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Produkter och tjänster 
 
Net Gaming Europe AB (publ) erbjuder via dotterbolag casino och poker samt 
andra spelformer som skraplotter. Spelen erbjuds via de nischade sajterna 
CasinoLoco.com och PokerLoco.com. Vid utgången av 2013 uppgick befintlig 
spelardatabas till 963 124 spelare. 
 

 
 
PokerLoco 
 
PokerLoco grundades 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 har 
2014 bytt pokernätverk till MPN, som drivs av Microgaming. I samband med 
bytet flyttades även kunderna till vår nya och egenutvecklade plattform, där 
möjligheterna att göra lokalanpassningar är väsentligt större. Nya 
betalningsmetoder som nu kopplats på kommer att vara en viktig 
framgångsfaktor inför framtiden, då de nya registrerade kunderna skall 
konverteras till betalande kunder. 
 
 

 
 
CasinoLoco 
 
CasinoLoco lanserades i januari 2013 och erbjuder över 200 spel från 
spelleverantörerna Net Entertainment och PlaynGo. Majoriteten av spelarna 
kommer från Skandinavien och norra Europa. CasinoLoco kan spelas via 
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datorn, men också via mobilen eller surfplattan. CasinoLoco fungerar som en 
viktig korsförsäljningskanal till PokerLocos upparbetade databas. 
 
 
2013 i korthet 

• Nyemissionen på 9 971 tkr slutfördes. 
• PokerLoco Malta Ltd. lanserade en ny renodlad casinosajt: 

CasinoLoco.com. 
• Tre stora jackpotspel integrerade: Arabian Nights, Hall of Gods och 

Mega Fortune. 
• Ny mobilsajt lanserad på CasinoLoco.com 
• Moderbolaget har efterskänkt en koncernintern fordran på 

dotterbolaget PokerLoco Malta Ltd. om 5 000 tkr. Detta har inte gett 
någon resultat- eller likviditetspåverkan för koncernresultatet. 

 
 
Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 

• Byte av pokernätverk till MPN 
• Avtal tecknat med Microgaming om integration av nya casinospel 
• Ny egenutvecklad plattform lanserad 

 
VD har ordet 
 
Under 2013 har PokerLoco Malta Ltd. utvecklat och lanserat 
CasinoLoco.com, en renodlad casinosajt för att tydligare nå ett visst 
kundsegment som vi tror starkt på. Ständiga förbättringar i produkten 
CasinoLoco.com lanserades under året, såsom de tre stora jackpotspelen 
Arabian Night, Hall of Gods och Mega Fortune, men inte minst så lanserades 
även CasinoLoco för mobil och surfplattor. Arbetet med CasinoLoco har varit 
en viktig byggsten inför framtiden, då vi ser goda möjligheter till stark tillväxt 
inom detta segment. 
 
Årets utveckling av spelintäkterna från pokerprodukten har haft en kraftig 
negativ utveckling. Åtgärder har vidtagits efter årets utgång för att förbättra 
situationen och PokerLoco har bytt pokernätverk till MPN, som drivs av 
Microgaming. 
 
Vi har under året genomfört mindre riktade marknadsföringsinsatser med 
varierat utfall. En del mindre bra och andra bättre. Vi tar med oss dessa 
värdefulla lärdomar till 2014 för att få bättre effekt på kundanskaffningen av 
nya betalande spelare.  
 
Efter lång tid av strukturarbete ligger fokus nu på stark tillväxt. 
 
Marcus Teilman 
Verkställande Direktör 
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Förvaltningsberättelse 
 
Väsentliga händelser under 2013 
 
Nyemissionen på 9 971 tkr slutfördes och Henrik Kvick AB ökade därmed sitt 
innehav till ca 82% av Bolagets numera 57 525 000 aktier. 
 
PokerLoco Malta Ltd. lanserade CasinoLoco.com, en ny och renodlad 
casinosajt med huvudsyfte att attrahera en ny typ av spelare samt även ges 
större möjligheter att korsförsälja mellan de bägge varumärkena mot befintlig 
kunddatabas. 
 
