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Förvaltningsberättelse 
 
Med ”Bolaget” eller ”Gaming Corps” avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är  
publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt  
dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades från den 1 januari 2016. Red Fly Studio Inc är ett  
helägt dotterbolag till Gaming Corps AB där balansräkningen konsoliderades från den 1 januari 2016 
och resultaträkningen konsoliderades från den 1 januari 2017. Salsa Games Ltd är ett helägt 
dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades från 1 januari 2018. 
 
Allmänt om verksamheten 
 
Allmänt om verksamheten 
 
Gaming Corps AB (”Bolaget”) har idag en slimmad organisation i Sverige. All spelutveckling sker för 
närvarande via helägda dotterbolag. 
 
Kort om Red Fly Studio: Spelstudion Red Fly grundades för över ett decennium sedan och de har gjort 
sig ett namn i branschen genom en lång rad framgångsrika work-for-hire-projekt åt olika 
spelförläggare, däribland titlar som Fear the Walking Dead och Ninja Turtles. Red Fly innehar en stor 
portfölj av egna IP:n (inklusive Mushroom Man som tidigare givits ut i samarbete med Microsoft) som 
bedöms vara möjliga att vidareutveckla och lansera i egen regi eller tillsammans med spelförläggare.  
 
Kort om Salsa Games: Salsa Games utvecklar kasino-slots med fokus på användarupplevelsen i  
mobilen. Istället för att använda sig av en egen produktionsstudio jobbar Salsa Games främst med  
underkonsulter. Detta medger stor flexibilitet och gör att Salsa snabbare kan producera spel för  
specifika marknader. I normalfallet tar Salsa fram spelkoncept med tillhörande story, och  
kontrakterar sedan en lämplig utvecklingsstudio för projektet. Därefter adderas den så kallade  
bakomliggande spelmatematiken och när spelprodukten närmar sig färdigställande erbjuds den till  
leverantörer och operatörer på spelmarknaden genom redan upparbetade kontaktnät. Mer  
information om Salsa Games finns att ta del av på www.salsa.games.  
 
Pågående projekt 
 
GameMill: Gaming Corps inledde i slutet av 2017 ett helt nytt samarbete med amerikanska GameMill i 
en affär värd 1,25 miljoner USD. Dotterbolaget Red Fly har här anlitats för att utveckla spel för Xbox 1, 
PS4 och Nintendo Switch baserat på den amerikanska TV-showen ”American Ninja Warrior”. Det 
populära tävlingsprogrammet är inne på sin nionde säsong och det kan ses världen över. 
 
PDP: Dotterbolaget Red Fly utvecklar ett spel åt amerikanska PDP. Ordervärdet på uppdraget uppgår 
till 2,69 MUSD. PDP, som är världens största leverantör av tredjeparts-hårdvara, jobbar idag med 
varumärken som Rockband och Infineon. Det nya projektet bygger på Gaming Corps spelidé ihop med 
den nya hårdvara som PDP lanserar under 2018. 
 
Salsa Games: Gaming Corps har genom förvärvet av Salsa Games startat upp verksamhet inom 
kasino och gambling. Salsa Games fokuserar främst på mobilanpassade kasino-slots. 
 
The Descendant: Gaming Corps första spel, det episodbaserade äventyrsspelet The Descendant, 
finns alltjämt tillgängligt via den digitala distributionsplattformen Steam. 
 
Vision 
 
Gaming Corps skall bli en av de mest eftersökta spelutvecklarna att utveckla speltitlar på uppdrag av 
ledande spelförläggare samtidigt som samtliga egna speltitlar skall ge en positiv avkastning på 
investerat kapital. 
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Affärsidé 
 
Affärsidé 
Gaming Corps utvecklar spel i egen regi och i samarbete med ledande aktörer i spelbranschen. 
Framgång nås genom att skapa roliga spelupplevelser och genom att konstant värdera, utveckla och 
utmana såväl spelare som medarbetare. 
 
 
Strategier & målsättningar 
 
- att ha en flexibel produktionsanpassad organisation som snabbt kan skiftas om beroende på 
pågående utvecklingsarbeten och möjligheter.  
- att arbeta nära trenderna i marknaden och på så vis bättre förstå förutsättningarna avseende egna 
och kunders spelprojekt.  
- att skapa processer som tar tillvara kreativa idéer som kan appliceras på befintliga och kommande 
spelprojekt. 
- att vid var tid optimera graden av självfinansieringen i spelportföljen. 
- att skapa ett stabilt kassaflöde från verksamheten och på så sätt skapa långsiktiga värden för 
aktieägarna. 
- att bibehålla ställningen som en erkänt duktig oberoende spelutvecklare. 
- att ständigt förbättra kunskapen kring lansering och marknadsföring av speltitlar. 
- att medarbetare skall tycka att det är roligt och givande att arbeta på Gaming Corps. 
 
 
Kort om marknaden 
 
Spelindustrin idag. Den globala spelindustri som började växa fram på sjuttiotalet har idag, fyra 
decennier senare, utvecklats till en mångmiljardindustri, som på flera sätt är jämförbar med 
Hollywoods filmindustri. I takt med nya tekniska landvinningar börjar gränsen mellan dessa industrier 
suddas ut. På samma sätt som böcker adapterats till film, har filmer i sin tur givit upphov till spel. På 
motsvarande sätt har filmatiseringar av framgångsrika spel dragit miljontals människor till världens 
biografer.  
 
Spelmarknaden - gaming och gambling. Den globala, digitala spelmarknaden (gaming) värderades 
till ca 75 miljarder dollar 2014 och förväntas växa till att vara värd 108,9 miljarder dollar 2017. Mobila 
plattformar står för den största tillväxten och beräknas utgöra ca 42 % av marknaden 2017 (Källa: 
NewZoo). Därtill växer marknaden för kasinospel snabbt och sett till hela världen uppskattades  
gamblingmarknaden för spel över internet vara värd ca 36 miljarder dollar 2014. Den siffran  
förväntas växa med ca 10,8 % årligen fram till och med år 2020, vilket skulle innebära ett värde på ca  
66 miljarder dollar år 2020. Ökad penetration och användning av mobila plattformar står för  
merparten av tillväxten (Källa: H2GC, Research and Markets). 
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Styrelseordföranden har ordet 
 
Det har varit en händelserik vår hos Gaming Corps. De pågående spelutvecklingsprojekten med 
GameMill och PDP ger mersmak, vi har kvar vår positiva grundsyn om goda intäktsmöjligheter för vår 
gamblingverksamhet via dotterbolaget Salsa Games och spelstudion Red Fly borta i Texas fortsätter 
att leverera fina siffror. Samtidigt finns det smolk i bägaren i form av lönsamheten på koncernnivå.  
 
Vi har redan presenterat en rad nyheter som angivit riktningen för bolaget och fler står inför 
dörren. Gaming Corps tillträdande VD Mike Doyle har lång erfarenhet i spelbranschen och han är ett 
etablerat namn på den för vår del allt mer intressanta amerikanska spelmarknaden. Min förhoppning är 
att dessa nyheter i kombination med mitt, den övriga styrelsens och ledningens brinnande 
engagemang kommer att göra 2018 till Gaming Corps år. 
 
