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Produkter och tjänster 
 
Net Gaming Europe AB (publ) erbjuder via dotterbolag casino och poker på 
nätet. Spelen erbjuds via de nischade sajterna CasinoLoco.com och 
PokerLoco.com. Vid utgången av 2015 uppgick befintlig spelardatabas till 975 
746 spelare. 
 
PokerLoco 
 
PokerLoco lanserades 2005 och har sedan dess befäst sin position som ett 
välkänt varumärke i Latinamerika. Tack vare ett långsiktigt arbete med 
sökmotoroptimering sedan lanseringen finns ett naturligt och stabilt inflöde av 
nya kunder till PokerLoco, främst från Argentina och Brasilien. PokerLoco 
opererar sedan 2014 på MPN, ett pokernätverk som drivs av Microgaming. 
Sedan lanseringen på MPN har PokerLoco kunnat uppvisa en stark tillväxt 
inom pokersegmentet och detta beror dels på en lyckad migrering till en 
egenutvecklad teknisk plattform 2014. Till den tekniska plattformen har nya 
betalningslösningar adderats, vilket är ett ständigt pågående arbete med att 
hitta nya, lokala betalningslösningar, för att kunna erbjuda fler spelare 
möjligheten att prova på PokerLocos produkter och tjänster. 
 

 
 
CasinoLoco 
 
CasinoLoco lanserades i januari 2013 och erbjuder idag över 500 spel från 
spelleverantörerna Ezugi, Net Entertainment, Play’n GO, Quickfire (utvecklat 
av Microgaming). Live Casino-spel erbjuds via Ezugi och Net Entertainment 
och jackpotspel kommer främst från Net Entertainment och Quickfire. De 
flesta av CasinoLocos spelare kommer från Skandinavien och Europa, men 
fler och fler spelare som registrerat sig via PokerLoco väljer att även prova på 
CasinoLocos spelutbud. 
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2015 i korthet 

• En person med administrativ roll har utfört bedrägliga handlingar 
avseende tidigare år. Reservationer gjordes i samband med 2014 års 
bokslut. 

• Tobias Fagerlund nyvaldes till styrelseledamot vid årsstämman i juni 
2015 då Ted Nelson avböjde omval. Omvaldes till styrelseledamöter 
gjorde Henrik Kvick, Stefan Mahlstein och Marcus Teilman. 

• CasinoLoco lanserade Live Casino med spel från spelleverantörerna 
Ezugi och Net Entertainment. 
 

 
VD har ordet 
 
2015 var vår tillväxt mycket stark och våra intäkter ökade med hela 190%, 
vilket är långt över snittet för marknaden. Vi har också fortsatt att investera i 
vår egenutvecklade teknikplattform, men även i marknadsföring, för vidare 
expansion och tillväxt. 
 
PokerLoco har fortsatt att öka kundintaget, mycket tack vare att fler 
lokalanpassade betalningsmetoder har adderats. CasinoLoco har stärkt sin 
produkt ytterligare med fler spel, särskilt i och med lanseringen av Live Casino 
som produkt från spelleverantörerna Ezugi och Net Entertainment. 
 
Inledningen av 2016 har utvecklats mycket positivt med fortsatt kraftig tillväxt. 
Jag ser med spänning fram emot det kommande året och känner att vi står 
väl rustade för fortsatt stark tillväxt och målet om att nå lönsamhet. Detta kan 
vi göra både organiskt, men även via förvärv. 2016 kan bli ett fantastiskt 
spännande år för Bolaget! 
 
 
Marcus Teilman 
Verkställande Direktör 
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Förvaltningsberättelse 
 
Väsentliga händelser under 2015 
 
Vid årsstämman i juni 2015 nyvaldes Tobias Fagerlund till styrelseledamot då 
Ted Nelson avböjde omval. Omvaldes till styrelseledamöter gjorde Henrik 
Kvick, Stefan Mahlstein och Marcus Teilman. 
 
CasinoLoco lanserade Live Casino med spel från spelleverantörerna Ezugi 
och Net Entertainment. Syftet med lanseringen av Live Casino är att bredda 
spelutbudet till befintlig kundbas, men även öka kundernas lojalitet gentemot 
vårt varumärke och även get ett konkurrenskraftigare erbjudande i 
nykundsanskaffningen. 
 
 
Framtidsutsikter 
 
Med vår egenutvecklade tekniska plattform vill vi fortsätta att addera smarta 
och värdeskapande funktioner, så att vi kan fokusera på fortsatt stark tillväxt. 
Vi kan göra det genom att bl.a. lansera fler varumärken, optimera nuvarande 
varumärken, men även växa via förvärv. Vi ser med spänning fram emot det 
kommande året! 
 
Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 9 juni 2016 bemyndigar styrelsen 
att, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under 
tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant 
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med 
villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall 
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 58 824 000. 
Syftet med bemyndigandet är att vid behov på ett tidseffektivt sätt stärka 
bolagets kassa och/eller möjliggöra förvärv med positiva kassaflöden där 
betalning sker kontant eller med egna aktier. 
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Aktieägare per 31/12-2015 
 
Totala antalet aktier i Bolaget uppgick per den 31/12 2015 till 57 525 000 st. 
Bolaget hade vid årets utgång inga utestående teckningsoptioner. 
 
Bolaget har ett aktieslag – A-aktier. Bolagets aktie är marknadsnoterad på 
Aktietorgets marknadsplats www.aktietorget.se. 
 
Namn      % av Bolaget  Antal aktier 
Henrik Kvick AB    81,79%      47 050 160 
Praetorium AB      2,80%        1 611 785 
Avanza Pension      0,88%           835 085 
UBS AG Clients Account     0,81%           467 724 
Tangeddon (Overseas) Ltd.    0,71%           405 999 
Nordnet Pensionsförsäkrings AB    0,69%           396 361 
Oasen Blommor Exotiska Växter    0,58%           332 911 
Robur Försäkring      0,31%           180 332 
Lilian Nöjd       0,31%           180 000 
NQI Netfonds ASA      0,21%           123 140 
 
Totalt antal aktier i bolaget: 57 525 000. 
 
Förslag till disposition av moderbolagets resultat 
Resultatdisposition i moderbolaget 
Belopp i kronor 
 
Balanserat resultat   -3 731 668 
Årets resultat    -1 018 826 
     -4 750 494 
 
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, -4 750 494 kronor, balanseras i ny 
räkning. 
 
Flerårsöversikt 
 
Nedan visas utvecklingen under koncernens fyra senaste verksamhetsår. 
 