Vid den ordinarie årsstämman den 16 maj omvaldes Henrik Kvick, Stefan 
Mahlstein och Ted Nelson till styrelseledamöter och Marcus Teilman nyvaldes 
till styrelseledamot. Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Henrik Kvick 
till ny styrelseordförande. 
 
CasinoLoco lanserade de tre stora jackpotspelen från Net Entertainment: 
Arabian Nights, Hall of Gods och Mega Fortune. I samband med det 
lanserade även CasinoLoco en ny mobilsajt. 
 
Moderbolaget har efterskänkt en koncernintern fordran på dotterbolaget 
PokerLoco Malta Ltd. om 5 000 tkr. Detta har inte gett någon resultat- eller 
likviditetspåverkan för koncernresultatet. 
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
PokerLoco har bytt pokernätverk till MPN, som drivs av Microgaming. Utöver 
det har avtal med Microgaming tecknats om integration av över 400 nya 
casinospel till både PokerLoco och CasinoLoco. 
 
PokerLoco Malta Ltd. har utvecklat en ny egen plattform. Detta var ett viktigt 
beslut och var en förutsättning för att byta pokernätverk. Till den nya 
plattformen kommer ett antal nya betalningsmetoder för att ha möjlighet att 
göra lokalanpassningar på viktiga marknader. 
 
 
Framtidsutsikter 
 
Med vår nya egenutvecklade plattform ser vi goda möjligheter att 
kostnadseffektivisera, detta eftersom vi nu har möjlighet att skriva bättre 
villkor med spelleverantörer i och med att vi inte längre driver verksamheten 
som White Label-partner. 
 
Med nya produktförbättringar står vi väl rustade inför 2014, så att fokus kan 
ligga på stark tillväxt. 
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Aktieägare per 31/12-2013 
 
Totala antalet aktier i Bolaget uppgick per den 31/12 2013 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      3,26%        1 877 220 
Erlinghundra AB      1,05%           601 164 
Gustaf Hagman      0,92%           527 287 
UBS AG Clients Account     0,81%           467 724 
Tangeddon (Overseas) Ltd.    0,71%           405 999 
Avanza Pension      0,70%           403 290 
Mattias Mattsson      0,61%           349 098 
Fyra Linjer Teknik AB     0,34%           195 495 
Stefan Bodin       0,32%           182 338 
 
Totalt antal aktier i bolaget: 57 525 000. 
 
 
 
 
Förslag till disposition av moderbolagets resultat 
Resultatdisposition i moderbolaget 
Belopp i kronor 
 
Balanserad vinst         115 484 
Fond för verkligt värde     2 441 519 
Årets resultat      -5 733 325 
       -3 176 322 
 
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust om 3 176 322 kronor balanseras i ny 
räkning. 
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Flerårsöversikt 
 
Nedan visas utvecklingen under koncernens tre senaste verksamhetsår. 
 
Belopp i TKr 

   
 

2013 2012 2011 

    Nettoomsättning 4 276 15 195 24 311 
Rörelseresultat -4 963 -1 558 -7 311 
Årets resultat -4 888 -1 774 -7 361 
Resultat per aktie -0,08 -0,09 -0,44 
Genomsnittligt antal aktier 57 525 000 20 054 637 16 612 114 
Balansomslutning 12 843 17 822 8 535 
Soliditet 91% 92% 76% 
Eget kapital per aktie 0,20 0,29 0,52 
Börskurs per aktie vid årets utgång 0,19 0,31 0,30 
!
!
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Koncernens rapport över totalresultatet

Belopp i tkr Not 2013 2012

Nettoomsättning 4 171 15 158
Övriga rörelseintäkter 105 37
Summa intäkter 4 276 15 195

Driftskostnader i spelverksamheten -3 475 -11 614
Bruttoresultat 801 3 581

Övriga externa kostnader 5 -3 694 -3 447
Personalkostnader 6 -1 991 -1 665
Avskrivningar 10,11 -79 -27
Rörelseresultat 1,2,3 -4 963 -1 558

Finansnetto

Finansiella intäkter 8 81 –
Finansiella kostnader -6 -216
Summa finansnetto 75 -216

