kontrakt för leverans av CasinoModule™. Under året kunde 

bolaget även skörda frukterna av de investeringar i ökad pro-

duktionskapacitet och förändrade processer och rutiner som 

gjorts under 2005. Som ett resultat släpptes 18 nya spel vilket 

starkt bidrog till den finansiella tillväxten.

verksam-

heten
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Under 2006 utvecklades Casino Café, ett system som bygger 

på CasinoModule™ med ett tillägg av en kassafunktion för att 

hantera kontantbetalningar och engångskonton. Systemet är 

framtaget i syfte att kunna erbjuda spel för kontanter i fysisk 

miljö. Produkten har beta-testats och Bolagets avsikt är att 

lansera Casino Café under 2007. 

I december 2006 sluttestades den första versionen av Net 

Entertainments plattform för multiplayerspel. Det första spelet 

på denna plattform var ett nätverk för turkisk poker. Lansering 

skedde i början av januari 2007. Plattformen har visat god 

teknisk prestanda och ytterligare produkter planeras på den 

nya plattformen. 

Net Entertainment är idag marknadsledande inom webb-

läsarbaserad spelmjukvara och mer än 40 välkända operatö-

rer använder CasinoModule™. Ungefär 40 procent av licens-

tagarna hostas idag på Malta och 60 procent i Costa Rica där 

Net Entertainments andra hostingcenter är beläget. Företagets 

huvudkontor är beläget i Stockholm och all utveckling av 

mjukvara sker internt.

neT enTerTainmenTs VerksamheT

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 kompa-

tibla med olika kommersiella driftsmiljöer. På plattformssi-

dan används programspråket Java och i användargränssnit-

tet programspråket Flash. Bolaget utvecklar spelmjukvara 

som licensieras till en internationell kundkrets som i dag 

består av ett 40-tal olika spelbolag däribland Unibet, Game-

bookers, 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 kun-

der vilket förutom drift av datasystem omfattar systemöver-

vakning, teknisk support och regelbundna systemuppgra-

deringar. Detta möjliggör för bolaget att leverera hög till-

gänglighet 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 speltekniken. 

Att utveckla spel kräver kunskap, skicklighet och erfaren-

het. Net Entertainment har dragit nytta av att vara sprunget ur 

Cherryföretagen vars 40-åriga erfarenhet av landbaserade kasi-

nospel varit värdefull vid framtagningen av CasinoModule™. 

Vidare har Net Entertainment 10-årig erfarenhet av utveck-

ling 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 lagstiftning-

en som trädde i kraft i USA under oktober 2006. 

Förutom ett vidgat geografiskt fokus kommer Net 

Entertainment även att adressera flera nya typer av markna-

der, vilket bland annat möjliggörs genom den nya multiplay-

erplattformen samt Casino Café.

För att utveckla spel som attraherar slutanvändaren tar 

Net Entertainment kontinuerligt del av slutanvändarunder-

sökningar samtidigt som data från kundernas kasinon är vik-

tig input.

kritiska framgångsfaktorer
Följande kritiska framgångsfaktorer bidrar till Net Entertain-

ments framgång: 

  Effektivt utnyttjande av säljresurser

  Effektiv och kvalitativ marknadsföring

  Marknadsledande produkter genom fortsatta

      investeringar i FoU

  Tillförlitliga drift- och hostingtjänster

  Marknads/kunddriven produktutveckling

  Konkurrenskraftig prissättning

  Utbildade, motiverade och drivna anställda

  Starka kundrelationer

  Kvalitativ kundtjänst

konkurrensfördelar
  Gott renommé inom industrin

  Högkvalitativ mjukvara och dokumentation

  Stabil och pålitlig driftmiljö

  Snabb och enkel integration

  Kunddriven utveckling

  Högkvalitativa spel

  Produkt med brett språkstöd
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 Nischad produktstrategi

 Kort utvecklingscykel med frekventa produktreleaser

 Motiverade och professionella anställda

 Bred kundbas med flera värdefulla referenskunder

konkurrenssvagheter
 Endast webbläsarbaserade spel

 Smal produktportfölj

 Relativt få flashbaserade spel (drygt 30)

 Varumärket fortfarande relativt okänt

 Relativt liten, dock växande, organisation

proDukTer

Casinomodule™
CasinoModule™ är en spellösning som består av ett brett 

utbud spel vilka styrs via ett omfattande övervaknings- och 

kontrollsystem. Spelutbudet omfattar såväl traditionella kasi-

nospel som nummerspel och lotter, i kombination eller fri-

stående. Net Entertainment erbjuder en webbaserad kasino-

lösning vilken är optimerad för integration med befintliga 

spelportaler såsom sportspelssiter.

Net Entertainments primära målgrupp är sportspelso-

peratörer 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 varumärkesbyggan-

de. CasinoModule™ utgör ett fristående system rent tekniskt 

men upplevs av spelaren som en naturlig och integrerad del 

av licensinnehavarens webbsida. 

CasinoModule™ integreras med licensinnehavarens webb-

sida och drar nytta av befintliga IT-system vilket medför en 

enkel IT-arkitektur utan duplicering av funktionalitet. Det 

leder i sin tur till tydlig ansvarsfördelning och låga produk-

tions-, drifts- och distributionskostnader. Genom att tillhan-

dahålla 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 kund-

servicepersonal är en naturlig samtalspart i den dagliga driften. 

Detta skapar starka kundrelationer och bästa möjliga förutsätt-

ningar för ett ”win-win-förhållande” för bägge parter.

CasinoModule™  erbjuder ett brett språkstöd, fullt språk-

stöd ges idag på 21 språk. I syfte att möta den ökade efterfrå-

gan 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. 

Casinomodule™ stöder idag följande språk

multiplayerspel
Net Entertainment har nyligen förvärvat och vidareutvecklat 

en multiplayerplattform, vilket innebär att spelare kan spe-

la mot varandra i ett nätverk där flera licenstagare kan inte-

greras. Via multiplayerplattformen kan Net Entertainment 

bredda sin produktportfölj med många nya typer av spel. Med 

begränsade utvecklingskostnader och ledtider kan olika typer 

av spel utvecklas, exempelvis poker och black-jack.

Det första spelet som har utvecklats på den nya plattfor-

men är Turkisk Poker. Spelet liknar det välkända ”Five Card 

Draw”. Varje bord tar mellan två och fem spelare per omgång 

och spelas med en enda kortlek. Endast upp till halva kortleken 

används beroende på antalet spelare vid bordet. Lösningen 

innehåller både ”ring games” och turneringar.

service & support
Net Entertainments Professional Service avdelning hante-

rar den fortlöpande tekniska kontakten med kunderna. De 

hanterar integrationen av systemen och bistår även kunder-

na med teknisk assistans både initialt och sedan på löpande 

basis. För att ge varje Internetkasino en unik känsla inklu-

derar leveransen även anpassning av spelen enligt kundens 

 Engelska 

 Spanska

 Tyska

 Holländska

 Turkiska

 Grekiska

 Hebreiska

 Svenska

 Danska

 Norska

 Finska

 Ryska

 Italienska 

 Franska

 Polska

 Tjeckiska

 Portugisiska

 Estniska

 Kroatiska

 Rumänska

  Ungerska

Under utveckling:
 Förenklad kinesiska

 Traditionell kinesiska 

 Koreanska

 Japanska

 Thailändska
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grafiska profil samt tillägg av logotypen på bland annat spel-

kort och bordsdukar.

CasinoModule™ är enkel att integrera och som ett resul-

tat har majoriteten av kunderna lyckats öppna sina kasinon 

inom endast 30 dagar från kontraktsskrivandet. Innan kun-

den öppnar kasinot för spel utbildar Net Entertainment kun-

dens medarbetare på systemet.

Då Net Entertainment tillhandahåller både datadrift 

och övervakning av samtliga kasinon elimineras behovet av 

dedikerade tekniska resurser för kasinot hos kunderna. Net 

Entertainment erbjuder även teknisk kundsupport dygnet runt 

alla dagar på året. Kundsupporten bistår med assistans för alle-

handa frågor rörande kasinodriften. 

Net Entertainments kundansvariga arbetar som konsulter 

och hjälper kunderna i det dagliga arbetet med syfte att optimera 

driften och maximera kundernas intäkter. Net Entertainments 

kundansvariga har stor kasinoerfarenhet och kan bistå med 

ovärderlig erfarenhet och viktiga rekommendationer. 

nya proDukTer

Casino Café
Även om Internetmarknaden vuxit kraftigt under senare år 

så finns det fortfarande regioner där traditionellt off-line-

spel dominerar. Det finns en rad förklaringar till detta, bland 

andra kultur, teknik och sociala aspekter. För att adressera 

denna typ av marknader har Net Entertainment utvecklat 

Casino Café, en lösning som baserats på CasinoModule™ 

med tillägg av ett kassasystem. Systemet bygger på vanli-

ga PC-terminaler som installeras i likhet med ett Internet- 

café och med en kassörsfunktion genom vilken spelarna kan 

sätta in kontanter och öppna ett engångskonto. Lösningen 

har stor potential men kräver ett juridiskt ramverk där det 

är tillåtet att både göra insättningar kontant och spela spel 

online. 

Casino Café flätar samman den fysiska och den virtu-

ella världen och kan skörda fördelarna från båda genom 

låga investerings- och driftskostnader i kombination med 

en stor marknadspotential.  Casino Café levereras med ett 

stort utbud av casinospel, en kundanpassad inloggningssida 

och kassafunktion, en casinolobby och ett administrativt 

system för övervakning och hantering av driften. 

Casino Café kommer sannolikt att lanseras genom ett 

pilotprojekt under 2007 och målet är att ha ett kontrakt klart 

med minst en licenstagare under tredje kvartalet 2007. Det 

legala ramverket på olika marknader kommer att påverka 

Casino Cafés marknadspotential. 

soft games
Soft Games är en enklare typ av skicklighetsspel, exempelvis 

bilspel, som generellt ger en lägre avkastning men som kan 

attrahera en annan målgrupp än vad kasinospelen gör. Spe-

len skulle kunna främja kasinospelen genom att attrahera nya 

kunder till kasinot. Net Entertainment erbjuder för tillfället 

ej Soft Games, men detta är ett område som Bolaget kommer 

utvärdera under 2007. 

uTVeCklingsproCessen

Net Entertainment följer en utvecklingscykel om tolv veckor, 

vilket medför att kunderna en gång per kvartal erhåller en ny 

version av plattformen omfattande nya spel och ny funktion-

alitet. Utvecklingscykeln har tagits fram efter en modell som 

tillämpas av andra stora mjukvarubolag.  Utvecklingsproces-

sen är indelad i tre faser; specifikation, utveckling och test.

Den korta utvecklingscykeln möjliggör flexibilitet i den 

långsiktiga produktutvecklingen. Vidare säkerställer model-

len att kunderna regelbundet kan lansera nya spel och funk-

tioner. Utvecklingsmetoderna säkerställer även kreativa och 

säkra lösningar vilket är av yttersta vikt då systemen hanterar 

miljontals transaktioner varje dygn.  

Net Entertainment är en kundorienterad organisation och 

produktutvecklingen sker i nära samarbete med kunderna 

vilket bygger starka relationer och säkerställer att Bolaget tar 

fram spel och funktioner som efterfrågas på marknaden. 

En metodisk testfas samt betaversion borgar för att varje 

del av produkten kommer att fungera enligt specifikationen. 

Exempelvis kan nämnas att det i den senaste testfasen genom-

fördes över 12 000 testfall. 

kunDer

Net Entertainment har ett 40-tal kunder av varierande stor-

lek. Merparten kunder är sportspelssidor, vilka dock under 

senare år utvecklats till att vara kompletta speldestinationer 

med sportspel, kasino, poker, softgames med mera. Utöver 

dessa finns rena pokersidor och några mer generella speldesti-

nationer. Fördelen med redan etablerade speloperatörer är att 
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de har en befintlig kundbas med vana att spela över Internet. 

Vidare har de en fungerande infrastruktur vilket gör integra-

tionen enkel och intäkterna genereras omedelbart när pro-

dukten lanseras, i motsats till en nystartad sida där den första 

tiden måste ägnas åt att bygga ett intresse och ett förtroende 

hos en ny potentiell kundgrupp.

Samtliga kundrelationer är reglerade i avtal. Avtalslängden 

är som regel tre till fem år. Då merparten av avtalen har för-

nyats under 2006 och 2007 är den genomsnittliga återstående 

avtalslängden mer än två år. 

Det är ytterst få kunder som lämnat Net Entertainment 

och gått till en annan leverantör av kasinospel. Detta beror 

sannolikt på Bolagets förmåga att bygga långsiktiga relatio-

ner och att leverera en komplett och funktionell produkt, inte 

bara bestående av kasinospel utan även vägledning genom 

kundansvarigfunktionen. Det faktum att Bolagets kunder 

är en viktig del i utvecklingsprocessen, där de har betydan-

de inflytande över produktutvecklingen, bör också bidra till 

kundernas lojalitet. 

Flera av Net Entertainments kunder har lämnat andra 

mindre leverantörer till förmån för Net Entertainment. När 

kunderna växer sig större blir det allt viktigare att ha en pro-

fessionell leverantör som driver utvecklingen framåt tillsam-

mans med kunden. En medelstor eller större speloperatör 

omsätter stora belopp och därför har valet av leverantör stor 

betydelse för såväl intjäningsförmåga som riskhantering. 

Genom att Net Entertainment arbetar som en partner till 

kunden har kunden säkerställt stort engagemang från Bolaget, 

och genom detta engagemang cementeras långsiktiga kund-

relationer. Net Entertainment har starka relationer med sina 

kunder både på operativ- och ledningsnivå. Ett nära samarbete 

möjliggör för Net Entertainment att utveckla spel och funktio-

ner som efterfrågas av marknaden. Detta är en viktig faktor för 

att maximera intäktsgenereringen vilket genom prismodellen 

gynnar såväl operatörerna som Net Entertainment.

affärsiDé

Net Entertainment skall tillhandahålla robusta Internet-

spelsystem med spännande spel, uppbyggda med marknads-

ledande teknologi och expertis, till speloperatörer som däri-

genom utökar sina produktportföljer och sin lönsamhet.

affärsmoDell/inTäkTsmoDell

Försäljning sker till kunder i huvudsak via en direkt säljmo-

dell. CasinoModule™ licensieras mot en royalty vars storlek 

bestäms av det resultat produkten genererar. Dock tillämpas 

en miniminivå för royaltyn. Modellen ger ett starkt incita-

ment för Bolaget att kontinuerligt vidareutveckla produkten 

och understödja företagets licensinnehavare. Till prismodel-

len hör även en uppstarts- och 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 lönsam-

het. 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 drif-

ten sker kostnadseffektivt. Detta skall genomsyra Bolagets 

hela verksamhet. Administrations- och stabskostnader skall 

hållas på en låg nivå. Genom effektivare planering skall per-

sonalkostnader 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 förtro-

ende, öppenhet och delaktighet. Net Entertainment skall 

arbeta för att säkerställa god fysisk arbetsmiljö och Bolaget 

skall främja friskvård och på andra sätt motverka sjukdom. 

På detta sätt kan Net Entertainment sänka kostnaderna för 

personalutbildning och nå högre konkurrenskraft.

verksam-
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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

   Rörelsemarginalen på EBIT-nivå skall överstiga  

35 procent.

uTDelningspoliCy
Styrelsens ambition är att Net Entertainment NE ABs ordi-

narie utdelning i framtiden ska växa i takt med företagets 

resultat per aktie, med hänsyn tagen till Bolagets långsiktiga 

kapitalbehov.

organisaTion

operativ struktur sverige
Net Entertainment NE AB är moderbolaget i Net Entertain-

mentkoncernen. VD för moderbolaget är, sedan 1 november 

2006, Johan Öhman som har varit försäljningschef i Bolaget 

sedan 2003. VD ansvarar inför styrelsen för den samlade verk-

samheten i Sverige. I den svenska verksamheten ingår finans, 

administration, IR och teknikutveckling. Net Entertainme-

nt NE AB utvecklar spel och kasinolösningar på uppdrag av 

Net Entertainment Malta Ltd. Moderbolaget har sitt kontor 

på Birger Jarlsgatan 57 B i Stockholm. 

operativ struktur malta
Net Entertainment Malta Holding Ltd. är ett holdingbolag 

baserat på Malta. Holdingbolaget äger i sin tur Net Entertain-

ment Malta Ltd. VD för bolaget är Olga Finkel. VD ansvarar 

för den samlade verksamheten på Malta.

legal struktur
Extra bolagsstämma i Betsson den 30 mars 2007 förväntas  

besluta om utdelning av aktierna i dotterbolaget Net Enter-

tainment NE AB. Net Entertainment NE AB utgör koncern-

moderbolaget i den nya separata koncernen. Efter genomförd 

utdelning avses koncernmoderbolaget Net Entertainment NE 

AB att noteras på NGM, vilket beräknas ske omkring den 5 

april, 2007. 

