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Andra kvartalet 2017  

 Intäkterna för andra kvartalet ökade med 15,5% till 407 (352) MSEK 
 Rörelseresultatet uppgick till 145 (122) MSEK, en ökning med 18,5% 
 Rörelsemarginalen var 35,7 (34,8)% 
 Periodens resultat uppgick till 134 (113) MSEK, en ökning med 17,9% 
 Vinst per aktie uppgick till 0,56 (0,47) SEK före och efter utspädning  
 6 licensavtal med nya kunder tecknades och 8 nya kunders kasinon driftsattes 

Första halvåret 2017  
 Intäkterna för första halvåret ökade med 15,4% till 805 (697) MSEK 
 Rörelseresultatet uppgick till 281 (251) MSEK, en ökning med 12,2% 
 Rörelsemarginalen var 35,0 (35,9)% 
 Periodens resultat uppgick till 258 (235) MSEK, en ökning med 9,6% 
 Vinst per aktie uppgick till 1,07 (0,98) SEK före och efter utspädning 
 21 licensavtal med nya kunder tecknades och 14 nya kunders kasinon driftsattes 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 
 Licens erhölls som leverantör i den kanadensiska provinsen British Columbia 
 Spel driftsattes på den reglerade marknaden i Serbien 
 Bordsspel lanserades hos kunder i Spanien 
 Överföring av 540 MSEK (2,25 kr/aktie) till aktieägarna  

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef 
- ”Kvartalet präglades av fortsatt god tillväxt, högre lönsamhet och ett starkt kassaflöde. De 

viktigaste tillväxtfaktorerna var mobila spel, Storbritannien och Italien. Under juni månad 
svarade mobila spel för mer än hälften av våra intäkter medan Storbritannien var vår största 
geografiska marknad under kvartalet. För andra halvåret 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt 
god tillväxt.” 

 

Sammanfattning i siffror (kSEK) 
Apr-jun 

2017 
Apr-jun 

2016 
Jan-jun 

2017 
Jan-jun 

2016 
Jan-dec   

2016 
Rörelsens intäkter   406 634 352 068 804 509 697 418 1 455 101 
Rörelsens kostnader   -261 646  -229 665 -523 285  -446 879  -919 152 
Rörelseresultat   144 988 122 403 281 224 250 539 535 949 
Rörelsemarginal    35,7% 34,8% 35,0% 35,9% 36,8% 
        
Kassaflöde från den löpande verksamheten   184 253 158 034 336 530 286 804 624 213 
Periodens kassaflöde   -405 830 -216 969 -326 730 -134 573 79 122 
Likvida medel vid periodens slut   168 923 275 358 168 923 275 358 494 497 
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VD har ordet 
God försäljningstillväxt och högre rörelseresultat 
NetEnts intäkter ökade med 15,5 procent under kvartalet medan rörelseresultatet ökade med 18,5 procent, 
jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen var högre jämfört med andra kvartalet förra 
året, främst tack vare ökade intäkter. Vi tecknade avtal med sex nya kunder och driftsatte åtta nya kunders 
kasinon. Antalet speltransaktioner i våra system uppgick till 10,1 miljarder under kvartalet, vilket motsvarar en 
ökning med 14,4 procent jämfört med förra årets andra kvartal. Samtidigt var royaltynivån för våra produkter 
fortsatt stabil. Mobila spel fortsätter att bidra till vår tillväxt och stod för mer än hälften av våra intäkter under juni 
månad. NetEnt fortsätter att generera ett starkt kassaflöde – under andra kvartalet uppgick kassaflödet efter 
investeringar till 131 MSEK, en ökning med 39,8 procent jämfört med Q2 2016. I slutet av maj delades 540 MSEK 
ut till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenprogram. Verksamhetens kassaflöde ger oss finansiell flexibilitet 
för satsningar på framtida tillväxt samtidigt som målet är fortsatt betydande utdelningar till aktieägarna. 
Expansion på reglerade marknader  
Regionalt bidrog Storbritannien och Italien mest till vår tillväxt under kvartalet. Storbritannien var vår största 
marknad totalt sett och vi ser fortsatt stor potential att ta marknadsandelar under de närmaste åren i takt med att 
vi satsar ännu hårdare på att expandera där. I Italien sker nu all NetEnts verkamhet via licenserade operatörer.     
I Sverige ökade intäkterna i förhållandevis lägre takt, vilket kan förklaras av vår höga marknadsandel och 
marknadens mognadsgrad. Det är glädjande att vi fortsätter växa starkt på reglerade marknader som Danmark, 
Belgien, Spanien och New Jersey. I Spanien lanserade vi bordsspel under andra kvartalet, vilket kommer att bidra 
till fortsatt god tillväxt för oss på denna lovande marknad. I USA fortsätter satsningen i New Jersey med full fart 
samtidigt som vi även bevakar utvecklingen noga i andra delstater som skulle kunna öppna upp för onlinekasino,  
t ex Pennsylvania och Illinois.  
Utmärkelser och nya populära spel 
Nyckeln till vår tillväxt är vårt attraktiva produkterbjudande med spännande spel och nyskapande spellösningar för 
onlinekasino. I juni vann vi flera prestigefyllda priser vid EGR B2B Awards i London, i kategorierna Mobile 
supplier, RNG casino supplier och Innovation in RNG casino software. Fyra nya spel som släpptes under andra 
kvartalet är Hansel and Gretel, Copy Cats, Butterfly Staxx och Scruffy Duck. I slutet av augusti kommer det 
efterlängtade nya spelet emoji planet™, ett varumärkessamarbete baserat på de populära emoji-symbolerna som 
används vid digital kommunikation över hela världen och i alla åldrar. Som vi tidigare meddelat avser vi att trappa 
upp takten när det gäller nya spellanseringar, vilket kommer att märkas under andra halvåret då vi dessutom 
släpper tre spel från kända varumärken (branded games). Live Casino är ett fortsatt intressant område för oss 
och vidareutvecklingen av vårt mobila erbjudande med nya verktyg för lojalitetsbonusar har tagits emot väl av 
våra kunder.    
 