Resultat före skatt -4 888 -1 774

Skatt 9 – –
Årets resultat -4 888 -1 774

Resultat per aktie ( kronor) -0,08 -0,09

Övrigt totalresultat,
intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital
 Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 65 -389
Övrigt totalresultat för året 65 -389

Summa totalresultat för perioden -4 823 -2 163

Totalresultat per aktie ( kronor) -0,08 -0,11
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Koncernens rapport över finansiell ställning
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital - 9 971

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 10 16 22
Immateriella anläggningstillgångar 11 6 271 5 749
Summa anläggningstillgångar 6 287 5 771

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 3 303 1 333
Övriga fordringar 231 317
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 101 118
Kassa och bank 17 2 921 312
Summa omsättningstillgångar 6 556 2 080

SUMMA TILLGÅNGAR 12 843 17 822
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Koncernens rapport över finansiell ställning
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 15 14 957 14 957
Övrigt tillskjutet kapital 23 559 23 559
Reserver -2 113 -2 178
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat -24 763 -19 875
Summa eget kapital 11 640 16 463

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 579 544
Skatteskulder - 8
Övriga skulder 65 337
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 559 470

1 203 1 359

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 843 17 822

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncern
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

Ställda säkerheter 17 109 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 2012-01-01 5 229 21 118 -1 789 -18 101 6 457
Nedsättning av aktiekapital -2 441 2 441 – – –
Nyemission 2 198 – – – 2 198
Pågående nyemission 9 971 – – – 9 971
Årets totalresultat – – -389 -1 774 -2 163
Utgående eget kapital 2012-12-31 14 957 23 559 -2 178 -19 875 16 463

Ingående eget kapital 2013-01-01 14 957 23 559 -2 178 -19 875 16 463
Årets totalresultat – – 65 -4 888 -4 823
Utgående eget kapital 2013-12-31 14 957 23 559 -2 113 -24 763 11 640

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i tkr 2013 2012

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -4 888 -1 774
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;
 - Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 79 27
 - Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar - -
 - Aktiverat arbete för egen räkning -71
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -4 880 -1 747

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -1 867 553
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -156 -719
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 903 -1 912

Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i dotterbolag – –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar – -16
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -508 -140
Kassaflöde från investeringsverksamheten -508 -156

Finansieringsverksamheten
Nyemission 9 971 2 198
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 971 2 198

Årets kassaflöde 2 560 130
Likvida medel vid årets början 312 267
Omräkningsdifferens vid konsolidering av dotterbolag 48 -85
Likvida medel vid årets slut 2 920 312

Erhållna räntor 72 –
Betalda räntor – -23
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Resultaträkning - moderföretaget

Belopp i tkr Not 2013 2012

Nettoomsättning 1 201 1 127
Övriga intäkter 26 –
Summa intäkter 1 227 1 127

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader 5 -1 025 -1 021
Personalkostnader 6 -1 199 -1 033
Rörelseresultat 1,2,3 -997 -927

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 7 -5 000 -408
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 264 538
Räntekostnader och liknande resultatposter – -16
Resultat efter finansiella poster -5 733 -813

Skatt på årets resultat 9 - -
Årets resultat -5 733 -813
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital – 9 971

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 12 22 22
Långfristiga fordringar hos koncernföretag 13 4 737 4 737
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 759 4 759

Summa anläggningstillgångar 4 759 4 759

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar på koncernföretag 13 4 594 3 189
Övriga fordringar 35 83
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 84 88
Summa kortfristiga fordringar 4 713 3 360

Kassa och bank 17 2 879 153

Summa omsättningstillgångar 7 592 3 513

SUMMA TILLGÅNGAR 12 351 18 243
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 15

Bundet eget kapital

Aktiekapital 14 957 4 986
Pågående nyemission – 9 971

14 957 14 957
Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde 2 441 2 441
Balanserad vinst 116 929
Årets resultat -5 733 -813

-3 177 2 556
Summa eget kapital 11 780 17 513

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 99 328
Övriga skulder 39 62
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 433 340

571 730

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 351 18 243

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

Ställda säkerheter 17 109 Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga



15 (32)
Net Gaming Europe AB (publ)

Org. Nr 556693-7255

Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget
Över- Fri fond för Balanserat

Aktie- Pågående kurs- verkligt resultat Summa
kapital nyemission fond värde inkl årets eget kapital

Moderföretaget

Ingående eget kapital 2012-01-01 5 229 – 2 079 – -1 150 6 158
Omföring överkusfond – – -2 079 – 2 079 –
Nedsättning av aktiekapital -2 441 – – 2 441 – –
Nyemission 2 198 – – – – 2 198
Pågående nyemission – 9 971 – – – 9 971

Årets resultat – – – – -814 -814
Utgående eget kapital 2012-12-31 4 986 9 971 – 2 441 115 17 513

Ingående eget kapital 2013-01-01 4 986 9 971 – 2 441 115 17 513
Nyemission registrerad 9 971 -9 971 – – – –
Årets resultat – – – – -5 733 -5 733
Utgående eget kapital 2013-12-31 14 957 – – 2 441 -5 618 11 780

Kassaflödesanalys - moderföretaget

Belopp i tkr 2013 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -5 733 -813
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
 - efterskänkt fordran till koncernföretag 5 000 408
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -733 -405

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -1 342 -1 860
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -159 195
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 234 -2 070

Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i dotterbolag – –
Kassaflöde från investeringssverksamheten – –

Finansieringsverksamheten
Nyemission 9 971 2 198
Lån till dotterbolag -5 011 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 960 2 198

Årets kassaflöde 2 726 128
Likvida medel vid årets början 153 –
Likvida medel vid årets slut 2 879 153

Erhållna räntor 264 538
Betalda räntor – -16
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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  
genom dotterbolag spelverksamhet över internet. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på Malta och Costa Rica.

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

NOT 2 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad efter antagandet om fortlevnad.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)
så som dessa antagits av EU, IFRIC-tolkningar samt Maltese Companies Act 1995, som gäller för de 
bolag som rapporterar enligt IFRS, så som dessa antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR1 kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Koncernredovisningen består av moderbolaget och dess dotterbolag Stingbet Malta Limited, PokerLoco 
Malta Limited och Valdemo Trading Limited, Cypern samt PokerLoco Maltas dotterbolag Loco Marketing 
Parters Sociedad Anonima, Costa Rica och Valdemo Tradings dotterbolag Eurobet Operation Limited, Malta.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.

Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3, det vill säga samma 
redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet "Moderbolagets
redovisningsprinciper". De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer
föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen
(ÅRL) samt i vissa fall av skatteskäl.

Ändringar i redovisningsprinciper

Inga ändringar av redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret.

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas

Inga av de IFRS- eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för de räkenskapsår som
börjar löpa 1 januari 2014 bedöms få någon väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning. 
Införandet av dessa standarder kommer medföra att en del upplysningskrav utökas något.

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
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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.

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 
Dotterbolag
Dotterbolag är bolag som står under ett bestämmande inflytande från Net Gaming Europe AB. Bestämmande
inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier
i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. I normalfallet innebär det att Net Gaming Europe har mer än 50 procent
av rösterna. Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden.  Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av
verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning och uppkomna eller övertagna skulder per
överlåtelsedagen. 

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.

Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till
det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

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 verkamheter
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.
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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.

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.

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

Driftskostnader i spelverksamhet
Driftskostnader i spelverksamheten avser kostnader för betalningstjänster för insättningar av spelinsatser 
och utbetalning av vinster, licensavgifter till spelleverantörer, kostnader för bonus till spelarna och ersättningar 
till samarbetspartners och affiliates. Ersättningen till samarbetspartners och affiliates är volymrelaterad och 
kopplad till den förmedlade slutkundens spel inom koncernens spelverksamheter.

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

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.
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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

Se Not 11 för mer information.

Finansiella tillgångar
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.

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. 
Lånefordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket 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.
Företagsledningen har bedömt att värdet på fordringarna är fullt återvinningsbara. 

Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras som finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen eller
som finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de
förfaller inom ett år eller tidigare. Annars klassificeras de som långfristiga skulder.

