REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Betsson AB (publ), org.nr 556090-4251
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Betsson AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 12−22 och 27−55 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt International Financial
Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvaltningsberättelsen och
bolagsstyrningsrapporten är förenliga med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar, och bolagsstyrningsrapporten är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats

spellicenser i Malta och lokala spellicenser i Danmark, Estland,
Georgien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Storbritannien and
Tyskland.
Vi utformade vår revisionsberättelse genom att fastställa
väsentlighetnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i
de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där
verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar
som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom
vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen
och verkställande direktören åsidosätter den interna kontrollen,
och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska
avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter
till följd av oegentligheter.
Vi anpassade vår revision för utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna
som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna
innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan
uppstå till följd av oegentligheter eller fel. De betraktas som
väsentliga om enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund
i de finansiella rapporterna.
Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering som helhet (se tabellen nedan). Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och
omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och
omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.

Översikt
• Övergripande väsentlighetstal: 42 miljoner kronor, vilket
motsvarar 5 procent av resultat före skatt.
• Omfattningen av vår revision är baserad på vår uppfattning om
Betssons riskområden, betydelsen av dessa och hur dessa
hanteras och kontrolleras av bolaget. Således läggs största
vikt vid de riskområden som bedöms ha störst betydelse och
där risken för väsentliga fel är som störst. I denna bedömning
tas också hänsyn till om redovisningen är beroende av uppskattningar eller subjektiva bedömningar av företagsledningen.
• Process för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler
beaktat utvecklingen av spelverksamhet på olika nationella
marknader.

Koncernens väsentlighetstal: 42 msek (2015: 49 msek)
Hur vi fastställde det: 5 procent av vinsten före skatt
Motivering av valet av väsentlighetstal: Vi valde vinsten före
skatt som riktmärke eftersom vi anser att detta är det värde
som användarna oftast jämför koncernens resultat med och
eftersom det är ett allmänt accepterat riktmärke. Nivån
5 procent anses i revisionsstandarder vara en godtagbar
kvantitativ väsentlighetströskel.

Revisionens inriktning och omfattning

Särskilt betydelsefulla områden

Betssons verksamhet är inriktad på internetspel samt utveckling
av teknik för internetspel. Moderbolaget Betsson AB investerar i
och förvaltar spelbolag som bedriver spel via internet. Betsson
AB bedriver ingen spelverksamhet. Intäkter från koncernens
operativa enheter utgörs av “Spelverksamhet” samt fakturerade licenser för tillhandahållandet av teknisk plattform s.k. Via
partnersamarbeten och de maltabaserade dotterbolagens internetsajter erbjuds Kasino, Sportbok, Poker och andra spel till
kunder från främst Norden och övriga Europa. De maltesiska dotterbolagens spelverksamhet bedrevs under 2016 via europeiska

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden
som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till,
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men
vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.
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Vi kom överens med revisionskommittén om att vi skulle
rapportera upptäckta felaktigheter som översteg 2,5 msek
samt felaktigheter som understeg detta belopp men som
enligt vår mening borde rapporteras av kvalitativa skäl.
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Särskilt betydelsefullt område
Process för att säkerställa efterlevnad av lagar och regler
beaktat utvecklingen av spelverksamhet på olika nationella
marknader
Referens till sidorna 13−14 ”Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer” i Förvaltningsberättelsen.
Betsson bedriver sin verksamhet dels under internationella
spellicenser i Malta dels under ett antal nationella spellicenser.
Internationella lagar och licensregelverk för digitala spel
är specifika för olika inhemska marknader. Lagstiftningen är i
ständig utveckling och givet dessa förutsättningar är efterlevnad av lagar och regler är ett komplext område, särskilt beaktat utvecklingen av lagstiftningen på olika inhemska marknader,
krav på kontroll för ansvarsfullt spelande och penningtvätt.
Den potentiella risken för rättstvister och tillbakadragna
licenser, ej efterlevnad av spellagstiftningen samt licensregleringar kan ge upphov till väsentliga viten, straffavgifter eller
legala tvister och i värsta fall innebära avstängning från vissa
marknader.

och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något
av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området
Vi utvärderade företagsledningens processer och kontroller
avseende efterlevnad av lagar och regler i väsentliga nationella
marknader som Betsson bedriver verksamhet i. Som en del i vår
revision har vi bedömt företagsledningens övervakande rutiner
avseende aktuella förändringar i lagar och regler på olika nationella marknader. Vi granskade även företagsledningens bedömningar avseende vilken möjlig påverkan förändringar skulle innebära för Betssons verksamhet.
Vi har också tagit del av koncernens rapportering av pågående
rättsfall eller där osäkerhet avseende rättsläget föreligger. Vi
diskuterade väsentliga ärenden och bolagets uppskattningar av
sannolikhet och magnitud av eventuella krav som skulle kunna
uppstå. Vi har även tagit del av externa legala rådgivares ställningstaganden och rapportering i den utsträckning sådana förekommit och bedömts som väsentliga.
Med beaktande av att detta är ett område med väsentliga
inslag av uppskattningar och bedömningar, är vår uppfattning att
koncernen har en ändamålsenlig grund för sina ställningstaganden
i sin finansiella rapportering.

Revisorns ansvar

Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna
1−11 och 23−26. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
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Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/
showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Betsson AB (publ) för år 2016
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
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verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/
rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.
Stockholm den 3 april 2017
PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INFORMATION
ÅRSSTÄMMA

ÖVRIG INFORMATION

Årsstämma i Betsson AB (publ) hålls torsdagen den 11 maj 2017
klockan 10.00 i Filmstaden Sergel Stockholm, Slöjdgatan 6,
Hötorget, Stockholm, Salong 6.

Betsson avser att publicera ekonomisk information avseende
verksamhetsåret 2017 enligt nedan:

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

Delårsrapport januari−mars 2017.............................. 27 april 2017

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast fredagen den 5 maj 2017.
• dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast
måndagen den 8 maj 2017, klockan 12.00.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske via bokningsformuläret på www.betssonab.com. Anmälan kan också göras
per telefon 08-506 403 00. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör
denna tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget (anders.eriksson@betssonab.
com) i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman
genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före den 5 maj 2017.
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Kvartalsrapport Q1
Kvartalsrapport Q2
Delårsrapport januari−juni 2017................................ 19 juli 2017

Kvartalsrapport Q3
Delårsrapport januari−september 2017.................. 20 oktober 2017

Kvartalsrapport Q4
Bokslutskommuniké januari−december 2017........ 8 februari 2018
Vill du ta del av eller prenumerera på Betssons rapporter och
pressmeddelanden, vänligen gå in på www.betssonab.com.
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