FINANCE  

ADMINISTRATION  

INVESTOR 

RELATIONS

vd
Johan Öhman

TECHNOLOGY PRODUCT  

COORDINATION

DEVELOPMENT
PROFESSIONAL  

SERVICES  
OPERATION

TESTING

oPerativ strUktUr sverige
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vd
Olga Finkel

SALES PRODUCT  

MANAGEMENT

SALES  
MANAGEMENT

oPerativ strUktUr malta

ACCOUNT  
MANAGEMENT
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net entertainment ne ab (publ)
(Sverige)

Net Entertainment Malta Holding Ltd.

(Malta)

Mobile Entertainment ME AB.

(Sverige)

Feliz Europa S.A

(Costa Rica)

Net Entertainment Malta Ltd.

(Malta)

bolagsstrUktUren i net entertainmentkoncernen

fakTa om moDerbolageT

Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag i Net Enter-

tainmentkoncernen. Bolaget skall, på uppdrag av dotterbolag 

i koncernen och andra bolag, utveckla kommersiella tjänster 

för distribution via Internet och andra medier. Net Entertain-

ment NE AB (publ) registrerades av bolagsverket den 17 juni 

1996 och har organisationsnummer 556532-6443. Net Enter-

tainment NE AB (publ) är ett publikt aktiebolag. 

 

fakTa om DoTTerbolagen

mobile entertainment me ab
Mobile Entertainment ME AB är bildat och baserat i Sveri-

ge. Bolaget ägs till 100 procent av Net Entertainment NE AB 

(publ). Bolaget är vilande. Bolaget har till föremål för sin verk-

samhet att anordna spel, lotterier och tävlingar, att äga och 

förvalta fast och lös egendom, att bedriva handel med mate-

riel för dessa verksamheter, att arrendera rörelser och bedriva 

konsultverksamhet i anslutning till nämnda verksamheter 

samt bedriva härmed förenlig verksamhet. 

net entertainment malta holding ltd.
Net Entertainment Malta Holding Ltd. är bildat och baserat på 

Malta. Bolaget ägs till 99,9 procent av Net Entertainment NE 

AB (publ), resterande del ägs av koncernbolaget Mobile Enter-

tainment ME AB.  Bolaget har till föremål för sin verksamhet 

att genom dotterbolag utveckla, distribuera, marknadsföra 

och sälja programvara och system för spelbranschen, att äga 

och förvalta aktier, eller andelar i, dotterbolag som utvecklar 

och säljer spellösningar på Internet, samt att bedriva annan 

härmed förenlig verksamhet. 

net entertainment malta ltd.
Net Entertainment Malta Ltd. är bildat och baserat på Malta. 

Bolaget ägs till 99,9 procent av Net Entertainment Malta Hol-

ding Ltd., resterande del ägs av koncernbolaget Mobile Enter-

tainment ME AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet 

att marknadsföra, licensiera och sköta teknisk drift av mjuk-

vara till Internetspelsoperatörer, samt härmed förenlig verk-

samhet. Bolaget har en klass IV licens på Malta. 

feliz europa s.a.
Feliz Europa S.A. är baserat på Costa Rica och ägs till 100 pro-

cent av Net Entertainment NE AB (publ). Feliz Europa S.A. 

förvärvades av Net Entertainment i december 2006. Huvud-

syftet med bolaget är att vara kontraktspart med en Internet 

Service Provider (ISP) i Costa Rica på uppdrag av Net Enter-

tainment Malta Ltd. ISPn kräver att kontrakt ingås med en 

juridisk person i Costa Rica. Bolaget bedriver endast begrän-

sad rörelse i övrigt.
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ansTällDa

Utöver 51 fast anställda hade Net Entertainment vid års-

skiftet cirka tio inhyrda konsulter på heltid. Vid utgången av 

februari 2007 fanns det tre anställda på Malta. Ytterligare tre 

personer har anställts under februari 2007. Dessa personer 

väntar dock på godkännande av arbetstillstånd på Malta.

Därefter kommer ytterligare personal rekryteras till Malta.

 Årsskifte  genomsnitt/år

2006–2007 2006 2005 2004 200�

antal 51 4� �2 21 12

köns- 
fördelning

�7 män 
14 kvinnor

�1 män 
12 kvinnor

 25 män 
 7 kvinnor

16 män 
5 kvinnor

11 män 
1 kvinna

arbets- 
uppgifts- 
fördelning

1� admin 
�8 teknik

11 admin 
�2 teknik

6 admin 
26 teknik

7 admin 
14 teknik

4 admin 
8 teknik

TOTALT ANTAL FAST ANSTÄLLDA
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marknadsbeskrivning

marknad

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 markna-

den 2007 uppgår till cirka 20 miljarder USD1. Även analys-

företaget Global Betting and Gaming Consultants bedömer 

att marknaden kommer att växa med drygt 20 procent per 

år under åren 2005–2008.

global omsättning internetspel 2001-2010

 
källa:  global internet gambling revenue estimates and projections 
2001-2010, Christiansen Capital advisor’s, 2005.

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 kommer domineras 

av ett fåtal större aktörer. Detta kommer sannolikt att gynna 

specialiserade leverantörer som Net Entertainment. 

En viktig förklaring till den snabba tillväxten är den ökade 

Internettillgången samt tillgången till bredband. Östeuropa 

och Asien är de regioner som väntas växa kraftigast. 

Andra förklaringar till den snabba tillväxttakten i online-

spel är en ökning av den disponibla inkomsten och villighet att 

göra finansiella transaktioner över Internet. Vidare har de stat-

liga spelmonopolens marknadsföring lett till en välutvecklad 

spelkultur vilket gör att steget till att spela online är naturligt då 

onlinespel ofta erbjuder bättre spelvillkor.

Till onlinespel räknas även spel via mobiltelefon och inter-

aktiv digital-tv. Såväl tillväxt som lönsamhet inom spel via 

mobilterminaler har hittills varit otillfredsställande. I takt 

med att en teknisk standard för mobilterminaler upprättas 

och tredje generationens mobiltelefonnät byggs ut bedömer 

Bolaget att förutsättningarna för spel via mobilterminaler 

kommer att förbättras.

marknaDen

Genom att Bolagets kunder primärt är sportspelssidor är den 

genomsnittliga slutanvändaren en man i 25- till 35-årsåldern. 

Samtidigt utgör kvinnor enligt eCogras rapport2 från januari 

2007 ett viktigt spelarsegment som sportspelssidor över lag 

idag inte adresserar. Net Entertainment arbetar aktivt med 

att utveckla spel som vänder sig till olika spelarsegment.   

I eCogras rapport konstateras att män och kvinnors kasi-

nospelvanor skiljer sig åt. Kvinnor tenderar att spela mer regel-

bundet under längre sessioner, men spelar med lägre insat-

ser. Män å andra sidan spelar mindre frekvent under kortare  

sessioner, men med högre insatser. Resultatet ligger i linje med 

Lesieur ś3 tolkning att män spelar för spänning och upphets-

ning medan kvinnor spelar för avkoppling. Vidare konstate-

ras i eCogras undersökning att Internetkasinon besöks för 

spänning och nöje snarare än för chansen att vinna pengar. 

 

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.

�)  Lesieur, H.R., Altering the DSM-III Criteria for Pathological Gambling, 
     Journal of Gambling Behavior, 4 (1), �8-47.
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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 produkt-

portfölj än Net Entertainment och många har under senare 

år ökat fokus på pokermarknaden. 

Net Entertainment har till skillnad från sina konkurren-

ter valt att fokusera på kasinospel som avgränsat marknads-

segment och därigenom utveckla och erbjuda en kasinolös-

ning 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). Net Entertainment erbjuder 

en produkt av mycket hög kvalitet vilket har möjliggjort att 

bolaget har kunnat ta ett högre pris än konkurrenterna. Net 

Entertainments konkurrensfördelar återfinns i ett brett språk-

utbud, en kraftfull managementplattform, enkel integration, 

användarvänlighet och förstklassiga spelklienter.

företag
net  
entertainment boss media Chartwell Cryptologic microgaming playtech rTg

ägarstruktur Onoterat1 Noterat   Noterat Noterat Onoterat Noterat Onoterat

omsättning 100 MSEK �20 MSEK 106 MSEK 728 MSEK n/a 6�7 MSEK n/a

land Sverige Sverige Kanada Kanada Isle of Man Israel/Cypern USA

källa: helårsrapporter 2006.

prisuTVeCkling

Licensavgiften för kasinolösningar har i absoluta tal stigit 

under de senaste åren. Denna utveckling är driven av opera-

törernas ökande omsättning. Under samma period har roy-

altynivån sjunkit något men denna utveckling tycks nu ha 

stabiliserat sig. Bland större operatörer är royaltynivån inte 

den viktigaste faktorn vid val av leverantör utan viktigare är 

den totala intäktsström som leverantörens produkt kan gene-

rera och produktens kvalitet i övrigt.

marknad

1) Handel med aktier av serie B i Net Entertainment förväntas inledas på NGM omkring 
den 5 april 2007.
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resulTaTräkningar koncernen1 moderbolaget2

 belopp i Tsek (om ej annat anges). 2006 2005 2004 2003

Intäkter 99 77� 68 ��7 47 660 22 972

Rörelseresultat 40 801 18 444 5 864 1 585

Resultat efter finansnetto �9 84� 27 905 12 84� 8�8

Resultat före skatt �9 84� 27 805 12 �57 8�8

Årets resultat 28 482 20 287 9 ��5 584

Vinst per aktie (kronor) 0,72 0,51 0,24 0,01

Föreslagen/genomförd utdelning per aktie (kronor) 0,25 0,25 - -

Rörelsemarginal (procent) 40,9 27,0 12,� 6,9

Vinstmarginal (procent) �9,9 40,8 26,9 �,6

finansiell information
i sammandrag

balansräkningar koncernen1 moderbolaget2

 belopp i Tsek (om ej annat anges). 2006 2005 2004 2003

Anläggningstillgångar 24 298 9 859 14 718 5 980

Omsättningstillgångar �2 26� 27 955 17 965 10 774

Summa tillgångar 56 561 �7 814 �2 68� 16 754

Eget kapital 16 090 11 129 8 8�4 7 271

Obeskattade reserver - 1 280 1 180 694

Långfristiga skulder 8�5 - - -

Kortfristiga skulder �9 6�6 25 405 22 669 8 789

Summa eget kapital och skulder 56 561 �7 814 �2 68� 16 754

Soliditet (procent) 28,4 29,4 27,0 4�,4

Nettoskuldsättningsgrad (gånger) -0,8 -0,5 -0,� -0,5

Eget kapital per aktie (kronor) 0,41 0,28 0,22 0,18

finans

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 inkluderar ej jämförbar historisk finansiell information. 
För åren 2004 och 2005 presenteras därför reviderad finansiell information för moderbolaget.

I detta prospekt förekommer hänvisningar till Net Entertainments årsredovisning avseende 200�, vilken är en 
del av prospektet. Årsredovisningen för 200� innehåller information om förhållanden som förändrats väsentligt, 
men uppdaterad information lämnas i avsnittet ”Räkenskaper och översiktlig 12-månadersrapport 2006” i 
föreliggande prospekt. Årsredovisningen avseende 200� finns tillgänglig på www.netent.com eller kan beställas 
från huvudkontoret. För adress och telefon till huvudkontoret, se sid 78.

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. 
Redovisningen i koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de 
principer som kommer att tillämpas i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att 
intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

2) Reviderad finansiell information.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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Definitioner

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

Utdelning per aktie. Genomförd/föreslagen utdelning. 

rörelsemarginal. Rörelseresultat i förhållande till periodens intäkter. 

vinstmarginal. Resultat efter finansiella poster i förhållande till periodens intäkter. 

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

nettoskuldsättningsgrad (gånger). Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella 
tillgångar inklusive likvida medel dividerat med eget kapital. 

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

finans

kassaflöDesanalyser koncernen1 moderbolaget2

 belopp i Tsek (om ej annat anges). 2006 2005 2004 2003

Kassaflöde från den löpande verksamheten �4 419 -1 282 9 014 � 956

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 561 4 291 -9 742 -2 444

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 889 - - -

Förändring av likvida medel 5 969 � 009 -728 1 512

Likvida medel vid årets början 7 498 2 246 � 010 1 498

Kursdifferanser likvida medel -414 94 -�6 -

Likvida medel vid årets slut 1� 05� 5 �49 2 246 � 010

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. 
Redovisningen i koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de 
principer som kommer att tillämpas i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att 
intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

2) Reviderad finansiell information.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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Net Entertainment är en av de ledande leverantörerna inom B2B 

för onlinespel. Net Entertainment utvecklar spelmjukvara som 

licensieras ut till en internationell kundkrets av olika spelbo-

lag. Intäkterna består av royalties, licensintäkter, konsultintäk-

ter och övriga försäljningsintäkter. Företagets huvudprodukt är 

CasinoModule™. 

Nedanstående redovisning baseras på moderbolagets revi-

derade årsredovisningar för åren 2003-2005 samt översiktlig 

12-månadersrapport avseende 2006 för koncernen och moder-

bolaget för 2006 vilken upprättats för intagande i bolagets note-

ringsprospekt då årsredovisning inklusive koncernredovisning 

för 2006 ännu ej avgivits, se även under ”Räkenskaper och över-

siktlig 12-månadersrapport 2006” på sid 52 respektive ”Noter 

till de finansiella rapporterna” på sid 62.

De redovisade resultaten enligt nedan innehåller inte de kost-

nader som Net Entertainment kommer att belastas med då man 

blir ett fristående noterat bolag. För mer information om detta 

hänvisas till stycket ”Tillkommande kostnader” under avsnit-

tet ”Räkenskaper och översiktlig 12-månadersrapport 2006” 

på sid 52. 

omsäTTning oCh resulTaT

koncernen 2006
Koncernens intäkter under 2006 uppgick till 99,6 MSEK och 

rörelseresultatet uppgick till 40,8 MSEK. Resultatet efter skatt 

uppgick till 28,5 MSEK vilket motsvarar 0,72 kronor per 

aktie.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten upp-

gick under helåret 2006 till 34,4 MSEK. Kassaflödet från inves-

teringsverksamheten uppgick till -18,6 MSEK. I detta ingår för-

säljning av inventarier om 0,2 MSEK. Kassaflödet från finansie-

ringsverksamheten uppgick till -9,9 MSEK och avser utdelning 

till aktieägaren Betsson AB.

Under 2005 startade Net Entertainment en stor satsning 

inom produktutveckling för att ytterligare stärka bolagets kon-

kurrenskraft. De nya spel som lanserats under 2005 och 2006 

har visat mycket goda intäkter. Detta, tillsammans med mark-

kommentarer till den  
finansiella Utvecklingen

nadens 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 Entertainment har under 2006 successivt flyttat funk-

tionerna 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 företags-

ledning samt funktioner för utveckling av Bolagets spel och spel-

system. Omorganisationen kommer på sikt att innebära positiva 

skatteeffekter för Net Entertainment-koncernen då den effektiva 

skattesatsen på Malta är mellan 4-6 procent.  

moderbolaget 2003-2006

Moderbolagets intäkter uppgick till 116,9 MSEK jämfört med 

68,3 MSEK, 47,7 MSEK respektive 23,0 MSEK för 2005, 2004 res-

pektive 2003. Rörelseresultatet uppgick till 41,6 (18,4; 5,9 respek-

tive 1,6) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 27,9 (20,3; 

9,3 respektive 0,6) MSEK.

Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamhe-

ten uppgick under helåret 2005, (helåret 2004 respektive 2003 

inom parentes), till -1,3 (9,0 respektive 4,0) MSEK.  Kassaflödet 

från investeringsverksamheten uppgick till 4,3 (-9,7 respektive 

-2,4) MSEK. I 2005 års investeringsverksamhet ingår försälj-

ning av aktier med 9,0 MSEK, varav 3,4 MSEK avsåg extern för-

säljning och 5,6 MSEK avsåg försäljning av dotterbolagsaktier 

till Betsson AB.

Intäkts- och resultatökningen mellan 2003 och 2004 beror 

väsentligen på att CasinoModule™ introducerades under år 

2003 vilket gav helårseffekt på intäkter och resultat först under 

2004. 

Intäkts- och resultatökningen mellan 2004 och 2006 beror 

på de ovan beskrivna satsningarna på produktutveckling, 

ökad införsäljning och marknadens tillväxt. Försäljningen av 

CasinoModule™ har hela tiden ökat och under 2006 tecknades 

16 nya avtal. Vid utgången av 2006 hade Net Entertainment 42 

kommen- 

tarer

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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kunder och totalt 36 driftsatta kasinon. Då Net Entertainments 

intäktsmodell är rörlig, det vill säga Bolagets royalty är en funk-

tion av spelintäkternas nivå, har intäkterna hela tiden ökat i 

takt med att nya kunder tillkommit och att befintliga kunder 

ökat sin omsättning.

Net Entertainments i särklass största kostnadspost avser per-

sonal och inhyrda konsulter. Vid årsskiftet 2006/2007 sysselsatte 

Net Entertainment drygt 50 anställda samt ett tiotal konsulter 

av vilka majoriteten arbetade inom teknik. I början av år 2003 

var cirka 15 personer anställda i bolaget. Under 2006 utgjorde 

dessa kostnader cirka 44,6 (26,2; 21,0 respektive 9,3) MSEK vil-

ket motsvarar nästan 60 procent av moderbolagets rörelsekost-

nader, från att under tidigare år legat på 43-53 procent av rörel-

sekostnaderna. Ökningen beror på Bolagets stora satsning på 

produktutveckling vilken inleddes under år 2005.

En annan betydande kostnadspost avser avskrivningar på 

immateriella och materiella tillgångar, vilka har ökat i takt med 

att investeringen i Net Entertainments  CasinoModule™  ökat. 

Under året uppgick avskrivningarna till 4,3 (3,5; 2,6 respektive 

1,5) MSEK. Övriga kostnadsposter utgörs främst av kostnader för  

lokaler, resekostnader, marknadsföring och kommunika-

tion. Dessa uppgick till 26,4 (20,2 respektive 18,1) MSEK. 

Ökningstakten i dessa kostnader har varit ungefär hälften av 

ökningstakten i kostnader för personal, konsulter och avskriv-

ningar.

Tillgångar och investeringar
Net Entertainments immateriella anläggningstillgångar består 

i huvudsak av balanserade egna utvecklingskostnader för spel 

och spelplattform ingående i CasinoModule™. De materiella 

anläggningstillgångarna består i huvudsak av hårdvara (servrar 

med mera) för att driva spel och spelplattformar.

Moderbolagets investeringar i spel- och spelplattform 

uppgick under år 2005 till 4,0 MSEK (4,3 MSEK respektive 2,2 

MSEK under år 2004 respektive år 2003). Samtliga investeringar 

skedde i Sverige. I materiella anläggningstillgångar investerade 

moderbolaget under år 2005 0,7 MSEK (1,8 MSEK respektive 0,2 

MSEK under år 2004 respektive år 2003). Investeringarna avsåg i 

huvudsak hårdvara för att utveckla och driva spel och spelplatt-

formar. Merparten (cirka 75 procent) av investeringarna gjordes 

i Sverige och resterande del i Costa Rica. Samtliga investeringar 

mellan 2003 och 2006 har finansierats med egna medel.

Under 2007 beräknar Net Entertainment att investera cirka 8 

MSEK i egen utveckling samt cirka 2 MSEK i hårdvara. I stort sett 

alla investeringar kommer att ske på Malta. Under 2006 uppgick 

kommen- 

tarer

investeringarna i egna spel och spelplattformen till 14,5 MSEK, 

varav 6,8 MSEK investerades i Sverige och 7,7 MSEK investera-

des på Malta. Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

uppgick till 4,5 MSEK, av vilket i stort sett allt avsåg servrar och 

övrig spelstödjande utrustning till Malta och Costa Rica.
    

finansiering och finansiell ställning  
Likvida medel uppgick per 31 december 2006 till 13,1 MSEK i 

koncernen och 6,1 MSEK i moderbolaget. Net Entertainment 

hade per årsskiftet inga räntebärande skulder. Förutom nor-

mala rörelseskulder har Net Entertainment en nettoskuld till 

Betsson-koncernen på 15,5 MSEK.  Den del av skulderna till 

Betsson som inte avser löpande rörelseskulder, och som inte 

är återbetalda vid utdelningen av Net Entertainment, kommer 

att räntebelastas via skuldebrev mellan Betsson och Net Enter-

tainment. 

Net Entertainments verksamhet och investeringar finansie-

ras av kassaflödet från egna medel ur rörelsen. Behov av extern 

finansiering bedöms endast komma att uppstå i samband med 

eventuella förvärv.

Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller koncer-

nens och moderbolagets finansiella ställning eller ställning på 

marknaden sedan räkenskaperna upprättades.  

utdelningspolicy
Styrelsen i Net Entertainment kommer att föreslå årsstämman 

en utdelning på 9,9 MSEK avseende räkenskapsåret 2006. 

Styrelsens ambition är att Net Entertainment NE ABs ordi-

narie utdelning i framtiden ska växa i takt med företagets resul-

tat per aktie, med hänsyn tagen till Bolagets långsiktiga kapi-

talbehov.

Rätt till utdelning tillfaller den som på fastställd avstäm-

ningsdag var registrerad som aktieägare i den av VPC förda 

aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom VPC kvarstår 

aktieägares fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och 

begränsas endast genom reglerna för preskription. Vid preskrip-

tion tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inte 

några restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för 

aktieägare bosatta utanför Sverige.

rörelsekapital
Styrelsen anser att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt 

för de aktuella behoven inom Net Entertainment. 

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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ValuTarisk oCh ValuTapoliCy

Organisation
Koncernens finansverksamhet bedrivs utifrån en av styrelsen 

fastställd finanspolicy och präglas av låg risknivå. Finansverk-

samheten och hanteringen av finansiella risker koordineras 

via moderbolaget Net Entertainment NE AB (publ) som också 

ansvarar för placering av överlikviditet. Finansiering av dot-

terbolag sker i huvudsak via moderbolaget. De helägda rörelse-

drivande dotterbolagen är själva ansvariga för hanteringen av 

sina finansiella risker inom av styrelsen fastställda ramar efter 

koordinering med moderbolaget.

Valutarisker
Koncernens resultat är exponerat mot valutakursförändring-

ar då merparten av försäljningen är i Euro, och kostnaderna 

(transaktionsexponering) är i svenska kronor. Net Entertain-

ment säkrar för närvarande inte denna del. 

Resultatet påverkas också av valutakursförändringar när de 

utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska kro-

nor (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 kapi-

tal och koncerninterna lån i moderbolagets hemvaluta. Säkring 

av eget kapital i utländska dotterbolag görs för närvarande inte. 

Kursdifferensen från omräkning av utländska nettotillgångar 

redovisas direkt mot koncernens egna kapital.

Händelser efter räkenskapsårets 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. 

egeT kapiTal oCh skulDsäTTning
koncernen1 

2006-12-31
Belopp i TSEK

summa kortfristiga skulder �9 6�6

 - varav blancokrediter �9 6�6

summa långfristiga skulder 8�5

 - varav blancokrediter 8�5

egeT kapiTal exklusiVe  
balanseraDe VinsTmeDel �5 159

 - varav aktiekapital 1 187

 - varav övrigt tillskjutet kapital från ägarna �4 204

 - varav andra reserver (omräkningsreserv) -2�2

summa skuldsättning 75 6�0

neTToskulDsäTTning pÅ korT  
oCh meDellÅng sikT

Kassa 19

Likvida medel (bankkonton) 1� 0�4

Lätt realiserbara värdepapper 0

Likviditet 1� 05�

kortfristiga fordringar 28 956

Kortfristiga bankskulder 0

Kortfristig del av långfristiga skulder 0

Andra kortfristiga skulder �9 6�6

kortfristiga skulder 39 636

neTTo korTfrisTig skulDsäTTning 2 �7�

Långfristiga banklån 0

Emitterade obligationer 0

Andra långfristiga lån 0

Långfristig skuldsättning 0

nettoskuldsättning 2 �7�

informaTion om egeT kapiTal oCh skulDsäTTning

kommen- 

tarer

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. 
Redovisningen i koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de 
principer som kommer att tillämpas i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att 
intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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egeT kapiTal oCh skulDsäTTning
koncernen1 

2006-12-31
Belopp i TSEK

summa kortfristiga skulder �9 6�6

 - varav blancokrediter �9 6�6

summa långfristiga skulder 8�5

 - varav blancokrediter 8�5

egeT kapiTal exklusiVe  
balanseraDe VinsTmeDel �5 159

 - varav aktiekapital 1 187

 - varav övrigt tillskjutet kapital från ägarna �4 204

 - varav andra reserver (omräkningsreserv) -2�2

summa skuldsättning 75 6�0

neTToskulDsäTTning pÅ korT  
oCh meDellÅng sikT

Kassa 19

Likvida medel (bankkonton) 1� 0�4

Lätt realiserbara värdepapper 0

Likviditet 1� 05�

kortfristiga fordringar 28 956

Kortfristiga bankskulder 0

Kortfristig del av långfristiga skulder 0

Andra kortfristiga skulder �9 6�6

kortfristiga skulder 39 636

neTTo korTfrisTig skulDsäTTning 2 �7�

Långfristiga banklån 0

Emitterade obligationer 0

Andra långfristiga lån 0

Långfristig skuldsättning 0

nettoskuldsättning 2 �7�

informaTion om egeT kapiTal oCh skulDsäTTning

legala frågor  
och komPletterande information 

legala  

frågor

Net Entertainment har utvecklat en programvara kallad  

CasinoModule™ och Bolaget är ensam rättsinnehavare till 

denna mjukvara. Verksamheten inom Net Entertainment är 

främst inriktad på licensiering av denna programvara och 

även att erbjuda kunderna hårdvara för hosting och drift av 

programvara med mera. Vidare är verksamheten inriktad på 

utveckling av programvaran och till en mindre del på support 

och service. Hostingverksamheten drivs från egna servrar på 

Malta och på Cost Rica. Idag är det Net Entertainment Mal-

ta som i princip innehar samtliga kundavtal både gällande 

licensiering och hosting i förhållande kund. De avtal som är 

viktiga för verksamheten är kundavtal med cirka tio stör-

re kunder beroende av att dessa avtal omfattar större delen 

av Net Entertainments omsättning. Kundavtalen gällande 

dessa kunder är standardmässiga, se nedan under rubriken 

”Avtal med kunder”. Någon anledning föreligger därför inte 

att beskriva varje större kundavtal var för sig. Några övriga 

avtal som i sig är av väsentlig betydelse för Net Entertainme-

nts verksamhet eller rättighet/skyldighet av väsentlig bety-

delse utöver vad som framgår nedan, föreligger ej.

aVTal meD kunDer

Antalet kunder inom Net Entertainment uppgår till cirka 40 

och som framgår ovan är cirka tio av dessa avtal av väsentlig 

betydelse. Tidigare har Net Entertainment tecknat avtal med 

kunderna avseende licensen till spelprogramvaran och Net 

Entertainment Malta Ltd. har tecknat avtal avseende hosting-

tjänster. Från och med sista kvartalet 2006 har en omstruk-

turering skett i koncernen där Net Entertainment Malta Ltd. 

tagit över rollen som avtalspart gentemot kunderna och att 

därmed vara såväl licensgivare som hostingleverantör. Kund-

avtalen är standardmässiga, de löper på 3-5 år, ansvarsbe-

gränsning föreligger om Euro 50 000 för respektive kund. 

Svensk eller maltesisk rätt skall tillämpas på avtalen.

omsTrukTurering

Bolaget har tidigare bedrivit sin verksamhet i Sverige och 

genom dotterbolag i Malta och Costa Rica. I anledning av kom-

mersiella skäl, framför allt krav från kunder och Net Enter-

tainments möjlighet att erhålla en så kallad klass IV licens, har 

omstrukturering skett i gruppen genom att dotterdotterbolaget 

Net Entertainment Malta Ltd (dotterbolaget) numera ansvarar 

för den framtida utvecklingen av programvaran och kontakten 

med slutkunden då de flesta större kunderna är Maltabaserade. 

Vidare skall försäljning och marknadsföring ske från Malta. 

Upphovsrätten till programvaran innehas av Bolaget men har 

licensierats ut till dotterbolaget. Eftersom dotterbolaget är ett 

relativt ungt bolag har avtal tecknats där moderbolaget till-

handahåller dotterbolaget vissa expertservicetjänster under ett 

inledande skede. Syftet på sikt är att verksamheten i huvudsak 

skall drivas via dotterbolaget. De avtal som föreligger mellan 

bolagen i anledning av ovan är följande.

1. licensavtal mellan bolaget och net entertainment   
 malta ltd (”maltabolaget”)
Avtal enligt vilket Bolaget upplåter licens till Maltabolaget 

avseende tre specificerade varumärken, mjukvaran Casino-

Module™ med tillhörande undersystem samt spel (”licensie-

rade produkter”). Maltabolaget skall bland annat marknads-

föra de licensierade produkterna.

2. inter-Company service agreement mellan bolaget  
 och maltabolaget. 
Avtal enligt vilket Bolaget skall tillhandahålla tjänster avse-

ende bland annat stödservice inom administration och per-

sonal till Maltabolaget. 

3. Technical services agreement mellan bolaget och   
    maltabolaget
Avtal enligt vilket Bolaget skall tillhandahålla teknisk ser-

vice i syfte att upprätthålla och öka Maltabolagets immate-

riella rättigheter. 

4. inter-Company service agreement 
Detta  avtal skall endast gälla under en övergångsperiod. 

Vidare har bolaget finansierat Maltabolagets verksamhet
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under dess uppstartsfas och Bolaget har i anledning därav 

fordringar på Maltabolaget. Bolaget har åtagit sig att inte 

påkalla betalning av sina fordringar förrän Maltabolagets 

finansiella situation tillåter det.

Transaktioner och avtal med närstående
Lokalhyresavtal mellan Bolaget och Betsson AB (publ),  

se nedan under rubriken ”Lokaler”. Vidare, såsom framgår 

av sidan 18 föreligger ett kundavtal mellan Bolaget och Bets-

son AB (publ).

immateriella rättigheter
Net Entertainments viktigaste immateriella rättigheter består 

i huvudsak av den upphovsrätt som finns till de programva-

ror, särskilt CasinoModule™, och tillhörande material som 

utvecklas inom Net Entertainment. Regleringar i anledning 

härav i anställningsavtal och konsultavtal är av stor bety-

delse för att begränsa risken att anställda eller konsulter kan 

hävda upphovsrätt till vad som utvecklats. Styrelsen anser 

att de regleringar som förekommer i anställningsavtalen ger 

Bolaget ett tillräckligt skydd i denna del.

försäkringar
Net Entertainment har fram till den 31 december 2006 

ingått i det försäkringsskydd som Betsson haft, men från 

den 1 januari 2007 skall Net Entertainment (samtliga bolag 

i gruppen) ha eget försäkringsskydd. Översyn av behov och 

omfattning av försäkringsskyddet har skett. Styrelsen anser 

att Net Entertainment gruppen efter översynen har ett till-

fredsställande skydd med hänsyn till de risker som verk-

samheten medför.