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 
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antalet aktier utestående under året inkluderande tecknade ej registrerade aktier per balansdagen.

Redovisningsprinciper för moderbolaget
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.

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.
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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 dotterbolagen Stingbet Malta Limited och PokerLoco Malta Limited med
dess dotterbolag 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-
2013 Europé verksamhet Övrigt Summa

Intäkter 1 227 4 242 -1 201 4 268
Driftskostnader spelverksamhet – -3 475 – -3 475
Bruttoresultat 1 127 775 -1 201 701
Rörelseresultat -997 982 -4 948 -4 963
Resultat före skatt -5 733 803 42 -4 888
Resultat efter skatt -5 733 803 42 -4 888

Tillgångar 12 351 11 493 2 23 846
varav koncerninterna tillgångar -9 353 -1 650 - -11 003
Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar 2 998 9 843 2 12 843
Skulder 571 11 849 2 273 14 693
varav koncerninterna skulder – -11 224 -2 266 -13 490
Skulder exkl koncerninterna skulder 571 625 7 1 203

Net Gaming Spel-
2012 Europé verksamhet Övrigt Summa

Intäkter 1 127 15 158 -1 090 15 195
Driftskostnader spelverksamhet – -11 614 – -11 614
Bruttoresultat 1 127 3 544 -1 090 3 581
Rörelseresultat -927 -653 22 -1 558
Resultat före skatt -813 -1 372 411 -1 774
Resultat efter skatt -813 -1 372 411 -1 774

Tillgångar 18 243 9 062 8 27 313
varav koncerninterna tillgångar -7 948 -1 543 - -9 491
Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar 10 295 7 519 8 17 822
Skulder 730 10 245 2 273 13 248
varav koncerninterna skulder – -9 623 -2 266 -11 889
Skulder exkl koncerninterna skulder 730 622 7 1 359
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Not 4 Övriga rörelseintäkter

2013 2012
Koncernen

Aktiverat arbete för egen räkning 71 –
Hyresintäkter – 37
Övriga intäkter 34 –

105 37

Not 5 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)

2013 Koncern Moderföretag

Revisionsuppdrag, Nexia 113 90
Övriga uppdrag, Nexia – –
Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag 5 –

118 90

2012 Koncern Moderföretag

Revisionsuppdrag, Nexia 145 125
Övriga uppdrag, Nexia 22 22
Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag 44 -

211 147

Not 6 Anställda, löner, ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda varav varav
2013 kvinnor 2012 kvinnor

Moderföretaget
Sverige 2,5 0 2 0

Dotterföretag
Malta 3 0,0 3 0,0

Koncernen totalt 5,5 0,0 5 0,0

Företagsledning varav varav
Antal personer i ledande ställning 2013 kvinnor 2012 kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen och Verkställande direktör 4 0 4 0

Koncernen totalt
Styrelsen och Verkställande direktör 13 4 13 4
Övriga ledande befattningshavare 0 0 0 0
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2013 2012

Löner och Sociala Löner och Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 1 053 295 851 252
(varav pensionskostnad) (–) (–) (15) (4)

Dotterföretag 731 48 499 40
(varav pensionskostnad) (–) (–) (–) (–)

Koncernen totalt 1 784 343 1 350 292
(varav pensionskostnad) (–) (–) (15) (–)

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

2013 2012

Styrelse VD Övriga Styrelse VD Övriga
anställda anställda

Moderföretaget 160 560 333 149 568 134

Dotterföretag 319 (–) 412 155 (–) 344

Koncernen totalt 479 560 745 304 568 478

Ersättning till styrelsen

Enligt bolagsstämman 2013 skall arvode till styrelsen utgå med 160 000 kronor fördelat på 80 000 kronor till 
styrelseordförande och 40 000 kronor till övriga ledamöter.

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

Årsarvode för period: 2013 2012 2011
Utbetalt år: 2014 2013 2012
Belopp i tkr
Henrik Kvick - ordförande 80 80 –
Ted Nelson 40 40 35
Stefan Mahlstein 40 40 –

Uppsägningstid och avgångsvederlag

För verkställande direktör finns avtal beträffande uppsägningstid från bolagets sida, som maximalt kan uppgå till
3 månader med ersättning och arbetsplikt. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstid förekommer ej.

