
DELÅRSRAPPORT 
JANUARI–JUNI 2019

Q2



 
DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2019 
SIDA 1 

 

 
 
 
 

NetEnt AB (publ), Vasagatan 16, SE-111 20 Stockholm, Sverige  │ Org Nr. 556532-6443  |  Tel: +46 8 57 85 45 00  │ Fax +46 8 57 85 45 10  │  info@netent.com  │  www.netent.com 

Q2 
DELÅRSRAPPORT 
JANUARI–JUNI 2019 
 
Andra kvartalet 2019  
 Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 419 (437) MSEK  
 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 201 (202) MSEK, motsvarande en marginal 

på 48,0 (46,3)% (1) 
 Rörelseresultatet (EBIT) var 130 (149) MSEK, motsvarande en marginal på 31,0 (34,0)%  
 Periodens resultat uppgick till 120 (139) MSEK.  
 Vinst per aktie uppgick till 0,50 (0,58) SEK före och efter utspädning 
 8 (8) licensavtal med nya kunder tecknades och 10 (7) nya kunders kasinon driftsattes  

 
Första halvåret 2019  
 Intäkterna för första halvåret uppgick till 837 (867) MSEK  
 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 397 (384) MSEK, motsvarande en marginal 

på 47,5 (44,3)% 
 Rörelseresultatet (EBIT) var 256 (283) MSEK, motsvarande en marginal på 30,6 (32,6)% 
 Periodens resultat uppgick till 240 (285) MSEK 
 Vinst per aktie uppgick till 1,00 (1,19) SEK före och efter utspädning 
 16 (14) licensavtal med nya kunder tecknades och 19 (15) nya kunders kasinon driftsattes 

 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 7 (5) nya slotspel lanserades, varav Narcos var det mest framgångsrika spelet 
 Kundavtal tecknades med Draftkings i New Jersey, USA 
 Driftsättning av spel hos den statliga speloperatören Veikkaus i Finland 
 Etablering av dotterbolag i Storbritannien  
 Av kommersiella skäl valde bolaget att inte förlänga licensen i British Columbia (Kanada)  
 En miljon egna aktier återköptes av bolaget i maj 

 
Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef  

”Andra kvartalet präglades av en fortsatt svag utveckling i de nordiska länderna och då särskilt i 
Sverige, där vi haft färre spelare och lägre intäkter per spelare sedan den nya regleringen 
introducerades vid årsskiftet. Med blicken framåt fortsätter vi att investera i ökad spelproduktion, 
en teknisk plattform med breddat tjänsteutbud samt i Live Casino, för att försvara och på sikt öka 
våra marknadsandelar inom onlinekasino på alla våra marknader.” 
 

Sammanfattning i siffror (kSEK) 
Apr-jun 

2019 
Apr-jun 

2018 
Jan-jun 

2019 
Jan-jun 

2018 
Jan-dec   

2018 
Rörelsens intäkter   419 359 437 194 837 471 867 282 1 781 950       
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) (1)    201 130 202 292 397 435  384 320 816 056       
EBITDA-marginal   48,0% 46,3% 47,5% 44,3% 45,8%       
Rörelseresultat (EBIT)   130 042   148 806 256 117 282 905 601 098       
EBIT-marginal   31,0% 34,0% 30,6% 32,6% 33,7%       
Kassaflöde från den löpande verksamheten   225 590 223 598 376 078 430 956 827 878       
Periodens kassaflöde   -409 223 -362 547 -318 800 -204 785 101 466       
Likvida medel vid periodens slut    193 031 195 494 193 031 195 494 500 845       

(1) Tillämpningen av IFRS 16 från 1 januari 2019 innebär en omklassificering av leasing- och hyreskostnader från 
rörelsekostnader till avskrivningar, vilken uppgick till 14,6 MSEK i andra kvartalet 2019. För det första halvåret 2019 uppgick 
detta belopp till totalt 29,7 MSEK. 
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Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef 
Fortsatt svag utveckling i Sverige och övriga Norden  
Intäkterna under andra kvartalet minskade med 4,1 procent (-6,6 procent i euro) jämfört med andra kvartalet 
föregående år. Utvecklingen liknar den som vi såg under det första kvartalet, med en svag utveckling i de 
nordiska länderna och då särskilt i Sverige där vi haft färre spelare och lägre intäkter per spelare sedan den nya 
regleringen introducerades vid årsskiftet. Vi finns idag på 23 reglerade marknader, vilka tillsammans svarade för 
49 procent av bolagets intäkter under kvartalet. Utanför Sverige växte intäkterna från dessa marknader med i 
genomsnitt 1,7 procent i euro under perioden, med en positiv utveckling främst i USA (New Jersey), Östeuropa, 
Spanien och Portugal.  
Vi tecknade åtta nya kundavtal och driftsatte tio nya kunder under kvartalet. Bland driftsättningarna finns den 
finska statliga speloperatören Veikkaus, där våra spel mottagits väl av spelarna sedan starten i slutet av juni. Vi 
tecknade avtal med DraftKings i New Jersey, där vi upplever fortsatt god tillväxt. Nu ser vi fram emot att gå live 
med våra spel när onlinekasinomarknaden i Pennsylvania öppnar nästa vecka. Efter kvartalets utgång tecknade 
vi avtal med ytterligare en kund i Pennsylvania, Rush Street. 
 
Hög aktivitet och stärkt närvaro i Storbritannien 
Vi har lanserat tolv nya spel hittills i år och planen är fortsatt 30-35 nya spel totalt för 2019, en väsentlig ökning 
jämfört med förra årets 20 nya spel. Under andra kvartalet lanserade vi sju nya slotspel: Dead or Alive 2, Wild 
Worlds, Narcos, Arcane Reel Chaos, Cash-o-Matic, Twin Happiness och Happy Panda. Narcos är vår 
intäktsmässigt bästa spellansering under 2019 och även Dead or Alive 2 har visat en fin utveckling över hela 
kundnätverket.  
EBIT-marginalen var 31,0 (34,0) procent i andra kvartalet. Rörelseresultatet påverkades av legala kostnader i 
samband med att vi vidtog rättsliga åtgärder för att försvara IP-rättigheterna till ett av våra viktigaste spel och i maj 
löstes denna tvist på ett för oss fördelaktigt sätt. Förändringsprocessen inom bolaget har fortsatt och under 
kvartalet belastades resultatet med avgångsvederlag för tidigare ledande befattningshavare som lämnat bolaget. 
Samtidigt rekryterades seniora affärsområdeschefer från branschen och vi etablerade ett dotterbolag i 
Storbritannien för att stärka vår närvaro på Europas största och viktigaste spelmarknad.  
 