Belopp i TKr 

  
omräknat omräknat 

  
2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning 10 480 3 611 3 038 15 195 
Rörelseresultat -4 844 -12 593 -8 078 -4 693 
Årets resultat -5 031 -12 663 -8 003 -4 909 
Resultat per aktie -0,09 -0,22 -0,14 -0,24 
Genomsnittligt antal aktier 57 525 000 57 525 000 57 525 000 20 054 637 
Balansomslutning 9 373 13 729 13 084 21 157 
Soliditet 

 
-10% 32% 91% 94% 

Eget kapital per aktie -0,02 0,08 0,21 0,34 
Börskurs per aktie vid årets utgång 12,10 0,50 0,19 0,31 
!
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Koncernens rapport över totalresultatet

Belopp i tkr Not 2015 2014

Nettoomsättning 4 10 480 3 611
Summa intäkter 10 480 3 611

Driftskostnader i spelverksamheten -3 922 -1 806
Bruttoresultat 6 558 1 805

Aktiverat arbete för egen räkning 5 533 638
Marknadsföringskostnader -6 247 -1 789
Övriga externa kostnader 6,7 -2 620 -2 773
Personalkostnader 8 -2 358 -2 487
Avskrivningar 9 -630 -1 812
Övriga rörelseintäkter – –
Övriga rörelsekostnader 10 -80 -6 175
Rörelseresultat 1,2,3 -4 844 -12 593

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 12 1 9
Finansiella kostnader 13 -188 -79
Resultat från finansiella poster -187 -70

Resultat före skatt -5 031 -12 663

Skatt 14 – –
Årets resultat -5 031 -12 663

Resultat per aktie (kronor) -0,09 -0,22

Övrigt totalresultat,
intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital
 Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -382 243
Övrigt totalresultat för året -382 243

Summa totalresultat för perioden -5 413 -12 420

Totalresultat per aktie (kronor) -0,09 -0,22
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 15 27 9
Immateriella anläggningstillgångar 16 5 687 6 112
Summa anläggningstillgångar 5 714 6 121

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 180 231
Fordringar på moderbolag 24 - 5 000
Övriga fordringar 863 972
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 163 407
Likvida medel 20 2 453 998
Summa omsättningstillgångar 3 659 7 608

SUMMA TILLGÅNGAR 9 373 13 729
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 21 14 957 14 957
Övrigt tillskjutet kapital 28 559 28 559
Reserver -1 921 -1 539
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat -42 547 -37 516
Summa eget kapital -952 4 461

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 732 1 090
Skulder till moderbolag 24 2 235 2 072
Skatteskulder – –
Övriga skulder 5 901 5 074
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 457 1 032

10 325 9 268

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 373 13 729

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncern
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter 23 Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
Övrigt Balanserat

Aktie- tillskjutet resultat Summa
kapital kapital Reserver inkl årets eget kapital

Ingående eget kapital 2014-01-01 14 957 23 559 -1 782 -24 853 11 881
Erhållet aktieägartillskott* 5 000 5 000
Årets totalresultat – – 243 -12 663 -12 420
Utgående eget kapital 2014-12-31 14 957 28 559 -1 539 -37 516 4 461

Ingående eget kapital 2015-01-01 14 957 28 559 -1 539 -37 516 4 461
Erhållet aktieägartillskott – – – – –
Årets totalresultat – – -382 -5 031 -5 413
Utgående eget kapital 2015-12-31 14 957 28 559 -1 921 -42 547 -952

* Villkorade aktieägartillskott från huvudägareen Henrik Kvick AB uppgår till 5 000 tkr ( 5 000 tkr). Huvudägaren äger
rätt att i framtiden erhålla återbetalning av detta villkorade aktieägartillskott under vissa förutsättningar.

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i tkr 2015 2014

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -5 631 -12 663
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;
 - Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 630 1 812
 - Nedskrivning av övriga fordringar – 2 275
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -5 001 -8 576

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 5 541 -5 250
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 057 6 065
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 597 -7 761

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -33 -2
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -521 -1 002
Kassaflöde från investeringsverksamheten -554 -1 004

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott – 5 000
Upptagna lån – 2 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 7 000

Årets kassaflöde 1 043 -1 765
Likvida medel vid årets början 998 2 921
Omräkningsdifferens vid konsolidering av dotterbolag 412 -158
Likvida medel vid årets slut 2 453 998

Erhållna räntor 1 9
Betalda räntor -188 -79
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Resultaträkning - moderföretaget

Belopp i tkr Not 2015 2014

Nettoomsättning 4 1 210 1 089
Övriga intäkter – –
Summa intäkter 1 210 1 089

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader 6,7 -1 081 -874
Personalkostnader 8 -943 -1 077
Övriga rörelsekostnader -5 –
Rörelseresultat 1,2,3 -819 -862

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 11 -419 -4 815
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 408 201
Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -188 -79
Resultat efter finansiella poster -1 018 -5 555

Skatt på årets resultat 14 - -
Årets resultat -1 018 -5 555
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17 11 11
Långfristiga fordringar hos koncernföretag 18 12 574 4 737
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 585 4 748

Summa anläggningstillgångar 12 585 4 748

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på moderbolag 24 - 5 000
Fordringar på koncernföretag 18 650 4 172
Övriga fordringar 49 24
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 75 40
Summa kortfristiga fordringar 774 9 236

Likvida medel 20 106 311

Summa omsättningstillgångar 880 9 547

SUMMA TILLGÅNGAR 13 465 14 295
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21

Bundet eget kapital
Aktiekapital 14 957 14 957

14 957 14 957
Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde - 2 441
Erhållet aktieägartillskott - 5 000
Balanserad vinst -3 732 -5 617
Årets resultat -1 018 -5 555

-4 751 -3 732
Summa eget kapital 10 206 11 225

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 261 371
Skulder till moderbolag 24 2 235 2 072
Övriga skulder 31 34
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 732 593

3 259 3 070

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 465 14 295

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter 23 Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget
Erhållet Fri fond för Balanserat

Aktie- aktieägar- verkligt resultat Summa
kapital tillskott värde inkl årets eget kapital

Moderföretaget

Ingående eget kapital 2014-01-01 14 957 – 2 441 -5 618 11 780
Erhållet aktieägartillskott* – 5 000 – – 5 000

Årets resultat – – – -5 555 -5 555
Utgående eget kapital 2014-12-31 14 957 5 000 2 441 -11 173 11 225

Ingående eget kapital 2015-01-01 14 957 5 000 2 441 -11 173 11 225
Resultatdisposition på årsstämma – -5 000 -2 441 7 441 –
Årets resultat – – – -1 018 -1 018
Utgående eget kapital 2015-12-31 14 957 – – -4 751 10 206

* Villkorade aktieägartillskott från huvudägareen Henrik Kvick AB uppgår till 5 000 tkr ( 5 000 tkr). Huvudägaren äger
rätt att i framtiden erhålla återbetalning av detta villkorade aktieägartillskott under vissa förutsättningar.

Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr 2015 2014

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 018 -5 555
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
 - valutakursvinster - -22
 - efterskänkt fordran till koncernföretag 419 4 831
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -599 -746

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 3 010 -6 257
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 189 499
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 600 -6 504

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringssverksamheten – –

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån - 2 000
Erhållna aktieägartillskott - 5 000
Lån till dotterbolag -4 800 -3 064
Återbetalning lån från dotterbolag 1 995 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 805 3 936

Årets kassaflöde -205 -2 568
Likvida medel vid årets början 311 2 879
Likvida medel vid årets slut 106 311

Erhållna räntor 408 195
Betalda räntor -188 -79
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i TSEK om inget annat anges

NOT 1 Allmän information

Net Gaming Europe AB, 556693-7255, bedriver konsultverksamhet inom IT, marknadsföring och management samt  
investerings- och förvaltningsverksamhet.
Dotterföretag till Net Gaming Europe AB (sammantaget Koncernen) bedriver spelverksamhet över internet. 
Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på Malta och Curacao.

Moderbolaget är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. 
Bolagets aktier är upptagna till handel på Aktietorget. 

Denna koncernredovisning har den 26 maj 2016 godkänts av styrelsen för offentliggörande. 
Alla belopp i notupplysningarna är i Tkr där inte annat anges.
Ägaruppgifter i Net Gaming Europé AB framgår av förvaltningsberättelsen. 

NOT 2 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad efter antagandet om fortlevnad.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-
tolkningar, så som dessa antagits av EU. 

Koncernredovisningen består av moderbolaget, PokerLoco Malta Limited och Valdemo Trading Limited,
Cypern samt PokerLoco Maltas dotterbolag Loco Online Entertainment N.V, Curacao och 
Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica samt Valdemo Tradings dotterbolag 
Eurobet Operation Limited, Malta.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för
juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska
tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Den skillnad som föreligger för moderbolagsredovisningen jämfört med koncernredovisningen är i 
huvudsak uppställningsformerna för resultat- och balansräkningar som följer den uppställningsform som
Årsredovisningslagen anger.

Nya standarder, ändringar och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas

IFRS 9 "Finansiella instrument" hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar
och skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS 39 som
hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats
men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas  3 värderingskategorier för finansiella
tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över
resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets
karaktäristiska. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen
med det finns även en möjlighet att vid första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde
över totalresultatet. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då att ske vid avyttring av instrumentet.
IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster.
För finansiell skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas
till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet.
Värdeförändringar hänförliga till förändringar i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt totalresultat. IFRS 9
minskar kraven för tillämpning av säkringsredovisning genom att 80-125-kriteriet ersätts med krav på
ekonomisk relation mellan säkringsinstrument och säkrat föremål och att säkringskvoten ska vara samma 
som används i riskhanteringen. Även säkringsdokumentationen ändras lite jämfört med den som tas fram
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under IAS 39. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning
är tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.

IFRS 15 "Revenue from contracts with customers" reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. 
De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information om
företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för
reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt
ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan
eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter
IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den
1 januari 2017. Förtida tillämpning är tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av
standarden.

IFRS 16 "Leases" publicerades av IASB i januari 2016.
Standarden reglerar redovisning av leasing och kommer att ersätta IAS 17 "Leasingavtal" samt tillhörande
tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, 
med några undantag, redovias i balansräkningen. Denna redovisning bygger på synsättet att leasetagaren har 
en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna
rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad, Standarden är tillämplig för
räkenskapsår som påbörjas efter den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten.
EU har ännu inte antagit standarden. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av IFRS 16.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig
inverkan på koncernen.
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Tillämpade värderingsgrunder och klassificering
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor vilket även utgör rapporteringsvaluta för
moderbolaget och för koncernen. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.

Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli sålda under, eller är avsedda för 
försäljning eller förbrukning under, företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för
handelsändamål, om de förväntas bli realiserade inom tolv månader från balansdagen eller om de
utgörs av likvida medel. Alla andra tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar.

Skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade under företagets normala 
verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli reglerade inom 
tolv månader från balansdagen eller om företaget inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens
reglering i minst tolv månader efter balansdagen. Alla andra skulder klassificeras som långfristiga
skulder.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar
och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från
dessa uppskattningar och bedömningar.

Styrelsens uppfattning är att de bedömningar och uppskattningar som gjorts vid upprättandet av denna 
finansiella rapport inte är så svåra, subjektiva och komplexa att de kan beskrivas som kritiska i enlighet 
med kraven i IAS 1.

Det område som innefattar en hög grad av bedömningar, som är komplexa eller sådana områden där
antagande och uppskattningar är av väsentlig betydelse, är främst antaganden och uppskattningar för
prövning av nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar med obegränsad ekonomisk livslängd.

Koncernredovisning 

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar
mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande över.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att moderföretaget
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för
aktierna och det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten på förvärvade nettotillgångar utgör anskaffningsvärdet 
för goodwill, som redovisas som tillgång i balansräkningen. Är skillnaden negativ redovisas skillnadsbeloppet 
som intäkt i resultaträkningen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett 
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet
att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. I normalfallet innebär det att Net Gaming Europe 
har mer än 50 procent av rösterna.

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör. Dotterföretagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder ingår i
koncernredovisningen från den dag det bestämmande inflytandet uppkommer och till den dag det upphör.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster
som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid
upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster är också eliminerade, om inte den uppkomna
förlusten, helt eller delvis, inryms i värdet av tidigare nedskrivningar på den överlåtna tillgången. 

Redovisningsprinciper i dotterföretag har ändrats i de fall där det har varit nödvändigt för att säkerställa
konsistens med koncernens redovisningsprinciper.
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Rapportering per segment
Rörelsesegmenten rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som
lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat.
I koncernen har denna funktion identifierats som moderbolagets styrelse, vilken fattar strategiska beslut.

Utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som
uppstår vid omräkningen redovisas över resultaträkningen.