Framtidsutsikter 
Vi ser ljust på framtiden och för andra halvåret 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt tack vare fler nya 
spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas, samt vår 
satsning i Nordamerika. Ökningen av antalet medarbetare och utvecklingen av vår plattform fortsätter. Vi 
anpassar organisationen för en högre produktionskapacitet, rustar bolaget för att hantera nya reglerade 
marknader och vi integrerar allt fler kunder. Därför förutser vi ett fortsatt investeringsbehov under resten av 2017 
– vi fortsätter satsa för att kunna leverera god tillväxt med ökad skalbarhet även framöver. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Eriksson 
VD och koncernchef  
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Nya avtal och kunder 

Under andra kvartalet tecknades avtal med sex nya kunder och åtta nya kunders kasinon driftsattes.  

Ännu inte driftsatta kunder 
Vid utgången av det andra kvartalet hade NetEnt avtal med 36 nya kunder som ännu inte driftsatts.  

 
Intäkter och resultat  

Intäkter och rörelseresultat per kvartal framgår av diagrammet nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter och rörelseresultat de senaste rullande tolv månaderna framgår av diagrammet nedan  
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Intäkter – volym-, pris- och valutautveckling i andra kvartalet 
Intäkterna uppgick till 406,6 (352,1) MSEK under andra kvartalet, en ökning med 15,5 procent jämfört med 
motsvarande period 2016 (10,5 procent i euro). Intäktsökningen förklaras av tillväxt hos befintliga kunder och 
intäkter från nya kunder. Sex nya licensavtal med nya kunder tecknades och åtta nya kunder driftsattes under 
kvartalet.  

Antalet speltransaktioner uppgick till 10,1 miljarder under andra kvartalet, vilket är en volymökning med 14,4 
procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen av antalet speltransaktioner drivs av tillväxt 
hos befintliga kunder i kombination med nya kunder som driftsätts. 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. Den genomsnittliga royaltynivån i relation 
till spelöverskottet var stabil under kvartalet jämfört med föregående år.  

Spelkategorin slotspel representerade 90 procent av spelöverskottet under andra kvartalet. 

Intäkterna påverkas av den svenska valutans utveckling i relation till andra valutor, främst EUR och GBP. 
Huvuddelen av intäkterna faktureras och redovisas i euro och omräknas sedan till svenska kronor för koncernens 
rapportering. Under andra kvartalet 2017 försvagades den svenska kronan mot euron med 4,4 procent jämfört 
med föregående år och med 1,9 procent jämfört med föregående kvartal, vilket påverkade den rapporterade 
tillväxten i SEK positivt. Det brittiska pundet försvagades mot kronan med 4,5 procent jämfört med motsvarande 
period förra året men stärktes med 1,9 procent jämfört med föregående kvartal.  

Kostnader och resultat i andra kvartalet 
Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 18,5 procent till 145,0 (122,4) MSEK. Rörelsekostnaderna ökade 
med 13,9 procent jämfört med andra kvartalet 2016, som följd av expansion och förstärkning av organisationen. 
Förstärkningen skedde främst genom egen personal men också med externa resurser i form av konsulter och 
outsourcing till externa parter utanför Europa. Personalkostnaderna ökade med 12,2 procent jämfört med samma 
kvartal föregående år. Expansionen leder också till ökade drifts- och underhållskostnader i form av exempelvis IT-
kostnader samt kostnader för etablering på nya marknader. Övriga rörelsekostnader ökade med 14,9 procent 
jämfört med samma period förra året. Avskrivningarna ökade med 16,9 procent. Avskrivningarna på 
utvecklingsprojekt är linjära med lika stora belopp varje månad från lanseringsdatum medan intäkterna normalt 
gradvis ökar över tiden med viss fördröjning, vilket innebär att den positiva marginaleffekten från nylanserade 
projekt inte sker omedelbart. Avskrivningarna påverkas även av svenska kronans utveckling mot euron då 
avskrivningarna omräknas från EUR till SEK för koncernens finansiella rapportering. Utöver avskrivningarna är 
merparten av koncernens kostnader i SEK; andelen kostnader som redovisas i andra valutor utgjorde 43 procent 
under andra kvartalet 2017. 