 
Vänliga hälsningar,  
 
 
 
Claes Tellman 
Styrelseordförande, Gaming Corps AB (publ) 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Året i korthet - händelser under räkenskapsåret 
 
Gaming Corps meddelade i början av februari 2017 att soft-launch av Real Madrid Slam Dunk inletts i 
Mexiko och Australien. 

Gaming Corps ingick investeringsavtal uppgående till högst 91 MSEK med fonden GEM i slutet av 
februari 2017. 

Samarbete inleddes med Karmafy avseende Slam Dunk Basketball 2 i slutet av mars 2017.  

Gaming Corps och samarbetspartnern Microids beslutade i slutet av mars 2017 att släppa första 
episoden av The Descendant gratis för att öka försäljningen av de andra fyra episoderna. 

Gaming Corps avropade en första utbetalning från ingått investeringsavtal med GEM i början av april 
2017. Utfallet blev att GEM tecknade 1,535 M aktier till teckningskursen 0,568 SEK. 

Gaming Corps slöt försäljningsavtal om film- och TV-rättigheter avseende äventyrsspelet The 
Descendant med DJ2 Entertainment i mitten av april 2017. 

The Descendant lanseras på den ryska marknaden tillsammans med Mail.ru i mitten av april 2017. 

Gaming Corps mobilsspel Real Madrid Slam Dunk Baskerball lanserades globalt för iOS och Android i 
början av maj 2017. 

Gaming Corps tecknar avtal om att agera underleverantör åt en amerikansk AAA-studio. Uppdraget, 
som är av work for hire-karaktär, inleddes i slutet av maj 2017. 

Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 1,9 MSEK i mitten av juni 2017. 
 
Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK i slutet av juli 2017. 
 
Bolaget genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK i början av augusti 2017. Ca 2  
MSEK avsåg en kontant nyemission.  
 
Gaming Corps tecknar principavtal i början av augusti 2017 om att förvärva samtliga aktier i  
Salsa Games Ltd. Avtalet innebär att Gaming Corps kommer att börja utveckla sina affärer  
inom kasino och gambling.  
 
Bolaget ingår finansieringsavtal med investeringsfonden Bracknor till ett totalt värde  
om 2,8 MEUR i mitten av augusti 2017.  
 
Gaming Corps tecknar uppdragsavtal med amerikanska PDP värt 2,69 MUSD i mitten av  
september 2017. 
 
Gaming Corps avtalar om att investera 2 MUSD i den amerikanska spelstudion Kung Fu Factory till en 
bolagsvärdering om 15 MUSD (pre) i mitten av september 2017. 
 
Bolaget tillförs 400 000 EUR genom konvertibellån från Bracknor Investment Group i mitten av oktober 
2017.  
 
Gaming Corps tillkännager att koncernen blivit kassaflödespositivt på dotterbolagsnivå i mitten av 
oktober. 
 
Aktierna i kasinoproducenten Salsa Games tillträds i mitten av oktober 2017. 
 
Gaming Corps förvärvar 4 % i Flax Innovations för 1,1 MSEK i kontant köpeskilling i slutet av oktober 
2017. 
 
Bolaget genomför kvittningsemissioner om ca 8,6 MSEK genomförs i slutet av november 2017. 
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Händelser efter periodens utgång 
 
Gaming Corps tecknar avtal värt ca 10 MSEK med GameMill i början av januari 2018. 
 
Emissioner om ca 1,6 MSEK genomförs i mitten av januari 2018. 
 
Gaming Corps rekryterar toppchef med ansvar för kasinospel i slutet av januari 2018. 
 
Emissioner om ca 8,9 MSEK genomförs i slutet av januari 2018. 
 
Claes Tellman väljs till ny styrelseordförande på extra bolagsstämma den 22 februari 2018.  
 
Bolaget tillförs 400 000 EUR genom konvertibellån från Bracknor Investment Group i slutet av mars 
2018.  
 
Spelveteranen Mike Doyle tillträder som operativ chef i Gaming Corps i mitten av april 2018.  
 
Gaming Corps genomför emissioner om ca 2,6 MSEK i mitten av april 2018. 
 
Bolaget omförhandlar villkoren i Kung Fu Factory-affären samt genomför kvittningsemission till 
förmedlingspart i slutet av april 2018.  
 
Gaming Corps ingår avtal om att förvärva aktier i malta-baserade PlayMagic och samtidigt underlätta 
en framtida listning på svensk MTF-handelsplats.  
 
Gaming Corps genomför emissioner om ca 3,7 MSEK i mitten av maj 2018. 
 
Mike Doyle utses till ny VD den 22 maj 2018. 
 
 
 
Forskning och utveckling 
 
Koncern 
 
Spelutveckling är en kapital- och utvecklingsintensiv bransch avseende utveckling av egna speltitlar. 
Gaming Corps-koncernen investerar löpande i personalens kompetensutveckling samt följer trenderna 
i spelbranschen på hur olika spelprodukter på bästa sätt kan utvecklas med hjälp av tillgängliga 
verktyg och spelmotorer på marknaden. 
 
 
Bolagsstyrning 
 
Bolagsstämma 
Aktieägarnas inflytande i Gaming Corps AB utövas på bolagsstämman (årsstämma eller i 
förekommande fall extra bolagsstämma) som är Bolagets högsta beslutande organ. Bland annat utser 
bolagsstämman styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om ändringar i 
bolagsordningen, fastställer resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst eller förlust, 
beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt beslutar om 
arvode för styrelsen och fastställer principerna för ersättning till verkställande direktör och ledning. 
Gaming Corps AB offentliggör exakt tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut 
därom. Uppgifterna om tid och plats går att hitta på Bolagets webbplats www.gamingcorps.com. 
 
Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets 
webbplats. Vidare annonserar Bolaget i Dagens industri att kallelse skett. Aktieägare som är införd i 
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält 
deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. De aktieägare som inte 
själva kan närvara har möjlighet att företrädas genom ombud.   
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Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare kan avge 
vid en bolagsstämma. Inte heller regleras frågan om ändring av bolagsordningen i denna. Det har med 
hänsyn till sammansättningen av Bolagets ägarkrets inte ansetts motiverat, och inte heller försvarbart 
med hänsyn till Bolagets ekonomiska förutsättningar, att erbjuda simultantolkning till annat språk, 
respektive översättning av hela eller delar av stämmomaterialet, inklusive protokollet. Årsstämman för 
2018 kommer att hållas den 31 maj 2018.  
 
 
Styrelse 
 
Styrelsens storlek och sammansättning 
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman för tiden fram till slutet av nästkommande 
årsstämma. Styrelsen i Gaming Corps AB ska, enligt bolagsordningen, bestå av lägst tre och högst 
sex ledamöter och det är årsstämman som beslutar om det exakta antalet styrelseledamöter. 
Bolagsordningen saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av 
styrelseledamöter.  
 
Vid årsstämman den 14 juni 2017 omvaldes Jonas Forsman, Göran Lundsten och Magnus Kolaas till 
styrelseledamöter. Nyval skedde med Daniel Borth samt John Balestrieri. Jonas Forsman valdes till 
styrelsens ordförande vid stämman. Vid extra bolagsstämma den 22 februari 2018 omvaldes Göran 
Lundsten, Daniel Borth och John Balestrieri samt nyval skedde med Claes Tellman och Sven-Erik 
Stridbeck. Claes Tellman valdes till styrelsens ordförande vid stämman. Inga suppleanter till 
bolagsstämmovalda styrelseledamöter utsågs på endera bolagsstämma.   
 
