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Bokslutskommuniké	  2013	  
Samtliga	  belopp	  i	  rapporten	  avser	  koncernen	  och	  anges	  i	  tkr,	  om	  inte	  annat	  anges.	  Beloppen	  inom	  parentes	  avser	  
motsvarande	  period	  förra	  året.	  	  
	  
Casinotillväxten	  fortsatte	  under	  fjärde	  kvartalet	  
	  
Fjärde	  kvartalet	  

• Nettoomsättning	  uppgick	  till	  991	  tkr	  (2	  611	  tkr)	  	  
• Bruttoresultatet	  uppgick	  till	  334	  tkr	  (644	  tkr)	  
• Rörelseresultat	  uppgick	  till	  -‐1	  368	  tkr	  (-‐88	  tkr)	  
• Rörelsemarginalen	  uppgick	  till	  –138,0	  (-‐3,3)	  procent	  
• Likvida	  medel	  uppgår	  till	  2	  921	  tkr	  (312	  tkr)	  

	  
Helåret	  2013	  

• Nettoomsättning	  uppgick	  till	  4	  276	  tkr	  (15	  195	  tkr)	  	  
• Bruttoresultatet	  uppgick	  till	  801	  tkr	  (3	  581	  tkr)	  
• Rörelseresultat	  uppgick	  till	  -‐4	  741	  tkr	  (-‐1	  558	  tkr)	  
• Rörelsemarginalen	  uppgick	  till	  –110,9	  (-‐10,3)	  procent	  

	  
Nyckeltal	  
	   	   	   	   Kvartal	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kvartal	  4	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  2013	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  2012	  
Nettoomsättning	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  991	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  2	  611	  
Bruttoresultat	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  334	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  644	  
Rörelseresultat	   	   	  	  	  	  	   	  	  	  -‐1	  368	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐88	  	  	  	  	  
Aktiva	  spelarkonton	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  728	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  1	  397	  
Registrerade	  spelarkonton	  	   	   	   963	  124	   	  	   	  	  949	  313	  
	  
VD	  har	  ordet	  	  
	  
Under	  det	  fjärde	  kvartalet	  fortsatte	  den	  positiva	  trenden	  med	  ökande	  casinointäkter	  med	  tillväxt	  om	  
137%	  jämfört	  med	  samma	  period	  förra	  året	  och	  en	  sekventiell	  tillväxt	  om	  7%.	  Det	  är	  glädjande	  att	  
trenden	  fortsätter	  och	  under	  november	  månad	  lanserades	  dels	  CasinoLocos	  mobilsajt	  samt	  de	  tre	  stora	  
jackpotspelen	  från	  Net	  Entertainment:	  Arabian	  Nights,	  Hall	  of	  Gods	  och	  Mega	  Fortune.	  	  
	  
Jämfört	  med	  samma	  period	  förra	  året	  har	  vi	  betydligt	  lägre	  spelintäkter	  och	  rörelseresultat,	  vilket	  är	  
hänförligt	  till	  våra	  kraftigt	  vikande	  pokerintäkter	  under	  hela	  2013.	  Självklart	  är	  detta	  otillfredsställande,	  
men	  det	  är	  positivt	  att	  vi	  nu	  vidtagit	  åtgärder	  genom	  att	  inom	  kort	  ha	  integrerat	  PokerLoco	  med	  
pokernätverket	  MPN,	  som	  drivs	  av	  Microgaming.	  Enligt	  pokerscout.com	  har	  MPN	  väsentligt	  högre	  
likviditet	  än	  vår	  nuvarande	  miljö	  och	  vi	  bedömer	  även	  att	  nätverket	  har	  ett	  attraktivt	  ekosystem,	  som	  vi	  
tror	  kommer	  att	  passa	  särskilt	  bra	  för	  våra	  spelare	  från	  Latinamerika.	  Vi	  tror	  att	  vi	  kommer	  att	  bryta	  den	  
negativa	  pokertrenden	  och	  distinkt	  se	  en	  ökning	  av	  intäkterna	  framöver.	  
	  
Sedan	  en	  tid	  tillbaka	  har	  en	  ny	  egen	  plattform	  utvecklats,	  där	  vi	  helt	  själva	  kontrollerar	  våra	  kunder	  och	  på	  
så	  sätt	  kan	  anpassa	  produkter	  och	  erbjudanden	  utifrån	  den.	  Det	  ger	  oss	  också	  nya	  möjligheter	  att	  på	  sikt	  
lansera	  nya	  varumärken,	  både	  globalt	  såväl	  som	  lokalt.	  Utöver	  nämnda	  bytet	  av	  pokernätverk	  kommer	  
både	  PokerLoco	  och	  CasinoLoco	  dessutom	  att	  få	  ta	  del	  av	  över	  400	  casinospel	  från	  Microgamings	  
casinoserie,	  med	  bl.a.	  de	  stora	  spelfavoriterna	  Thunderstruck	  II,	  Immortal	  Romance,	  Avalon	  II	  såväl	  som	  
det	  stora	  jackpotspelet	  Mega	  Moolah.	  	  
	  