Omräkning av utländska verksamheter
Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kronor omräknas till svenska kronor enligt
dagskursmetoden, innebärande att tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens
kurs och resultaträkningens poster omräknas till genomsnittskurs. Valutakursdifferenser som uppkommer
vid omräkningen klassificeras som eget kapital och överförs till koncernens omräkningsreserv.

Redovisning av intäkter

Intäkt redovisas när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att erhållas efter vissa specifika kriterier har uppfyllts. I de fall intäkten
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt men transaktionen ännu ej har avslutats på balansdagen kommer
intäkten att redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt. Det är dock endast i yttersta undantagsfall
som de upplupna spelintäkterna inte är definitiva.

Spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus, jackpot contributions och
lojalitetspoäng. 

Intäkter från sålda tjänster redovisas exklusive moms och rabatter samt efter eliminering av koncern-
intern försäljning. Sålda tjänster innefattar konsultintäkter från IT, marknadsföring och management.

Driftskostnader i spelverksamhet
Driftskostnader i spelverksamheten avser kostnader för betalningstjänster för insättningar av spelinsatser 
och utbetalning av vinster, licensavgifter till spelleverantörer, spelskatter samt kostnader för bedrägerier, 
s.k fraud och chargebacks. 

Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverat arbete för egen räkning avser periodens direkta utgifter för löner, andra personalrelaterade kostnader
och köpta tjänster vilka hänförts till utvecklingsprojekt som upptagits som tillgång i balansräkningen.

Övriga rörelsekostnader
Kostnader för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet avseende rörelsefordringar och
rörelseskulder redovisas som övriga rörelsekostnader.  

Övriga rörelseintäkter
Intäkter för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet redovisas som övriga rörelseintäkter.

Marknadsföringskostnader
I posten marknadsföringskostnader ingår externa kostnader för produktion och distribution av marknadsföring
av koncernens spelverksamhet i olika medier och kostnader förknippade med samarbetspartners och affiliates. 
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Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing i koncernredovisningen. Leasing av
anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt står för samma risker och förmåner som vid direkt ägande
klassificeras som finansiell leasing. Den leasade tillgången redovisas som anläggningstillgång och motsvarande
hyresskuld hänförs till räntebärande skulder. Leasing av tillgångar där uthyraren i allt väsentligt kvarstår som
ägare till tillgången klassificeras som operationell leasing och leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden. Samtliga koncernens innevarande leasingkontrakt har klassificerats som operationella.
Omfattningen av betalda leasingavgifter framgår av not 6.

Skatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatteskuld och uppskjuten skattekostnad.

Aktuell skatteskuld baseras på det skattepliktiga resultatet för året. Det skattepliktiga resultatet skiljer 
sig från det nettoresultat som redovisas i resultaträkningen, då det inte omfattar intäkts- och
kostnadsposter som ej är skattepliktiga eller avdragsgilla eller som är skattepliktiga eller avdragsgilla 
andra år än det aktuella räkenskapsåret.

Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna på balansdagen
eller tidigare har aviserats.

Uppskjuten skatt är den skatt som bolaget förväntar sig betala eller erhålla på grund av skillnader
mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värde
som används i beräkningen av det skattepliktiga resultatet.

Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas och medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.
Företagsledningen har bedömt att det inte sannolikt kommer att finnas några framtida skattepliktiga
överskott att kvitta befintliga skattemässiga underskottsavdrag mot.

Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt 
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet  med 
anskaffningen.
Avskrivningar redovisas över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod

Immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod är förvärvet av PokerLoco, där det 
klassificerats som att hela värdet avsåg varumärket PokerLoco. För denna typ av tillgång sker årlig 
nedskrivningsprövning genom att återvinningsvärdet beräknas utifrån dess nyttjandevärde.

Vid nedskrivningsprövning av varumärken har styrelsen i huvudsak bedömt följande viktiga faktorer för
verksamheten: inflödet av nya kunder per månad, konvertering av nya kunder till betalande kunder, konvertering 
till olika produkter, livslängd samt marginal per aktiv kund. Externa faktorer för olika lokala marknader samt
även globala faktorer för olika leverantörer eller produkter har också vägts in vid bedömningstillfället.

Årets nedskrivningsprövning av varumärket PokerLoco har inte medfört någon nedskrivning då styrelsen
har bedömt att nyttjandevärdet inte understiger bokfört värde.

Immateriella anläggningstillgångar med bestämbar nyttjandeperiod

Koncernens immateriella anläggningstillgångar består delvis av förvärvade kunddatabaser härrörande från
förvärven av Frontbet, Stingbet, FishNChips, Slitzpoker, U2 Poker och PSI Poker.
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Företagsledningens bedömning är att en bestämbar nyttjandeperiod om fem år avspeglar koncernens 
förbrukning av framtida ekonomiska fördelar från de ovannämnda kunddatabaserna. De är därmed 
föremål för årliga avskrivningar baserade på en nyttjandeperiod om fem år. 

Utöver förvärvade kunddatabaser enligt ovan består koncernens immateriella anläggningstillgångar med
bestämbar nyttjandeperiod av balanserade utvecklingskostnader för den av dotterbolaget PokerLoco
Malta utvecklade spelsajten Casinoloco.com som lanserades under föregående räkenskapsår.

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och med beaktande
av gjorda nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande nyttjandeperioder används:
Balanserade utvecklingskostnader 4 år
Förvärvade kunddatabaser 5 år
Kontorsinventarier och installationer 4-10 år

Bedömningen av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.
Finns det indikation på att materiella eller immateriella anläggningstillgångar i koncernen har ett för högt  
bokfört värde görs en analys där enskilda eller naturligt sammanhängande typer av tillgångars återvinnings-
värde fastställs som det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet mäts som
förväntat framtida diskonterat kassaflöde. 
Immateriella tillgångar som ännu inte är klara och som bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod, är inte
föremål för avskrivning och testas årligen för nedskrivning, oavsett om indikation föreligger.

En nedskrivning utgörs av skillnaden mellan bokfört värde och återvinningsvärde. En nedskrivning återförs 
när den inte längre är motiverad. En återföring görs som mest upp till ett värde som inte överstiger det bok- 
förda värdet som skulle ha redovisats med avdrag för avskrivningar, om ingen nedskrivning skulle ha gjorts.

Finansiella tillgångar
Koncernen redovisar en finansiell tillgång i rapporten över finansiell ställning endast när den blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: till verkligt värde via 
resultaträkningen samt lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen beror på det ändamål för 
vilket de finansiella tillgångarna förvärvades. De finansiella tillgångarna redovisas initialt efter
företagsledningens beslut om klassificering.