Viktiga frågor för styrelsen har varit strategin kring kommersialisering av bolagets spelprodukter, 
finansiell utveckling, kapitalbehov och kommunikation till aktiemarknaden. Styrelsens arbete följer en 
fastställd arbetsordning och verkställande direktörens arbete regleras i en särskild instruktion.  
 
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en med hänsyn till Bolagets verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet 
och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.   
 
Ersättningar till styrelsen 
Vid årsstämman 2017 fastställdes att styrelsearvode ska utgå med 250.000 kronor till styrelsens 
ordförande, samt med 125.000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll 
i bolaget. Förutom ovan nämnda arvoden har löner samt konsultarvoden samt rena kostnadsutlägg 
utbetalats till vissa styrelseledamöter, se not 4, anställda och personalkostnader. 
 
Verkställande direktör 
Verkställande direktör tillsätts och entledigas av styrelsen och dennes arbete utvärderas löpande av 
styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närvaro. Gaming Corps verkställande direktör leder den 
löpande operativa verksamheten. En skriftlig instruktion definierar ansvarsfördelningen mellan 
styrelsen och verkställande direktören. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och 
presenterar en särskild VD-rapport vid varje styrelsemöte som bland annat innehåller information om 
hur verksamheten utvecklas utifrån de beslut som styrelsen fattat.  
 
Ersättningar till verkställande direktör och ledande befattningshavare 
Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen. Ersättningar till andra ledande 
befattningshavare beslutas av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. 
 
Personal 
Antalet anställda uppgick per den 31 december 2017 till 1 person (24 personer) i moderbolaget. 
Medelantalet heltidsanställda för perioden uppgick till 4 personer.  
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Resultat och finansiell ställning 
 
Koncern 
 
Kassaflöde och finansiell ställning:  
Det egna kapitalet uppgick till 7,2 MSEK (19,7 MSEK) per den 31 december 2017. Eget kapital per 
aktie vid full utspädning uppgick till 0,07 SEK (0,48 SEK). Soliditeten var per rapportdagen 23,9 % 
(69,3 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –54,4 MSEK ( -28,2 MSEK) under 
räkenskapsåret. Räkenskapsårets kassaflöde uppgick till –6,5 MSEK (2 MSEK). 
 
 
Moderföretag 
 
Kassaflöde och finansiell ställning:  
Det egna kapitalet uppgick till 5,5 MSEK (19,6 MSEK) per den 31 december 2017. Eget kapital per 
aktie vid full utspädning uppgick till 0,05 SEK (0,49 SEK). Soliditeten var per rapportdagen 21,2 % 
(78,8 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4,8 MSEK ( -29,9 MSEK) under 
räkenskapsåret. Räkenskapsårets kassaflöde uppgick till –7,6 MSEK (1,6 MSEK). 
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
    
Koncern    
!! 2017&12&31! 2016&12&31! 2015&12&31!
!
Nettoomsättning! 11!329!389! 415!754! 516!684!
EBITDA! ;21!590!139! ;32!154!245! ;16!873!567!
EBIT! ;41!402!377! ;33!391!253! ;25!233!315!
Periodens!resultat! ;42!246!158! ;33!510!316! ;25!323!956!
!!

!   Rörelsemarginal! ! %! 0! 0! 0!
Vinstmarginal! ! %! 0! 0! 0!
Soliditet!vid!periodens!utgång! ! %! 23,9! 69,3! 74,9!
Räntabilitet!på!eget!kapital! ! %! ;5,9! ;1,7! ;259,8!
!!

!   Eget%kapital%per%aktie%
%   före!utspädning! ! kr! 0,07! 0,48! 1,02!

efter!utspädning! ! kr! ! 0,07! 0,48! 1,00!
!!

!   Aktiens!slutkurs!för!perioden! 0,58! 0,965! 10,45!
P/E;tal! neg! neg! neg!
!!

!   Resultat%per%aktie%
%   före!utspädning! ! kr! neg! neg! neg!

efter!utspädning! ! kr! ! neg! neg! neg!
!!

!   Antal%aktier%vid%periodens%slut%
%   före!utspädning! 102!937!855! 39!978!751! 9!558!642!

efter!utspädning! ! 102!937!855! 39!978!751! 9!771!726!
Utestående!optioner!*! 0! 0! 990!498!
!!

!
  

Genomsnittligt%antal%aktier%
%

  
före!utspädning! 61!336!653! 12!673!730! 5!986!649!
efter!utspädning! 61!336!653! 12!673!730! 5!986!649!
!!

!   Antal%anställda%
%   i!genomsnitt! 16! 23! 24!

vid!periodens!slut! 13! 24! 32!
*!Avser!det!antal!aktier!utestående!optionsrätter!kan!påkalla!lösen!på.! !
!

!

    
! !
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Moderföretag    
!! 2017&12&31! 2016&12&31! 2015&12&31!
%%

%    
Nettoomsättning! 100!187! 202!279! 127!403!
EBITDA! ;21!310!834! ;32!150!316! ;16!898!173!
EBIT! ;39!414!251! ;33!045!996! ;25!233!315!
Periodens!resultat! ;39!934!653! ;33!158!490! ;25!323!956!
!!

!
 

 Rörelsemarginal! ! %! 0! 0! 0!
Vinstmarginal! ! %! 0! 0! 0!
Soliditet!vid!periodens!utgång! ! %! 21,2! 78,8! 76,8!
Räntabilitet!på!eget!kapital! ! %! ;7,3! ;1,7! ;259,8!
!!

!
 

 Eget%kapital%per%aktie%
%

 
 före!utspädning! ! kr! 0,05! 0,49! 1,02!

efter!utspädning! ! kr! ! 0,05! 0,49! 1,00!
!!

!
 

 Aktiens!slutkurs!för!perioden! 0,58! 0,95! 10,45!
P/E;tal! neg! neg! neg!
!!

!
 

 Resultat%per%aktie%
%

 
 före!utspädning! ! kr! neg! neg! neg!

efter!utspädning! ! kr! ! neg! neg! neg!
!!

!
 

 Antal%aktier%vid%periodens%slut%
%

 
 före!utspädning! 102!937!855! 39!978!751! 9!558!642!

efter!utspädning! ! 102!937!855! 39!978!751! 9!771!726!
Utestående!optioner!*! 0! 0! 990!498!
!!

!
  

Genomsnittligt%antal%aktier%
%

  
före!utspädning! 61!336!653! 12!673!730! 5!986!649!
efter!utspädning! 61!336!653! 12!673!730! 5!986!649!
!!

!
 