Långsiktiga satsningar för tillväxt 
Vi tar nu nästa steg i vidareutvecklingen av vår tekniska plattform för att skapa en öppen plattform med dels olika 
typer av viktig funktionalitet för operatörer, dels aggregering och distribution av spel från tredjepartsleverantörer – 
tjänster som kommer att lanseras på bred front under 2020.  
Omställningsarbetet inom Live Casino fortsätter med oförminskad kraft och under kvartalet lade vi till flera 
produktfunktioner för att stärka vår konkurrenskraft. Responsen från kunderna är positiv, under kommande kvartal 
förväntar vi oss tillväxt från detta segment, men betydande intäkter dröjer ytterligare några kvartal. 
 
De stora förändringarna i branschen ger oss möjligheter att stärka vår position på alla våra marknader. Genom 
vår strategi med fortsatta investeringar i ökad spelproduktion, en teknisk plattform med breddat tjänsteutbud samt 
Live Casino, har vi – i kraft av vårt varumärke, vår globala distribution och våra kundrelationer – goda 
förutsättningar att försvara och på sikt öka våra marknadsandelar inom onlinekasino. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Therese Hillman,  
VD och koncernchef, NetEnt  
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Nya avtal och kunder andra kvartalet 
Under andra kvartalet tecknades avtal med 8 (8) nya kunder och 10 (7) nya kunders kasinon driftsattes. Vid 
utgången av perioden hade NetEnt avtal med 14 (28) nya kunder som ännu inte driftsatts. 
 
 
Intäkter och resultat andra kvartalet 
Intäkterna uppgick till 419,4 (437,2) MSEK under andra kvartalet, en minskning med 4,1 procent (-6,6 procent i 
euro) jämfört med motsvarande period 2018. Antalet speltransaktioner uppgick till 10,6 miljarder under andra 
kvartalet, vilket innebar en minskning med 1,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

I allt väsentligt består bolagets intäkter av royaltyintäkter, som beräknas och faktureras som en procentuell andel 
av det spelöverskott (spelarnas insats med avdrag för spelarvinster) som genereras av NetEnts spel hos 
kunderna. Mobilspel svarade för 64,0 (58,2) procent av spelöverskottet under perioden. Fördelningen av 
spelöverskottet under kvartalet per spelkategori var följande: slotspel: 91,8 procent, bordsspel: 7,8 procent och 
övriga spel: 0,4 procent.  

Intäkterna påverkas av den svenska valutans utveckling i relation till andra valutor, främst euro och brittiska pund. 
Faktureringen sker huvudsakligen i euro och omräknas sedan till svenska kronor för koncernens rapportering. En 
svagare svensk krona ger en positiv effekt på redovisade intäkter. Under andra kvartalet 2019 försvagades den 
svenska kronan mot euron med 2,7 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Mot det brittiska pundet 
försvagades svenska kronan med 3,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.  

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 130,0 (148,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 31,0 
(34,0) procent. Rörelsens kostnader uppgick till 289,3 (288,4) MSEK.  

Tillämpningen av IFRS 16 från 1 januari 2019 innebär en omklassificering av leasing- och hyreskostnader från 
rörelsekostnader till avskrivningar, vilken uppgick till 14,6 MSEK i andra kvartalet 2019. 

Även kostnaderna påverkas av svenska kronans utveckling mot euron, då en svagare krona leder till 
kostnadsökningar uttryckt i svenska kronor. Exempelvis omräknas avskrivningarna från euro till svenska kronor. 
Andelen kostnader i utländska valutor utgjorde 50 (46) procent under andra kvartalet 2019.   

Finansiella poster, som uppgick till 0,8 (3,1) MSEK för andra kvartalet, består främst av valutakurseffekter på 
likvida medel, finansiella fordringar och finansiella skulder som främst utgörs av koncerninterna mellanhavanden 
samt ränta på likvida medel.  
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Intäkter och rörelseresultat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelning av spelöverskott i andra kvartalet  

Graferna nedan visar fördelningen av spelöverskottet i NetEnts spel per geografisk region samt fördelningen 
mellan lokalt reglerade marknader och ej lokalt reglerade marknader. I andra kvartalet svarade lokalt reglerade 
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marknader för 49 (36) procent av spelöverskottet i NetEnts spel. Intäkterna kom från följande lokalt reglerade 
marknader: Danmark, Italien, Belgien, Storbritannien, Spanien, Bulgarien, Rumänien, Portugal, Serbien, Estland, 
Lettland, Litauen, Tjeckien, Mexiko och USA (New Jersey). Regionalt var fördelningen följande: Sverige 9 (13) 
procent, Övriga Norden 16 (17) procent, Storbritannien 14 (15) procent, Övriga Europa 50 (46) procent och 
Övriga världen 11 (9) procent.  

  

Fördelning av spelöverskott (i euro) i andra kvartalet – geografisk hemvist för spelarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelning av spelöverskott (i euro) i andra kvartalet – lokalt reglerade marknader  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Investeringar andra kvartalet 

Koncernens investeringar i form av aktiverade utgifter för immateriella anläggningstillgångar uppgick till 49,9 
(38,3) MSEK. Koncernens investeringar i form av förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 4,1 (7,6) 
MSEK för andra kvartalet. 
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Aktiverade utgifter för immateriella anläggningstillgångar avser utveckling av nya spel, programvarulicenser, samt 
tekniska anpassningar i plattformen som ofta svarar mot krav på reglerade marknader. Bland större investeringar 
under kvartalet märktes uppgradering av bolagets administrativa system, samt utvecklingsprojekt inom plattform, 
spelproduktion och Live Casino.  
 
Nya kunder och nya marknader driver även investeringar i ny hårdvara. Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar utgörs främst av servrar och annan datorutrustning för att kunna möta nya tekniska krav 
samt säkerställa kapacitet och prestanda i samband med nya produktreleaser.  
 

Kassaflöde andra kvartalet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick under kvartalet till 185,0 
(197,6) MSEK, varav omklassificering enligt IFRS 16 från leasing- och hyreskostnader till avskrivningar bidrog 
med 14,6 MSEK. Koncernens kassaflöde efter förändring av rörelsekapital uppgick till 225,6 (223,6) MSEK. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -54,0 (-45,9) MSEK i andra kvartalet. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till -580,8 (-540,3) MSEK och utgjordes av överföring till aktieägarna genom 
ett automatiskt inlösenprogram, återköp av en miljon egna aktier, erhållna likvider för teckningsoptioner samt 
amortering av koncernens leasingskuld kopplad till IFRS 16. 

Koncernens likvida medel uppgick till 193,0 (195,5) MSEK vid utgången av kvartalet. Medel hållna för 
licenstagares räkning uppgick till 97,8 (56,4) MSEK vid periodens slut. 

 
Första halvåret i sammandrag 

Intäkterna för perioden januari-juni 2019 uppgick till 837,5 (867,3) MSEK, vilket motsvarar en nedgång med 3,4 
procent (6,8 procent i euro) jämfört med motsvarande period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 256,1 (282,9) 
MSEK och rörelsemarginalen var 30,6 (32,6) procent. NetEnt tecknade 16 (14) nya licensavtal och driftsatte 19 
(15) nya kunder under första halvåret.  
 