Tillstånd och föreskrifter
Genom beslut av den maltesiska lotteriinspektionen har Net 

Entertainment erhållit klass IV licens att bedriva hostingverk-

samhet. Styrelsen anser att verksamheten, efter att omstruktu-

rering är genomförd, bedrivs i enlighet med för verksamheten 

gällande lagar och förordningar samt föreskrivna tillstånd. 

fasTigheTer oCh anläggningar

fast egendom
Net Entertainment äger ingen fast egendom.

lokaler
Net Entertainment innehar hyreslokaler i såväl Sverige som 

på Malta. I Sverige hyrs för närvarande lokaler i Stockholm 

av Betsson i andra hand. Hyran baseras på Betssons totala 

hyreskostnad och fördelas mellan Betsson och Net Entertain-

ment efter det faktiska antalet arbetsplatser som respektive 

bolag använder. Med anledning av den omstrukturering som 

nu sker, kommer Betsson att avflytta från lokalerna och har 

i anledning härav framställt en förfrågan till sin hyresvärd 

om att överlåta hyresavtalet i sin helhet på Net Entertain-

ment. Hyresvärden har förklarat sig kunna godkänna sådan 

överlåtelse under nu rådande förhållanden. Den totala års-

hyran för lokalerna uppgår till cirka 3 MSEK gällande loka-

len i Stockholm som delas med Betsson på sätt som framgår 

ovan till dess Betsson avflyttar, och cirka 50 000 kronor gäl-

lande lokalen på Malta.

skattesituationen
Som framgår ovan under rubriken ”Omstrukturering” 

innehas upphovsrätten till programvara av Bolaget men har 

licensierats ut till dotterbolaget. Eftersom dotterbolaget är 

ett relativt ungt bolag har avtal tecknats där Bolaget till-

handahåller dotterbolaget vissa expertservicetjänster under 

ett inledande skede. Syftet på sikt är att verksamheten i sin 

helhet skall bedrivas av dotterbolaget. Net Entertainment 

har i anledning av ifrågavarande omorganisation uppdra-

git åt PricewaterhouseCoopers (”PWC”) att vara behjälp-

lig med reglering av mellanhavanden mellan bolagen och 

utreda vissa skattemässiga konsekvenser.  PWC har räknat 

fram vilka priser som skall tillämpas mellan moderbolaget 

och dotterbolaget för att dessa skall anses vara godtagbara 

ur skattesynpunkt samt skall ta fram dokumentation för 

internprissättning enligt de nya regler som gäller fr.o.m. den 

1 januari 2007. Ledningen och styrelsen för moderbolaget 

anser sig därför följa vedertagen praxis och gällande skat-

teregler. Teoretiskt skulle dock en annan bedömning kunna 

göras av prissättningen mellan moderbolaget och dotterbo-

laget, vilket skulle kunna få negativa skattekonsekvenser.

miljöfrågor
Net Entertainment bedriver inte någon verksamhet som är 

tillståndspliktig eller föranleder att särskilda miljöfrågor 

aktualiseras.

Tvister och rättsliga förfaranden
Net Entertainment är för närvarande inte part i domstols-

processer, skiljeförfaranden, förvaltningsförfaranden, revi-

sioner och andra sådana förfaranden eller tvister som kan 

antas vara förestående eller som pågår eller har pågått under 

de senaste 12 månaderna.

legala  

frågor
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styrelse

styrelse, ledande  
befattningshavare och revisorer

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningsha-

varna nämnda i detta avsnitt har dömts i bedrägerirelaterade 

mål, varit föremål för bemyndigade myndigheters anklagel-

ser eller sanktioner, eller förbjudits av domstol att ingå som 

medlem av en emittents förvaltnings-, lednings-, eller kon-

trollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funk-

tioner 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 inblan-

dad 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 intresse-

konflikt 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.

sTyrelse

Net Entertainments styrelse består för närvarande av fem per-

soner, inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna väljs årli-

gen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. De nuvarande styrelsele-

damöterna presenteras nedan. Styrelseledamöterna kan nås 

på moderbolagets adress, se sid 78. 

namn ledamot sedan födelseår befattning

Pontus Lindwall 1996 1965 Styrelseordförande

John Wattin 2007 1947 Styrelseledamot

Ann-Catrine Appelquist 2007 1947 Styrelseledamot

Rolf Blom 2007 1957 Styrelseledamot

Einar Gunnar Gudmundsson 2007 1972 Styrelseledamot

från vänster ann-Catrine appelquist,  
einar gunnar gudmundsson, rolf blom, 
pontus lindwall och John Wattin.
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pontus lindwall
(född 1965) är styrelseledamot i Net Entertainment sedan år 

1996. Pontus Lindwall äger noll A-aktier och 934 594 B-aktier 

i Betsson AB (publ). Efter genomförd utdelning kommer  

Pontus Lindwall att äga noll A-aktier och 934 594 B-aktier i 

Net Entertainment.

Sedan år 2002 är eller har Pontus Lindwall varit styrel-

seledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller 

delägare i följande bolag.

Pågående Uppdrag/delägarskap

Actorius AB Styrelseledamot

AB Restaurang Rouletter Styrelseledamot

Betsson AB VD

Betsson Technologies Styrelseledamot

BetWin AB VD/Styrelseledamot

Casinoinvest i Sverige AB Styrelseledamot

Cherryföretagen  
Casinoutrustningar AB

Styrelseledamot

Cherry International AB Styrelseledamot

Cherry Leisure AB Styrelseledamot

Cherry Maritime Väst AB Styrelseledamot

EGI Emerging  
Global Investment AB

Styrelseledamot

First Casino AB Styrelseledamot

Intact Technology Stock-
holm AB

VD/ Styrelseledamot/ Delägare

Mobile Entertainment NE AB Styrelseledamot

Net Entertainment NE AB Styrelseordförande

Nya Solporten Fastighets AB Styrelseledamot/ 
Delägare

Portwise AB Styrelseledamot/Delägare

Betsson PR & Media AB Styrelseledamot

Siljemark Entertainment AB Styrelseledamot/Delägare

Solporten Fastighets AB Styrelseledamot/Delägare

Svenska Casino AB Styrelseledamot

Vigör Byggnads AB Styrelsesuppleant

Avslutade Uppdrag/delägarskap

Cherry Casino AB Styrelsesuppleant

Cherry Casino Norr AB Styrelsesuppleant

Cherry Casino Syd AB Styrelsesuppleant

Cherry Maritime Gaming AB Styrelsesuppleant

Aciago AB Styrelseledamot

Cherryföretagen AB (publ) VD/ Styrelsesuppleant

Establish i Stockholm AB Styrelseledamot

FairMen Invest AB Styrelseledamot

Grinda Wärdshus AB Styrelseledamot

Inpulsive Holding AB VD/ Styrelseledamot

Reachin Technologies AB Styrelseledamot

Solporten Förvaltnings AB Styrelseledamot

styrelse  
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John Wattin

John Wattin (född 1947) är styrelseledamot i Net Entertain-

ment sedan år 2007. John Wattin äger noll A-aktier och 105 

500 B-aktier (inkluderar innehav via bolag) i Betsson AB 

(publ). Efter genomförd utdelning kommer John Wattin att 

äga noll A-aktier och 105 500 B-aktier i Net Entertainment.

Sedan år 2001 är eller har John Wattin varit styrelseleda-

mot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare 

i följande bolag.

Pågående Uppdrag/delägarskap

Allt Om Sömnad  
i Stockholm KB (vilande bolag) Delägare

Farena AB Styrelseledamot

Mysql AB Styrelseledamot

Akademikliniken Hj AB Styrelseledamot

Silentium AB Styrelseledamot

Intact Technology Stockholm AB Styrelseordförande

Investering i Kunskap AB Ikab Ägare

Valuetree Holdings AB Styrelseordförande

Betsson AB Styrelseordförande

Qbranch AB Styrelseordförande

Bostart Stockholm AB Styrelseledamot

Ahhaaa AB Styrelsesuppleant

Avslutade Uppdrag/delägarskap

Proventus AB Styrelseledamot

Portwise AB Styrelseordförande

Berit Technology Consulting AB Styrelseordförande

Biosensor Applications Sweden AB Styrelseledamot

AB Novestra Styrelseledamot

Establish i Stockholm AB Styrelseordförande

Net Entertainment NE AB Styrelseledamot

Inbox Invest AB Styrelseledamot

Pcf Gp II Growth AB Styrelseledamot

At-Aktietrend AB Styrelsesuppleant

rolf blom
Rolf Blom (född 1957) är styrelseledamot i Net Entertain-

ment sedan år 2007.

Via E-Capital äger Rolf Blom noll A-aktier och 180 000  

B-aktier i Betsson AB (publ). Efter genomförd utdelning kom-

mer Rolf Blom att via E-Capital äga noll A-aktier och 180 000 

B-aktier i Net Entertainment.

Sedan år 2001 är eller har Rolf Blom varit styrelseleda-

mot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller delägare 

i följande bolag. 

Pågående Uppdrag/delägarskap

Cherryföretagen AB (publ) Styrelseledamot

PBM Stress Medicine AB Styrelseordförande

Cntxt Development Group AB Styrelsesuppleant

Docco AB Styrelseordförande

e-capital AB
Styrelseordförande/
Delägare

PBM – Stress Medicine Systems AB Styrelseordförande

Anemona Nemorosa AB Styrelsesuppleant

Avslutade Uppdrag/delägarskap

ab1 Solutions AB Styrelseordförande

ab1 Consulting AB Styrelseordförande

Ab1 Commercial Solutions AB Styrelseordförande

styrelse
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ann-Catrine appelquist
Ann-Catrine Appelquist (född 1947) är styrelseledamot i Net 

Entertainment sedan år 2007. Ann-Catrine Appelquist äger 

inga aktier i Betsson AB (publ).

Sedan år 2001 är eller har Ann-Catrine Appelquist varit 

styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare 

eller delägare i följande bolag.

Pågående Uppdrag/delägarskap

CIBER Sweden AB VD

Jaczone AB Styrelseordförande

AWA Patent Styrelseledamot

Wise AB Styrelseledamot

einar gunnar gudmundsson
Einar Gunnar Gudmundsson (född 1972) är styrelsele-

damot i Net Entertainment sedan år 2007. Einar Gunnar 

Gudmundsson äger inga aktier i Betsson AB (publ). Genom 

Scandcap AB representerar Einar Gunnar Gudmundson 

storägaren Straumur-Burdaras Investment Bank.

Sedan år 2001 är eller har Einar Gunnar Gudmundsson 

varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattnings-

havare eller delägare i följande bolag.

Pågående Uppdrag/delägarskap

Hafey ehf. (Reykjavik, Island)
Styrelseordförande/  
Delägare

RSN – Ráðstefnur, Sýningar, 

Námskeið ehf (Reykjavik, Island)
VD/ Delägare

Scandcap AB
Styrelseordförande/  
Delägare

Scandinavian Pro Products AB Styrelseledamot

Scandcap IS Holding eht.  
(Reykjavik, Island)

Styrelseordförande

leDanDe befaTTningshaVare oCh nyCkelpersoner
Net Entertainmentkoncernens ledande befattningshavare presenteras nedan.

namn i koncernen sedan födelseår befattning

Johan  Öhman 200� 1969 VD

Mariko Nossborn 2006 1968 t.f. CFO

Ann-Marie Sondell Eckhéll 2007 1957 Human Resource Manager

Alexander Vestin 2006 1978 IR-ansvarig

Ardeshir Nahani 2006 1966 t.f. CTO

 

styrelse  
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mariko nossborn
Mariko Nossborn (född 1968) är tillförordnad CFO på Net 

Entertainment sedan år 2007. Mariko Nossborn är anställd 

som konsult fram till 31 januari 2008. Mariko Nossborn äger 

inga aktier i Betsson AB (publ).

Sedan år 2001 är eller har Mariko Nossborn ej varit sty-

relseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller 

delägare i något bolag.

ann-marie sondell eckhéll
Ann-Marie Sondell Eckhéll (född 1957) är Human Resource 

Manager på Net Entertainment sedan år 2007.

Ann-Marie Sondell Eckhéll äger inga aktier i Betsson 

AB (publ). 

Sedan år 2001 är eller har Ann-Marie Sondell Eckhéll 

varit styrelseledamot, ledande/kontrollerande befattnings-

havare eller delägare i följande bolag.

Avslutade Uppdrag/delägarskap

Advokatfirman Lindahl
Human Resource 
Manager

Skyways Express AB
Human Resource 
Manager

Wise Group AB HR Konsult

alexander Vestin
Alexander Vestin (född 1978) är IR-ansvarig på Net Enter-

tainment sedan år 2006. Alexander Vestin äger inga aktier i 

Betsson AB (publ).

Sedan år 2001 är eller har Alexander Vestin ej varit sty-

relseledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller 

delägare i något bolag.

ardeshir nahani
Ardeshir Nahani (född 1966) är tillförordnad CTO på Net 

Entertainment sedan år 2006.

Ardeshir Nahani  äger inga aktier i Betsson AB (publ).

Sedan år 2001 är eller har Ardeshir Nahani  ej varit styrel-

seledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller 

delägare i något bolag.

Johan öhman
Johan Öhman (född 1969) är Verkställande Direktör i Net 

Entertainment sedan år 2006. 

Johan Öhman äger noll A-aktier och 6 500 B-aktier i 

Betsson AB (publ). Efter genomförd utdelning kommer 

Johan Öhman att äga noll A-aktier och 6 500 B-aktier i Net 

Entertainment.

Sedan år 2001 är eller har Johan Öhman varit styrelse-

ledamot, ledande/kontrollerande befattningshavare eller  

delägare i följande bolag.

Pågående Uppdrag/delägarskap

Net Entertainment NE AB VD

Avslutade Uppdrag/delägarskap

Net Entertainment NE AB Försäljningschef

ledande 

befattnings-

havare

arDeshir nahaniann-marie sonDell eCkhéllmariko nossborn alexanDer VesTinJohan öhman
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reVisorer
På ordinarie bolagsstämma för Net Entertainment den 2 janu-

ari 2000 utsågs Ernst & Young, till revisor i bolaget med Gun-

nar Liljedahl som huvudansvarig revisor. Gunnar Liljedahl 

blev auktoriserad revisor 1983 och är ledamot av FAR SRS.

Vid extra bolagsstämma för Net Entertainment den 29 

november 2006 utsågs Åsa Dahlgren från Ernst & Young till 

revisorssuppleant. Åsa Dahlgren blev auktoriserad revisor 

2000 och är ledamot av FAR SRS. 

avtalade avgångsvederlag avtalade avgångsvederlag

Styrelsens ordförande -

Övriga styrelseledamöter -

Verkställande direktören 977 590

Andra ledande befattningshavare -

Summa 977 590

ersäTTning Till sTyrelse oCh leDanDe befaTTningshaVare

ersättningar och övriga förmåner  
under 2006

fast lön/
styrelsearvoden

rörlig 
ersättning

övriga 
förmåner

pensions-
premier

övrig 
ersättning summa

Styrelsens ordförande - - - - - -

Övriga styrelseledamöter - - - - - -

Verkställande direktören 198 000* - - - - 198 000

Andra ledande befattningshavare 2 �25 400 �20 000 - 168 000 - 2 81� 400

Summa 2 52� 400 �20 000 - 168 000 - � 011 400

uppskattade ersättningar och övriga 
förmåner, 2007

fast lön/
styrelsearvode

rörlig 
ersättning

övriga 
förmåner

pensions- 
premie

övrig 
ersättning summa

Styrelsens ordförande �00 000 - - - - �00 000

Övriga styrelseledamöter 600 000 - - - - 600 000 

Verkställande direktören 995 590 487 410 - 144 000 -** 1 607 000

Andra ledande befattningshavare � 7�4 500 �17 000 - 650 000 - 4 701 500

Summa 5 610 090 804 410 - 794 000 - 7 208 500

belopp i sek om ej annat anges

ledande 

befattnings-

havare

**Verkställande direktören har rätt till kompensation om en miljon kronor om Bolaget blir uppköpt före utgången av 2007 och 
Bolaget inom samma tidsperiod inför ett optionsprogram.