Med	  vår	  nya	  plattform	  på	  plats	  och	  våra	  produktnyheter,	  så	  ger	  det	  oss	  en	  rad	  positiva	  effekter	  framöver	  
såsom	  bättre	  marginaler	  och	  attraktiva	  betallösningar	  genom	  den	  egna	  plattformen,	  fler	  spel,	  högre	  
likviditet	  vid	  pokerborden	  samt	  en	  s.k.	  ”seamless	  wallet”,	  d.v.s.	  en	  huvudplånbok	  så	  att	  kunderna	  inte	  
behöver	  flytta	  pengar	  mellan	  de	  olika	  produkternas	  ”egna”	  plånböcker.	  Jag	  ser	  med	  glädje	  framtiden	  an!	  
	  
Marcus	  Teilman,	  Verkställande	  Direktör	  
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Väsentliga	  händelser	  under	  perioden	  

• 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.	  
	  
	  

Väsentliga	  händelser	  efter	  perioden	  
• Avtal	  tecknat	  med	  Microgaming	  
• Ny	  egen	  plattform	  utvecklad	  

	  
	  
Helåret	  i	  sammandrag	  

• Nyemissionen	  på	  9	  971	  tkr	  slutfördes.	  
• Ny	  renodlad	  casinosajt	  lanserad:	  CasinoLoco.com.	  
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Koncernens rapport över totalresultatet 
  

  
  

  

     
2013-10-01 2012-10-01 2013-01-01 2012-01-01 

Belopp i tkr       2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

         Intäkter     886 2 615 4 171 15 158 
Övriga intäkter   105 -4 105 37 
Summa intäkter 

  
991 2 611 4 276 15 195 

         Driftskostnader i spelverksamheten 
 

-657 -1 967 -3 475 -11 614 
Bruttoresultat 

  
334 644 801 3 581 

         Övriga externa kostnader   -1 028 -604 -3 472 -3 447 
Personalkostnader   -625 -121 -1 991 -1 665 
Avskrivningar    -49 -7 -79 -27 
Rörelseresultat 

  
-1 368 -88 -4 741 -1 558 

         Finansnetto    26 -204 75 -216 

         Resultat före skatt 
  

-1 342 -292 -4 666 -1 774 

         Skatt     – – – – 
Årets resultat     -1 342 -292 -4 666 -1 774 
         Resultat per aktie (kronor)  -0,02 -0,01 -0,08 -0,09 

         Övrigt totalresultat, intäkter och kostnader    redovisade direkt i eget kapital       Valutakursdifferenser vid omräkning av 49 640 -136 -389 
 utländska verksamheter       Övrigt totalresultat för året   49 640 -136 -389 

         Summa totalresultat för perioden  -1 293 348 -4 802 -2 163 

         Totalresultat per aktie (kronor)  -0,02 0,01 -0,08 -0,11 
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Koncernens rapport över finansiell ställning 

  
  

  

Belopp i tkr 
  

      2013-12-31   2012-12-31 
TILLGÅNGAR       
         Tecknat men ej inbetalt kapital  –  9 971 

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

         
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar    3 336  1 333 
Övriga omsättningstillgångar   321  435 
Kassa och bank    2 921   312 
Summa omsättningstillgångar  6 578   2 080 

            
SUMMA TILLGÅNGAR 
  
  
  

12 865   17 822 

         EGET KAPITAL OCH SKULDER   
         Eget kapital   11 661  16 463 

         Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder    579  544 
Övriga korta icke räntebärande skulder  625  815 

      1 204   1 359 

            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  
  

12 865   17 822 
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncern 

  
  

  

Belopp i tkr 
  
  

    2013-12-31   2012-12-31 

         Ställda säkerheter 
 

109 
 

Inga 

         Ansvarsförbindelser 
 

Inga 
 

Inga 
	  
	  
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
  
  
  
     

Övrigt 
 

Balanserat 
 

    
Aktie- tillskjutet Omräkning

s- 
resultat Summa 

        kapital  kapital  reserv 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 
Periodens totalresultat    – – -185 -3 324 -3 509 
Utgående eget kapital 2013-09-30 
  

  14 957 23 559 -2 363 -23 199 12 954 
            Ingående eget kapital 2013-10-01  14 957 23 559 -2 363 -23 199 12 954 
Periodens totalresultat    – – 49 -1 342 -1 293 
Utgående eget kapital 2013-12-31 
  

  14 957 23 559 -2 314 -24 541 11 661 
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Koncernens rapport över kassaflöden 
  

  
  

  