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte utgör derivat med fasta betalningar 
eller med betalningar som går att fastställa och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
De uppkommer när koncernen tillhandahåller likvida medel eller utför tjänster åt motpart utan någon
intention att överlåta tillgången. Lånefordringar och kundfordringar klassificeras som omsättningstillgångar 
om de förfaller inom ett år eller tidigare. Annars klassificeras de som anläggningstillgångar.

Lånefordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde inklusive transaktionskostnader. Det upplupna
anskaffningsvärdet bestäms utifrån den effektivränta som beräknas vid anskaffningstidpunkten.
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts
utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.

Koncernen gör vid varje rapportperiods slut en bedömning om det finns objektiva omständigheter som tyder
på att en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar behöver skrivas ned. 
En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om
det finns objektiva omständigheter för en nedskrivning till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att 
tillgången redovisats första gången, (en "förlusthändelse") och att denna händelse (eller händelser) har en
inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella
tillgångar som kan ha uppskattats på ett tillförlitligt sätt. Koncernen bedömer först om det finns objektiva 
omständigheter som tyder på att en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar behöver skrivas ned. 
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Kriterier som koncernen använder för att bestämma om det finns objektiva omständigheter som tyder på ett 
nedskrivningsbehov är:
 - betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenären
 - ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp
 - det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion

För finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, beräknas nedskrivningar som skillnaden
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida
kreditförluster som inte har inträffat) diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta.
Om den finansiella tillgångens redovisade värde överstiger det beräknade nuvärdet ska det redovisade
värdet skrivas ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i resultatet.

Företagsledningen har bedömt att värdet på fordringarna är fullt återvinningsbara. 

Om, under en efterföljande period, beloppet avseende nedskrivningen minskar och minskningen objektivt 
kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen redovisats (såsom en förbättring av
låntagarens kreditbetyg) ska den tidigare redovisade nedskrivningen återföras. Återföringsbeloppet ska
redovisas i resultatet.

Finansiella skulder
Koncernen redovisar en finansiell skuld i rapporten över finansiell ställning endast när den blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella skulder klassificeras som finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen eller
som finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.
De finansiella skulderna klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller 
tidigare. Annars klassificeras de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden.

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder kvittas mot varandra och redovisas med ett nettobelopp i rapporten 
över finansiell ställning endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och där
finns en avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och
reglera skulden.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och
motsvarande institut samt kortfristiga placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten under-
stigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen och på det vägda 
genomsnittliga antalet aktier utestående under året.

Redovisningsprinciper för moderbolaget
Moderföretaget tillämpar samma principer som koncernen, förutom att moderföretagtes redovisning 
är upprättad i enlighet med RFR 2. Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Rådet för
finansiell rapportering.

Avvikelser mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper motiveras av de begränsningar
årsredovisningslagen medför i tillämpningen av IFRS i moderbolaget samt de beskattningsregler som
möjliggör en annan redovisning för juridisk person än för koncernen.
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Koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde reducerat med eventuella
nedskrivningar.

Uppdelning av bundet och fritt kapital
I moderbolagets balansräkning delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital i enlighet med
årsredovisningslagen.

Not 3 Rapportering per segment

Ledningen har fastställt rörelsesegmenten med utgångspunkt från de rapporter som granskats av
moderbolagets verkställande direktör och överlämnats till styrelsen. Dessa används för
att fatta strategiska beslut.

Den främsta måttstocken för moderbolagets verkställande direktör och styrelse vid utvärdering av
rörelsesegmentens verksamhet är bruttoresultatet, vilket definieras som nettot av erhållna
spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter, kostnader för 
betalningstjänster för insättningar av spelinsatser och utbetalningar av vinster, kostnader för bonus
till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och affiliates. 

Spelverksamheten består av PokerLoco Malta Limited med dess dotterbolag Loco Online
Entertainment N.V, Curacao och Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica.
Moderbolaget Net Gaming Europe erhåller sina intäkter från konsulttjänster inom IT, marknadsföring
och management. I segmentet övrigt enligt nedan ingår de vilande dotterbolagen Valdemo Trading 
Limited, Cypern och Eurobet Operation Limited, Malta samt elimineringar av koncerninterna 
transaktioner.

Net Gaming Spel-
2015 Europé verksamhet Övrigt Summa

Intäkter 1 210 10 480 -1 210 10 480
Driftskostnader spelverksamhet – -3 922 – -3 922
Bruttoresultat 1 210 6 558 -1 210 6 558
Rörelseresultat -819 -3 853 -172 -4 844
Resultat före skatt -1 018 -4 261 248 -5 031
Resultat efter skatt -1 018 -4 261 248 -5 031

Tillgångar 13 465 9 169 2 22 636
varav koncerninterna tillgångar -13 235 -30 - -13 265
Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar 230 9 139 2 9 371
Skulder 3 259 20 280 2 203 25 742
varav koncerninterna skulder – -13 224 -2 193 -15 417
Skulder exkl koncerninterna skulder 3 259 7 056 10 10 325

Net Gaming Spel-
2014 Europé verksamhet Övrigt Summa

Intäkter 1 089 3 611 -1 089 3 611
Driftskostnader spelverksamhet – -1 806 – -1 806
Bruttoresultat 1 089 1 805 -1 089 1 805
Rörelseresultat -862 -6 979 -4 752 -12 593
Resultat före skatt -5 555 -7 175 67 -12 663
Resultat efter skatt -5 555 -7 175 67 -12 663

Tillgångar 14 295 8 420 2 22 717
varav koncerninterna tillgångar -8 920 -68 - -8 988
Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar 5 375 8 352 2 13 729
Skulder 3 070 15 591 2 420 21 081
varav koncerninterna skulder – -9 516 -2 297 -11 813
Skulder exkl koncerninterna skulder 3 070 6 075 123 9 268
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Not 4 Intäkter
Koncern Moderföretag

2015 2014 2015 2014

Intäkter från spelverksamheten 10 480 3 611 – –
Konsultintäkter, management – – 1 210 1 089

10 480 3 611 1 210 1 089

Not 5 Aktiverat arbete för egen räkning
Koncern Moderföretag

2015 2014 2015 2014

Aktiverat arbete för egen räkning 533 638 – –

Avser utvecklingsarbete med spelplattformar

Not 6 Leasing

Koncernen innehar endast operationella leasingavtal.
Leasingavgifterna kostnadsföres löpande.