*Avser lön från och med 1 november 2006, se även not 4 sid 66.
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avtalade avgångsvederlag avtalade avgångsvederlag

Styrelsens ordförande -

Övriga styrelseledamöter -

Verkställande direktören 977 590

Andra ledande befattningshavare -

Summa 977 590

Aktiekapitalet i Net Entertainment uppgår till 1 190 566 kro-

nor. Bolagets aktier är denominerade i svenska kronor och har 

utgivits enligt aktiebolagslagen (2005:551). Net Entertainme-

nt 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 bolag-

sordningen, 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 över-

skott vid likvidation. En ändring av aktieägarnas rösträtt eller 

rätt till bolagets vinst förutsätter att bolagsordningen ändras, 

vilket kräver kvalificerad majoritet. 

Aktierna i Net Entertainment är registrerade i ett dato-

riserat 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. 

Ägarförhållandena i Net Entertainment kommer initialt 

att i allt väsentligt, med undantag för enstaka aktier i utdel-

ningen, att överensstämma med ägarförhållandena i Betsson 

AB. Utdrag ur ägarförteckningen i Betsson AB från VPC per 

den 29 december 2006 framgår av tabellen på sid 44.

aktiekaPitalet  
och ägarförhållanden

aktie 

och ägare

TransakTion År

förändring av antalet 
aktier  Totalt antal aktier förändring av 

aktiekapital

Totalt 

aktiekapital

kvotvärde/ 

aktie a-aktier b-aktier a-aktier b-aktier summa

bolagets bildande 1996 1 000 - 1 000 - 1 000 100 000,00 100 000,00 100,00

nyemission, nedstämp-
ling av nominellt värde 2000 20 408 12� - 20 409 12� - 20 409 12� 920 456 15 1 020 456,15 0,05

aktiesplit 5:3 2006 1� 606 082 - �4 015 205 - �4 015 205 - 1 020 456,15 0,0�

fondemission 2006 5 5�8 515  - �9 55� 720 - �9 55� 720 166 155 45 1 186 611,60 0,0�

införande  
av två aktieslag 2006 71 485 �� 94� 720 5 610 000 �� 94� 720 �9 55�,720 - 1 186 611,60 0,0�

inlösen 4 aktier 2007 - -4 5 610 000 �� 94� 716 �9 55� 716 -0,12 1 186 611,48 0,0�

fondemission 2007 - - 5 610 000 �� 94� 716 �9 55� 716 � 955 �7 1 190 566,85 0,0�01
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antal  
a-aktier

antal
b-aktier

andel av 
kapitalet, %

andel av
röster, %ägare

Straumur-Burdaras Investment Bank1 1 402 500 5 61� 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

Raiffeisen Zentralbank Österreich � 407 000 8,6 �,8

Brewin Dolp Secs Ltd Glbl Cust 2 547 5�� 6,4 2,8

Landsbanki Luxembourg 1 658 �70 4,2 1,9

SIS Segaintersettle AG, Schweiz 1 624 �90 4,1 1,8

Pontus Lindwall 9�4 594 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 1�,1

ToTalT 5 610 000 33 943 720 100,0 100,0

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.

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA I BETSSON PER DEN 29 DECEMBER 2006

aktie 

och ägare

anTal akTier
antal 

aktieägare
% av antal
aktieägare

antal  
aktier

% av antal
aktier

andel av
röstvärde %

> 500 001 14 0,4 26 821 ��5 67,8 85,9

100 001-500 000 26 0,8 5 910 867 14,9 6,6

50 001-100 000 20 0,6 1 �64 959 �,5 1,5

20 001-50 000 47 1,4 1 512 224 �,8 1,7

10 001-20 000 65 2,0 1 004 601 2,5 1,1

5 000- 10 000 10� �,2 825 706 2,1 0,9

2 001-5000 22� 6,9 794 825 2,0 0,9

1 001-2 000 279 8,6 459 115 1,2 0,5

501-1 000 518 15,9 468 550 1,2 0,5

1- 500 1 961 60,2 �91 5�8 1,0 0,4

ToTalT 3 256 100,0 39 553 720 100,0 100,0

 

AKTIEFÖRDELNING I BETSSON PER DEN 29 DECEMBER 2006
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likviditetsgaranti
I syfte att säkra likviditeten i Net Entertainment-aktien 

har Handelsbanken Capital Markets anlitats som lik-

viditetsgarant. Åtagandet påbörjas den 1 april 2007. 

I åtagandet ingår att Handelsbanken Capital Mar-

kets 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.

aktie 

och ägare

utdelningspolicy
Styrelsen i Net Entertainment kommer att föreslå årsstäm-

man en utdelning på 9,9 MSEK avseende räkenskapsåret 

2006.

Styrelsens ambition är att Net Entertainment NE ABs 

ordinarie utdelning i framtiden ska växa i takt med företa-

gets resultat per aktie, med hänsyn tagen till Bolagets lång-

siktiga kapitalbehov.

Rätt till utdelning tillfaller den som på fastställd avstäm-

ningsdag var registrerad som aktieägare i den av VPC förda 

aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom VPC kvarstår 

aktieägares fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och 

begränsas endast genom reglerna för preskription. Vid pre-

skription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger 

inte några restriktioner för utdelning eller särskilda förfaran-

den för aktieägare bosatta utanför Sverige.
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Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 9 februari 
2007. 

§ 1

Bolagets firma är Net Entertainment NE AB (publ).

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och mark-
nadsföra kommersiella tjänster för distribution via Internet och 
andra media och därmed förenlig verksamhet.

§ �

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 och högst 2 400 000  
kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20 000 000 och högst  
80 000 000.

Aktier skall kunna ges ut av två slag, aktier av serie A 
och aktier av serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till 
ett antal av högst 10 000 000 aktier och aktier av serie B 
skall kunna utges till ett antal av högst 70 000 000 aktier.  
Aktierna av serie A medför vardera tio röster per aktie och aktier 
av serie B medför vardera en röst per aktie.

Aktier av serie A skall på begäran av aktieägaren kunna 
omvandlas till aktier av serie B i nedan angiven ordning: 

Framställning om omvandling skall göras skriftligen till bola-
gets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas 
omvandlade och, om omvandlingen inte skall avse vederböran-
des hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa som omvand-
lingen skall avse. Styrelsen är för bolaget skyldig att på det efter 
framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla 
ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för regist-
rering hos Bolagsverket och är verkställd när den registrerats i 
aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier av både serie A och serie B, skall  

bolagsordning  
och övrig information

ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teck-
na nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte 
tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktie-
ägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda 
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhål-
lande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningse-
mission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, 
oavsett om deras aktier är aktier av serie A eller serie B, äga före-
trädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier 
de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningse-
mission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägar-
na företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissio-
nen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av 
optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler 
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan kom-
ma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittnings-
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter med 
högst två suppleanter. 

§ 7

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer, med eller utan 
revisorssuppleant.

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

bolags- 

ordning
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§ 9
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och 
senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

§ 10

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma 
skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § 
tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållan-
dena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget 
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag 
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar-
afton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman.

§ 11
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är 
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 
4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru-
ment eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 
kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig 
att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. �9 § aktiebolagsla-
gen (2005:551).

handlingar som hålls tillgängliga för inspektion 
under hela dokumentets giltighetstid
Årsredovisningar och annan information (normalt endast på svens-
ka) för vissa inhemska juridiska personer skall lämnas till Bolags-
verket i enlighet med svenska regler och förordningar. Observera 
att det inte är säkert att informationen i handlingarna ger någon 
indikation om Net Entertainments publicerade resultat i alla avse-
enden. Enbart konsoliderade belopp på koncernnivå är inklude-
rade. Net Entertainment lämnar även årsredovisning, boksluts-
kommuniké, kvartalsrapporter, pressreleaser, bolagsordning och 
annan information på hemsidan (www.netent.com). Årsredovis-
ningar, bolagsordning och annan information kan även beställas 
från huvudkontoret under adressen:

Net Entertainment NE AB (publ)
Birger Jarlsgatan 57 B
11� 56 Stockholm

Rapportering för den nya koncernen

Övrig information
Net Entertainments organisationsnummer är 5565�2-644�. 
Bolaget är registrerat i Sverige och inregistrerades vid Patent- 
och registreringsverket (numera Bolagsverket) den 28 juni 1996. 
Bolaget bedrivs som ett publikt aktiebolag och dess associations-
form regleras i aktiebolagslagen (2005:551).

Bemyndiganden
Det finns inga bemyndiganden för styrelsen i Net Entertainme-
nt NE AB (publ) eller dess dotterbolag att besluta om ökning av 
aktiekapitalet genom nyemission av aktier med mera. eller för 
upptagande av vinstandelslån.

bolags- 

ordning

Delårsrapport för perioden 
 1 januari – 31 mars  2007:       21 maj 2007

Delårsrapport för perioden 
1 april – 30 juni 2007: 17 augusti 2007

Delårsrapport för perioden 
1 juli – 30 september 2007: 5 november 2007

Årsstämma  21 maj 2007
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Annons publicerad i: eGaming Review, april 2007.
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Annons publicerad i: eGaming Review, april 2007.

Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekven-

ser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan upp-

komma med anledning av innehav av aktier i Bolaget. Sam-

manfattningen vänder sig till aktieägare som är obegrän-

sat skattskyldiga i Sverige om inte annat sägs. Den är inte 

avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan 

uppkomma i sammanhanget, utan avser endast att ge en all-

män information. Den skattemässiga bedömningen av varje 

enskild aktieägare eller innehavare beror delvis på respektive 

aktieägares eller innehavares specifika situation. 

Sammanfattningen behandlar exempelvis inte de speciella 

regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmans-

företag eller delägarrätter som ägs av handelsbolag eller kom-

manditbolag eller sådana juridiska personer vars innehav av 

delägarrätter räknas som lagertillgångar i en näringsverk-

samhet. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna 

kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare eller 

innehavare, såsom exempelvis investmentföretag, investe-

ringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga 

i Sverige. Varje aktieägare och innehavare rekommenderas att 

inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekven-

ser som kan uppkomma till följd av att äga aktier i Bolaget, 

exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller 

andra speciella regler är tillämpliga. 

beskaTTning ViD aVyTTring aV akTier

fysiska personer
Fysiska personer och dödsbon som är obegränsat skattskyl-

diga i Sverige beskattas för hela kapitalvinsten i inkomst-

slaget kapital vid försäljning av aktier. Skatt tas ut med 30 

procent av kapitalvinsten. Vid vinstberäkningen används 

genomsnittsmetoden. 

Kapitalförluster är som huvudregel avdragsgilla till 70 

procent. Kapitalförluster på aktier får dock kvittas fullt ut 

mot kapitalvinster som uppkommer samma år på dels mark-

nadsnoterade och onoterade aktier dels marknadsnoterade 

värdepapper som beskattas som aktier. 

Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget 

kapital medges skattereduktion med 30 procent av den del 

av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och 

med 21 procent av underskott som överstiger 100 000 kro-

nor. Skattereduktionen räknas av mot kommunal och stat-

lig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt. Ett under-

skott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. 

Juridiska personer
I aktiebolag och andra juridiska personer utom dödsbon 

beskattas samtliga inkomster i inkomstslaget näringsverk-

samhet efter en skattesats om 28 procent. 

Avdrag för kapitalförlust på aktier medges endast mot 

skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper 

som beskattas som aktier. I vissa fall kan sådana kapitalförlus-

ter dras av mot kapitalvinster på delägarrätter inom en bolags-

grupp om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. 

Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas på detta sätt 

ett visst år kan utnyttjas mot skattepliktiga kapitalvinster 

på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier 

under påföljande beskattningsår utan tidsbegränsning. 

För aktiebolag och ekonomiska föreningar kan emeller-

tid en kapitalvinst vid försäljning av aktier vara skattefri om 

innehavet är näringsbetingat. En kapitalförlust på närings-

betingade andelar är inte avdragsgill. Onoterade andelar 

är alltid näringsbetingade. Andelar som är noterade anses 

vara näringsbetingade om andelsinnehavet uppgår till minst 

10 procent av rösterna eller innehavet betingas av rörelsen. 

Skattefrihet för kapitalvinst på noterade andelar förutsätter 

dessutom att andelarna inte avyttras inom ett år från det att 

de blivit näringsbetingade hos innehavaren. Kapitalförluster 

på noterade näringsbetingade andelar som innehafts kortare 

tid än ett år är avdragsgilla. 

skatte-

frågor

skattefrågor i sverige
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beskattning av utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska 

personer och dödsbon där skattesatsen är 30 procent. 

För juridiska personer utom dödsbon är skattesatsen 28 

procent. För aktiebolag och ekonomiska föreningar förelig-

ger skattefrihet för utdelning på näringsbetingade andelar. 

Skattefrihet för utdelning på noterade andelar förutsätter dess-

utom att andelarna innehafts under en sammanhängande 

period om minst ett år från det att andelarna blivit närings-

betingade (se tidigare definition) hos innehavaren. Kravet på 

innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. 

Om andelarna avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt 

kan dock lämnad utdelning komma att tas upp till beskatt-

ning under ett senare beskattningsår. 

Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

lex asea
Betssons utdelning av aktier i Net Entertainment ska enligt 

huvudregeln ses som vilken utdelning som helst och därmed 

beskattas med 30 alternativt 28 procent. Den ifrågavarande 

utdelningen sker emellertid i enlighet med den så kallade Lex 

ASEA-regeln (42 kap 16 § inkomstskattelagen) vilket innebär 

att Betssons utdelning av aktier i Net Entertainment inte är 

skattepliktig för mottagaren.

fördelning av anskaffningsutgift
Då utdelningen av aktierna behandlas enligt Lex ASEA ska 

en fördelning av omkostnadsbeloppet mellan aktierna i Bets-

son och Net Entertainment göras. Detta sker genom att Skat-

teverket utfärdar ett så kallat Allmänt råd. Betsson har för 

avsikt att ansöka om ett sådant Allmänt råd. Detta råd kom-

mer att publiceras både på Betssons och Net Entertainments 

hemsidor.

förmögenhetsbeskattning
Aktier noterade på NGM är enligt gällande förmögenhets-

skattelagstiftning inte förmögenhetsskattepliktiga. 

aktieägare som är begränsat skattskyldiga  
i sverige
Aktieägare som inte är skattskyldiga i Sverige beskattas nor-

malt inte i Sverige för avyttring av svenska aktier, tecknings-

rätter eller teckningsoptioner. Aktieägaren kan dock bli skatt-

skyldig i det land där aktieägaren har sin hemvist. Fysiska 

personer som är skatterättsligt bosatta utanför Sverige kan 

bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av svenska 

värdepapper om de vid något tillfälle under de tio kalender-

år som närmast föregått det år då avyttringen äger rum haft 

hemvist i eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpning-

en av denna bestämmelse är i viss mån begränsad av skatte-

avtal som Sverige har med andra länder för undvikande av 

dubbelbeskattning. 

Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga 

i Sverige för kapitalvinst på aktier, teckningsrätter eller teck-

ningsoptioner såvida inte kapitalvinsten är hänförlig till ett så 

kallat fast driftställe i Sverige. För fasta driftställen i Sverige 

gäller de nya reglerna avseende skattefri kapitalvinst och ej 

avdragsgill kapitalförlust, dock med vissa begränsningar. 

För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande 

i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all utdelning 

från svenska aktiebolag med 30 procent. Skattesatsen är dock 

i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått 

med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. I 

Sverige verkställer normalt VPC eller förvaltaren, om aktierna 

är förvaltarregistrerade, avdraget för kupongskatt. 

En utdelning enligt Lex ASEA är befriad från svensk 

kupongskatt. 

skatte-

frågor
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Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 inklu-
derar ej jämförbar historisk finansiell information. För åren 
2004 och 2005 presenteras därför reviderad finansiell infor-
mation för moderbolaget.