Rörelsemarginalen var 35,7 procent under andra kvartalet jämfört med 34,8 procent för motsvarande period 
föregående år. 

Finansiella poster, som uppgick till 2,1 (1,1) 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. Valutafluktuationer har periodvis påverkat koncernen, exempelvis till följd av 
omräkningar av koncerninterna mellanhavanden som redovisas under finansiella poster.  

Koncernens effektiva skattesats uppgick under andra kvartalet till 9,0 (8,1) procent. Den effektiva skattesatsen 
påverkas främst av i vilka av de länder där koncernen bedriver verksamhet som resultatet genereras, vilket kan 
variera mellan rapporterade perioder.  

Säsongsvariationer 
Första och andra kvartalet präglas normalt inte av några särskilda säsongseffekter. Det tredje kvartalet påverkas 
av semestertider som ofta leder till en något lägre tillväxttakt för både intäkter och personalkostnader, medan det 
fjärde kvartalet historiskt sett har präglats av högre försäljningsvolymer.  
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Investeringar  

Koncernens investeringar i form av aktiverade utgifter för immateriella anläggningstillgångar uppgick till 40,0 
(40,7) MSEK. Koncernens investeringar i form av förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 13,4 
(23,6) MSEK för andra kvartalet. 

Aktiverade utgifter för immateriella anläggningstillgångar avser utveckling av spel för mobila enheter och desktop, 
samt tekniska anpassningar i plattformen såsom ny funktionalitet och högre kapacitet; anpassningar som ofta 
gäller krav på reglerade marknader och programvarulicenser. Bland större utvecklingsprojekt under kvartalet 
märktes den pågående vidareutvecklingen av plattformen och produktionen av nya spel, samt projekt inom 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 plattformsreleaser. Investeringar sker även i 
kontors- och IT-utrustning för att möta den organisatoriska expansionen.  
 

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till 184,3 (158,0) MSEK. 
Ökningen jämfört med föregående år utgörs främst av ett förbättrat rörelseresultat. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -53,3 (-64,4) MSEK under andra kvartalet. Beskrivning av 
investeringsverksamheten framgår av avsnittet om investeringar ovan. 

Koncernens likvida medel uppgick till 168,9 (275,4) MSEK vid periodens slut. Koncernens tillgängliga krediter var 
50 MSEK varav inget utnyttjats per den 30 juni 2017. Medel hållna för licenstagares räkning uppgick till 130,0 
(63,9) MSEK vid periodens slut. 
 

Incitamentsprogram 2017-2020 

Årsstämman den 21 april 2017 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till samtliga anställda 
inom NetEnt-koncernen. Sammanlagt emitterades 722 000 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många nya 
aktier i NetEnt AB. Teckningsoptionerna emitterades till marknadspriset 5,05 kronor per option (optionspremie) 
enligt värdering utförd av Ernst & Young, vilket tillförde 3,6 MSEK till eget kapital i koncernen. Lösenpriset för 
optionerna fastställdes till 92,40 kronor och teckning av aktier kan ske under perioden 1 augusti till 1 oktober 
2020. I det fall full teckning sker baserat på dessa teckningsoptioner kommer moderbolagets eget kapital att 
tillföras 66,7 MSEK. Mer information om optionsprogrammet finns på NetEnts webbsida, under 
www.netent.com/agm. 

 
Första halvåret 2017 i sammandrag 

Intäkterna för perioden januari-juni 2017 uppgick till 804,5 (697,4) MSEK vilket är en ökning med 15,4 procent 
(11,8 procent i euro) jämfört med 2016. Rörelseresultatet uppgick till 281,2 (250,5) MSEK och rörelsemarginalen 
var 35,0 (35,9) procent. Intäktsökningen drevs främst av större volymer jämfört med föregående år, tack vare 
tillväxt inom främst mobila spel och nya geografiska marknader. NetEnt tecknade 21 nya licensavtal under det 
första halvåret, vilket även har genererat setup-avgifter. Dessutom driftsattes 14 nya kunder under perioden.  