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag
2013 2012

Moderbolaget
Nedskrivning av fordringar från koncernföretag – -408
Efterskänkta fordringar från koncernföretag -5 000 –

-5 000 -408
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Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2013 2012
Koncernen
Ränteintäkter 72 –
Valutakursvinster 9

81 –

Moderbolaget
Ränteintäkter , koncernföretag 192 538
Ränteintäkter, övriga 72 –

264 538

Not 9 Skatt
2013 2012

Koncern
Aktuell skatt
Periodens skattekostnad – –

Uppskjuten skatt
Återföring av uppskjuten skattefordran - -
Skatteintäkt uppskjuten skattefordran - -

Total redovisad skattekostnad i Koncern – –

Moderföretaget
Aktuell skatt - -

Uppskjuten skatt - -

Total redovisad skattekostnad i moderföretaget – –

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
2013 2012

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 33 17
Investering 1 16
Valutakursförändringar 1 –
Utgående balans 35 33

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans -11 -4
Årets avskrivning -8 -7
Valutakursförändringar - -
Utgående balans -19 -11

Redovisat värde vid periodens slut 16 22
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Not 11 Andra immateriella tillgångar
2013 2012

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 5 769 5 934
Investering 578 140
Nedskrivningar – –
Valutakursförändringar 18 -305
Utgående balans 6 365 5 769

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans -20 –
Årets avskrivning -71 -20
Valutakursförändringar -3 –
Utgående balans -94 -20

Redovisat värde vid periodens slut 6 271 5 749

Specifikation av immateriella anläggningstillgångar

Kunddatabaser & Balanserade Aktiverade

Varumärken utvecklingskost Programvaror Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden 5 934 100 40 6 074

Årets investering - 578 0 578

Ackumulerade avskrivningar - -52 -40 -92

Ackumulerade valutakursförändringar -293 4 - -289

Redovisat värde vid periodens slut 5 641 630 0 6 271

Koncernens immateriella anläggningstillgångar består dels av förvärvade kunddatabaser härrörande från
förvärven av PokerLoco, Frontbet, Stingbet, FishNChips, Slitzpoker, U2 Poker och PSI poker, dels av
balanserade utvecklingskostnader för den av dotterbolaget PokerLoco Malta utvecklade spelsajten 
Casinoloco.com som lanserades under räkenskapsåret samt av aktiverade programvarukostnader.

Tidigare har kunddatabaserna bedömts ha en obestämbar nyttjandeperiod och istället vara föremål för årliga
nedskrivningsprövningar. Totala nedskrivningar 2010 och 2011 uppgår till 12.6 mkr. Från 2014 kommer en
planenlig avskrivningstakt på fem år nyttjas för dessa kunddatabaser. Detta kommer att leda till planenliga
avskrivningar på ca 1,1 mkr under 2014 och ca 0,1 mkr under 2015 på det återstående restvärdet av databaserna.

Förvärvet av PokerLoco har helt klassificerats som varumärke då den övervägande delen av förvärvet avsåg det 
starka varumärket PokerLoco. För denna typ av tillgång sker årlig nedskrivningsprövning genom att återvinningsvärdet
beräknas utifrån dess nyttjandevärde.

De aktiverade programvarorna bedöms ha en nyttjandeperiod om två år.

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.
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Not 12 Andelar i koncernföretag
2013 2012

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 29 099 29 099
Investering – –
Utgående anskaffningsvärde 29 099 29 099

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

Redovisat värde vid periodens slut 22 22

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2013 2013-12-31 2013
Andel Årets Eget Redovisat

Dotterbolag/Säte Org.nr i % resultat kapital värde

Stingbet Malta Limited, Malta C 45319 100% -21 -437 12
PokerLoco Malta Limited, Malta C 51645 100% 824* 80 10
Valdemo Trading Limited, Cyprus HE 153132 100% 77 -2 271 –

56 -2 628 22
Dotterbolag till PokerLoco Malta Limited

Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica 3-101-451766 100%

Dotterbolag till Valdemo Trading Limited

Eurobet Operations Limited, Malta C 35413 100%

I resultatet för PokerLoco ingår en positiv resultateffekt om 5 000 tkr på grund av efterskänkt fordran av moderbolaget.