I detta prospekt förekommer hänvisningar till Net Enter-
tainments årsredovisning avseende 200�, vilken är en del av 
prospektet. Årsredovisningen för 200� innehåller information 
om förhållanden som förändrats väsentligt, men uppdaterad 
information lämnas i detta avsnitt. Årsredovisningen avseende 
200� finns tillgänglig på www.netent.com eller kan beställas 
från huvudkontoret. För adress och telefon till huvudkontoret, 

se sid 78.

allmänT om reDoVisningen

Inför den planerade utdelningen och noteringen av Net Enter-

tainment har en omstrukturering genomförts inom Bets-

son-koncernen för att bilda den nya Net Entertainment-kon-

cernen. Koncernen skapades 1 januari 2006 genom tillför-

sel av dotterbolag till bokförda värden. Därefter har fortsatt 

omstrukturering skett inom Net Entertainment-koncernen. 

Den nya Net Entertainment-koncernen består av fem bolag, 

varav två i Sverige, två i Malta och ett i Costa Rica. De interna 

skuld- och fordringsförhållandena mellan Net Entertainment 

-koncernen och Betssonkoncernen kommer att regleras under 

2007. Per 31 december 2006 hade Net Entertainment en netto-

skuld till Betssonkoncernen på 15,5 MSEK.

Nedanstående redovisning baseras på moderbolagets revi-

derade årsredovisningar för åren 2004-2005 samt översiktlig 12-

månadersrapport avseende 2006 för koncernen och moderbola-

get för 2006. Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 

2006 har upprättats för intagande i Bolagets noteringsprospekt 

då årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2006 ännu ej 

avgivits. Årsredovisning kommer att avges i april 2007 och skall 

fastställas av kommande årsstämma. 

redovisningsprinciper
Redovisningen i koncernens översiktliga 12-månadersrapport 

avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer 

att tillämpas i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS 

som kommer att intagas i Bolagets årsredovisning för 2006. 

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt RR 32:05 vilket 

innebär att samma principer tillämpas som för koncernen för-

utom vissa skillnader som är förorsakade av krav i årsredovis-

räken- 

skaPer

ningslagen eller skattehänsyn. Tillämpade redovisningsprinciper 

framgår av not 1 på sidan 62.

affärsområdet net entertainment 

(inom betsson-koncernen)
Net Entertainment redovisades tidigare som ett segment/affärs-

område i Betssonkoncernen. Inom affärsområdet utvecklas 

spelmjukvara som licensieras ut till en internationell kundkrets 

bestående av ett antal spelföretag på nätet. 

Royaltyintäkterna och kostnaderna för utveckling, försälj-

ning och drift har redovisats i affärsområdet.

Den övergripande ledningen och ekonomiadministrationen 

av affärsområdet har tidigare utförts av personal i Betsson-kon-

cernens moderbolag. Betssons Verkställande Direktör har som 

en del av sina uppgifter även ansvarat för ledningen av affärsom-

rådet. Betssonkoncernens CFO har som en del av sina arbetsupp-

gifter ansvarat för den övergripande ekonomihanteringen och 

uppföljningen av affärsområdet.  

Sammantaget innebär detta att affärsområde Net 

Entertainment som det redovisats i Betssonkoncernens seg-

mentsredovisning har innehållit samtliga intäkter och kostna-

der för affärsverksamheten. Kostnader för övergripande ledning 

och finansfunktion har endast delvis belastat affärsområdet, då 

dessa delats med andra affärsområden eller varit av overhead-

karaktär. De löpande kostnader som uppstår genom att vara ett 

noterat bolag har inte belastat affärsområdena i Betssons seg-

mentsredovisning, utan redovisats som gemensamma kostna-

der för hela koncernen. 

Tillkommande kostnader
I de redovisade räkenskaperna ingår inte de tillkommande löpan-

de kostnader som uppstår när Bolaget inte längre ingår i en annan 

noterad koncern, utan ur ett stand-alone perspektiv måste bära 

samtliga kostnader för ledning, förvaltning och kostnader för att 

vara ett publikt och noterat bolag.

Tillkommande kostnader är främst personal-, hyres- och 

övriga kostnader för VD/koncernchef och CFO. Dessutom till-

kommer kostnader för att vara ett publikt noterat bolag (löpande 

kostnader för notering på NGM och för aktiebok hos VPC, ökade 

revisions-, konsult- och advokatarvoden, kostnader för årsredo-

visningar, kvartalsrapporter, pressmeddelanden med mera.)

 Dessutom tillkommer kostnaden för noteringsprocessen av 

bolaget på NGM, vilka belastar resultaträkningen under 2007. 

räkenskaPer och översiktlig 
12-månadersraPPort 2006

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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Belopp i TSEK Not 2006
1

INtäkter 

Intäkter 2 99 475

Övriga rörelseintäkter 2 298

Summa 99 773

rörelSeNS koStNader:

Aktiverat arbete för egen räkning 6 600

Övriga externa kostnader 3 -33 915

Personalkostnader 4 -26 007

Avskrivningar 5 -4 407

Övriga rörelsekostnader -1 243

Summa rörelsens kostnader -58 972

rörelseresultat 40 801

FINaNSNetto 6

Finansiella intäkter -942

Finansiella kostnader -16

Summa finansnetto -958

resultat före skatt 39 843

Skatt 7 -11 361

ÅretS reSUltat 
(hänförligt till moderbolagets aktieägare) 28 482

Vinst per aktie (kronor) 8 0,72

Föreslagen utdelning per aktie (kronor) 0,25

Koncernens resultaträkning 

resultat- 

räkning

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. Redovisningen i   
koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas 
i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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Belopp i TSEK Not 2006-12-31
1

tIllGÅNGar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 19 534

Materiella anläggningstillgångar 10 4 722

Andra långfristiga fordringar 13 42

Summa anläggningstillgångar 24 298

omSättNINGStIllGÅNGar

Kundfordringar 5 386

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 7 889

Övriga fordringar 15 5 935

Likvida medel 13 053

Summa omsättningstillgångar 32 263

SUmma tIllGÅNGar 56 561

eGet kaPItal oCH SkUlder

eget kapital 15

Aktiekapital 1 187

Övrigt tillskjutet kapital 34 204

Reserver -232

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -19 069

Summa eget kapital 16 090

lÅNGFrIStIGa SkUlder

Uppskjutna skatteskulder 7 835

Summa långfristiga skulder 835

kortFrIStIGa SkUlder

Leverantörsskulder 3 159

Skatteskulder 7 5 172

Övriga skulder 17 21 047

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 10 258

Summa kortfristiga skulder 39 636

SUmma eGet kaPItal oCH SkUlder 56 561

koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter Inga

Eventualförpliktelser Inga

Koncernens balansräkning 

balans- 

räkning

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. Redovisningen i 
koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas 
i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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Koncernens kassaflödesanalys

kassaflödes-

analys

Belopp i TSEK Not 2006
1

deN löPaNde verkSamHeteN

Resultat efter finansiella poster 39 843

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 - Avskrivningar 4 407

 - Realisationsvinst/-förlust vid försäljning -130

 - Övrigt 398

Betald inkomstskatt -795

kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 43 723

FöräNdrING I rörelSekaPItal

Förändring av fordringar 3 036

Förändring av leverantörsskulder 1 751

Förändring av kortfristiga skulder -14 091

kassaflöde från den löpande verksamheten 34 419

INveSterINGSverkSamHeteN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -14 560

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 461

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 190

Avyttring av aktier och andelar -8

Förändring av långfristiga fordringar 278

kassaflöde från investeringsverksamheten -18 561

FINaNSIerINGSverkSamHeteN

Utbetald utdelning -9 889

kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 889

Förändring av likvida medel 5 969

Likvida medel vid årets början 7 498

Kursdifferenser likvida medel -414

likvida medel vid årets slut 13 053

tIlläGGSUPPlySNINGar:

Outnyttjade krediter uppgick till -

Under perioden betald ränta uppgick till 16

Under perioden erhållen ränta uppgick till 237

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. Redovisningen i 
koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas 
i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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eget kapital

aktie-
kapital

övrigt 
tillskjutet

kapital
omräknings-

reserv

Balanserat
resultat inkl

årets resultat
totalt eget

kapital

Ingående eget kapital 2006-01-01 1 021 34 204 0 -23 096 12 129

Årets omräkningsdifferenser   -232  -232

Summa förmögenhetsförändringar redovisade  
direkt mot eget kapital, exkl transaktioner med 
bolagets ägare -232 -232

Årets resultat     28 482 28 482

Summa förmögenhetsförändringar, exkl transaktioner 
med bolagets ägare -232 28 482 28 250

Vinstutdelning till moderbolag (Betsson AB) -9 889 -9 889

Koncernbidrag till moderbolag (Betsson AB) -14 400 -14 400

Fondemission och split 166   -166 0

Utgående eget kapital 2006-12-31 1 187 34 204 -232 -19 069 16 090

Sammandrag avseende förändringar 
i koncernens eget kapital1

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. Redovisningen i 
koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas 
i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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Moderbolagets resultaträkningar

resultat- 

räkningar

Belopp i TSEK Not 2006
1

2005
2

2004
2

INtäkter 2

Intäkter 110 022 64 541 44 825

Aktiverat arbete för egen räkning 6 600 3 653 2 658

Övriga rörelseintäkter 2 293 143 177

Summa 116 915 68 337 47 660

rörelSeNS koStNader:

Övriga externa kostnader 3 -43 976 -27 649 -25 471

Personalkostnader 4 -25 963 -18 739 -13 680

Avskrivningar 5 -4 275 -3 474 -2 645

Övriga rörelsekostnader -1 127 -31 -

Summa rörelsens kostnader -75 341 -49 893 -41 796

rörelseresultat 41 574 18 444 5 864

FINaNSIella PoSter 6

Resultat från andelar i koncernföretag -61 4 924 5 791

Resultat från övriga värdepapper och placeringar - 2 937 1 642

Ränteintäkter och liknande resultatposter -986 1 441 -416

Räntekostnader och liknande resultatposter -13 159 -38

Summa finansiella poster -1 060 9 461 6 979

resultat efter finansiella poster 40 514 27 905 12 843

Bokslutsdispositioner 16 -1 702 -100 -486

resultat före skatt 38 812 27 805 12 357

Skatt 7 -10 885 -7 518 -3 022

ÅretS reSUltat 27 927 20 287 9 335

Föreslagen /genomförd utdelning per aktie (kronor) 0,25 0,25 -

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. Redovisningen i 
koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas 
i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

2) Reviderad finansiell information.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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balans-

räkningar

Moderbolagets balansräkningar

Belopp i TSEK Not 2006
1

2005
2

2004
2

tIllGÅNGar

aNläGGNINGStIllGÅNGar

Immateriella anläggningstillgångar 9

Spel och spelsystem 11 603 7 321 5 511

Koncessioner, patent och liknande rättigheter 224 763 1 301

Varumärken 94 143 -

Summa immateriella anläggningstillgångar 11 921 8 227 6 812

materIella aNläGGNINGStIllGÅNGar 10

Inventarier och utrustning 4 722 1 471 1 674

Summa materiella anläggningstillgångar 4 722 1 471 1 674

FINaNSIella aNläGGNINGStIllGÅNGar

Andelar i koncernföretag 11 142 119 5 733

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 - - 457

Andra långfristiga fordringar 13 42 42 42

Summa finansiella anläggningstillgångar 184 161 6 232

Summa anläggningstillgångar 16 827 9 859 14 718

omSättNINGStIllGÅNGar

kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 965 946 636

Fordringar hos koncernföretag 15 528 15 718 10 017

Övriga fordringar 13 5 935 2 129 790

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 4 528 3 813 4 276

Summa kortfristiga fordringar 28 956 22 606 15 719

Kassa och bank 6 127 5 349 2 246

Summa omsättningstillgångar 35 083 27 955 17 965

SUmma tIllGÅNGar 51 910 37 814 32 683

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. Redovisningen i 
koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas 
i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

2) Reviderad finansiell information.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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Belopp i TSEK Not 2006
1

2005
2

2004
2

eGet kaPItal oCH SkUlder

eget kapital 15

BUNdet eGet kaPItal

Aktiekapital 1 187 1 021 1 021

Reservfond 38 204 -

Summa bundet eget kapital 1 225 1 225 1 021

FrItt eGet kaPItal

Balanserade vinstmedel -14 385 -10 383 -1 522

Årets resultat 27 927 20 287 9 335

Summa fritt eget kapital 13 542 9 904 7 813

Summa eget kapital 14 767 11 129 8 834

obeskattade reserver 16 2 982 1 280 1 180

kortFrIStIGa SkUlder

Leverantörsskulder 3 159 1 408 1 335

Skulder till koncernföretag 377 89 5 477

Skatteskulder 7 5 172 639 -

Övriga skulder 17 21 048 20 412 13 718

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 4 405 2 857 2 139

Summa kortfristiga finansiella skulder 34 161 25 405 22 669

SUmma eGet kaPItal oCH SkUlder 51 910 37 814 32 683

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga

balans-

räkningar

Moderbolagets balansräkningar

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. Redovisningen i 
koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas 
i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

2) Reviderad finansiell information.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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kassaflödes-

analys

Belopp i TSEK Not 2006
1

2005
2

2004
2

deN löPaNde verkSamHeteN

Resultat efter finansiella poster 40 514 27 905 12 843

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 - Avskrivningar 4 275 3 474 2 645

 - Realisationsvinst/-förlust vid försäljning av anläggningstillgångar -131 -2 906 -1 642

 - Övrigt 205 -94 36

Betald inkomstskatt -751 147 -7

kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 44 112 28 526 13 875

FöräNdrING I rörelSekaPItal

Förändring av rörelsefordringar -6 350 -5 705 -7 902

Förändring av rörelseskulder -15 777 -24 103 3 041

kassaflöde från den löpande verksamheten 21 985 -1 282 9 014

INveSterINGSverkSamHeteN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 819 -4 003 -4 273

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 461 -713 -1 794

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 190 - -

Förvärv av aktier och andelar, dotterbolag -53 - -5 613

Avyttring av aktier och andelar - 3 394 1 956

Avyttring av aktier och andelar, dotterbolag 30 5 613 -

Förändring av långfristiga fordringar - - -18

kassaflöde från investeringsverksamheten -11 113 4 291 -9 742

FINaNSIerINGSverkSamHeteN

Utdelning -9 889 - -

kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 889 0 0

Förändring av likvida medel 983 3 009 -728

Likvida medel vid årets början 5 349 2 246 3 010

Kursdifferenser likvida medel -205 94 -36

likvida medel vid årets slut 6 127 5 349 2 246

tIlläGGSUPPlySNINGar:

Outnyttjade krediter uppgick till - - -

Under perioden betald ränta uppgick till 13 2 1

Under perioden erhållen ränta uppgick till 193 39 7

Moderbolagets kassaflödesanalys

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. Redovisningen i 
koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas 
i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

2) Reviderad finansiell information.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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eget kapital

aktie-
kapital

reserv-
fond

verkligt 
värde 
reserv

Balanserat
resultat 

Årets
resultat

totalt eget
kapital

Ingående eget kapital 2004-01-01 1 021 - - 5 666 584 7 271

Disposition enligt bolagsstämman 584 -584 0

Koncernbidrag -7 772 -7 772

Årets resultat     9 335 9 335

Utgående eget kapital 2004-12-312
1 021 0 0 -1 522 9 335 8 834

Justering för ändrad redovisningsprincip, IAS 39   2 812   2 812

Justerat eget kapital 2005-01-01 1 021 0 2 812 -1 522 9 335 11 646

Disposition enligt bolagsstämman 204 9 131 -9 335 0

Koncernbidrag -17 992 -17 992

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 - Redovisad i resulträkning vid försäljning            -2 812   -2 812

Årets resultat     20 287 20 287

Utgående eget kapital 2005-12-312
1 021 204 0 -10 383 20 287 11 129

Disposition enligt årsstämman 20 287 -20 287 0

Koncernbidrag    -14 400  -14 400

Årets resultat     27 927 27 927

Vinstutdelning enligt extra bolagsstämma
Fondemission och split

-9 889

166 -166     

Utgående eget kapital 2006-12-311
1 187 38 0 -14 385 27 927 14 767

Sammandrag avseende förändringar 
i moderbolagets eget kapital

1) Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. Redovisningen i 
koncernens översiktliga 12-månadersrapport avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas 
i den koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets årsredovisning för 2006.