Rörelsekostnaderna för första halvåret ökade jämfört med föregående år som följd av expansion och förstärkning 
av organisationen inom områden som försäljning, produktledning, utveckling och drift. Dessutom leder NetEnts 
närvaro på allt fler reglerade marknader till ökade kostnader. Avskrivningarna ökade jämfört med föregående år, 
då flera större utvecklingsprojekt har färdigställts, bland annat inom Live Casino och plattformsutveckling.  
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Koncernens förvärv av immateriella tillgångar uppgick under sexmånaders perioden till 76,8 (75,8) MSEK. 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 49,7 (34,9) MSEK.  

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under de första sex månaderna till 336,5 (286,8) 
MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -536,7 (-310,6) MSEK och utgjordes i huvudsak 
av överföring till aktieägarna. 
 

Händelser efter periodens utgång 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.  
  

Marknaden 
Marknaden för spel på internet har visat god tillväxt under de senaste åren. Det globala spelöverskottet för spel 
via internet, innefattande samtliga spelformer, har uppskattats till 39,8 miljarder EUR för 2016, vilket motsvarar en 
ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Motsvarande storlek för onlinekasinomarknaden globalt har 
beräknats till EUR 10,0 miljarder för 2016, vilket motsvarar en ökning på 7 procent under året (källa: H2 Gambling 
Capital, juni 2017). 

Europa är den i särklass största spelmarknaden och förväntas de närmaste åren svara för nära hälften av det 
globala spelöverskottet. Omregleringar av nationell spellagstiftning sker i flera europeiska länder. NetEnt följer 
noggrant utvecklingen av samtliga marknader som är föremål för reglering. Marknaderna för onlinespel har 
nyligen reglerats i Portugal, Rumänien och Bulgarien. I Rumänien erhöll NetEnt spellicens och driftsatte sina spel 
hos flera operatörer under 2016. I Bulgarien och Portugal certifierades och driftsattes NetEnts spel under 2016. I 
Nederländerna och Tjeckien väntas ny spellagstiftning träda i kraft under 2017. I Spanien är marknaden för 
onlinekasino reglerad – NetEnt innehar spellicens och bolagets spel finns tillgängliga hos ett flertal kunder i landet 
sedan 2015. I Storbritannien, som är Europas största spelmarknad, infördes nya spellagar år 2014, något som 
innebär att samtliga operatörer som vänder sig till brittiska spelare behöver lokal brittisk spellicens och måste 
betala spelskatt i Storbritannien, oavsett i vilket land operatören är baserad. Under 2015 erhöll NetEnt lokala 
spellicenser av den brittiska spelmyndigheten. I Italien sker nu all NetEnts verkamhet via licenserade operatörer. 
Marknaden i Danmark reglerades 2012 och NetEnts spel finns tillgängliga hos flera kunder, bland annat hos 
Danske Spil. I Sverige presenterade spelutredningen sitt förslag till ny spellag i slutet av mars och enligt 
regeringen ska den nya lagstiftningen kunna träda i kraft i början av 2019. 

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). Dessutom pågår politiska initiativ för att omreglera även i andra delstater, bland annat 
Pennsylvania och Illinois. NetEnt har ansökt om licens i New Jersey och har fått särskilt tillstånd att driftsätta flera 
kunder i väntan på att bolagets fullständiga licensansökan behandlas. NetEnt bevakar utvecklingen i övriga 
amerikanska delstater för möjlig expansion framöver, liksom i Kanada. I Kanada är marknaden reglerad i flera 
provinser som exempelvis Ontario, British Columbia och Quebec. Som ett första steg för etablering i Kanada har 
NetEnt ansökt om och erhållit licens i provinsen British Columbia.  

 
Om NetEnt 
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och 
systemlösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. 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 mer än 900 personer i Stockholm, 
Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, New Jersey och på Malta. För ytterligare information vänligen besök 
www.netent.com.  
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Personal och organisation 
Antal anställda uppgick vid periodens slut till 744 (621). Medräknat externa resurser såsom dedikerade personer 
hos kontraktsleverantörer och konsulter sysselsatte NetEnt 963 (862) personer. Här definieras antalet anställda 
och sysselsatta personer som motsvarande antal heltidstjänster.  

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

Moderbolagets intäkter för andra kvartalet uppgick till 206,3 (183,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 12,5 
(7,0) MSEK för andra kvartalet. Rörelsemarginalen för andra kvartalet var 6,1 (3,8) 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 samt anteciperad utdelning. Resultatet efter skatt uppgick 
till 11,9 (8,4) MSEK för kvartalet.  

Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 6,0 (10,5) MSEK för andra kvartalet 
2017. Moderbolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 (3,0) MSEK i andra 
kvartalet och avser i huvudsak programvara. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 44,0 (103,2) MSEK i 
moderbolaget.  

 
Redovisningsprinciper  
NetEnt tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska 
Unionen. Nya, ändrade eller reviderade standarder och tolkningar som har trätt i kraft 2017 har inte haft någon 
väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. För ytterligare information gällande övergången till den 
nya standarden för intäktsredovisning ”IFRS 15 – Intäkter från kontrakt med kunder" hänvisas till bolagets 
årsredovisning för 2016. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, dock med 
beaktande av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering; RFR 2, Redovisning för Juridiska 
personer. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2016. 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. 