 Antal%anställda%
%

 
 i!genomsnitt! 4! 23! 24!

vid!periodens!slut! 1! 24! 32!
*!Avser!det!antal!aktier!utestående!optionsrätter!kan!påkalla!lösen!på.! !
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
%
Risker och osäkerhetsfaktorer i moderbolaget och koncernen 
Aktieägande är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför Gaming Corps kontroll, liksom ett 
flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget agerande, kan komma att få en negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på 
Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. 
Viden bedömning av Gaming Corps framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om 
möjlighetertill positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Nedan beskrivs de risker 
och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Gaming Corps framtida utveckling. Riskerna är 
ej rangordnade och listan skall inte betraktas som fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer 
som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer som kan påverka 
Bolagets verksamhet och framtida utveckling. 
 
Going Concern 
Det är styrelsens bedömning att koncernens framtida drift tryggas genom kassaflöden från 
dotterbolaget Red Fly Studio Inc i Austin samt, vid behov, genom redan avtalade 
finansieringslösningar som Bracknor Investment Group. Styrelsen arbetar dock fortsatt aktivt och 
löpande med finansieringsfrågor. 
 
Risker relaterade till verksamheten 
Kort historik 
Gaming Corps bildades 2014. Då endast kortvarig finansiell historik föreligger kan det vara svårt att 
utvärdera Bolagets framtidsutsikter. Merparten av all spelutveckling bedrivs för närvarande genom 
dotterbolaget Red Fly i Austin, Texas.  
 
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 
Gaming Corps har ett negativt kassaflöde från verksamheten på koncernnivå och det finns risk att 
Bolaget inte kommer att kunna att generera vinster i tillräcklig omfattning eller lösa uppkomna 
finansieringsbehov på ett fördelaktigt sätt, vilket kan påverka Bolagets verksamhet negativt samt även 
leda tillföretagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.  
 
Förmåga att hantera tillväxt 
Det kommer att ställas stora krav på ledningen i ett scenario med t ex ett större work for hire-uppdrag. 
För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokering av värdefulla ledningsresurser. Om Gaming 
Corps inte hanterar den förväntade tillväxten på ett effektivt sätt kan detta påverka resultatet negativt. 
 
Beroendet av nyckelpersoner och medarbetare 
Om Gaming Corps inte lyckas rekrytera, ersätta och behålla kvalificerad personal föreligger risk för 
svårigheter att fullfölja Gaming Corps affärsplanering, med förluster eller reducerade framtida vinster 
som tänkbara konsekvenser. 
 
Risker associerade med företagsförvärv 
Gaming Corps kan komma att växa genom företagsförvärv i framtiden. Det föreligger alltid risk för att 
förvärv inte ger det utfall som förväntas vad avser integration och lönsamhet. Detta kan komma att 
påverka Gaming Corps negativt. 
 
Konkurrens 
Alla tillväxtbranscher attraherar nya bolag som etablerar sig, och spelbranschen utgör inte något 
undantag. Styrelsen bedömer att antalet konkurrenter på den aktuella marknaden sannolikt kommer 
att öka i framtiden, vilket kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter. 
 
Valutakursförändringar 
Gaming Corps agerar på en internationell marknad med intäkter i olika valutor. Förändringar i den 
svenska kronans värde i förhållande till andra länders valutor påverkar storleken på Bolagets intäkter 
och därmed resultat.  
 
Systemfel och säkerhetsbrott 
Bolagets verksamhet är i hög grad beroende av informationssystem och annan teknik. Långvariga eller 
upprepade systemfel kan försämra Gaming Corps intjäningsförmåga. 
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Risker relaterade till aktien 
Likviditet i handeln 
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan bli högst begränsad och detta kan förstärka 
fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem för en innehavare 
att sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i Gaming Corps kan säljas till en för 
innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.  
 
Risk förenad med allmänna konjunkturvariationer på marknaden 
Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och rådande konjunkturlägen kan från tid till annan 
påverka marknadens bedömning av värdet hos Bolagets aktier. 
 
Ägare med betydande inflytande 
En koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra 
intressen än majoritetsägarna. Ägarstrukturen komma att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas 
att nuvarande sammansättning av större ägare kommer att förändras i över tiden, varvid Bolagets 
verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse. 
 
Ej kontant utdelande företag 
Gaming Corps styrelse förväntas inte under de närmaste åren föreslå utdelning. Så länge ingen 
utdelning lämnas, kommer eventuell avkastning på investeringen bestå i en ökning av Bolagets 
marknadsvärdering. 
 
Kursrisker 
Framtida och nuvarande aktieägare i Bolaget bör beakta att en investering är förknippad med hög risk 
och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens 
utveckling är, utöver faktorer hänförliga till verksamheten, beroende av en rad externa faktorer som 
Bolaget inte har möjlighet att påverka. Allt företagande och ägande av aktier är förenat med 
risktagande och i detta avseende utgör ägande i Gaming Corps inget undantag. Aktieägare i Bolaget 
löper risk att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. 
 
Moderbolagets aktier 
Gaming Corps AB:s aktie är sedan den 1 juni 2016 listad vid Nasdaq First North. Per balansdagen den 
31 december 2017 var stängningskursen 0,58 SEK (handelsdagen den 28 december 2017), vilket 
motsvarar ett totalt bolagsvärde om cirka 59,7 MSEK baserat på 102.937.855 utestående aktier vid 
samma tidpunkt. !
 !
Största ägare per 31 december 2017!
Försäkringsbolaget Avanza Pension - 15 679 639  
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 4 512 897   
Nordnet Livsförsäkring AS - 1 579 314   
Johan Gustafsson - 1 200 000   
Simon Andersson  - 1 150 700 
 !
Möjlig framtida utspädning genom teckningsoptioner!
Gaming Corps har emitterat teckningsoptioner i anslutning till varje erhållet konvertibellån från 
Bracknor Investment Group (”Bracknor”). Det första avser 4.800.000 teckningsoptioner där Bracknor 
har möjlighet att teckna lika många aktier till en teckningskurs per aktie om 0,4016 SEK fram till och 
den 1 december 2021. Det andra avser 3.983.480 teckningsoptioner där Bracknor har möjlighet att 
teckna lika många aktier till en teckningskurs per aktie om 0,50 SEK fram till och med den 1 april 2022!
 
     
 
 
 
 
 
Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -8 592 728 kr disponeras enligt följande: 
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          Belopp i SEK 
Tillskjutet kapital         109 565 408 
Balanserat 
resultat         -78 223 483 

Årets resultat         -39 934 653 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs -8 592 728 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2017. 
 
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
 
 
Eget kapital 
 
Koncern 

!!

Aktiekapital!
Ej!reg!

aktiekapital!

Övrigt!
tillskjutet!
kapital!

Ansamlad!
förlust!

Summa!
eget!
kapital!

!! !! !! !!
!  Vid!årets!början! 3!661!055! 457!875! 78!257!504! ;63!150!030! 19!226!404!

Omklassificeringar! !! !! !! 4!142!209! 4!142!209!
Nyemission! 5!765!477! ;347!305! 22!926!931! !! 28!345!103!
Emissionsutgift! !! !! ;2!518!094! !! ;2!518!094!
Omräkningsdifferens! !! !! 248!503! 248!503!
Balanserat!resultat! !! !! !! !! 0!
Årets!resultat! !! !! !! ;42!246!158! ;42!246!158!

Vid%årets%slut% 9"426"532" 110"570" 98"666"341" ,101"005"476" 7"197"967"
 
 
 
Moderbolag 

!!