2) Reviderad finansiell information.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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noter

no t 1 r edov i sn i ng s pr i nci per 
 
öv er ens s tä mme l s e med normg i v n i ng och l ag

Redovisningen för koncernen 2006 och moderbolaget har upprättats i en-

lighet med vad som framgår nedan. För koncernen 2006 överensstämmer 

redovisningsprinciperna med de som kommer att tillämpas i den koncernre-

dovisning upprättad i enlighet med IFRS som kommer att intagas i Bolagets 

årsredovisning för 2006. 

Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen förutom att mo-

derbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RR 32:05 Redovisning för 

juridiska personer. Detta innebär vissa skillnader som är förorsakade av krav i 

årsredovisningslagen eller skattehänsyn. 

Den översiktliga 12-månadersrapporten för 2006 har upprättats för inta-

gande i Bolagets noteringsprospekt då årsredovisning inklusive koncernredovis-

ning för 2006 ännu ej avgivits. Årsredovisning kommer att avges i april 2007 

och skall fastställas av kommande årsstämma. 

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och  
koncernens finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rap-

porteringsvalutan 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 till-

gångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar 

och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, 

finansiella tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan 

säljas.

klassificeringar
Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli sålda 

under eller är avsedda för försäljning eller förbrukning under företagets nor-

mala 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 anläggnings-

tillgångar.

Skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas bli reg-

lerade 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 senare-

lägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen. Alla andra 

skulder klassificeras som långfristiga skulder. 

koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka moderbola-

get direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller på annat sätt 

har bestämmande inflytande. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvs-

metoden innebär att moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets till-

gångar och övertar dess skulder. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden 

för aktierna och det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten på förvärvade 

identifierbara nettotillgångar utgör anskaffningsvärdet för goodwill, som 

redovisas som tillgång i balansräkningen. Är skillnaden negativ redovisas 

skillnadsbeloppet som intäkt i resultaträkningen. 

Dotterföretagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder 

ingår i koncernredovisningen från den dag det bestämmande inflytandet upp-

kommer (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. 

Dotterbolag har tillförts Net Entertainment den 1 januari 2006 från andra 

bolag inom Betssonkoncernen. Överföringen har skett till bokförda värden och 

ingen omvärdering av tillgångar och skulder har skett med anledning av detta. 

Omräkning av utländska verksamheter
Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kronor omräknas till 

svenska kronor enligt dagskursmetoden. Det innebär att samtliga tillgångar, av-

sättningar och övriga skulder omräknas till balansdagens kurs och resultaträk-

ningens poster omräknas till genomsnittskurs. Kursdifferenser som uppkom-

mer 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
Royaltyintäkter från utlicensieringen av onlinespels-produkter/tjänster och in-

täkter från därmed sammanhängande konsult- och serviceverksamhet redovi-

sas när tjänsterna tillhandahålles kunden. 

Övriga rörelseintäkter 
Som övriga rörelseintäkter redovisas intäkter från aktiviteter utanför ordina-

rie 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 rörel-

sefordringar och rörelseskulder redovisas som övriga rörelsekostnader. I posten 

ingår huvudsakligen kursförluster i rörelsen samt förlust vid försäljning av an-

läggningstillgångar och rörelser.

Segmentsrapportering
Bolagets enda produkt (segment) är CasinoModuleTM. Beträffande en geogra-

fisk uppdelning av verksamheten erbjuder Net Entertainments samarbetspart-

ners (spelsidorna, sportspelsbolagen) spel till sina kunder i många olika länder. 

Net Entertainment har inte tillgång till information om slutkunden (spelaren) 

och kan därför inte avgöra från vilka geografiska områden spelintäkterna här-

stammar.

Net Entertainments direkta kunders (spelsidorna) hemvist bestäms uti-

från helt andra skäl än närheten till den lokala marknaden, till exempel pas-

sande 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 samti-

digt betjäna många lokala marknader runt hela världen. Att indela verksam-

heten 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.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för utveckling aktiveras i den mån dessa bedöms komma att ge framtida 

ekonomiska fördelar. Enbart utgifter som uppstår inom ramen för utvecklings-

fasen 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 inklude-

rar utgifter för material, köpta tjänster, direkta utgifter för löner och indirekta 

utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. 

Noter till de finansiella rapporterna

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
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I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader är upptagna till an-

skaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskriv-

ningar. Värdering av projektens intäktsgenereringsförmåga görs löpande i 

syfte att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov.

Till immateriella tillgångar hör också förvärvade spelavtal ,och –konces-

sioner och varumärken. Dessa immateriella tillgångar redovisas i balans-

räkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivning-

ar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till historisk anskaffningskostnad 

efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Reparation och underhåll kostnadsförs löpande. 

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med be-

räknat 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

Datorer (arbetsstationer för utvecklare mfl) kostnadsförs

Kontorsinventarier och övriga datorer 5 år

Fordon 3-5 år

Bedömningen av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. 

Finns det indikation på att materiella, immateriella eller finansiella anlägg-

ningstillgångar i koncernen har ett för högt bokfört värde görs en analys 

där enskilda eller naturligt sammanhängande typer av tillgångars återvin-

ningsvärde fastställs som det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nytt-

jandevärdet. 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 översti-

gande det bokförda värdet som skulle ha redovisats, med avdrag för avskriv-

ning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
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. Där-

efter görs en bedömning av om ett nedskrivningsbehov föreligger. 

Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär exem-

pelvis att koncernbidrag som lämnats eller erhållits i syfte att minimera 

koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter 

avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

Bokslutsdispositioner för juridiska personer
Bokslutsdispositioner utgörs av skillnaden mellan redovisningsmässiga och 

skattemässiga avskrivningar samt vissa skattemässiga dispositioner för re-

sultatutjämning.

Lånekostnader
Lånekostnader kostnadsförs i resultaträkningen för den period de avser.

Skatter
Skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktu-

ell 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 beslu-

tade 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 över-

skådlig 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 fram-

tiden. 

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på till-

gångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier och andra eget kapital-

instrument, 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 motsva-

rande 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 bo-

laget 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 no-

terade 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 in-

dikationer 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 till-

gångar som kan säljas, omföres tidigare eventuell ackumulerade värdeminsk-

ning redovisad direkt mot eget kapital till resultaträkningen. Eget kapitalin-

strument 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. Företagsled-

ningen bestämmer klassificering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. Kate-

gorierna är följande:

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via  
resultaträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar 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.

noter
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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 anskaff-

ningstidpunkten.

Investeringar som hålles till förfall
Finansiella tillgångar som har betalningsströmmar som är fasta eller som kan fast-

ställas 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 ackumu-

lerad vinst eller förlust i eget kapital till resultaträkningen.

Andra finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till upplupet anskaffnings-

värde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräk-

nades 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 tillgodohavan-

den hos banker och motsvarade institut samt kortfristiga likvida placeringar med 

en löptid från anskaffningspunkten understigande tre månader vilka är utsatta 

för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Inlåningsränta på koncernens 

bank- och postgirokonton i Sverige är Stibor-kopplad. 

Finansiella placeringar
Finansiella placeringar utgör antingen finansiella anläggningstillgångar eller kort-

fristiga placeringar beroende på avsikten med innehavet. Om löptiden eller förvän-

tade 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 värdeföränd-

ringen 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 ut-

gör 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 kund-

fordringar redovisas i rörelsens kostnader.

Skulder

Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att de initi-

alt 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 opera-

tionell leasing. Leasing av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt 

står för samma risker och förmåner som vid direkt ägande klassificeras som fi-

nansiell leasing. Den leasade tillgången redovisas som anläggningstillgång och 

motsvarande 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 leasingperio-

den. Omfattningen av operationella lease- och hyresavtal redovisas i not 3.

Pensionskostnader och pensionsåtaganden.
Koncernen har olika pensionsplaner i olika länder, där tillgångarna har avskilts 

för särskild förvaltning. Pensionsplanerna finansieras genom inbetalningar från 

respektive koncernbolag samt i vissa fall från de anställda.

Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. Koncernens utbetalningar 

avseende avgiftsbestämda pensionsplaner 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 ef-

fekten 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 här-

rör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en el-

ler 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 kommer att krävas.

noter

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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noter

no t 2  i n tä k t er , t r a ns a k t ioner med n ä r s tå ende

KONCERNEN MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004

Intäkter

 - Licensintäkter, Royalties 95 550 81 531 46 835 34 140

 - Konsultintäkter 3 857 28 423 5 989 1 663

 - Fakturerade kostnader 65 65 11 652 8 869

 - Hyresintäkter 3 3 65 153

Summa 99 475 110 022 64 541 44 825

Övriga rörelseintäkter

 - Erhållna EU-bidrag - - - 44

 - Reavinst vid försäljning anläggnings- 
   tillgångar 293 293 - -

 - Valutakursvinster rörelsen - - 143 133

 - Övrigt 5 - - -

Summa 298 293 143 177

koncerninterna inköp och försäljningar 2006 2005 2004

Inköp från dotterbolag 13 792 - 2 000

Försäljning till dotterbolag 24 584 17 353 14 016

no t 3 l e a s i ng

Leasingkostnader för bilar, hyror för lokaler och övrig utrustning som hyrs och som innefattas i begreppet operationell leasing uppgick till:

KONCERNEN MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004
Kostnadsförda leasing- och  
hyresutgifter 2 113 2 103 1 777 1 268

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

KONCERNEN MODERBOLAgET

 - under 2007 2 458 2 453

 - under 2008–2011 156 156

 - efter 2011 - -

Summa 2 614 2 609

Närståenderelationer

Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag, se not 11.
Sålda tjänster avser främst konsulttjänster, licenseavgifter, hosting samt vidarefakturerade utlägg.
Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor

MODERBOLAgET

transaktioner med närstående 2006 2005 2004

Inköp av tjänster från närstående

Inköp från dotterbolag 13 792 - 2 000

 - andel av totala rörelsekostnader 18,3% 0,0% 4,8%

Försäljning av tjänster till närstående

Försäljning till dotterbolag 24 584 17 353 14 016

 - andel av totala intäkter 22,3% 26,9% 31,3%

Skuld till närstående

Skuld till dotterbolag 377 89 5 477

Fordran på närstående

Fordran på dotterbolag 15 528 15 718 10 017

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.



	 2007         6766                                  2007 	 2007         67

noter

2006 2005 2004

antal och andel kvinnor i ledande ställning Antal män
Antal 

kvinnor
Andel 

 kvinnor Antal män
Antal 

kvinnor
Andel 

kvinnor Antal mänAntal kvinnor
Andel  

kvinnor

Styrelse 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0%

Övriga ledande befattningshavare 3 3 50% 4 2 33% 4 2 33%

Summa moderbolaget 4 3 43% 5 2 29% 5 2 29%

Styrelser 2 1 33%

Övriga ledande befattningshavare 1 1 50%

Summa koncernen 7 4 36%

Sjukfrånvaro i Sverige

                                                                                                     MODERBOLAgET

2006 2005 2004

Total sjukfrånvaro av anställdas samman-
lagda ordinarie arbetstid 2,0% 1,3% 1,8%

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro
mer än 60 dagar i sträck; långtids-sjukfrånvaro 0,0% 0,0% 55,2%

Sjukfrånvaro för kvinnor* 2,6% 0,6% 6,0%

Sjukfrånvaro för män* 1,8% 1,5% 0,5%

Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år* 2,4% 1,0% 0,2%

Sjukfrånvaro för anställda mellan 30-49 år* 1,9% 1,4% 2,3%

Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år* 0,0% 0,0% 0,0%

* I procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid

not 4  anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och rev isorer

2006 2005 2004

Totalt varav män Totalt varav män Totalt varav män

Moderbolaget

Sverige 41 73% 32 78% 21 76%

Totalt moderbolaget 41 73% 32 78% 21 76%

Dotterbolag

Malta 1 0%

Costa Rica 1 100%

Totalt dotterbolag 2 50%

Koncernen totalt 43 72%

KONCERNEN MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004

löner och ersättningar

Styrelser, VD:ar 347 198 0 0

Övriga anställda 17 414 17 369 12 358 8 905

Summa 17 761 17 567 12 358 8 905

 - varav bonus till VD:ar 0 0 0 0

Sociala kostnader (inkl. pensionskostnader) 7 260 7 260 5 356 3 886

Pensionskostnader

Styrelser, VD:ar 60 60 0 0

Övriga anställda 1 409 1 409 1 011 762

1 469 1 469 1 011 762

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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f or t s ät t n i ng no t 4

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.

Nuvarande VD i Net Entertainment tillträdde sin post 1 november 2006. Endast kostnader from 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
Hänvisas till kapitlet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer” i prospektet.

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 B-aktier den 15 maj 2006. Teckningskursen var 4,10 kronor.

ersättning till revisorer
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 MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004

Revisionsuppdrag

 - Ernst & Young 160 160 164 78

 - Andra revisionsbolag 49 - - -

Andra uppdrag utförda av Ernst & Young - - - 13

Summa 209 160 164 91

noter

no t 5  av s k r i v n i ng a r

Avskrivningar fördelas på respektive anläggningstillgång enligt nedan:

KONCERNEN MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004

Spelprodukter, -system och -plattformar 2 670 2 538 2 045 1 673

Spelavtal och -koncessioner 538 538 538 314

Varumärken 49 49 4 -

Inventarier 1 150 1 150 887 658

Summa 4 407 4 275 3 474 2 645

no t 6  f i n a nsne t t o, f i n a ns i e l l a p os t er

koNCerNeN 2006

Ränteintäkter 237

Netto valutkursförändringar -1 179

Finansiella intäkter -942

Räntekostnader 16

Finansiella kostnader 16

Summa finansiella poster -958

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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moderBolaGet 2006 2005 2004

Utdelning från dotterbolag - 4 924 5 791

Reaförlust vid försäljning aktier i dotterbolag samt likvidation -61 - -

Reavinst vid försäljning av andra aktier - 2 937 1 642

Summa resultat från övriga värdepapper och placeringar -61 7 861 7 433

Ränteintäkter, externa 193 39 7

Kursdifferenser -1 179 1 402 -423

Summa finansiella intäkter och liknande resultatposter -986 1 441 -416

Räntekostnader, externa 13 2 1

Kursdifferenser - -161 37

Summa finansiella kostnader och liknande resultatposter 13 -159 38

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 costarikanska dotterbolaget

Mil Treinta y Dos samt likviderat dotterbolaget Let it flow. Reaförlusten uppgick till 61 TSEK.

no t 7. s k at t

KONCERNEN

2006

MODERBOLAgET

Skattekostnad i resultaträkningar
Fördelning på aktuell och uppskjuten skatt

2006 2005 2004

Aktuell skatt 10 885 10 885 7 518 3 022

Uppskjuten skatt 476 - - -

Summa 11 361 10 885 7 518 3 022

KONCERNEN

2006

                 MODERBOLAgET

Skattekostnaden fördelas enligt följande 2006 2005 2004

aktuell skatt

  Sverige 10 885 10 885 7 518 3 022

  Utanför Sverige - - - -

Summa aktuell skatt 10 885 10 885 7 518 3 022

Uppskjuten skatt

  Sverige 476 - - -

  Utanför Sverige - - - -

Summa uppskjuten skatt 476 - - -

noter

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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f or t s no t 7.  s k at t

Skillnad mellan verklig skattekostnad och 
skattekostnad baserad på gällande skattesats KONCERNEN MODERBOLAgET

Redovisat resultat före skatt 39 843 38 812 27 805 12 357

Skatt enligt gällande skattesats (28 %) 11 156 10 867 7 785 3 460

Skatt hänförlig till tidigare år - - 520 -

Skillnad i skatt i utländsk verksamhet 187 - - -

Skatteeffekt av ej avdragsgilla poster 18 18 36 22

Skatteffekt av ej skattepliktiga poster - - -823 -460

Redovisad skattekostnad 11 361 10 885 7 518 3 022

Specifikation uppskjuten skattekostnad

Skatt på bokslutsdispositioner 476 - - -

MODERBOLAgET

Skatter i balansräkningar 2006 2006 2005 2004

Avsättning för skatter

 - Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 835 - - -

Kortfristiga skulder

 - Skatteskulder 5 172 5 172 639 -

noter

no t 8 . v i ns t per a k t i e

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 enlig nedan;.