Verkligt värde på andelar i koncernföretag bedöms överensstämma med upplupet anskaffningsvärde.

Not 13 Fordringar hos koncernföretag
2013 2012

Fordringar med förfall 5 år och längre
Stingbet Malta Limited – –
Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica 4 737 4 737

4 737 4 737

Fordringar med förfall inom ett år
Stingbet Malta Limited 1 527 1 527
PokerLoco Malta Limited 2 423 1 211
Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica 571 378
Valdemo Trading Limited, Cypern 73 73
Eurobet Operation Limited, Malta - -

4 594 3 189
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Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Valdemo Trading Limited, Cypern
Ingående anskaffningsvärde 3 879 3 879
Erhållna amorteringar -1 413 -1 413
Utgående anskaffningsvärde 2 466 2 466

Ingående nedskrivningar -3 879 -3 879
Årets återföring av nedskrivningar 1 413 1 413
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 466 -2 466

Utgående redovisat värde – –

Stingbet Malta Limited, Malta
Ingående anskaffningsvärde 9 722 9 722
Investeringar – –
Efterskänkta fordringar -9 314 -9 314
Utgående anskaffningsvärde 408 408

Ingående nedskrivningar -9 314 -9 314
Årets nedskrivningar -408 -408
Återföring av nedskrivningar 9 314 9 314
Utgående ackumulerade nedskrivningar -408 -408

Utgående redovisat värde – –

Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica
Ingående anskaffningsvärde – –
Investeringar 4 737 4 737
Utgående anskaffningsvärde 4 737 4 737

Utgående redovisat värde långfristiga fordringar 4 737 4 737

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2013 2012

Koncern
Upplupna intäkter – 16
Förutbetalade hyres- och leasingkostnader 57 27
Övriga förutbetalade kostnader 44 75

101 118

Moderföretag
Förutbetalade hyres- och leasingkostnader 46 17
Övriga förutbetalade kostnader 38 71

84 88
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Not 15 Eget Kapital
Aktiekapitalets sammansättning

2013 2012

Moderbolaget

Antal registrerade aktier per balansdagen 57 525 000 19 175 000
Antal tecknade ej registrerade aktier per balansdagen – 38 350 000
Antal aktier per balansdagen inkl tecknade ej registrerade aktier 57 525 000 57 525 000

Aktiekapital (kronor) per balansdagen 14 956 500 4 985 500
Aktiekapital (kronor) pågående nyemission – 9 971 000
Aktiekapital (kronor) per balansdagen inkl pågående nyemission 14 956 500 14 956 500

För specifikation av förändringar Eget Kapital moderbolaget se sidan 9.

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2013 2012

Koncern
Upplupna kostnader spelverksamheten 90 55
Revisionsarvoden 120 142
Bokslutskostnader 30 30
Upplupna löner och ersättningar 310 179
Övriga upplupna kostnader 9 64

559 470

Moderbolaget
Revisionsarvoden 90 90
Bokslutskostnader 30 30
Upplupna löner och ersättningar 310 164
Övriga upplupna kostnader 3 56

433 340

Not 17 Ställda säkerheter

2013 2012

Koncern och moderbolag

Spärrade bankmedel som säkerhet för hyresgaranti 109 –

Not 18 Närståendetransaktioner

Löner och ersättningar till styrelseledamöter och verkställande direktör framgår av not 6 ovan.
Utöver detta har det inte förekommit några lån, inköp eller försäljningar med styrelse eller verkställande direktör.  

Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag och dess dotterbolag, se not 13 och 14.

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.
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Moderbolagets fordringar på koncernföretagen Stingbet Malta Limited och Loco Marketing Parters Sociedad
Anonima, Costa Rica löper med en marknadsmässig ränta.