Koncernens förvärv av immateriella tillgångar uppgick till 91,6 (74,9) MSEK under perioden. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgick till 7,3 (20,6) MSEK.  
 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under de första sex månaderna till 376,1 (431,0) 
MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -595,9 (-540,3) MSEK och utgjordes i huvudsak 
av överföring till aktieägarna i form av ett automatiskt inlösenprogram, återköp av egna aktier samt amortering av 
koncernens leasingskuld kopplad till IFRS 16. 

Tillämpningen av IFRS 16 från 1 januari 2019 innebär en omklassificering av leasing- och hyreskostnader från 
rörelsekostnader till avskrivningar, vilken uppgick till 29,7 MSEK för perioden januari till juni 2019. 

 

Marknaden 

Marknaden för spel på internet har visat god tillväxt under de senaste åren. Det globala spelöverskottet för spel 
online, innefattande samtliga spelformer, har uppskattats till 45,2 miljarder euro för 2018, vilket motsvarar en 
ökning med 9,4 procent jämfört med föregående år. Motsvarande storlek för onlinekasinomarknaden globalt har 
beräknats till 12,1 miljarder euro för 2018, vilket motsvarar en ökning med 8,7 procent under året (källa: H2 
Gambling Capital, juni 2019). 

Europa är den i särklass största spelmarknaden och förväntas de närmaste åren svara för mer än hälften av det 
globala spelöverskottet. NetEnt innehar licenser och certifieringar på följande reglerade marknader: Malta, 
Gibraltar, Alderney, Isle of Man, Danmark, Italien, Belgien, Storbritannien, Sverige, Spanien, Bulgarien, 
Rumänien, Portugal, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Mexico, Finland, Norge och USA (New Jersey och 
Pennsylvania). Omregleringar av nationell spellagstiftning sker i många länder och NetEnt följer noggrant 
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utvecklingen på dessa marknader. I Sverige gäller sedan den 1 januari 2019 en ny spellag, som innebär att alla 
operatörer måste inneha spellicens och leverantörer måste certifiera sina spel hos Spelinspektionen.   

Politiska initiativ pågår även i andra europeiska länder för att omreglera de nationella spelmarknaderna, t ex i 
Nederländerna och Schweiz.  

Merparten av NetEnts kunder finns idag i Europa och bolaget kommer att fortsätta fokusera på den europeiska 
marknaden, samtidigt som satsningen i Nordamerika förväntas bidra till tillväxten på längre sikt. I USA har flera 
delstater omreglerat för att tillåta onlinespel, t ex Nevada (poker), Delaware (samtliga spelformer) och New Jersey 
(samtliga spelformer). NetEnt har bedrivit tillståndspliktig verksamhet i New Jersey sedan 2015 och i början av 
2019 erhöll bolaget en permanent spellicens i delstaten. I Pennsylvania har en ny spellagstiftning antagits som 
tillåter onlinekasino och NetEnt innehar tillstånd att verka i delstaten. Dessutom pågår politiska initiativ för att 
omreglera spel även i andra delstater och NetEnt bevakar utvecklingen för möjlig expansion framöver.  

Om NetEnt 
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och 
systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit 
banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. 
NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och sysselsätter drygt 900 medarbetare i Malta, Stockholm, 
Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey.  

Personal och organisation 
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 720 (809). Medräknat externa resurser såsom dedikerade personer 
hos kontraktsleverantörer och konsulter sysselsatte NetEnt 939 (1 005) personer. Anställda och sysselsatta 
personer definieras som motsvarande antal heltidstjänster.  

Moderbolaget  
Intäkterna i moderbolaget utgörs av tjänster som tillhandahålls åt dotterbolag. Ingen aktivering av 
produktutveckling sker i moderbolaget, då utvecklingsprojekten initieras, leds och ägs av dotterbolag på Malta. 

Moderbolagets intäkter för andra kvartalet uppgick till 162,8 (205,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2,4 
(14,1) MSEK för andra kvartalet. Rörelsemarginalen för perioden var -1,4 (6,9) procent. Rörelsemarginalen 
påverkas främst av hur stor andel av moderbolagets kostnader som faktureras vidare till andra koncernbolag 
liksom tillämpad koncernintern prisnivå. Prisnivån styrs utifrån oberoende jämförelsestudier på liknande tjänster 
och kan variera över tiden om den allmänna prisnivån på marknaden har förändrats. I finansiella poster ingår 
valutakurseffekter på koncerninterna mellanhavanden och anteciperad utdelning. Resultatet efter skatt uppgick till 
-1,0 (11,9) MSEK för kvartalet.  

Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,0 (0,2) MSEK och investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar till 2,7 (0,3) MSEK under perioden. Likvida medel uppgick vid periodens 
utgång till 41,2 (44,0) MSEK i moderbolaget. 

Risk- och osäkerhetsfaktorer  
NetEnt är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i 
mindre eller större omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker samt finansiella 
risker. Ledningens generella syn på de risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte förändrats 
jämfört med den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. För en detaljerad beskrivning 
av riskbilden hänvisas till NetEnts årsredovisning för 2018, sidorna 48-51 samt sidorna 107–109.  

Inlösenförfarande och överföring till aktieägare 
Årsstämman den 10 maj 2019 beslutade att godkänna styrelsens förslag att genom uppdelning av aktier och 
automatiskt inlösenförfarande överföra 2,25 (2,25) kronor per aktie till aktieägarna, motsvarande totalt 540,3 
(540,3) MSEK. Inlösenlikviden utbetalades i juni via Euroclear till innehavare av inlösenaktier.  
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Presentation av rapport 
Fredagen den 12 juli klockan 09:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en telefonkonferens 
och webbsänd presentation. Audiosändningen kan följas direkt på NetEnts webbplats, länken är: 
https://tv.streamfabriken.com/netent-q2-2019 

Finansiell kalender 
Delårsrapport januari-september 2019  24 oktober 2019 
Bokslutskommuniké och rapport för sista kvartalet 2019  12 februari 2020 
 
Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängliga från offentliggörandet på 
NetEnts webbplats www.netent.com.  
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens 
och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 

Stockholm den 11 juli 2019 

 

Fredrik Erbing 
Styrelsens ordförande 

Christoffer Lundström 
Ledamot 

Lisa Gunnarsson         Peter Hamberg  
Ledamot                       Ledamot 
                     

Jonathan Pettemerides  
Ledamot 

Pontus Lindwall  
Ledamot 

Maria Redin                  
Ledamot                        
 

Therese Hillman 
VD  

  

 
 
 
Frågor kan riktas till: 

  

 
Therese Hillman, VD och koncernchef  
Tfn: 08-5785 4500 
therese.hillman@netent.com 
 

  
Lars Johansson, finansdirektör  
Tfn: 08-5785 4500 
lars.johansson@netent.com 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Offentliggörande 
Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 klockan 7:30 CET. 