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 2016, sidorna 58-61 samt sidorna 98-99.  

Inlösenförfarande och överföring till aktieägare 
Årsstämman den 21 april 2017 beslutade att godkänna styrelsens förslag att genom uppdelning av aktier och  
automatiskt inlösenförfarande överföra 2,25 (1,33) kronor per aktie till aktieägarna, motsvarande totalt 540,3 
(320,2) MSEK. Inlösenlikviden utbetalades i slutet av maj via Euroclear till innehavare av inlösenaktier. 

Presentation av rapport 
Torsdagen den 13 juli klockan 9.00 presenteras rapporten av verkställande direktör Per Eriksson live via en 
webbsändning. Presentationen kan följas i direktsändning på NetEnts webbplats 
https://www.netent.com/sv/sektion/investera/.  

Finansiell information 
NetEnt avser att distribuera finansiella rapporter enligt nedan. 

http://www.netent.com/
https://www.netent.com/sv/sektion/investera/
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Delårsrapport januari-september 2017  27 oktober 2017 
Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2017  15 februari 2018 
 
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 12 juli 2017 

 

Vigo Carlund  
Styrelsens ordförande 

Fredrik Erbing  
Ledamot 

Maria Hedengren         Peter Hamberg  
Ledamot                       Ledamot 
                     

Michael Knutsson  
Ledamot 

Pontus Lindwall  
Ledamot 

Maria Redin                 Jenny Rosberg 
Ledamot                       Ledamot 
 

Per Eriksson 
Verkställande direktör och koncernchef 

  

Frågor kan riktas till:   

Per Eriksson 
Verkställande direktör och koncernchef 
Tfn: 08-5785 4500 
per.eriksson@netent.com  

 Therese Hillman 
Finanschef 
Tfn: 08-5785 4500 
therese.hillman@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 13 juli 2017 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 risker. 

  

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 

RESULTATRÄKNING (kSEK) 
Apr-jun 

2017 
Apr-jun 

2016 
Jan-jun  

2017 
Jan-jun 

2016 
Jan-dec 

2016 
Intäkter 401 108 351 466 797 366 696 127 1 452 158 
Övriga intäkter 5 526 602 7 143 1 291 2 943 
Summa rörelsens intäkter 406 634 352 068 804 509 697 418 1 455 101 

Personalkostnader -117 719 -104 941 -231 592  -202 822 -409 014 
Avskrivningar/nedskrivningar -39 594 -33 883 -76 552 -67 531 -138 894 
Övriga rörelsekostnader -104 333 -90 841 -215 141 -176 526 -371 244 
Summa rörelsens kostnader -261 646 -229 665 -523 285 -446 879  -919 152 

Rörelseresultat 144 988 122 403 281 224 250 539 535 949 

Finansiella intäkter 2 673 1 378 1 270  5 728 35 739 
Finansiella kostnader -566 -328 -1 046 -460 -26 161 
Summa finansiella poster 2 107 1 050 224 5 268 9 578 
      
Resultat före skatt  147 095 123 453 281 448 255 807 545 527 

Skatt på periodens resultat -13 236 -9 964 -23 605 -20 586 -41 115 
Periodens resultat  133 859 113 489 257 843 235 221 504 412 

Vinst per aktie före utspädning (kr) 0,56 0,47 1,07 0,98 2,10 
Vinst per aktie efter utspädning (kr) 0,56 0,47 1,07 0,98 2,10 
Genomsnittligt antal utestående aktier      
- före utspädning 240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 
- efter utspädning 240 131 415 240 246 603 240 143 804 240 286 077 240 198 134 
Periodens resultat hänförligt till       
Moderbolagets aktieägare 133 859 113 489 257 843 235 221  504 412 

 
RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH 
TOTALRESULTAT  

     

Periodens resultat 133 859 113 489 257 843 235 221 504 412 

Övrigt totalresultat 

Poster som kan komma att 
omklassificeras till årets resultat 

     

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utlandsverksamheter 

4 356 8 546 4 585 9 589 15 345 

Summa övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt 

4 356    8 546 4 585 9 589 15 345 

Summa totalresultat för perioden 
hänförligt till moderbolagets aktieägare 

138 215 122 035 262 428 244 810 519 757 
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Balansräkningar i sammandrag för koncernen  

TILLGÅNGAR     2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 
Immateriella tillgångar  285 144 217 985 253 495 
Materiella anläggningstillgångar  142 341 99 332 120 546 
Övriga långfristiga fordringar  9 673 18 833 9 567 
Summa anläggningstillgångar   437 158 336 150 383 608 