Framtida minimileaseavgifter beräknas utfalla enligt följande: Koncern Moderföretag
2015 2014 2015 2014

Inom ett år 168 181 20 27
Inom två till fem år 153 – – –
Senare än fem år – – – –

Koncern Moderföretag
2015 2014 2015 2014

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 267 330 115 193

Företagets leasingavtal avser hyreskontrakt för lokaler.

Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Till revisorer och revisionsföretag har följande ersättningar utgått för revision och annan granskning
enligt lagstiftning samt för rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen
(Revisionsuppdrag). Ersättning har även utgått för övrig fristående rådgivning, (Övriga uppdrag)

Koncern Moderföretag
2015 2014 2015 2014

Revisionsuppdrag, Nexia 284 199 262 143
Övriga uppdrag, Nexia – – – –
Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag 125 139 – –

409 338 262 143

Not 8 Anställda, löner, ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda varav varav
2015 kvinnor 2014 kvinnor

Moderföretaget
Sverige 2 0 2 0
Dotterföretag
Malta 4 1 4 0

Koncernen totalt 6 1 6 0
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Företagsledning varav varav
Antal personer i ledande ställning 2015 kvinnor 2014 kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen och Verkställande direktör 4 0 4 0

Koncernen totalt
Styrelsen och Verkställande direktör 11 4 13 4
Övriga ledande befattningshavare 0 0 0 0

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2015 2014

Löner och Sociala Löner och Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 832 250 969 266
(varav pensionskostnad) (–) (–) (–) (–)

Dotterföretag 1 289 81 1 241 78
(varav pensionskostnad) (–) (–) (–) (–)

Koncernen totalt 2 121 331 2 210 344
(varav pensionskostnad) (–) (–) (–) (–)

Löner och ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter, Verkställande direktör och övriga anställda.

2015 2014

Styrelse VD Övriga Styrelse VD Övriga
anställda anställda

Moderföretaget 160 550 122 160 568 240

Dotterföretag 609 (–) 680 351 (–) 890

Koncernen totalt 769 550 802 511 568 1 130

Ersättning till styrelsen

Enligt bolagsstämman 2015 skall arvode till styrelsen utgå med 120 000 kronor fördelat på 40 000 kronor per 
ledamot förutom den verkställande direktören, som även ingår i styrelsen men ej erhåller styrelsearvode.

Arvodet utbetalas i efterskott efter att årsstämma har hållits men kostnadsföres löpande under räkenskapsåret 
från årsstämma till årsstämma.

Årsarvode för period: 2015 2014 2013
Utbetalt år: 2016 2015 2014
Belopp i tkr
Henrik Kvick - ordförande 40 80 80
Ted Nelson - 40 40
Stefan Mahlstein 40 40 40
Tobias Fagerlund 40 - -

Uppsägningstid och avgångsvederlag

För verkställande direktör finns avtal beträffande uppsägningstid från bolagets sida, som maximalt kan uppgå till
6 månader med ersättning och arbetsplikt. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstid förekommer ej.
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Koncern Moderföretag
Not 9 Avskrivningar 2015 2014 2015 2014

Avskrivningar fördelas på respektive anläggningstillgång
enligt nedan

Kunddatabaser 100 1 375 – –
Balanserade utvecklingskostnader 515 428 – –
Inventarier 15 9 – –
Summa 630 1 812 – –

Not 10 Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader avser under räkenskapsåret 2015 valutakursförluster om 80 tkr.
Föregånde räkenskapsår omfattade övriga rörelsekostnader  två poster av engångskaraktär, dels nedskrivningar av 
osäkra fordringar i koncernen om 2 275 tkr, dels en reservering om 3 900 tkr till följd av att en person med en
administrativ roll hade utfört bedrägliga handlingar. 

Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag
2015 2014

Moderbolaget
Resultat vid avyttring av dotterbolag - 16
Efterskänkta fordringar till koncernföretag -419 -4 831

-419 -4 831

Not 12 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncern Moderföretag
2015 2014 2015 2014

Ränteintäkter 1 3 – 3
Ränteintäkter , koncernföretag – – 408 192
Valutakursvinster – 6 – 6

1 9 408 201

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncern Moderföretag
2015 2014 2015 2014

Räntekostnader 188 79 188 79
188 79 188 79

Not 14 Skatt Koncern Moderföretag
2015 2014 2015 2014

Redovisad skatt i resultaträkningen
Aktuell skatt – – – –

Resultat före skatt -5 031 -12 663 -1 018 -5 555
Skatt enligt gällande skattesats 22% -1 107 -2 786 -224 -1 222

Skatteeffekt av:
Skillnad i skattesats i utländsk verksamhet -182 953 – –
Ej skattepliktiga intäkter -10 -1 018 – -4
Ej avdragsgilla kostnader 92 1 080 92 1 063

Underskott som ökar ackumulerade underskottsavdrag
men ej redovisats som tillgång 1 207 1 771 132 163

Summa aktuell skatt – – – –
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Not 15 Materiella anläggningstillgångar
2015 2014

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 39 35
Investering 33 2
Valutakursförändringar -1 2
Utgående balans 71 39

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans -30 -19
Årets avskrivning -15 -9
Valutakursförändringar 1 -2
Utgående balans -44 -30

Redovisat värde vid periodens slut 27 9

Not 16 Andra immateriella tillgångar
2015 2014

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 23 691 21 260
Investering 521 1 002
Försäljning och utrangeringar -137 –
Valutakursförändringar -947 1 429
Utgående balans 23 128 23 691

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans -17 579 -14 748
Årets avskrivning -615 -1 804
Återförda avskrivningar utrangerade immaterialla tillgångar 36 –
Valutakursförändringar 717 -1 027
Utgående balans -17 441 -17 579

Redovisat värde vid periodens slut 5 687 6 112

Specifikation av immateriella anläggningstillgångar Balanserade Aktiverade

Kunddatabaser Varumärken utvecklingskost Programvaror Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden 16 448 4 595 2 043 42 23 128

Ackumulerade avskrivningar -16 448 - -951 -42 -17 441

Redovisat värde vid periodens slut 0 4 595 1 092 0 5 687

Koncernens immateriella anläggningstillgångar består delvis av förvärvade kunddatabaser härrörande från
förvärven av Frontbet, Stingbet, FishNChips, Slitzpoker, U2 Poker och PSI Poker. Dessa kunddatabaser har
tidigare bedömts ha en obestämbar nyttjandeperiod och varit föremål för årliga nedskrivningsprövningar.
Totala nedskrivningar har för räkenskapsåren 2010 och 2011 uppgått till 12,6 Mkr. Företagsledningen 
bedömde föregående år att  att en bestämbar nyttjandeperiod om fem år bättre avspeglade koncernens 
förbrukning av framtida ekonomiska fördelar från kunddatabaserna och medför en mer tillförlitlig och relevant 
information. Koncernen ändrade därför föregående år  med retroaktiv tillämpning redovisningsprincip och 
omklassificerade dessa immaterialla anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod till immateriella
anläggningstillgångar med bestämbar nyttjandeperiod och föremål för årliga avskrivningar baserade på en 
nyttjandeperiod om fem år.