Aktiekapital!
Ej!reg!

aktiekapital!
Upprksriv;ning

s!fond!

Övrigt!
tillskjutet!
kapital!

Ansamlad!
förlust!

Summa!
eget!
kapital!

!! !! !! !! !!
!  Vid!årets!början! 3!661!055! 457!875! 3!100!000! 75!157!504! ;62!798!203! 19!578!231!

Nyemission! 5!765!482! ;347!305! !! 22!926!926! !! 28!345!103!
Emissionsutgift! !! !! !! ;2!518!094! !! ;2!518!094!
Fond!för!utv.utg! !! !! ;2!372!727! !! !! ;2!372!727!
Balanserat!resultat! !! !! !! !! 2!372!727!! 2!372!727!
Årets!resultat! !! !! !! !! ;39!934!653! ;39!934!653!

Vid%årets%slut% 9%426%537% 110%570% 727%273% 95%566%336% B100%360%129% 5%470%587%
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Resultaträkning – koncernen 
Belopp!i!SEK!
!

Not!
!

! 2017&01&01!
2017&12&31!

2016&01&01!
2016&12&31!

%
%%

%  
Nettoomsättning! !! 11!329!389! 415!754!
Aktiverat!arbete!för!egen!räkning! !! 3!189!312! 3!850!000!
Övriga!rörelseintäkter! 8! 37!185! 6!284!

Summa%rörelseintäkter% %% 14%555%886% 4%272%038%
!! !!

!  Råvaror!och!förnödenheter! !! ;255!068! ;1!292!592!
Övriga!externa!kostnader! 3! ;20!027!561! ;19!503!849!
Personalkostnader! 4! ;15!665!224! ;15!520!495!

Rörelseresultat%före%avskrivningar% %% B21%391%967% B32%044%898%
%% %%

%  Avskrivningar% %%
%  Avskrivning!och!nedskrivning!imm.!och!mat!anl.!

tillgångar! 6! ;19!812!238! ;1!237!008!
Övriga!rörelsekostnader! 7! ;198!172! ;109!347!

Rörelseresultat%efter%avskrivningar% %% B41%402%377% B33%391%253%
!! !!

!  

Övriga!ränteintäkter!och!liknande!resultatposter! 9! 190!167! 70!680!
Räntekostnader!och!liknande!resultatposter! 10! ;1!033!948! ;189!743!
!! !!

!  Resultat%efter%finansiella%poster% %% B42%246%158% B33%510%316%
!! !!

!  Resultat%före%skatt% %% B42%246%158% B33%510%316%
!! !!

!  Skatt!på!årets!resultat! 5!! 0! 0!
!! !!

!  Årets%resultat% %% B42%246%158% B33%510%316%
!! !! !! !!
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Balansräkning – koncern 
Belopp!i!SEK! Not! ! 2017&12&31! 2016&12&31!
!
TILLGÅNGAR% ! ! !
Anläggningstillgångar% %% %  
Immateriella"anläggningstillgångar" "" "  
Balanserade!utgifter!för!utvecklingsarbeten! 11! 1!600!000! 6!100!000!
Goodwill! 12! 14!459!978! 11!302!146!

%% %% 16%059%978% 17%402%146%
Materiella"anläggningstillgångar" "" "  
Maskiner!o!tekn!anläggningar! 13! 72!674! 109!008!
Inventarier,!verktyg!och!installationer! 14! 19!303! 57!662!

%% %% 91%977% 166%670%
Finansiella"anläggningstillgångar" "" "  
Andelar!i!övriga!företag! 16! 3!836!788! 0!
Lämnade!depositioner! 17! 733!898! 560!891!

%% %% 4%570%686% 560%891%
!! !! %% %%
Summa%anläggningstillgångar% %% 20%722%641% 18%129%707%
%% %%

%  
Omsättningstillgångar% %%

%  
Varulager%m.m.% %%

%  
Förskott!till!leverantörer! %% 14!810! 28!710!

%% %% 14%810% 28%710%
%% %%

%  
Kortfristiga"fordringar" "" "  
Kundfordringar! !! 979!236! 52!829!
Övriga!fordringar! !! 4!670!562! 1!503!837!
Förutbetalda!kostnader! 18! 2!148!013! 3!315!

%% %% 7%797%811% 1%559%981%
%% %%

%  
Kassa"och"bank" "" 1%484%093% 8%020%031%
!! !! !! !!

Summa%omsättningstillgångar% %% 9%296%714% 9%608%722%
!! !! !! !!

SUMMA%TILLGÅNGAR% %% 30%019%355% 27%738%429%
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Balansräkning – koncern 
Belopp!i!SEK! Not! ! 2017&12&31! 2016&12&31!
%
EGET%KAPITAL%OCH%SKULDER%

%%
%

% !

Eget"kapital" ""
"  Aktiekapital! ! !19! 9!426!538! 3!661!055!

Ej!registrerat!aktiekapital! !! 110!570! 457!875!
Övrigt!tillskjutet!kapital! !! 98!685!655! 78!715!379!
Balanserat!resultat!inkl!årets!resultat! !! ;101!024!796! ;63!150!030!

    !! !!

Summa%eget%kapital% %% 7%197%967% 19%684%279%
%% %% %  
Långfristiga"skulder" "" "  
Räntebärande!skulder!till!kreditinstitut! 20! 533!859! 1!591!528!

%% %% 533%859% 1%591%528%
Kortfristiga"skulder" "" "  
Skulder!till!kreditinstitut! 20! 278!410! 0!
Leverantörsskulder! !! 1!641!260! 1!389!535!
Övriga!kortfristiga!skulder! !! 16!947!395! 4!016!756!
Upplupna!kostnader!och!förutbetalda!intäkter! 21! 3!420!464! 1!514!206!

%% %% 22%287%529% 6%920%497%
!! !! !! !!

SUMMA%EGET%KAPITAL%OCH%SKULDER% %% 30%019%355% 28%196%304%
!! !! !! !!

!

!

! !
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Kassaflödesanalys – koncern    
Belopp!i!SEK! Not! ! 2017&12&31! 2016&12&31!

 
Den%löpande%verksamheten%

%
 

 
Rörelseresultat!efter!avskrivningar!

!
;33!159!986! ;33!391!253!

Justering!för!poster!som!inte!ingår!i!kassaflödet! !
!

;27!302!957! 1!237!008!

Erhållen!ränta!
!

190!167! 70!680!

Erlagd!ränta!
!

;1!033!948! ;189!743!

Kassaflöde%från%den%löpande%verksamheten%
%

!! !!

före%förändringar%i%rörelsekapitalet%
%

B61%306%724% B32%273%308%

%    
Kassaflöde%från%förändringar%i%rörelsekapital%

%   
Ökning/minskning!av!kortfristiga!fordringar!

!
;6!237!830! ;410!559!

Ökning/minskning!av!kortfristiga!skulder!
!

15!088!622! 4!476!302!

Kassaflöde%från%den%löpande%verksamheten%
%

B52%405%978% B28%207%565%

%    
Investeringsverksamheten% %   
Investeringar!immateriella!anläggningstillgångar!

!
3!189!312! ;3!850!000!

Investeringar!materiella!anläggningstillgångar!
!

0! ;49!962!

Investeringar!Finansiella!anläggningstillgångar!
!