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

https://tv.streamfabriken.com/netent-q2-2019
https://tv.streamfabriken.com/netent-q2-2019
file://STO-FS-02/departments$/Investor-Relations/private/IR/IR/Kvartalsrapporter/2016/Q4/www.netent.com
file://STO-FS-02/departments$/Investor-Relations/private/IR/IR/Kvartalsrapporter/2016/Q4/www.netent.com
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Resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag för koncernen (kSEK) 

RESULTATRÄKNING  
 

Apr-jun 
2019 

Apr-jun  
2018 

 
Jan-jun 

2019 
Jan-jun 

2018 

 
Jan-dec 

2018 
Intäkter                                   409 753 436 696 824 718 865 890 1 778 169 
Övriga intäkter  9 605 498 12 752 1 392 3 782 
Summa rörelsens intäkter  419 359 437 194 837 471 867 282 1 781 950 

Personalkostnader  -121 387 -131 839 -248 490 -268 262 -535 903 
Avskrivningar/nedskrivningar  -71 088 -53 486 -141 319 -101 415 -214 958 
Övriga rörelsekostnader  -96 841 -103 064 -191 545 -214 699 -429 991 
Summa rörelsens kostnader  -289 316 -288 389 -581 354 -584 376 -1 180 853 

Rörelseresultat  130 042 148 806 256 117 282 905 601 098 

Finansiella intäkter  16 033 12 965 33 055 48 569 62 106 
Finansiella kostnader  -15 241 -9 816 -27 400 -21 743 -41 025 
Summa finansiella poster  792 3 149 5 655 26 825 21 080 
       
Resultat före skatt   130 834 151 954 261 772 309 731 622 178 

Skatt på periodens resultat   -10 885 -12 612 -21 591 -24 550 -44 949 
Periodens resultat   119 949 139 342 240 180 285 181 577 229 

Vinst per aktie före utspädning (kr)  0,50 0,58 1,00 1,19 2,40 
Vinst per aktie efter utspädning 
(kr) 

 0,50 0,58 1,00 1,19 2,40 

Genomsnittligt antal utestående 
aktier 

                                              

- före utspädning 
- efter utspädning 

 239 498 992 
239 498 992 

240 130 860 
240 130 860 

239 813 180 
239 813 180 

240 130 860 
240 130 860 

240 130 860 
240 130 860 

Periodens resultat hänförligt till        
Moderbolagets aktieägare  119 949 139 342 240 180 285 181 577 229 

 
RAPPORT ÖVER RESULTAT 
OCH TOTALRESULTAT  

      

 
      

Periodens resultat 

Övrigt totalresultat 

Poster som kan komma att 
omklassificeras till årets resultat 

 119 949 139 342 240 180 285 181       577 229 

Valutakursdifferenser vid 
omräkning av utlandsverksamheter 

 4 154   6 475 10 711         23 772       7 708 

Summa övrigt totalresultat för 
perioden, netto efter skatt 

 4 154 6 475 10 711       23 772       7 708 

Summa totalresultat för 
perioden hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 

 124 103  145 817 250 891      308 953   584 937 
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Balansräkningar i sammandrag för koncernen (kSEK)  

TILLGÅNGAR              2019-06-30 2018-06-30 
 
      2018-12-31 

Immateriella tillgångar  351 814 344 371 334 786 
Materiella anläggningstillgångar 
Nyttjanderättstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 

 104 826 
252 722 

5 296 

142 408 
- 

6 888  

123 047 
- 

6 019 
Övriga långfristiga fordringar  27 809 19 819 30 261 
Summa anläggningstillgångar   742 468 513 487 494 112 

Kundfordringar  82 551 57 542 64 427 
Övriga fordringar   46 222 77 892 51 866 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  180 470 220 136 211 036 
Medel hållna för licenstagares räkning  97 780 56 428 29 543 
Likvida medel  193 031 195 494 500 845 
Summa omsättningstillgångar  600 054 607 493 857 716 
SUMMA TILLGÅNGAR  1 342 522 1 120 979 1 351 829 

     

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  

 

      2019-06-30 

 
 

2018-06-30 

 
 

  2018-12-31 

Aktiekapital  
  

1 205 
 

1 205 
 

              1 205  
Övrigt tillskjutet kapital  95 962 93 812 93 812 
Reserver  42 969 47 725 32 258 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat  500 526 537 294 828 745 
Summa eget kapital  640 662 680 036 956 020 
 
Förskott från kunder 
Leasingskulder 
Uppskjuten skatteskuld 

 

 

 
21 748 

179 870 
10 567 

 
26 011 

- 
12 598 

 
7 290 

- 
10 245 

Summa långfristiga skulder  212 185 38 609 17 534 
     

Leverantörsskulder  29 571 25 917 30 791 
Aktuella skatteskulder  31 999 34 718 24 421 
Leasingskulder  63 752 - - 
Övriga skulder  205 030 183 490 138 876 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  159 323 158 208 184 186 
Summa kortfristiga skulder  489 675 402 335 378 274 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 342 522 1 120 979 1 351 829 
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Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen (kSEK) 
 

(kSEK) 
 Apr-jun   

2019 
Apr-jun 

2018 
Jan-jun 

2019 
Jan-jun 

2018 
Jan-dec 

2018 
Rörelseresultat  130 043 148 806 256 117 282 905 601 098 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:       

  Avskrivningar/nedskrivningar  71 088 53 486 141 319 101 415 214 959 
  Övrigt  -8 188 6 722 8 634 8 684 304 
Betald ränta 
Betald skatt 

 -1 004 
-6 894 

-602 
-10 822 

-2 056 
-12 435 

-972 
-17 011 

- 2 039      
-48 355  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 

 185 045 197 590 391 579 375 022 765 966 

Förändring av rörelsekapital   40 545 26 009 -15 502 55 934 61 912  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  225 590 223 598 376 078 430 956 827 878 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -49 894 -38 300 -91 640 -74 872 -147 523 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -4 085 -7 551 -7 309 -20 576 -38 595 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -53 979 -45 851 -98 949 -95 447 -186 118 
       
Amortering av leaseskuld  -14 584 - -29 678 - - 
Erhållna likvider för teckningsoptioner  2 150 - 2 150 - - 
Återköp egna aktier  -30 355 - -30 355 - - 
Utbetald överföring till aktieägare 1)  -538 044 -540 294 -538 044 -540 294 -540 294 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -580 834 -540 294 -595 928 -540 294 -540 294 
       
Periodens kassaflöde  -409 223 -362 547 -318 800 -204 785 101 466 

 
Likvida medel vid periodens början  596 636 560 878 500 844 387 035 387 035 

Kursdifferens i likvida medel  5 618 -2 837 10 987 13 244 12 343 
Likvida medel vid periodens slut  193 031 195 494 193 031 195 494 500 845 

 