Transaktioner med koncernföretag

Moderbolaget 2013 2012

Försäljning av tjänster till koncernföretag 1 201 1 127
Ränteintäkter från koncernföretag 192 538

Fordringar från koncernföretag 12 204 10 799
Ack nedskrivningar fordringar från koncernföretag -2 873 -2 873
Bokfört värde fordringar från koncernföretag 9 331 7 926

Not 19 Finansiella instrument

Koncernen 2013-12-31

Lånefordringar 
och 

kundfordringar
Icke finansiella 

tillgångar

Finansiella 
tillgångar som 

inte omfattas av 
IAS 39

Summa redovisat 
värde

Materiella anläggningstillgångar 16 16
Immateriella anläggningstillgångar 6 271 6 271
Kundfordringar 3 303 3 303
Övriga kortfristiga fordringar 231 231
Förutbetalda kostnader 101 101
Likvida medel 2 921 2 921
Summa 6 455 6 388 0 12 843

Leverantörsskulder 579 579
Övriga skulder 65 65
Upplupna kostnader 559 559
Summa 1 203 0 0 1 203

Koncernen 2012-12-31

Lånefordringar 
och 

kundfordringar
Icke finansiella 

tillgångar

Finansiella 
tillgångar som 

inte omfattas av 
IAS 39

Summa redovisat 
värde

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 9 971 9 971
Materiella anläggningstillgångar 22 22
Immateriella anläggningstillgångar 5 749 5 749
Kundfordringar 1 333 1 333
Övriga kortfristiga fordringar 317 317
Förutbetalda kostnader 102 102
Upplupna intäkter 16 16
Likvida medel 312 312
Summa 11 949 5 873 0 17 822

Leverantörsskulder 544 544
Skatteskulder 8 8
Övriga skulder 337 337
Upplupna kostnader 470 470
Summa 1 351 8 0 1 359

Moderbolaget 2013-12-31

Lånefordringar 
och 

kundfordringar
Icke finansiella 

tillgångar

Finansiella 
tillgångar som 

inte omfattas av 
IAS 39

Summa redovisat 
värde

Andelar i koncernföretag 22 22
Långfristiga fordringar hos koncernftg 4 737 4 737
Övr kortfristiga fordringar koncernftg 4 594 4 594
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Övriga fordringar 35 35
Förutbetalda kostnader 84 84
Likvida medel 2 879 2 879
Summa 12 245 106 0 12 351

Leverantörsskulder 99 99
Övriga kortfristiga skulder 39 39
Upplupna kostnader 433 433
Summa 571 0 0 571

Moderbolaget 2012-12-31

Lånefordringar 
och 

kundfordringar
Icke finansiella 

tillgångar

Finansiella 
tillgångar som 

inte omfattas av 
IAS 39

Summa redovisat 
värde

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 9 971 9 971
Andelar i koncernföretag 22 22
Långfristiga fordringar hos koncernftg 4 737 4 737
Övr kortfristiga fordringar koncernftg 3 189 3 189
Övriga fordringar 83 83
Förutbetalda kostnader 88 88
Likvida medel 153 153
Summa 18 133 88 22 18 243

Leverantörsskulder 328 328
Övriga kortfristiga skulder 62 62
Upplupna kostnader 340 340
Summa 730 0 0 730
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Not 20 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 Belopp i Bokfört
TEuro Tkr TUSD Tkr värde i Tkr

Immateriella tillgångar 205 1 837 684 4 434 6 271
Kundfordringar – – 509 3 303 3 303
Övriga fordringar 5 40 24 156 196
Kassa och Bank 5 42 – – 42

Leverantörsskulder 54 480 – – 480
Övriga kortfristiga skulder 3 26 – – 26

Refinansieringsrisk, likviditetsrisk och kapitalhantering

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.
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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.
Net Gaming Europe har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker.
Samtliga finansiella tillgångar utgör exponeringar mot kreditrisk och har bedömts vara fullt återvinningsbara
utifrån motpartens finansiella ställning. Inga säkerheter har mottagits från gäldenärerna.

Stockholm den 14 maj 2014

Henrik Kvick Ted Nelson
Ordförande

Stefan Mahlstein Marcus Teilman
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 14 maj 2014

Per-Åke Bois
Auktoriserad revisor