17!434!429! ;2!625!047!

Tillskott!förvärvad!verksamhet!
!

0! 71!086!

Kassaflöde%från%investeringsverksamheten% % 20%623%741% B6%453%923%

%    
Finansieringsverksamheten% %   
Aktiekapital!

!
5!418!172! 2!785!718!

Omräkningsdifferens!
!

248!503! 0!

Övrigt!tillskjutet!kapital!
!

22!926!931! 37!959!739!

Emissionsutgifter!
!

;2!518!094! ;4!667!755!
Lån!

!
0! 1!379!028!

Amortering!av!låneskulder!
!

;779!259! ;774!733!

Kassaflöde%från%finansieringsverksamheten%
%

25%296%253% 36%681%997%

%  !! !!

Periodens%kassaflöde% % B6%535%938% 2%020%509%
Likvida!medel!vid!periodens!början!

!
8!020!031! 5!999!522!

Likvida!medel!vid!periodens!slut!
!

1!484!093! 8!020!031!

Summa%disponibla%likvida%medel%
%

1%484%093% 8%020%031%
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Resultaträkning – moderföretag 

Belopp!i!SEK!
!

Not!
!

! 2017&01&01!
2017&12&31!

2016&01&01!
2016&12&31!

!
Nettoomsättning! !! 100!187! 202!279!
Aktiverat!arbete!för!egen!räkning! !! 3!189!312! 3!850!000!
Övriga!rörelseintäkter! 8! 31!692! 6!284!
Summa%rörelseintäkter% %% 3%321%191% 4%058%563%
!! !!

!  Råvaror!och!förnödenheter! !! ;255!068! ;1!292!592!
Övriga!externa!kostnader! 3! ;21!512!632! ;19!395!792!
Personalkostnader! 4! ;2!672!788! ;15!520!495!

Rörelseresultat%före%avskrivningar% %% B21%119%297% B32%150%316%
%% %%

%  Avskrivningar% %%
%  Avskrivning!och!nedskrivning!imm.!och!mat!anl.!

tillgångar! 6! ;18!103!417! ;786!333!
Övriga!rörelsekostnader! 7! ;191!537! ;109!347!

Rörelseresultat%efter%avskrivningar% %% B39%414%251% B33%045%996%
!! !!

!  Övriga!ränteintäkter!och!liknande!resultatposter! 9! 190!161! 70!632!
Räntekostnader!och!liknande!resultatposter! 10! ;710!563! ;183!126!
!! !! !! !!
Resultat%efter%finansiella%poster% %% B39%934%653% B33%158%490%
!! !! !! !!
Resultat%före%skatt% %% B39%934%653% B33%158%490%
!! !!

!  Skatt!på!årets!resultat! !5! 0! 0!
!! !! !! !!
Årets%resultat% %% B39%934%653% B33%158%490%
!! !! !! !!
!
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Balansräkning – moderföretag 
Belopp!i!SEK! Not! ! 2017&12&31! 2016&12&31!

! ! ! ! !
TILLGÅNGAR% ! ! ! !
Anläggningstillgångar% %% %  
Immateriella"anläggningstillgångar" "" "  
Balanserade!utgifter!för!utvecklingsarbeten! 11! 1!600!000! 6!100!000!

%% %% 1%600%000% 6%100%000%
Materiella"anläggningstillgångar" "" "  
Maskiner!o!tekn!anläggningar! 13! 72!674! 109!008!

%% %% 72%674% 109%008%
Finansiella"anläggningstillgångar" "" "  
Andelar!i!koncernföretag! 15! 13!960!000! 8!960!000!
Andelar!i!övriga!företag! 16! 3!836!788! 0!
Lämnade!depositioner! 17! 1!653!344! 560!891!

%% %% 19%450%132% 9%520%891%
!! !! %% %%
Summa%anläggningstillgångar% %% 21%122%806% 15%729%899%
!! !!

!  
Omsättningstillgångar% %% %  
Varulager%m.m.% %% %  
Förskott!till!leverantörer! %% 14!810! 28!710!

%% %% 14%810% 28%710%
%% %%

%  
Kortfristiga"fordringar" "" "  
Kundfordringar! !! 0! 7!624!
Fordringar!hos!koncernföretag! !! 3!675!481! 0!
Övriga!fordringar! !! 525!147! 1!471!067!
Förutbetalda!kostnader! 18! 419!249! 0!

%% %% 4%619%877% 1%478%691%
%% %%

%  
Kassa"och"bank" "" 15%265% 7%617%072%
!! !! !! !!

Summa%omsättningstillgångar% %% 4%649%952% 9%124%473%
!! !! !! !!

SUMMA%TILLGÅNGAR% %% 25%772%758% 24%854%372%
!! !! !! !!
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Balansräkning – moderföretag 
Belopp!i!SEK! Not! ! 2017&12&31! 2016&12&31!

! ! ! ! !
EGET%KAPITAL%OCH%SKULDER! ! !
Eget"kapital" ""

"  Bundet!eget!kapital! !! !  
Aktiekapital! ! !19! 9!426!538! 3!661!055!
Ej!reg!aktiekapital! !! 110!570! 457!875!
Fond!för!utv!utgifter! !! 4!526!208! 3!100!000!
Fritt!eget!kapital! !! !  
Överkursfond! !! 109!565!408! 86!638!482!
Balanserat!resultat! !! ;78!223!483! ;41!120!692!
Årets!resultat! !! ;39!934!653! ;33!158!490!

    !! !!

Summa%eget%kapital% %% 5%470%588% 19%578%230%
%% %% %  
Långfristiga"skulder" "" "  
Räntebärande!skulder!till!kreditinstitut! 20! 0! 50!000!

%% %% 0% 50%000%
Kortfristiga"skulder" "" "  
Skulder!till!kreditinstitut" 20" 66!663! - 
Leverantörsskulder! !! 1!641!260! 1!059!472!
Skulder!till!koncernföretag! !! 1!105!213!

!
Övriga!kortfristiga! ! skulder! !! 16!897!670! 2!660!463!
Upplupna!kostnader!och!förutbetalda!intäkter! 21! 591!364! 1!506!207!

%% %% 20%302%170% 5%226%142%
!! !!

!  
SUMMA%EGET%KAPITAL%OCH%SKULDER% %% 25%772%758% 24%854%372%
!! !! !! !!
 
! ! ! !
! !
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Kassaflödesanalys – moderföretag    
Belopp!i!SEK! Not! ! 2017&12&31! 2016&12&31!

! ! ! ! !
Den%löpande%verksamheten% %

 
 

Rörelseresultat!efter!avskrivningar!
!

;39!414!251! ;33!045!996!

Justering!för!poster!som!inte!ingår!i!kassaflödet! !
!

23!249!946! 786!333!
Erhållen!ränta!

!
190!161! 70!632!

Erlagd!ränta!
!

;710!563! ;183!126!

Kassaflöde%från%den%löpande%verksamheten%
%

!! !!

före%förändringar%i%rörelsekapitalet%
%

B16%684%707% B32%372%157%

%    
Kassaflöde%från%förändringar%i%rörelsekapital% %   
Ökning/minskning!av!kortfristiga!fordringar!

!
;3!141!186! ;340!278!