1) Justerat för återköpta av egna aktier i maj 2019.  
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Förändringar i eget kapital i sammandrag för koncernen (kSEK) 

2018  
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  
eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2018-01-01 1 205 93 812 24 550 791 810 911 378 
Överföring till aktieägare - - - -540 294 -540 294 
Totalresultat för perioden jan-dec - - 7 708 577 229 584 937 
Utgående eget kapital 2018-12-31 
 

1 205 93 812 
 

32 258 828 745 956 020 
 
 

2019 
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  
eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2019-01-01 
Överföring till aktieägare 
Återköp egna aktier 
Erhållna medel avseende teckningsoptioner 
Totalresultat för perioden jan-juni 

1 205 
- 
- 
- 
- 

93 812 
- 
- 

2 150 
- 

32 258 
- 
- 
- 

10 711 

828 745 
-538 044 
-30 355 

- 
240 180 

956 020 
-538 044 
-30 355 

2 150 
250 891 

Utgående eget kapital 2019-06-30 
 

1 205 95 962 
 

42 969 500 526 640 662 
 
 

Det finns inget minoritetsintresse i koncernen. Allt eget kapital är således hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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Resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag för moderbolaget 
(kSEK) 

 
Apr-jun 

2019 
Apr-jun 

2018 
Jan-jun 

2019 
Jan-jun 

2018 
Jan-dec 

2018 

Rörelsens intäkter 162 811 205 022 384 811 414 469 785 865 
Övriga externa kostnader -70 601 -74 136 -133 096 -151 341 -280 035 
Personalkostnader -89 868 -110 167 -205 746 -224 959 -435 993 
Avskrivningar -4 691 -6 591 -10 149 -14 400 -26 474 
Rörelseresultat           -2 350 14 128 35 820 23 769 43 363 

Finansiella poster 
Bokslutsdispositioner 

3 774 
- 

1 326 
- 

15 064 
- 

20 975 
- 

534 188 
9 547 

Resultat före skatt 1 425 15 455 50 884 44 744 587 098 

Skatt på periodens resultat -2 434 -3 522 -13 320 -10 121 -17 178 
Periodens resultat           -1 009 11 932 37 565 34 623 569 921 
      
 
RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH  
TOTALRESULTAT 

     

Periodens resultat  -1 009 11 932 37 565 34 623 569 921 
Övrigt totalresultat - - - - - 
Summa övrigt totalresultat för 
perioden,  

     

netto efter skatt - - - - - 
Summa totalresultat för perioden -1 009 11 932 37 565 34 623 569 921 
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Balansräkning i sammandrag för moderbolaget (kSEK) 
 

TILLGÅNGAR  
 

2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 
Immateriella anläggningstillgångar  5 385 3 200 3 260 
Materiella anläggningstillgångar  46 401 60 030 52 391 
Övriga långfristiga fordringar  18 384 6 773 17 690 
Summa anläggningstillgångar   70 170 70 003 73 341 

Kundfordringar  3 145 109 - 
Fordringar hos koncernföretag *  111 636 128 986 527 997 
Aktuella skattefordringar  101 2 642 3 108 
Övriga fordringar   11 105 12 398 12 025 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  45 777 50 528 37 241 
Likvida medel  41 172 11 002 153 230 
Summa omsättningstillgångar  212 936 

 
205 665 

 
733 601 

 
SUMMA TILLGÅNGAR  283 106 

 
275 668 

 
806 942 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 

2019-06-30 2018-03-31 2018-12-31 
Aktiekapital   1 205 1 205 1 205 
Reservfond  38 38 38 
Överkursfond  61 035 58 885 58 885 
Balanserade vinstmedel  22 110  20 586 20 590 
Periodens resultat  37 565 34 623 569 921 
Summa eget kapital  121 953 115 337 650 638 

Obeskattade reserver 
 

 
 

19 474 
 

29 021 
 

19 474 
 

Leverantörsskulder  24 099 20 303 23 301 
Skulder till koncernföretag   - - - 
Skatteskulder  - - - 
Övriga skulder  7 313 7 771 8 891 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  110 266 103 236 104 639 
Summa kortfristiga skulder  141 878 131 310 136 831 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  283 106 275 668 806 942 

 

*) Nettofordringar hos koncernföretag inkluderar lånade likvida medel via cashpool om SEK 426 659 kSEK. 

 

 

 

 

 

 

 



 
DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2019   
SIDA 15 

 

 
 
 

NetEnt AB (publ), Vasagatan 16, SE-111 20 Stockholm, Sverige  │ Org Nr. 556532-6443  |  Tel: +46 8 57 85 45 00  │ Fax +46 8 57 85 45 10  │  info@netent.com  │  www.netent.com 

Nyckeltal 

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger 
värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets finansiella 
utveckling och finansiella ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid 
jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som 
definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller presenteras vissa mått som inte definieras enligt IFRS. 

 

Nyckeltal för koncernen       

  
Apr- jun 

2019 
Apr- jun 

2018 
Jan- jun 

2019 
Jan- jun 

2018 
Jan- dec 

2018 

Finansiella mått enligt IFRS           
Rörelsens intäkter (kSEK) 419 359 437 194 837 471 867 282 1 781 950 
Resultat/aktie (SEK) före utspädning 0,50 0,58 1,00 1,19 2,40 
Resultat/aktie (SEK) efter utspädning  0,50 0,58 1,00 1,19 2,40 
Genomsnittligt antal utestående aktier före 
utspädning  239 498 992 240 130 860 239 813 180 240 130 860 240 130 860 
Genomsnittligt antal utestående aktier 
efter utspädning 239 498 992 240 130 860 239 813 180 240 130 860 240 130 860 
Antal utestående aktier vid periodens slut 
före utspädning 239 130 860 240 130 860 239 130 860 240 130 860 240 130 860 
Antal utestående aktier vid periodens slut 
efter utspädning 239 130 860 240 130 860 239 130 860 240 130 860 240 130 860 

           

Alternativa nyckeltal:           
Rörelsens intäkter (kEUR) 39 513 42 327 79 649 85 491 173 736 
Rörelsemarginal (procent)  31,0 34,0 30,6 32,6 33,7 
EBITDA-marginal (procent)  48,0 46,3 47,5 44,3 45,8 
Effektiv skattesats (procent) 8,3 8,3 8,2 7,9 7,2 

           
Räntabilitet på eget kapital, 12mån 
(procent)  60,7 68,3 60,7 68,3 65,3 
Soliditet (procent)  47,7 60,7 47,7 60,7 70,7 
Kassalikviditet (procent)  122,5 151,0 122,5 151,0 226,7 
Räntebärande nettoskuld (kSEK) (1) -193 031 -195 494 -193 031 -195 494 -500 845 
Nettoskuldsättningsgrad (gånger)  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 
Eget kapital per aktie (SEK) före 
utspädning 2,68 2,83 2,67 2,83 3,98 
Eget kapital per aktie (SEK) efter 
utspädning 2,68 2,83 2,67 2,83 3,98 