Utöver förvärvade kunddatabaser enligt ovan består koncernens immateriella anläggningstillgångar med
bestämbar nyttjandeperiod av balanserade utvecklingskostnader för den av dotterbolaget PokerLoco
Malta utvecklade spelsajten Casinoloco.com som lanserades under föregående räkenskapsår.
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Förvärvet av PokerLoco har helt klassificerats som varumärke då den övervägande delen av förvärvet avsåg det 
det starka varumärket PokerLoco. För denna typ av tillgång sker årlig nedskrivningsprövning genom att återvinnings-
värdet beräknas utifrån dess nyttjandevärde. Vid nedskrivningsprövning har styrelsen i huvudsak bedömt följande 
viktiga faktorer för verksamheten: inflödet av nya kunder per månad, konvertering av nya kunder till betalande kunder,
konvertering till olika produkter, livslängd samt marginal per aktiv kund. Externa faktorer för olika lokala marknader 
samt även globala faktorer för olika leverantörer eller produkter har också vägts in vid bedömningstillfället.

Årets nedskrivningsprövning av varumärket PokerLoco har inte medförd någon nedskrivning då
styrelsen har bedömt att nyttjandevärdet inte understiger bokfört värde.

Not 17 Andelar i koncernföretag
2015 2014

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 29 099 29 099
Avyttringar -11 -11
Utgående anskaffningsvärde 29 088 29 088

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -29 077 -29 077
Årets nedskrivningar - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -29 077 -29 077

Redovisat värde vid periodens slut 11 11

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2015 2015 2015
Andel Årets Eget Redovisat

Dotterbolag/Säte Org.nr i % resultat kapital värde

PokerLoco Malta Limited, Malta C 51645 100% -4 861 -11 676 11
Valdemo Trading Limited, Cyprus HE 153132 100% 124 -2 201 –

-4 737 -13 877 11
Dotterbolag till PokerLoco Malta Limited

Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica 100%
Loco Online Entertainment N.V, Curacao 100%

Dotterbolag till Valdemo Trading Limited

Eurobet Operations Limited, Malta 100%

Årets resultat och eget kapital enligt ovan för PokerLoco och Valdemo Trading är hämtat från respektive bolags koncernredovisningar. 

Verkligt värde på andelar i koncernföretag bedöms överensstämma med upplupet anskaffningsvärde.
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Not 18 Fordringar hos koncernföretag
2015 2014

Fordringar med förfall 5 år och längre
Loco Online Entertainment N.V 4 737 4 737

4 737 4 737

Fordringar med förfall 2-5 år
PokerLoco Malta Limited 7 837 -

7 837 –

Fordringar med förfall inom ett år
PokerLoco Malta Limited 585 3 302
Loco Online Entertainment N.V 65 763
Valdemo Trading Limited - 107

650 4 172

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncern Moderföretag

2015 2014 2015 2014

Förutbetalade hyres- och leasingkostnader 30 13 30 1
Övriga förutbetalade kostnader 133 394 45 39

163 407 75 40

Koncern Moderföretag
Not 20 Likvida medel 2015 2014 2015 2014

Kassa och bank 1 001 493 106 311
Bankkonton hos betalningsleverantörer 1 452 505 – –

2 453 998 106 311

Not 21 Eget Kapital
2015 2014

Moderbolaget

Antal registrerade aktier per balansdagen 57 525 000 57 525 000

Aktiekapital (kronor) per balansdagen 14 956 500 14 956 500

För specifikation av förändringar Eget Kapital moderbolaget se sidan 9.



29 (33)

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern Moderföretag

2015 2014 2015 2014

Upplupna kostnader spelverksamheten 688 373 – –
Revisionsarvoden 125 149 90 90
Bokslutskostnader 40 40 44 40
Upplupna lönekostnader och ersättningar 596 463 595 463
Övriga upplupna kostnader 8 7 3 –

1 457 1 032 732 593

Not 23 Ställda säkerheter
Koncern Moderföretag

2015 2014 2015 2014

Koncernen har inga  externt ställda säkerheter avseende egna skulder och inga väsentliga ansvars- och 
eventualförpliktelser.

Not 24 Närståendetransaktioner

Löner och ersättningar till styrelseledamöter och verkställande direktör framgår av not 8 ovan.
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag och dess dotterbolag, se not 17 och 18.

Sålda tjänster mellan moderbolag och dotterbolag avser främst IT-, marknadsförings- och
managementtjänster. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.
Vederlagsfria tjänster har inte levererats.

Moderbolagets fordringar på koncernföretagen PokerLoco Malta Ltd och Loco Online Entertainment N.V. löper 
med en marknadsmässig ränta.

Moderbolaget har under föregående räkenskapsår upptagit en lån om 2 000 tkr från dess huvudägare, 
Henrik Kvick AB, i vilket bolagets styrelseordförande Henrik Kvick är ägare och styrelseledamot. 
Lånet löper med en marknadsmässig ränta. 

Transaktioner med närstående

Moderbolaget 2015 2014

Försäljning av tjänster till koncernföretag 1 210 1 089
Ränteintäkter från koncernföretag 408 192
Räntekostnader till övriga närstående -162 -72

Fordringar från koncernföretag 15 689 11 782
Ack nedskrivningar fordringar från koncernföretag -2 465 -2 873
Bokfört värde fordringar från koncernföretag 13 224 8 909

Fordringar från övriga närstående - 5 000
Skulder till övriga närstående -2 235 -2 072
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Not 25 Finansiella instrument

Koncernen 2015-12-31

Finansiella 
tillgångar 

värsderade till 
upplupet 

anskaffningsvär
de

Icke finansiella 
tillgångar

Finansiella skulder 
värsderade till 

upplupet 
anskaffningsvärde

Summa redovisat 
värde

Materiella anläggningstillgångar 27 27
Immateriella anläggningstillgångar 5 687 5 687
Kundfordringar 180 180
Övriga kortfristiga fordringar 863 863
Förutbetalda kostnader 163 163
Likvida medel 2 453 2 453
Summa 3 496 5 877 0 9 373