     
2013-10-01 2012-10-01 2013-01-01 2012-01-01 

Belopp i tkr 
  
  

  2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

         Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 612 -648 -6 702 -1 913 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -495 - -508 -155 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 9 971 2 198 
Periodens kassaflöde 

 
-2 107 -648 2 761 130 

         Likvida medel vid periodens början 4 962 351 312 267 
Omräkningsdifferens konsolidering 
dotterbolag  

66 609 -152 -85 
Likvida medel vid periodens slut 2 921 312 2 921 312 
	  
Nyckeltal Koncernen 
  
  
  

  
  

  

     
2013-10-01 2012-10-01 2013-01-01 2012-01-01 

     
2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

        
 

Rörelsemarginal 
  

neg neg neg neg 
Soliditet 

    
91% 92% 91% 92% 

Räntabilitet på eget 
kapital   

-10,90% -2,58% -33,18% -15,48% 
Eget kapital per aktie, kronor 

 
0,20 0,29 0,20 0,29 

Antal aktier vid periodens 
ingång  

57 525 000 19 175 000 57 525 000 12 514 802 
Antal registrerade aktier vid periodens 
utgång 

57 525 000 19 175 000 57 525 000 19 175 000 
Antal aktier pågående 
nyemisson  

– 38 350 000 – 38 350 000 
Antal aktier vid periodens utgång inkl ej 
registrerade – 57 525 000 – 57 525 000 
Genomsnittligt antal aktier under perioden 57 525 000 23 711 022 57 525 000 20 054 637 
Börskurs per aktie vid periodens utgång 0,19 0,31 0,19 0,31 
	  
Definitioner nyckeltal            

         Rörelsemarginal 
 
Rörelseresultat i procent av omsättningen 

  Soliditet 
   
Eget kapital i procent av balansomslutningen 

 Räntabilitet på eget kapital 
 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital 

 Genomsnittligt antal aktier 
 
Inkluderar tecknade ännu ej registrerade aktier 

 Resultat per aktie, kronor 
 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 

 Eget kapital per aktie, kronor Eget kapital dividerat med antal aktier inklusive ännu ej 
registrerade aktier 
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Resultaträkning - moderföretaget 
  

  
  

  

     
2013-10-01 2012-10-01 2013-01-01 2012-01-01 

Belopp i tkr 
  

    2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

         Nettoomsättning 
  

319 288 1 201 1 127 
Övriga intäkter 

  
26 – 26 – 

Summa intäkter 
  

345 288 1 227 1 127 

         RÖRELSENS KOSTNADER 
    Övriga externa kostnader -217 -231 -1 025 -1 021 

Personalkostnader   -386 -170 -1 199 -1 033 
Rörelseresultat 

  
-258 -113 -997 -927 

         Resultat från finansiella poster     
Resultat från andelar i koncernföretag -5 000 -408 -5 000 -408 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 67 97 264 538 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter – -10 – -16 
Resultat efter finansiella poster -5 191 -434 -5 733 -813 

                  

         Skatt på årets resultat – – – – 
Årets resultat     -5 191 -434 -5 733 -813 
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Balansräkning - moderföretaget 
  

  
  

  

Belopp i tkr 
  
  

    2013-12-31   2012-12-31 
TILLGÅNGAR       
         Tecknat men ej inbetalt kapital  –  9 971 

         
Anläggningstillgångar      
         Finansiella anläggningstillgångar     
         Andelar i koncernföretag  22   22 
Långfristiga fordringar hos koncernföretag  4 737   4 737 
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 759  4 759 
         Summa anläggningstillgångar 4 759  4 759 

         
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      Fordringar hos koncernföretag   4 594   3 189 
Övriga omsättningstillgångar   119   171 
Kassa och bank    2 879   153 
Summa omsättningstillgångar  7 592   3 513 

            
SUMMA TILLGÅNGAR 
  
  

  12 351   18 243 

         
         EGET KAPITAL OCH SKULDER   
         Eget kapital   11 780  17 513 

         Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder    99   328 
Övriga korta icke räntebärande skulder  472   402 

      571   730 

            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  
  

12 351   18 243 
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget 
Belopp i tkr    2013-12-31  2012-12-31 

         
Ställda säkerheter    109  Inga 

         
Ansvarsförbindelser  Inga  Inga 
	  
	  
Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget 
  
         

Balanserat 
 

    
Aktie- Pågående Fria resultat Summa 

        kapital  nyemission fonder inkl årets eget kapital 

         Moderföretaget       
         Ingående eget kapital 2012-01-01    5 229 – 2 079 -1 150 6 158 
Omföring överkursfond    – – -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 – – – 
Periodens resultat  – – – -542 -542 
Utgående eget kapital 2013-09-30      14 957 – 2 441 -427 16 971 
            Ingående eget kapital 2013-10-01    14 957 – 2 441 -427 16 971 
Periodens resultat  – – – -5 191 -5 191 
Utgående eget kapital 2013-12-31      14 957 – 2 441 -5 618 11 780 
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Kassaflödesanalys i sammandrag - moderföretaget 
  