Ökning/minskning!av!kortfristiga!skulder!
!

15!076!028! 2!802!284!

Kassaflöde%från%den%löpande%verksamheten%
%

B4%749%865% B29%910%151%

%    
Investeringsverksamheten% %   
Investeringar!immateriella!anläggningstillgångar!

!
;3!189!312! ;3!850!000!

Investeringar!materiella!anläggningstillgångar!
!

0! 0!
Investeringar!Finansiella!anläggningstillgångar!

!
;25!539!642! ;50!000!

Kassaflöde%från%investeringsverksamheten%
%

B28%728%954% B3%900%000%

%    
Finansieringsverksamheten% %   
Aktiekapital!

!
5!418!172! 2!785!718!

Övrigt!tillskjutet!kapital!
!

22!926!931! 37!959!739!

Emissionsutgifter!
!

;2!518!094! ;4!667!755!

Lån!
!

0! 0!

Amortering!av!låneskulder!
!

50!000! ;650!001!

Kassaflöde%från%finansieringsverksamheten% % 25%877%009% 35%427%701%

%  !! !!

Periodens%kassaflöde% % B7%601%810% 1%617%550%
Likvida!medel!vid!periodens!början!

!
7!617!072! 5!999!522!

Likvida!medel!vid!periodens!slut!
!

15!262! 7!617!072!

Summa%disponibla%likvida%medel%
%

15%262% 7%617%072%

      !!
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Noter 
 
Not 1  Redovisningsprinciper 
Belopp i SEK om inget annat anges. 
 
Allmänna redovisningsprinciper 
 
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan 
under avsnittet Redovisningsprinciper i moderföretaget. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Resultaträkningen för 2016 i Red Fly Studios Inc har inte konsoliderats då nödvändig information för 
att göra detta inte kunde tas fram inom rimlig tid i kombination med att det pga dotterbolagets 
obetydliga storlek inte skulle tillföra någon ytterligare väsentlig information. Resultaträkningen för 2017 
i Red Fly Studios Inc har konsoliderats för räkenskapsåret. 
 
 
Förvärvsmetoden 
 
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv innebärande att det redovisade 
värde av Moderföretagets andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot 
dotterföretagets egna kapital vid förvärvet. 
Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera Koncernens 
anskaffningsvärde, dels for andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, dels för dotterföretagetens 
tillgångar, avsättningar och skulder. 
Rörelseförvärvet redovisas i koncernen från och med förvärvstidpunkten. 
Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs. 
- verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna 
skulder samt emitterade egetkapitalinstrument 
- utgifter som ar direkt hänförliga till rörelseförvärvet 
- tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Värdet av 
minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. 
 
Koncernen redovisar identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i rörelseförvärv oavsett 
om de har redovisats tidigare i det förvärvade företagets finansiella rapporter före förvärvet eller de 
avser innehav minoritestintresse. Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas vanligen till 
det verkliga värdet per förvärvstidpunkten. 
 
Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. Den beräknas 
som det överskjutande beloppet av summan av a) verkligt värde för överförd ersättning, b) redovisat 
belopp för eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget och c) verkligt 
värde per förvärvstidpunkten för eventuell befintlig ägarandel i det förvärvade företaget, och de 
verkliga värden per förvärvstidpunkten för identifierbara nettotillgångar. 
 
Om de verkliga värdena for identifierbara nettotillgångar överstiger den beräknade summan enligt 
ovan uppstår en negativ goodwill. Negative goodwill intäktsredovisas omedelbart. 
 
Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital. 
 
 
Omräkning av utlandsverksamheter 
 
Vid konsolidering omräknas tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- 
och underavskrivningar, till SEK enligt balansdagens kurs. Intäkter och kostnader omräknas till SEK 
enligt genomsnittlig kurs under rapportperioden vilket utgör en approximation av transaktionskursen. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen av utlandsverksamheten redovisas i eget kapital.  
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Intäkter 
 
Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster plus Koncernens andel av 
intäkter i dess joint ventures och redovisas i posten Nettoomsättning. Intäkter värderas till det verkliga 
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för varor som levererats och tjänster som utförts, 
dvs. till försäljningspris exklusive handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag samt 
mervärdesskatt. Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i Koncernens intäkter. 
 
Vid senareläggning av betalning från kunden redovisas dels en försäljning av vara/tjänst, dels en 
ränteintäkt. Intäkten av varan/tjänsten värderas till nuvärdet av samtliga framtida betalningar. 
 
 
Värderingsprinciper mm 
 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som 
uppkommer redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och -förluster avseende rörelserelaterade 
fordingar och skulder i utländsk valuta redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga 
rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från 
finansiella poster. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när Koncernen blir part i det finansiella 
instrumentets avtalsmässiga villkor. Samtliga finansiella instrument värderas utifrån 
anskaffningsvärdet. 
 
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder 
och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp. 
 
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande korfristiga 
finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande 
värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde 
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter 
såsom courtage. 
 
 
Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång 
 
Per varje balansdag bedömer Koncernen om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. 
Bedömningen görs individuellt post för post. Koncernens värdepappersportfölj utgör en post då 
Koncernen utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i 
portföljen är klart identifierbara. 
 
För finansiella anläggningstilgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde görs nedskrivning av 
redovisat värde till nuvärdet av den bästa uppskattningen av framtida kassaflöden diskonterat med 
tillgångens ursprungliga effektivränta eller aktuell ränta på balansdagen för tillgångar med rörlig 
förräntning. Tillgångar med rörlig ränta diskonteras med aktuell ränta på balansdagen. För finansiella 
anläggningstillgångar som handlas på en aktiv marknad har Koncernen valt att göra nedskrivningar till 
verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. 
 
För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde görs 
nedskrivning av redovisat värde till det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 
och nuvärdet av det bästa uppskattningen av de framtida kassaflöden som tillgången förväntas ge. 
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Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning ska återföras helt eller delvis till följd av att 
de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats. 
 
 
Immateriella tillgångar 
 
Utgifter för forskning och utveckling 
 
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller 
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer. 
 
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som 
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar 
är uppfyllda: 
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas 
eller säljas. 
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den. 
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar. 
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 
 
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
 
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt 
hänförbara utgifter (t.ex. material och löner). 
 
 
Övriga immateriella tillgångar 
 
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och 
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer. 
 
Avskrivningar 
 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 
 
    Moder- 
  Koncern  företag  
  år år 
Följande avskrivningstider tillämpas:!  !  !
Internt upparbetade immateriella tillgångar     
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 10 10 
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Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 
 
 
Tillkommande utgifter 
 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.  
     
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande 
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs 
av separat. 
 
 
Avskrivningar 
 
                                    
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
    Moder- 
  Koncern  företag  
  år år 
Materiella anläggningstillgångar:!  !  !
-Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 5 
-Inventarier, verktyg och installationer 5 5 
   
! ! !
Eget kapital 
 
Eget kapital i koncernen består av följande poster: 
Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier. 
Övrigt tillskjutet kapital som innefattar eventuell premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital. 
Eventuella transaktionskostnader som sammanhänger med nyemission av aktier dras från 
överkursen, med hänsyn tagen till eventuella inkomstskatteeffekter. 
 