Kundfordringar  33 066 29 551 44 306 
Aktuella skattefordringar  - 3 028 1 748 
Övriga fordringar   75 477 74 003 89 379 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  210 694 159 390 213 247 
Medel hållna för licenstagares räkning  130 015 63 897 92 398 
Likvida medel  168 923 275 358 494 497 
Summa omsättningstillgångar  618 175 605 227 935 575 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 055 333 941 377 1 319 183 

(kSEK)     

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  

 

2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 
Aktiekapital   1 205 1 205 1 205 
Övrigt tillskjutet kapital  93 734 90 389 90 189 
Reserver  11 482 1 141 6 897 
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat  542 335 555 594 824 785 
Summa eget kapital  648 755 648 329 923 076 

Uppskjuten skatteskuld  14 455 11 894 14 269 
Summa långfristiga skulder  14 455 11 894 14 269 

     
Leverantörsskulder  32 701 33 677 99 700 
Aktuella skatteskulder  39 489 34 803 25 034 
Övriga skulder  209 529 127 714 164 947 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  110 404 84 960 92 157 
Summa kortfristiga skulder  392 123 281 154 381 838 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 055 333 941 377 1 319 183 
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Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen 

(kSEK) 
 Apr-jun 

2017 
Apr-jun 

2016 
Jan-jun 

2017 
Jan-jun 

2016 
Jan-dec 

2016 
Rörelseresultat  144 988 122 403 281 224 250 539 535 949 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:       

  Avskrivningar/nedskrivningar  39 594 33 883 76 552 67 531 138 894 
  Övrigt  44 -2 998 -254 -2 843  -4 155  
Erhållen ränta  11 - 11 1 30 
Betald ränta 
Betald skatt 

 -566       
-11 751 

-328            
-3 509 

-1 045     
-17 617  

-460       
-19 785 

-1 072       
-47 889 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 

 172 320 149 451 338 871 294 983 621 757 

Förändring av rörelsekapital   11 933 8 583 -2 341  -8 179 2 456 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  184 253 158 034 336 530 286 804 624 213 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -39 964 -40 733 -76 847 -75 799 -154 277 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -13 371 -23 629 -49 665 -34 937 -79 862 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -53 334 -64 362 -126 511 -110 736 -234 139 
       
Nyemission av aktier       
Erhållen premie avseende teckningsoptioner  3 545 9 533 3 545 9 533 9 528 
Återköp av teckningsoptioner      -306 
Utbetald överföring till aktieägare  -540 294 -320 174 -540 294 -320 174 -320 174 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -536 749 -310 641 -536 749 -310 641 -310 952 
       
Periodens kassaflöde  -405 830 -216 969 -326 730 -134 573 79 122 

Likvida medel vid periodens början  573 460 486 537 494 497 402 058 402 058 
Kursdifferens i likvida medel  1 293 5 790 1 156 7 873 13 317 
Likvida medel vid periodens slut  168 923 275 358 168 923 275 358 494 497 
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Förändringar i eget kapital i sammandrag för koncernen 

2016  
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  
eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2016-01-01 1 205 80 856 -8 448 640 548 714 161 
Erhållen premie för teckningsoptioner - 9 333 - - 9 333 
Överföring till aktieägare - - - -320 174 -320 174 
Totalresultat för perioden jan-dec - - 15 345 504 412 519 757 
Utgående eget kapital 2016-12-31 
 

1 205 90 189 6 897 824 785 923 076 

 

2017  
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  
eget 

kapital 
Ingående eget kapital 2017-01-01 1 205 90 189 6 897 824 785 923 076 
Totalresultat för perioden jan-mar - - 229 123 984 124 214 
Erhållen premie för teckningsoptioner - 3 545 - - - 
Överföring till aktieägare - - - -540 294 -540 294 
Totalresultat för perioden apr-jun - - 4 356 133 859 138 215 
Utgående eget kapital 2017-06-30 
 

1 205 93 734 11 482 542 335 648 755 

 

Det finns inget minoritetsintresse i koncernen. Allt eget kapital är således hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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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 
2017 

Apr-jun 
2016 

Jan-jun 
2017 

Jan-jun 
2016 

Jan-dec 
2016 

Finansiella mått enligt IFRS       
Rörelsens intäkter (kSEK)  406 634 352 068 804 509 697 418 1 455 101 
Resultat/aktie (SEK) före utspädning (2)  0,56 0,47 1,07 0,98 2,10 
Resultat/aktie (SEK) efter utspädning (2)  0,56 0,47 1,07 0,98 2,10 
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (2)  240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (2)  240 131 415 240 246 603 240 143 804 240 286 077 240 198 134 
Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning (2)  240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 240 130 860 
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning (2)  241 073 160 241 115 160 241 073 160 241 115 160 241 073 160 
 
Alternativa nyckeltal: 

 
     

Rörelsens intäkter (kEUR)  41 962 37 962 83 815 74 998 153 647 
Rörelsemarginal (procent)   35,7 34,8 35,0 35,9 36,8 
EBITDA-marginal (procent)   45,4 44,4 44,5 45,6 46,4 
Effektiv skattesats (procent)  9,0 8,1 8,4 8,0 7,5 
 