       
2013-10-01 2012-10-01 2013-01-

01 
2012-01-01 

Belopp i tkr       2013-12-31 2012-12-31 2013-12-
31 

2012-12-31 

                  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -602 102 -2 234 -2 071 
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - - - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 470 - 4 960 2 198 
Periodens kassaflöde -2 072 102 2 726 127 

 
        

Likvida medel vid periodens början 4 951 51 153 26 
Likvida medel vid periodens slut 
  

2 879 153 2 879 153 
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Rapportering per segment 
  
  

  
  

  

         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 AB erhåller sina intäkter från konsulttjänster inom IT, 
marknadsföring och management. I segmentet övrigt enligt nedan ingår övriga intäkter, 
de vilande dotterbolagen Valdemo Trading Limited, Cypern och Eurobet Operation 
Limited, Malta, samt elimineringar. 
	  
Belopp i TSEK      Net    
     

Gaming Spelverk-   2013-01-01 -- 2013-12-31     Europe samhet Övrigt Summa 

         Intäkter 
    

1 227 4 250 -1 201 4 276 
Driftskostnader spelverksamhet  – -3 475 - -3 475 
Bruttoresultat       1 227 775 -1 201 801 
Rörelseresultat     -997 1 204 -4 948 -4 741 
Resultat före skatt     -5 733 1 025 42 -4 666 
Resultat efter skatt  

  
-5 733 1 025 42 -4 666 

         Tillgångar 
   

12 351 11 515 2 23 868 
varav koncerninterna tillgångar 

 
-9 353 -1 650 - -11 003 

Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar 2 998 9 865 2 12 865 
Skulder 

    
571 11 850 2 273 14 694 

varav koncerninterna skulder 
 

– -11 224 -2 266 -13 490 
Skulder exkl koncerninterna skulder 

 
571 626 7 1 204 

         
     

Net    
     

Gaming Spelverk-   2012-01-01 -- 2012-12-31     Europe samhet 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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Närståendetransaktioner 
	  

     
2013-10-01 2012-10-01 2013-01-01 2012-01-01 

Moderbolaget 
  
  

  2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

         Försäljning av tjänster till dotterbolag 319 288 1 201 1 127 
Ränteintäkter från dotterbolag 48 97 192 538 

         Fordringar på dotterbolag 
 

12 204 10 799 
Ack nedskrivningar fordringar på dotterföretag  

 
-2 873 -2 873 

Bokfört värde fordringar på dotterföretag 
 

9 331 7 926 
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Insynspersoner	  i	  Net	  Gaming	  Europe	  AB	  (publ)	  per	  den	  31	  december	  2013	  
	  
Insynsperson	   Antal	  aktier	   	   Förändring	  antal	  aktier	  
	   	   2013-‐12-‐31	   	   sedan	  2012-‐12-‐31	  
Henrik	  Kvick	   47	  050	  160	   	   +	  37	  261	  261	  
Stefan	  Mahlstein	   	  	  	  1	  877	  220	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
Marcus	  Teilman	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  37	  002	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
	  
Övriga	  insynspersoner	  som	  inte	  har	  något	  innehav	  registrerat	  är:	  Kevin	  Abela,	  Richard	  
Chindt,	  Ted	  Nelson	  och	  Anna	  Schelin.	  
	  
	  
Kommande	  finansiella	  rapporter	  
	  
Årsstämma	  kommer	  att	  hållas	  i	  Stockholm	  den	  4	  juni	  2014.	  
	  
Delårsrapport	  1:	  15	  maj	  2014	  
Halvårsrapport:	  28	  augusti	  2014	  
Delårsrapport	  3:	  20	  november	  2014	  
Bokslutskommuniké:	  26	  februari	  2015	  
	  
	  
	  
Redovisningsprinciper	  
	  
Denna	  kvartalsrapport	  har	  upprättats	  i	  enlighet	  med	  IAS	  34	  Delrapportering.	  
Koncernredovisningen	  har	  upprättats	  i	  enlighet	  med	  internationella	  
redovisningsstandarder,	  IFRS.	  	  
	  
Denna	  delårsrapport	  har	  ej	  granskats	  av	  bolagets	  revisorer.	  
	  
	  
	  
Stockholm	  den	  20	  februari	  2014	  
Styrelsen	  
	  
För	  närmare	  information,	  kontakta	  Marcus	  Teilman,	  VD,	  	  
telefon	  +46	  8	  410	  380	  44	  eller	  mobil	  +46	  708	  17	  57	  77	  
marcus.teilman@netgaming.se	  
	  