           
Genomsnittligt antal anställda 730 802 757 794 800 
Antal anställda vid periodens slut 720 809 720 809 804 
Antal sysselsatta vid periodens slut 939 1 005 939 1 005 990 

 

(1) Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa (likvida medel överstiger räntebärande skulder). 
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Nyckeltal för koncernen per 
kvartal          

  
2019 
Kv 2 

2019 
Kv 1 

2018 
Kv 4 

2018 
Kv 3 

2018 
Kv 2 

2018 
Kv 1 

2017 
Kv 4 

2017 
Kv 3 

2017 
Kv 2 

Finansiella mått enligt IFRS:                   

Rörelsens intäkter (MSEK) 419,4 418,1 465,4 449,3 437,2 430,1 425,0 404,8 412,8 
Likvida medel (MSEK) (2) 193,0 596,6 500,8 362,3 195,5 560,9 387,0 144,7 168,9 
Medel hållna för licenstagares räkning (MSEK) 97,8 46,4 29,5 110,3 56,4 75,4 82,5 43,7 130,0 

                   
Alternativa nyckeltal:                   

Rörelsens intäkter (MEUR) 39,5 40,1 45,1 43,1 42,3 43,2 43,4 42,4 42,7 
Rörelseresultat (MSEK)  130,0 126,1 146,2 172,0 148,8 134,1 152,7 155,1 147,1 
Rörelsemarginal (procent) 31,0 30,2 31,4 38,3 34,0 31,2 35,9 38,3 35,6 
EBITDA-marginal (procent)  48,0 47,0 43,9 50,6 46,3 42,3 45,7 48,1 45,2 
Tillväxt i SEK jmf med fg år (procent)  -4,1 -2,8 9,5 11,0 5,9 9,3 6,5 14,4 18,9 
Tillväxt i EUR jmf med fg år (procent)  -6,6 -7,0 3,9 1,8 -0,8 4,3 5,8 14,2 13,9 
Tillväxt i SEK jmf med fg kvartal (procent)  0,3 -10,2 3,6 2,8 1,7 1,2 5,0 -1,9 4,9 
Tillväxt i EUR jmf med fg kvartal (procent)  -1,6 -11,0 4,5 1,9 -1,9 -0,6 2,5 -0,7 3,1 

                   
Soliditet (procent)  47,7 63,2 70,7 63,5 60,7 70,7 69,2 68,0 56,0 
Räntabilitet på eget kapital, rullande 12 mån (procent)  60,7 62,2 65,3 68,2 68,3 69,5 67,4 66,6 63,1 
Nettoskuldsättningsgrad (gånger)  -0,3 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,5 -0,4 -0,2 -0,3 

                   
Aktiekurs vid periodens slut  29,75 33,75 36,55 36,04 47,90 41,94 56,50 63,20 73,65 
Resultat per aktie (SEK) efter utspädning  0,50 0,50 0,57 0,65 0,58 0,61 0,64 0,59 0,56 
Eget kapital per aktie (SEK) 2,68 4,51 3,98 3,45 2,83 4,47 3,80 3,07 2,51 
Kassaflöde från löpande verksamheten/aktie (SEK)  0,94 0,56 0,88 0,88 0,93 0,86 1,24 0,13 0,77 
Genomsnittligt antal anställda 730 783 808 802 802 787 789 749 741 

 

(1) Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa (likvida medel överstiger räntebärande skulder). 
(2) Exkluderar medel hållna för licenstagares räkning 
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Avstämning mot IFRS          

(MSEK) 
2019 
Kv 2 

2019 
Kv 1 

2018 
Kv 4 

2018 
Kv 3 

2018 
Kv 2 

2018 
Kv 1 

2017 
Kv 4 

2017 
Kv 3 

2017 
Kv 2 

EBITDA                    
Periodens resultat  119,9 120,2 136,6 155,4 139,3 145,8 154,7 141,6 135,8 
Skatt på periodens resultat 10,9 10,7 5,4 15,0 12,6 11,9 -2,2 11,6 13,3 
Finansnetto 0,8 4,9 -4,1 -1,6 3,1 23,7 -0,1 -1,8 2,1 
Avskrivningar  71,1 70,2 58,1 55,5 53,5 47,9 41,7 39,8 39,6 
EBITDA 201,1 196,3 204,3 227,5 202,3 182,0 194,3 194,9 186,7 

                   
Räntebärande nettoskuld                   
Räntebärande avsättningar  - - - - - - - - - 
Räntebärande skulder - - - - - - - - - 
Likvida medel (2) -193,0 -596,6 -500,8 -362,3 -195,5 -560,9 -387,0 -144,7 -168,9 
Räntebärande nettoskuld (1) -193,0 -596,6 -500,8 -362,3 -195,5 -560,9 -387,0 -144,7 -168,9 

                   
Kassalikviditet                   
Summa omsättningstillgångar 600,1 955,9 857,7 809,7 607,5 995,3 815,2 627,4 627,2 
Summa kortfristiga skulder 489,7 400,0 378,3 443,6 402,3 378,9 342,2 287,8 414,1 
Kassalikviditet (procent) 122,5 239,0 226,7 182,5 151,0 262,7 238,2 218,0 151,5 
(1) Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa (likvida medel överstiger räntebärande skulder). 
(2) Exkluderar medel hållna för licenstagares räkning 

 
Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRS 
Interpretations Committee-tolkningar sådana de antagits av EU. Vidare har rekommendation från Rådet för 
finansiell rapportering, RFR 1 avseende Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Denna 
delårsrapport är för koncernen upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen (ÅRL) och IAS 34 
Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapportering rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpats 
för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet 
av den senaste årsredovisningen med nedanstående undantag. 

IFRS 16 Leases ersätter IAS 17 Leasingavtal och tillämpas från 1 januari 2019. IFRS 16 innebär för leasetagaren 
att i princip samtliga leasingavtal redovisas i rapporten över finansiell ställning. Klassificeringen i operationella och 
finansiella leasingavtal upphör. Den underliggande tillgången i leasingavtalet redovisas i rapporten över finansiell 
ställning. NetEnt tillämpar den modifierade retroaktiva övergångsmetoden avseende redovisning av leasingavtal 
som tidigare redovisats som operationell leasing. Den metoden innebär att leasingskulden beräknas som 
nuvärdet av återstående leasingavgifter diskonterade med den marginella låneräntan i början av den period i 
vilken företaget först tillämpar standarden, samt att jämförelse år ej justeras. 

Koncernen bedömer om ett avtal är eller innehåller ett hyres/leasingavtal vid avtalets början. Koncernen redovisar 
en nyttjanderätt och en motsvarande leasingskuld för samtliga leasingavtal i vilka koncernen är leasetagare. Detta 
gäller dock inte för korttidsleasingavtal (definierade som leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader 
eller mindre) samt för leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde. För dessa leasingavtal, 
redovisar koncernen leasingavgifter som en rörelsekostnad linjärt över leasingperioden. 

Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av kommande leasingavgifter, diskonterade med leasingavtalets 
implicita ränta. Om denna räntesats inte lätt kan fastställas, använder koncernen den marginella låneräntan.  



 
DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2019   
SIDA 18 

 

 
 
 

NetEnt AB (publ), Vasagatan 16, SE-111 20 Stockholm, Sverige  │ Org Nr. 556532-6443  |  Tel: +46 8 57 85 45 00  │ Fax +46 8 57 85 45 10  │  info@netent.com  │  www.netent.com 

Leasingavgifter som inkluderas i värderingen av leasingskulden omfattar: 

• fasta leasingavgifter efter avdrag för eventuella förmåner,  
• variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris, initialt värderade med hjälp av index eller 

pris vid inledningsdatumet. 

Den långfristiga delen av leasingskulden presenteras på egen rad i koncernens rapport över finansiell ställning 
och den kortfristiga delen av leasingskulden presenteras på egen rad under kortfristiga skulder. 

Koncernen omvärderar leasingskulden (och gör en motsvarande justering av den tillhörande nyttjanderätten) om: 

• Leasingperioden har förändrats eller om det finns en förändring i bedömningen av en option att köpa den 
underliggande tillgången. I dessa fall omvärderas leasingskulden genom att diskontera de ändrade 
leasingavgifterna med en ändrad diskonteringsränta. 

• Leasingavgifterna förändras till följd av ändringar i ett index eller pris eller en förändring i de belopp som 
förväntas betalas ut enligt en restvärdesgaranti. I dessa fall omvärderas leasingskulden genom att 
diskontera de ändrade leasingavgifterna med den initiala diskonteringsräntan (såvida inte förändringarna 
i leasingavgifterna beror på en ändrad rörlig ränta, då används istället en ändrad diskonteringsränta).  

• Ett leasingavtal ändras och ändringen inte redovisas som ett separat leasingavtal. I dessa fall 
omvärderas leasingskulden genom att diskontera de ändrade leasingavgifterna med en ändrad 
diskonteringsränta. 

Vid anskaffningstillfället redovisas nyttjanderätterna till värdet av motsvarande leasingskuld, erlagda 
leasingavgifter vid eller före inledningsdatumet samt eventuella initiala direkta utgifter. I efterföljande perioder 
värderas de till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Avskrivning på nyttjanderätter sker över beräknad nyttjandeperiod eller över den avtalade leasingtiden, om den är 
kortare. Om ett leasingavtal överför äganderätten till den underliggande tillgången vid utgången av 
leasingperioden eller om anskaffningsvärdet för nyttjanderätten återspeglar att koncernen förväntar sig att utnyttja 
en köpoption, sker avskrivning över nyttjandeperioden för den underliggande tillgången. Avskrivningen påbörjas 
per inledningsdatumet för leasingavtalet. 

Nyttjanderättstillgångar presenteras under nyttjanderättstillgångar i koncernens rapport över finansiell ställning. 

Koncernen tillämpar IAS 36 Nedskrivningar för att avgöra om det föreligger ett nedskrivningsbehov för 
nyttjanderätten och redovisar eventuellt identifierad nedskrivning på samma sätt som för materiella 
anläggningstillgångar. 

För ytterligare information och specifikationer gällande denna tillämpning och genomförda justeringar av 
öppningsbalanser hänvisas till Not 3 på sidan 20 i denna rapport. 

 
För närmare information om principerna hänvisas till årsredovisningen som finns tillgänglig på hemsidan 
www.netent.com.  

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

 

 

 

 

 

http://www.netent.com/
http://www.netent.com/
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Not 2 - Uppdelning av intäkter 
(kSEK)      
                  

Typ av 
intäkt        

Apr-jun 
2019 

Apr-jun 
2018 

Jan-jun 
2019 

Jan-jun 
2018 

Jan-dec 
2018 

Royaltyintäkter   393 720 425 483 794 091 844 153 1 727 141 
Setup fee intäkter   16 034 11 213 30 628 21 737 51 027 
Övriga intäkter     9 605 498 12 752 1 392 3 782 
Summa    419 359 437 194 837 471 867 282 1 781 950 

         

Tidpunkt för redovisning av 
intäkter   

Apr-jun 
2019 

Apr-jun 
2018 

Jan-jun 
2019 

Jan-jun 
2018 

Jan-dec 
2018 

Vid en viss tidpunkt   403 325 425 981 806 843 845 545 1 730 923 
Över tid       16 034 11 213 30 628 21 737 51 027 
Summa    419 359 437 194 837 471 867 282 1 781 950 

         

Geografisk uppdelning     
Apr-jun 

2019 
Apr-jun 

2018 
Jan-jun 

2019 
Jan-jun 

2018 
Jan-dec 

2018 
Malta    34,1% 43,9% 34,3% 44,2% 43,9% 
Övriga länder       65,9% 56,1% 65,7% 55,8% 56,1% 
Summa    100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Den geografiska uppdelningen är baserad på kundens hemvist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2019   
SIDA 20 

 

 
 
 

NetEnt AB (publ), Vasagatan 16, SE-111 20 Stockholm, Sverige  │ Org Nr. 556532-6443  |  Tel: +46 8 57 85 45 00  │ Fax +46 8 57 85 45 10  │  info@netent.com  │  www.netent.com 

Not 3 Avstämning av IFRS 16 
Bolagets ingående balanser per 1 januari 2019 är justerade enligt IFRS 16. För NetEnt avser IFRS 16 
justeringarna övervägande leasavtal för bolagets kontorslokaler. 
 

Effekter på tillgångar, skulder och eget kapital, 1 januari 
2019  
        

Belopp i kSEK 
Redovisade 

balansposter 
Omräkning till 

IFRS 16 
Omräknade 

balansposter 
    

Anläggningstillgångar 463 851 - 463 851 
Övriga långfristiga fordringar 30 261 282 400 312 661 
Summa anläggningstillgångar 494 112 282 400 776 512 

    
Övriga fordringar 145 835 - 145 835 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 211 036 -16 600 194 436 
Likvida medel 500 845 - 500 845 
Summa omsättningstillgångar 857 716 -16 600 841 116 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 1 351 828 265 800 1 617 628 

    
Aktiekapital 1 205 - 1 205 
Övrigt kapital och reserver 126 070 - 126 070 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 828 745 - 828 745 
Summa eget kapital 956 020 - 956 020 

    
Förskott från kunder 7 290 - 7 290 
Leasingskulder - 208 500 208 500 
Uppskjuten skatteskuld 10 245 - 10 245 
Summa långfristiga skulder 17 534 208 500 226 034 

    
Övriga skulder 194 088 - 194 088 
Leasingskulder - 64 800 64 800 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 184 186 -7 500 176 686 
Summa kortfristiga skulder 378 274 57 300 435 574 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 351 828 265 800 1 617 628 

 

 

 



 
DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2019   
SIDA 21 

 

 
 
 

NetEnt AB (publ), Vasagatan 16, SE-111 20 Stockholm, Sverige  │ Org Nr. 556532-6443  |  Tel: +46 8 57 85 45 00  │ Fax +46 8 57 85 45 10  │  info@netent.com  │  www.netent.com 

Definitioner och upplysningar 

Rörelseresultat 
Rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader. Det är ett mått på företagets rörelseresultat före räntor och skatter 
som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets lönsamhet. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens intäkter. Det är ett lönsamhetsmått som används av investerare, 
analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets lönsamhet. 
 