Räntabilitet på eget kapital, 12mån (procent)  

 
62,0 63,7 62,0 63,7 63,3 

Soliditet (procent)   61,5 68,9 61,5 68,9 70,0 
Kassalikviditet (procent)   157,6 215,3 157,6 215,3 245,0 
Räntebärande nettoskuld (kSEK) (1)  -168 923 -275 358 -168 923 -275 358 -494 497 
Nettoskuldsättningsgrad (gånger)   -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -0,5 
Eget kapital per aktie (SEK) före utspädning (2)  2,70 2,70 2,70 2,70 3,84 
Eget kapital per aktie (SEK) efter utspädning (2)  2,70 2,70 2,70 2,70 3,84 
 
Genomsnittligt antal anställda 

 
741 604 729 577 618 

Antal anställda vid periodens slut  744 621 744 621 680 
Antal sysselsatta vid periodens slut  963 862 963 862 892 
       
       

(1) Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa (likvida medel och inga räntebärande skulder). 
(2) Justerat för split 6:1 som skedde i maj 2016. 

 

 

  



 
DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2017   
SIDA 14 

 

 
 
 

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 för koncernen per kvartal 

 
Avstämningar mot IFRS 

 

(1) Negativt tal innebär att Bolaget har en nettokassa (likvida medel och inga räntebärande skulder). 
(2) Justerat för split 6:1 som skedde i maj 2016. 
(3) Exkluderar medel hållna för licenstagares räkning 

 2017 
Kv2 

2017 
Kv1 

2016 
Kv4 

2016 
Kv3 

2016 
Kv2 

2016 
Kv1 

2015 
Kv4 

2015 
Kv3 

2015 
Kv2 

Finansiella mått enligt IFRS:          
Rörelsens intäkter (MSEK) 406,6 397,9 400,3 357,4 352,1 345,4 323,1 279,8 271,2 
Likvida medel (MSEK) (3) 168,9 573,5 494,5 412,8 275,4 486,5 402,1 316,8 219,3 
Medel hållna för licenstagares räkning (MSEK) 130,0 86,0 92,4 102,9 63,9 2,0 24,6 74,5 32,9 
 
Alternativa nyckeltal: 

         

Rörelsens intäkter (MEUR) 42,0 41,9 41,1 37,5 38,0 37,0 34,7 29,7 29,2 
Rörelseresultat (MSEK)  145,0 136,2 156,0 129,4 122,4 128,1 121,8 105,3 92,7 
Rörelsemarginal (procent) 35,7 34,2 39,0 36,2 34,8 37,1 37,7 37,6 34,2 
EBITDA-marginal (procent)  45,4 43,5 48,1 45,9 44,4 46,8 48,8   50,1   46,7 
Tillväxt i SEK jmf med fg år (procent)  15,5 15,2 23,9 27,7 29,8 33,7 34,0 28,8 32,3 
Tillväxt i EUR jmf med fg år (procent)  10,5 13,0 18,5 26,6 30,2 34,5 33,0 25,8 28,2 
Tillväxt i SEK jmf med fg kvartal (procent)  2,2 -0,6 12,0 1,5 1,9 6,9 15,5 3,2 5,0 
Tillväxt i EUR jmf med fg kvartal (procent)  0,3 1,8 9,5 -1,1 2,5 6,8 17,0 1,7 5,9 
          
Soliditet (procent)  61,5 74,6 70,0 68,9 68,9 79,2 74,0 69,2 69,4 
Räntabilitet på eget kapital, rullande 12 mån (procent)  62,0 59,6 63,3 63,1 63,7 63,2 61,2 59,0 57,6 
Nettoskuldsättningsgrad (gånger)  -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4 
          
Aktiekurs vid periodens slut (2) 73,65 72,00 70,30 78,50 83,00 76,40 82,42 77,58 53,67 
Resultat per aktie (SEK) efter utspädning (2) 0,56 0,52 0,62 0,50 0,47 0,51 0,48 0,41 0,36 
Eget kapital per aktie (SEK) (2) 2,70 4,36 3,84 3,25 2,70 3,49 2,97 2,57 2,09 
Kassaflöde från löpande verksamheten/aktie (SEK) (2) 0,77 0,63 0,66 0,74 0,66 0,54 0,58 0,51 0,52 
Genomsnittligt antal anställda 741 717 674 641 604 551 516 496 481 