KONCERNEN    MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare 28 482 28 135 20 287 9 335

Antal aktier vid år 2006 utgång 39 553 720 39 553 720 39 553 720 39 553 720

Vinst per aktie (kronor) 0,72 0,71 0,51 0,24

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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no t 9 .  i mm at er i e l l a a nl äggn i ng s t i l l g å ng a r  

Spelprodukter, 
spelsystem  

och spelplattformar
Spelavtal och 
 koncessioner Varumärken Totalt

koNCerNeN

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2006-01-01 12 994 1 615 147 14 756

Internt utvecklade tillgångar 14 560  - 14 560

Utgående balans 2006-12-31 27 554 1 615 147 29 316

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 2006-01-01 5 672 852 4 6 528

Årets avskrivningar 2 670 538 49 3 257

Utgående balans 2006-12-31 8 342 1 390 53 9 785

redovisade värden

Per 2006-01-01 7 322 763 143 8 228

Per 2006-12-31 19 212 225 94 19 531

Spelprodukter, 
spelsystem 

och spelplattformar

  
Spelavtal och 
 koncessioner Varumärken Totalt

moderBolaGet

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2004-01-01 6 480 0 0 6 480

Rörelseförvärv - 1 615 - 1 615

Internt utvecklade tillgångar 2 658 - - 2 658

Utgående balans 2004-12-31 9 138 1 615 0 10 753

Internt utvecklade tillgångar 3 856 - - 3 856

Övriga investeringar - - 147 147

Utgående balans 2005-12-31 12 994 1 615 147 14 756

Internt utvecklade tillgångar 6 819 - - 6 819

Utgående balans 2006-12-31 19 813 1 615 147 21 575

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 2004-01-01 1 954 0 0 1 954

Årets avskrivningar 1 673 314 - 1 987

Utgående balans 2004-12-31 3 627 314 0 3 941

Årets avskrivningar 2 045 539 4 2 588

Utgående balans 2005-12-31 5 672 853 4 6 529

Årets avskrivningar 2 538 538 49 3 125

Utgående balans 2006-12-31 8 210 1 391 53 9 654

redovisade värden

Per 2004-01-01 4 526 0 0 4 526

Per 2004-12-31 5 511 1 301 0 6 812

Per 2005-12-31 7 322 762 143 8 227

Per 2006-12-31 11 603 224 94 11 921

noter

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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no t 1 0 . m at er i e l l a a nl äggn i ng s t i l l g å ng a r  

KONCERNEN

Inventarier och
utrustning

MODERBOLAgET

Inventarier och
utrustning

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2004-01-01 2 232

Investeringar 1 794

Valutakursförändringar -

Utgående balans 2004-12-31 4 026

Investeringar 713

Avyttringar och utrangeringar -713

Utgående balans 2005-12-31 4 324 4 026

Investeringar 4 461 4 461

Avyttringar och utrangeringar -309 -309

Utgående balans 2006-12-31 8 476 8 178

ackumulerade av- och nedskrivningar

Ingående balans 2004-01-01 1 693

Årets avskrivningar 659

Valutakursförändringar -

Utgående balans 2004-12-31 2 352

Avyttringar och utrangeringar -683

Årets avskrivningar 886

Valutakursförändringar  -

Utgående balans 2005-12-31 2 853 2 555

Avyttringar och utrangeringar -249 -249

Årets avskrivningar 1 150 1 150

Utgående balans 2006-12-31 3 754 3 456

redovisade värden

Per 2004-01-01 N.A 539

Per 2004-12-31 N.A 1 674

Per 2005-12-31 1 471 1 471

Per 2006-12-31 4 722 4 722

noter

MODERBOLAgET

Bolag Org.nr Säte Andel % Andel st. 2006 2005 2004

Mobile Entertainment ME AB 556185-1758 Stockholm 100% 1 000 89 89 89

 - Net Entertainment Malta Holding Ltd Malta 0,01% 1 0 - -

 - Net Entertainment Malta Ltd Malta 0,01% 1 0 - -

Feliz Europa S.A. Costa Rica 100% 10 34 - -

Net Entertainment Malta Holdings Ltd Malta 99,99% 9 999 19 - -

 - Net Entertainment Malta Ltd Malta 99,99% 9 999 - - 18

Secured gaming Funds SgF AB 556118-8870 Stockholm 0% 0 - - 5 577

Let it flow Inc USA 0% 0 - 8 8

CasinoEuro Ltd Malta 0% 0 - - 19

Mil Treinta y Dos S.A.   Costa Rica 0% 0 - 22 22

Summa 142 119 5 733

no t 1 1 .  a nde l a r i koncernf ör e tag

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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no t 1 2 . f i n a ns i e l l a p l acer i ng a r

MODERBOLAgET

2006 2005 2004

Finansiella placeringar som är anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar som kan säljas

 - Aktier - - 457

Utgående bokfört värde 0 0 457

Specifikation av innehav av finansiella placeringar 

Bolag, säte Andel 2006 2005 2004

Betware Ltd, Island 0% - - 457

Summa aktier som är anläggningstillgångar 0 0 457

Specifikation av förändringar 2006 2005 2004

Förändringar i finansiella placeringar (anläggningstillgångar)

Ingående bokfört värde 0 457 772

Avyttringar - -457 -315

Utgående bokfört värde 0 0 457

no t 1 3 . l å ngf r i s t i g a f or dr i ng a r och öv r i g a f or dr i ng a r 

Andra långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004

Per årsskiftet

Långfristig del depositioner 42 42 42 42

Summa 42 42 42 42

Förändringar

Ingående bokfört värde 42 42 42 42

Utgående bokfört värde 42 42 42 42

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004

Per årsskiftet

Kortfristigt lån - - - 355

Mervärdesskatt 1 151 1 151 795 393

Fordringar Betssonkoncernen 4 779 4 779 1 309 6

Övrigt 5 5 25 36

Summa 5 935 5 935 2 129 790

noter

MODERBOLAgETf or t s ät t n i ng no t 1 1

Förändringar i andelar i koncernföretag 2006 2005 2004
Ingående anskaffningsvärde

119 5 733 119

Extern avyttring av bolag
-22 - -

Frivillig likvidation av bolag
-8 - -

Externt förvärv av bolag
34 - -

Avyttring av bolag till Betssonkoncernen
- -5 595 -

Avyttring av bolag till dotterbolag
- -19 -

Förvärv av bolag från Betssonkoncernen
19 - 5 577

Inbetalt aktiekapital nystartade bolag
- - 37

Utgående bokfört värde
142 119 5 733

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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no t 1 4 .  f öru t be ta l da kos t n a der och upp lupn a i n tä k t er

KONCERNEN MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004

Upplupna licens-/royaltyintäkter 7 117 3 756 3 060 2 365

Övriga förutbetalda kostnader 772 772 753 1 911

Summa 7 889 4 528 3 813 4 276

noter

no t 1 5 . ege t k a p i ta l

Aktiekapitalets sammansättning 2006 2005 2004

Moderbolaget Antal aktier Aktiekapital Antal aktier Aktiekapital Antal aktier Aktiekapital

Aktier, serie A (10 röster) 5 610 000 168 20 409 123 1 021 20 409 123 1 021

Aktier, serie B (1 röst) 33 943 720 1 019

      

Totalt aktier 39 553 720 1 187 20 409 123 1 021 20 409 123 1 021

Aktiernas kvotvärde (kronor) 0,03 0,05 0,05

Både A- och B-aktier har samma rätt till bolagets tillgångar och resultat.

Inför utdelningen av Net Entertainment till Betssons aktieägare har under 2006 fondemission och split gjorts i syfte 
att uppnå samma antal aktier i båda bolagen.

 
koncernen 
övrigt tillskjutet kapital

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

reserver
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 2006 är de ingående omräkningsdifferenserna noll. 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag liksom den andel 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 i också i denna kapitalpost.

no t 1 6 . obe s k at ta de r e s erv er , boks lu t s di s p os i t ioner

MODERBOLAgET 2006 2005 2004

Balansräkningen

Ackumulerade överavskrivningar 2 982 1 280 1 180

Summa obeskattade reserver 2 982 1 280 1 180

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver ingår med 835 358 330

resultaträkningen

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och

avskrivningar enligt plan 1 702 100 486

Summa bokslutsdispositioner 1 702 100 486

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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no t 17. öv r i g a s kul der 

KONCERNEN MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004

Övriga kortfristiga skulder

Personalens skatt 711 712 426 315

Skulder till Betssonkoncernen 20 336 20 336 19 986 13 133

Övrigt - - - 270

Summa 21 047 21 048 20 412 13 718

no t 1 8 . upp lupn a kos t n a der och f öru t be ta l da i n tä k t er

KONCERNEN MODERBOLAgET

2006 2006 2005 2004

Semesterlöneskuld 1 370 1 370 1 029 658

Sociala avgifter 1 066 1 066 729 497

Löneskatt 342 342 240 185

Upplupna löner 241 241 106 122

Övrigt 7 239 1 385 753 677

Summa 10 258 4 404 2 857 2 139

noter

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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nyckeltal

KONCERNEN

Helår 20061

MODERBOLAgET

NyCkeltal Helår 20061 Helår 20052 Helår 20042

Rörelsemarginal (procent) 40,9 35,6 27,0 12,3

Vinstmarginal (procent) 39,9 34,7 40,8 26,9

Räntetäckningsgrad (gånger) 2 491 3 117 -174 339

Soliditet (procent) 28,4 28,4 29,4 27,0

Kassalikviditet (procent) 65,1 79,6 79,2 79,2

Räntebärande nettoskuld (TSEK) -13 053 -6 127 -5 349 -2 703

Nettoskuldsättningsgrad (gånger) -0,8 -0,4 -0,5 -0,3

genomsnittligt antal anställda 43 41 32 21

Anställda vid årets slut 53 51 39 23

Resultat per aktie 0,72 0,71 0,51 0,24

Eget kapital per aktie 0,41 0,37 0,28 0,22

Föreslagen utdelning per aktie 0,25 0,25 0,25 -

genomsnittligt antal utestående aktier 39 553 720 39 553 720 39 553 720 39 553 720

Utestående antal aktier vid årets slut 39 553 720 39 553 720 39 553 720 39 553 720

rörelsemarginal. Rörelseresultat  
i förhållande till periodens intäkter.

vinstmarginal. Resultat efter finansiella 
poster i förhållande till periodens intäkter.

räntetäckningsgrad (gånger). Resultat 
efter finansiella poster med tillägg för 
räntekostnader i förhållande till ränte-
kostnader.

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

kassalikviditet. Omsättningstillgångar 
exklusive varulager i relation till kortfristiga 
skulder inklusive föreslagen men ej beslutad 
aktieutdelning.

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

nettoskuldsättningsgrad (gånger). Nettot 
av räntebärande avsättningar och skulder 
minus finansiella tillgångar inklusive likvida 
medel dividerat med eget kapital.

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

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

resultat per aktie. 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.

utdelning per aktie. genomförd/föreslagen 
utdelning.

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

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

de f i n i t ioner

1)Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad 
av Bolagets revisor. Redovisningen i koncernens översiktliga 12-månadersrapport 
avseende 2006 har upprättats enligt de principer som kommer att tillämpas i den 
koncernredovisning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Bolagets 
årsredovisning för 2006.

2)Reviderad finansiell information.

Den översiktliga 12-månadersrapporten avseende 2006 är översiktligt granskad av 
Bolagets revisor. För åren 2005 och 2004 presenteras reviderad finansiell information 
för moderbolaget.
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Jag har utfört en översiktlig granskning av på sidorna 52-75 

bifogade och särskilt markerade översiktliga 12-månaders-

rapport för perioden 1 januari – 31 december 2006. Det är 

styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera 

denna rapport i enlighet med de principer som anges på 

sid 52 i avsnitt ”Redovisningsprinciper”. Mitt ansvar är att 

uttala en slutsats om denna rapport grundad på min över-

siktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning  

och omfattning

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med 

Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig 

granskning av finansiell delårsinformation utförd av företa-

gets valda revisorer. En översiktlig granskning består av att 

göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansva-

riga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 

analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransk-

ningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inrikt-

ning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt Revisions-

standard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De 

revisors-

rapporter

granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 

gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att 

jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skul-

le kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den 

uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 

därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 

revision har. 

 

Slutsats

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit 

fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att 

den bifogade översiktliga 12-månadersrapporten för 2006, inte 

i allt väsentligt för koncernens del, är upprättad, i enlighet med 

de principer som kommer att tillämpas i den koncernredovis-

ning upprättad enligt IFRS som kommer att intagas i Net Enter-

tainment NE ABs (publ) årsredovisningen för 2006.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kom-

mit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse 

att den bifogade översiktliga 12-månadersrapporten för 2006, 

inte i allt väsentligt, för Net Entertainment NE ABs (publ) del, 

är upprättad i enlighet med RR 32 Redovisning för juridiska 

personer.

Stockholm den 26 mars 2007

Gunnar Liljedahl

Auktoriserad revisor

revisorsrapport över översiktlig 

granskning av finansiella rapporter 2006
Till styrelsen i Net Entertainment NE AB (publ)  
Org. 556532-6443
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Jag har granskat de finansiella rapporterna för Net Entertain-

ment NE AB (publ) på sidorna 57-75 som omfattar bolagets 

balansräkningar per 31 december 2005 och 31 december 2004, 

bolagets resultaträkningar och kassaflödesanalyser för dessa 

år samt ett sammandrag av väsentliga redovisningsprinciper 

och andra tilläggsupplysningar för 2005 och 2004.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de 

finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett rätt-

visande sätt i enlighet med lag, annan tillämplig komplette-

rande normgivning samt i enlighet med prospektdirektivet 

för införande av prospektförordningen 809/2004/EG. Denna 

skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthål-

lande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och 

på lämpligt sätt presentera de finansiella rapporterna utan 

väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentlig-

heter eller fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna 

på grundval av min revision. Jag har utfört min revision i 

enlighet med FAR SRS förslag till RevR 5 Granskning av pro-

spekt. Det innebär att jag följer etiska regler och har planerat 

och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut 

säkerhet försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter.

revisorsrapport avseende historiska 
finansiella rapporter 2004–2005
Till styrelsen i Net Entertainment NE AB (publ) 
Org. nr. 556532-6443

En revision i enlighet med FAR SRS förslag till RevR5 Gransk-

ning av prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för 

att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar 

i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna 

baseras på min bedömning av risk för väsentliga felaktigheter 

i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentlig-

heter eller fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna 

kontroll som är relevant för bolagets framtagande och pre-

sentation av de finansiella rapporterna som en grund för att 

utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa 

omständigheter men inte för att göra ett uttalande om effek-

tiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också 

att utvärdera de tillämpade redovisningsprinciperna och rim-

ligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 

verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade 

presentationen i de finansiella rapporterna.

Jag anser att erhållna revisionsbevis är tillräckliga och 

ändamålsenliga som underlag för mitt uttalande.

 

Uttalande

Jag anser att de finansiella rapporterna för 2005 och 2004 

avseende Net Entertainment NE AB (publ) ger en rättvisan-

de bild i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och 

Redovisningsrådets rekommendation RR 32 ”Redovisning 

för juridiska personer” av Net Entertainment NE ABs (publ) 

ställning per den 31 december 2005 och 31 december 2004 

samt resultat och kassaflöde för nämnda år.

Stockholm den 26 mars 2007

Gunnar Liljedahl

Auktoriserad revisor

revisors-

rapporter
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