EBITDA-marginal 
Rörelseresultat exklusive avskrivningar i förhållande till rörelsens intäkter. Det är ett lönsamhetsmått som 
används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets lönsamhet. 
 
Tillväxt i SEK jämfört med föregående år 
Procentuell ökning  av rörelsens intäkter i svenska kronor jämfört med föregående år. Det är ett mått som 
används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets tillväxt.   
 
Tillväxt i EUR jämfört med föregående år 
Procentuell ökning  av rörelsens intäkter i euro jämfört med föregående år. Det är ett mått som används av 
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets tillväxt.  
 
Tillväxt i SEK jämfört med föregående kvartal 
Procentuell ökning  av rörelsens intäkter i svenska kronor jämfört med föregående kvartal. Det är ett mått som 
används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets tillväxt. 
 
Tillväxt i EUR jämfört med föregående kvartal 
Procentuell ökning  av rörelsens intäkter i euro jämfört med föregående kvartal. Det är ett mått som används av 
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets tillväxt. 
 
Genomsnittligt eget kapital 
Beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två. 
 
Räntabilitet på eget kapital 
Periodens resultat (rullande tolv månader) i procent av genomsnittligt eget kapital de senaste fyra kvartalen. Det 
är ett avkastningsmått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets 
förmåga att förränta det kapital som dess aktieägare ställt till förfogande. 
 
Finansiella poster 
Beräknas som ränteintäkter minus räntekostnader, justerat för valutakursdifferenser. 
 
Soliditet 
Beräknas som eget kapital dividerat med summa tillgångar vid periodens slut. Det är ett mått som används av 
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets betalningsförmåga på lång och kort sikt 
samt kapitalstrukturen i bolaget. 
 
Kassalikviditet 
Beräknas som summa omsättningstillgångar dividerat med summa kortfristiga skulder vid periodens slut. Det är 
ett mått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella 
ställning och betalningsförmåga på kort sikt. 
 
Räntebärande nettoskuld 
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar och likvida medel. Det är ett mått som 
används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella ställning och 
möjlighet att dela ut pengar till aktieägarna. 
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Nettoskuldsättningsgrad (gånger) 
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital. Det är ett mått som används av investerare, analytiker och 
bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella ställning och möjlighet att dela ut pengar till aktieägarna. 
 
Genomsnittligt antal anställda 
Genomsnittligt antal anställda under perioden, definierat som motsvarande heltidstjänster. 
 
Antal anställda vid periodens slut 
Antalet anställda personer vid periodens slut, definierat som motsvarande heltidstjänster. 
 
Antal sysselsatta vid periodens slut 
Antalet anställda och externa resurser såsom dedikerade personer hos kontraktsleverantörer och konsulter vid 
periodens slut, definierat som motsvarande heltidstjänster. 
 
Resultat per aktie före utspädning 
Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden före 
utspädning. 
 
Resultat per aktie efter utspädning 
Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden efter 
utspädning.  
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut. Det är ett mått som används av 
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella ställning. 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden 
efter utspädning. Det är ett mått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av 
bolagets finansiella utveckling och förmåga att generera ett positivt kassaflöde. 
 
Genomsnittligt antal utestående aktier 
Antal utestående aktier under perioden i genomsnitt, justerat för fondemission och aktiesplit. 
 
Utestående antal aktier 
Antal utestående aktier, justerat för fondemission och aktiesplit. 
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NetEnts affärsidé 
NetEnt verkar i den digitala underhållningsbranschen och har som affärsidé att utveckla spel- och 
systemlösningar som gör det möjligt för operatörer av onlinekasino att erbjuda sina kunder den bästa 
spelupplevelsen. 

 
NetEnts affärsmodell 
NetEnt är ett B2B-företag som utvecklar och säljer programvara (spel- och systemlösningar) av högsta kvalitet till 
operatörer av onlinekasino runtom i världen. Speloperatörerna betalar en månatlig royaltyavgift till NetEnt, vilken 
beräknas som en procentuell andel av det spelöverskott som kasinot genererar. För att speloperatörerna ska 
kunna fokusera på sin kärnverksamhet ansvarar NetEnt för all teknisk drift och övervakning av 
speltransaktionerna åt sina kunder genom så kallad hosting. NetEnt tar även en aktiv roll i integrationsarbetet hos 
nya kunder.  

 
NetEnts strategier 
NetEnt utvecklar kontinuerligt sitt erbjudande för att ligga i framkant vad gäller teknik, innovation och kvalitet. 
Bolaget ska vara en nära samarbetspartner för sina kunder och tillväxtstrategin bygger på att växa med såväl 
befintliga som nya kunder, med nya produkter, tjänster och på nya marknader. NetEnt ska delta i omregleringen 
av spelmarknaden och expandera geografiskt på prioriterade marknader. Europa är högsta prioritet, följt av 
Amerika och Asien. NetEnt optimerar ständigt effektiviteten inom samtliga delar av verksamheten och ska 
attrahera, bevara och utveckla kärnkompetensen. Bolaget strävar efter att ha en företagskultur som främjar tillväxt 
och ska ha beredskap för att investera i nya affärsmöjligheter.  
  

NetEnts produkter 
NetEnt erbjuder ett komplett spelsystem som omfattar en fullständig uppsättning kasinospel i världsklass och en 
kraftfull teknisk plattform. Spelen håller högsta kvalitet och ger spelaren en exceptionell upplevelse medan 
plattformen hanterar mer än tre miljarder transaktioner i månaden. Spelsystemet anpassas för varje licenstagare, 
vilket gör att spelen upplevs som en naturlig och enhetlig del av operatörens spelsite. NetEnts spelportfölj 
omfattar omkring 200 innovativa spel som erbjuds i olika kanaler såsom desktop, surfplattor och mobiltelefoner. 
Spelen delas in i kategorier som videoslots, branded games, live casino, bordsspel, videopoker, pooled jackpots, 
minispel, lotterispel och övriga spel. Under kvartalet lanserades sju nya slotspel: Dead or Alive 2, Wild Worlds, 
Narcos, Arcane Reel Chaos, Cash-o-Matic, Twin Happiness och Happy Panda. 
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