Leverantörsskulder 732 732
Skulder till moderbolag 2 235 2 235
Övriga skulder 5 901 5 901
Upplupna kostnader 1 457 1 457
Summa 0 0 10 325 10 325

Koncernen 2014-12-31

Finansiella 
tillgångar 

värsderade till 
upplupet 

anskaffningsvär
de

Icke finansiella 
tillgångar

Finansiella skulder 
värsderade till 

upplupet 
anskaffningsvärde

Summa redovisat 
värde

Materiella anläggningstillgångar 9 9
Immateriella anläggningstillgångar 6 112 6 112
Kundfordringar 231 231
Fordringar på moderbolag 5 000 5 000
Övriga kortfristiga fordringar 972 972
Förutbetalda kostnader 407 407
Likvida medel 998 998
Summa 7 201 6 528 0 13 729

Leverantörsskulder 1 090 1 090
Skulder till moderbolag 2 072 2 072
Övriga skulder 7 146 7 146
Upplupna kostnader 1 032 1 032
Summa 0 0 11 340 11 340

Moderbolaget 2015-12-31

Finansiella 
tillgångar 

värsderade till 
upplupet 

anskaffningsvär
de

Icke finansiella 
tillgångar

Finansiella skulder 
värsderade till 

upplupet 
anskaffningsvärde

Summa redovisat 
värde

Andelar i koncernföretag 11 11
Långfristiga fordringar hos koncernftg 12 574 12 574
Övr kortfristiga fordringar koncernftg 650 650
Övriga fordringar 49 49
Förutbetalda kostnader 75 75
Likvida medel 106 106
Summa 13 379 86 0 13 465

Leverantörsskulder 261 261
Skulder till moderbolag 2 235 2 235
Övriga kortfristiga skulder 31 31
Upplupna kostnader 732 732
Summa 0 0 3 259 3 259
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Moderbolaget 2014-12-31

Finansiella 
tillgångar 

värsderade till 
upplupet 

anskaffningsvär
de

Icke finansiella 
tillgångar

Finansiella skulder 
värsderade till 

upplupet 
anskaffningsvärde

Summa redovisat 
värde

Andelar i koncernföretag 11 11
Långfristiga fordringar hos koncernftg 4 737 4 737
Övr kortfristiga fordringar koncernftg 4 172 4 172
Fordringar på moderbolag 5 000 5 000
Övriga fordringar 24 24
Förutbetalda kostnader 40 40
Likvida medel 311 311
Summa 14 244 51 0 14 295

Leverantörsskulder 371 371
Skulder till moderbolag 2 072 2 072
Övriga kortfristiga skulder 34 34
Upplupna kostnader 593 593
Summa 0 0 3 070 3 070
Not 26 Finansiella risker

Koncernens finansverksamhet bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy, vilken strävar till
att minimera koncernens risknivå.
Finansieringen av dotterbolag sker i huvudsak via moderbolaget.  

Valutarisk

Koncernens resultat påverkas av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens
resultat räknas om till svenska kronor. Koncernens egna kapital påverkas även av valutakurs-
förändringar när tillgångar och skulder i utländska dotterbolag räknas om till svenska kronor. 
Nedan visas väsentliga balansposter i dotterbolagen per balansdagen i ursprunglig valuta.

Belopp i Bokfört
TEuro Tkr värde i Tkr

Immateriella tillgångar 623 5 687 5 687
Kundfordringar 20 180 180
Övriga fordringar 89 814 814
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 88 88
Kassa och Bank 257 2 345 2 345

Leverantörsskulder 51 469 469
Övriga kortfristiga skulder 643 5 870 5 870
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 83 755 755
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Likviditetsrisk 

Koncernens verksamhet  är främst finansierad via egna medel. De utländska bolagen finansieras
genom koncerninterna lån hos moderbolaget.

Koncernens icke-finansiella anläggningstillgångar består främst av förvärvade kunddatabaser. 
Framtida investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar bedöms främst kunna 
finansieras med internt genererade medel eller hyreslösningar. Behov av extern finansiering bedöms 
kunna uppstå i samband med expansion av koncernens verksamhet eller vid eventuella kommande 
förvärv av företag eller kunddatabaser.

Målsättningen är att främst förvärva genom kontant betalning och eller genom emission av egna aktier.

Samtliga finansiella skulder förfaller till betalning strax efter bokslutsdagen. Inga säkerheter har
ställts för dessa skulder.

Kapitalriskhantering

Koncernens mål med kapitalhantering är att säkerställa koncernens möjligheter till fortsatt verksamhet med 
syfte att ge avkastning till aktieägarna och förmåner till övriga intressenter och att bibehålla en optimal
kapitalstruktur för att reducera kapitalkostnader.  För att bibehålla eller justera kapitalstrukturen har 
koncernens aktieägare möjlighet att besluta på bolagsstämma om utdelning till aktieägare eller överföring 
till aktieägare genom inlösen eller att emittera nya aktier. Koncernen kan även sälja tillgångar för att 
reducera koncernens skulder.

Ränterisk

Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknads-
mässiga räntenivåer eftersom de finansiella tillgångarna och skulderna normalt löper utan ränta om de 
regleras i tid. Ändringar i det generella ränteläget bedöms inte få någon väsentlig effekt på moderbolagets
eller koncernens finansiella resultat och ställning.

Motpartsrisker och kreditrisker

Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finansiella motparter.
Av nedanstående uppställning framgår kreditrisker i likvida medel och övriga fordringar

2015 2014
Likvida medel 2 451 998
Kundfordringar 180 231
Övriga fordringar 863 972
Summa 3 494 2 201

Den maximla exponeringen för kreditrisker per balansdagen för de finansiella tillgångarna enligt ovan 
uppgår till dess bokförda värde. Koncernen har inte mottagit några säkerheter från gäldenärerna. 
Koncernen arbetar endast med finansiella institutioner med hög standard och kreditvärdighet.
Kreditvärdigheten hos betalningsleverantörerna har bedömts genom marknadskunskap och tidigare
erfarenheter och samarbeten.

Samtliga finansiella tillgångar utgör exponeringar mot kreditrisk och har bedömts vara fullt återvinningsbara
utifrån motpartens finansiella ställning. 
Styrelsen anser inte att det förelåg någon kreditrisk av materiellt värde per balansdagen.
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Stockholm den 26 maj 2016

Henrik Kvick Tobias Fagerlund
Ordförande

Stefan Mahlstein Marcus Teilman
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 maj 2016. Den avviker från standardutformning.

Per-Åke Bois
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