(MSEK) 2017 
Kv2 

2017 
Kv1 

2016 
Kv4 

2016 
Kv3 

2016 
Kv2 

2016 
Kv1 

2015 
Kv4 

2015 
Kv3 

2015 
Kv2 

EBITDA           
Periodens resultat  133,8 124,0 150,0 119,2 113,5 121,7 115,7 97,6 86,5 
Skatt på periodens resultat 13,2 10,4 10,2 10,4 10,0 10,6 7,3 8,1 6,7 
Finansnetto -2,1 1,9 -4,2 -0,2 -1,1 -4,2 -1,2 -0,4 -0,5 
Avskrivningar  39,6 37,0 36,6 34,7 33,9 33,6 36,0 34,8 33,9 
EBITDA 184,6 173,2 192,6 164,2 156,3 161,8 157,8 140,1 126,6 
          
Räntebärande nettoskuld          
Räntebärande avsättningar  - - - - - - - - - 
Räntebärande skulder - - - - - - - - - 
Likvida medel -168,9 -573,5 -494,5 -412,8 -275,4 -486,5 -402,1 -316,8 -219,3 
Räntebärande nettoskuld  (1) -168,9 -573,5 -494,5 -412,8 -275,4 -486,5 -402,1 -316,8 -219,3 
          
Kassalikviditet          
Summa omsättningstillgångar 618,2 984,5 935,6 776,3 605,2 756,9 679,2 607,9 443,9 
Summa kortfristiga skulder 392,1 342,1 381,8 339,5 281,2 208,7 239,2 262,8 208,8 
Kassalikviditet (procent) 157,6 287,8 245,0 228,6 215,3 362,8 284,1 231,3 212,9 
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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. Bolagets mål är att 
intäkterna ska växa fortare än marknaden.   
 
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. Bolagets mål är att intäkterna ska 
växa fortare än marknaden.  
 
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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Resultaträkning och rapport över totalresultat i sammandrag för moderbolaget  

RESULTATRÄKNING (kSEK) 
  

 
Apr-jun 

2017 
Apr-jun 

2016 
Jan-jun 

 2017 
Jan-jun 

2016 
Jan-dec 

2016 
Rörelsens intäkter   206 252 183 747 410 614 353 902 737 522 
Övriga externa kostnader   -81 904 -77 079  -164 593 -142 520 -299 541 
Personalkostnader   -104 808 -92 952 -207 191 -182 594 -365 037 
Avskrivningar   -7 028 -6 678 -13 744 -12 941 -26 430 
Rörelseresultat   12 512 7 038 25,086 15 847 46 514 

Finansiella poster   2 805 4 044 2 451 9 123 496 368 
Bokslutsdispositioner   - - - - 4 481 
Resultat före skatt   15 317 11 082 27 537 24 970 547 363 

Skatt på periodens resultat   -3 450 -2 636 -5 742 -5 668 -13 971 
Periodens resultat    11 867 8 446 21 795 19 302 533 392 
        
 
RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH  
TOTALRESULTAT 

       

Periodens resultat    11 867 8 446 21 795 19 302 533 392 
Övrigt totalresultat        
Summa övrigt totalresultat för perioden,         
netto efter skatt        
Summa totalresultat för perioden   11 867 8 446 21 795 19 302 533 392 
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Balansräkning i sammandrag för moderbolaget 

TILLGÅNGAR (kSEK) 
 

2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 
Immateriella anläggningstillgångar  5 108 7 790 5 791 
Materiella anläggningstillgångar  72 348 30 629 51 828 
Andelar i koncernföretag  4 611 2 308 4 611 
Summa anläggningstillgångar   82 067 40 727 62 230 

Kundfordringar  137 1 3 
Fordringar hos koncernföretag  117 266 101 104 388 228 
Aktuella skattefordringar  - 3 028 1 748 
Övriga fordringar   13 654 24 054 27 955 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  58 984 27 003 51 327 
Likvida medel  44 007 103 234 345 728 
Summa omsättningstillgångar  234 048 258 424 814 989 

SUMMA TILLGÅNGAR  316 115 299 151 877 219 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK) 
 

2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 
Aktiekapital   1 205 1 205 1 205 
Reservfond  38  38 38 
Överkursfond  58 844 55 500 55 299 
Balanserade vinstmedel  81 197 88 098 88 098 
Periodens resultat  21 795 19 302 533 392 
Summa eget kapital  163 079 164 143 678 032 

Obeskattade reserver  23 427 27 649 23 427 
     
Leverantörsskulder  29 271 28 638 86 976 
Skulder till koncernföretag  - 1 208 9 006 
Skatteskulder  64 - - 
Övriga skulder  7 476 6 238 6 598 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  92 798 71 275 73 180 
Summa kortfristiga skulder  129 609 107 359 175 760 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  316 115 299 151 877 219 
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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 licensavgift 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 
Nordamerika och därefter 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 snabb 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 
kraftull teknisk plattform. Spelen håller högsta kvalitet och ger spelaren en exceptionell upplevelse medan 
plattformen hanterar mer än två 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 övrigt. Fyra nya spel som lanserades under andra kvartalet är Hansel and Gretel, Copy 
Cats, Butterfly Staxx och Scruffy Duck. 
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