 
Konvertibla skuldebrev 
 
Vid emission av konvertibla skuldebrev [eller liknande sammansatta finansiella instrument som består 
av både en skuld- och en egetkapitalkomponent] fördelas likviden mellan skuldkomponenten och eget 
kapitalkomponenten. Skuldbeloppet fastställs till det verkliga värdet för en liknande skuld som saknar 
rätt till konvertering eller har en liknande egetkapitalkomponent. 
 
Direkta utgifter i samband med emissionen fördelas mellan skuldkomponenten och 
egetkapitalkomponenten utifrån de relativa verkliga värdena på respektive komponent. 
 
Under efterföljande år redovisas skillnaden mellan skuldkomponenten och det belopp som ska betalas 
på förfallodagen som en tillkommande räntekostnad genom tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
 
 
Ersättningar till anställda 
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Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är 
ersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde 
tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som Koncernen 
förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten. 
!
!
Skatt 
 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 
 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära 
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller 
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 
 
Underskottsavdrag redovisas ej då det föreligger osäkerheter i huruvida framtida skattemässiga 
underskottsavdrag kan nyttjas. 
 
 
Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anläggningstillgångar 
 
På varje balansdag görs en bedömning om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde är 
lägre än dess redovisade värde. Finns en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. om 
återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 
 
En internt upparbetad immateriell anläggningstillgång som ännu inte är färdig att användas eller säljas 
per balansdagen nedskrivningsprövas alltid. 
 
Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
 
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader utgörs av det pris som Företaget beräknar kunna 
erhålla vid en försäljning mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har intresse av 
att transaktionen genomförs. Avdrag görs för sådana kostnader som är direkt hänförliga till 
försäljningen. 
 
Nyttjandevärdet utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång eller en kassagenererande enhet 
väntas ge upphov till. 
Vid nedskrivningsprövningen grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter. En 
kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp med i allt väsentligt oberoende 
inbetalningar. Följden är att vissa tillgångars nedskrivningsbehov prövas enskilt och vissa prövas på 
nivån kassagenererande enhet. Goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas dra 
fördel av synergieffekterna i de hänförliga rörelseförvärven och representerar den lägsta nivå där 
goodwill bevakas. 
 
Nedskrivningarna avseende kassagenererande enheter minskar först det redovisade värdet för den 
goodwill som är fördelad på den kassagenererande enheten. Eventuell återstående nedskrivning 
minskar proportionellt de övriga tillgångarna i de kassagenererande enheterna. 
 
Med undantag av goodwill görs en ny bedömning av alla tillgångar för tecken på att en tidigare 
nedskrivning inte längre är motiverad. En nedskrivning återförs om tillgångens eller den 
kassagenererande enhetens återvinningsbara värde överstiger det redovisade värdet och fördelas 
proportionellt över samtliga tillgångar förutom goodwill. 
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Koncernredovisning 
 
Dotterföretag 
 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att 
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas 
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 
 
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 
 
 
Goodwill 
 
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag 
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuell nedskrivning. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 

  

   
  Koncern år 
!  !
-Goodwill 5 
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Not 2  Uppskattningar och bedömningar 
 
Gaming Corps AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. Bolaget har gjort en kassaflödesvärdering av de balanserade 
utvecklingskostnaderna som visar att värdet överstiger bokfört värde. Kassaflödesvärderingen bygger 
på antaganden om intäkter sex år framåt i tiden och att dessa intäkter börjar genereras 2017. 
 
När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och 
kostnader. De områden där sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för 
Koncernen och som därmed kan påverka resultat och balansräkningarna i framtiden beskrivs nedan: 
 

Betydande bedömningar: 
 
Följande är betydande bedömningar som har gjorts vid tillämpningen av de av Företagets 
redovisningsprinciper som har den mest betydande effekten på de finansiella rapporterna. 
 
 
Aktivering av immateriella tillgångar: 
 
Fördelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt av programvara och 
bestämning av huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter är uppfyllda kräver bedömningar. 
Efter aktivering övervakas huruvida redovisningskraven för utvecklingskostnader uppfylls även 
fortsättningsvis och om det finns indikatorer på att de aktiverade utgifterna kan vara utsatta för en 
värdenedgång. 
 
Företaget innehar balanserade immateriella tillgångar som ännu inte färdigställts. Sådana ska 
nedskrivningsprövas åtminstone årligen. För att kunna göra detta måste uppskattningar göras av 
framtida kassaflöden hänförliga till tillgången eller den kassagenererande enhet som tillgången ska 
hänföras till när den är färdigställd. En lämplig diskonteringsränta ska också bestämma för att kunna 
diskontera dessa beräknade kassaflöden. 
 
 
Osäkerhet i uppskattningen: 
 
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som har den mest betydande effekten på 
redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet från dessa kan avvika 
väsentligt. 
 
 
Nedskrivningar: 
 
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet för varje tillgång eller 
kassagenererande enhet baserat på förväntade framtida kassaflöde och med användning av en 
lämplig ränta för att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden om framtida 
kassaflöde och fastställande av en lämplig diskonteringsränta.!
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Not 3  Arvode och kostnadsersättning till revisorer   
  2017-01-01- 2016-01-01- 
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
      
Revisionsarvode 729 675 249 672 
! ! !
Summa 729 675 249 672 
      
Moderföretag     
      
Revisionsarvode 473 283 249 672 
! ! !
Summa 473 283 249 672 
! ! !
!
Not 4  Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 
 
Medelantalet anställda     
  2017-01-01-  2016-01-01-  
  2017-12-31 Varav män 2016-12-31 Varav män 

     
Moderföretag       
Sverige 4 4 23 22 

         
Totalt moderföretaget 4 4 23 22 
        
Dotterföretag       
USA 12 11 8 8 

         
Totalt dotterföretag 12 11 8 8 

         
Koncernen totalt 16 15 31 30 

     
! !! ! !
! !
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Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare 
     
    2017-12-31 

Andel kvinnor 
i % 

2016-12-31 
Andel kvinnor  

i % 
! !! ! !
Moderföretag         
Styrelse   - - 
Övriga ledande befattningshavare 
 

  - - 

Totalt moderföretaget   - - 
          
Koncernen         
Styrelse   - - 
Övriga ledande befattningshavare 
 

  - - 

Totalt koncernen   - - 
!
!

!! ! !

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 
 
  2017-01-01- 2016-01-01- 
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Moderföretag     
Löner och andra ersättningar 1 816 454 11 462 057 
Sociala kostnader 728 746 3 580 122 
(varav pensionskostnader) 1) - - 
      
Dotterföretag     
Löner och andra ersättningar 10 453 409 - 
Sociala kostnader - - 
(varav pensionskostnader) - - 
      
Koncern     
Löner och andra ersättningar 12 269 863 11 462 057 
Sociala kostnader 728 746 3 580 122 
(varav pensionskostnader) 2) - - 
   
! ! !
1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 kr (fg år 0kr) företagets ledning. Företagets 
utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr (fg år o kr). 
 
2) Av koncernens pensionskostnader avser 0 kr (fg år 0 kr) företagets ledning. Koncernens utestående 
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr (fg år o kr). 
 
 
Ersättningar till styrelsen 
Namn Styrelsearvode Övrig ersättning 
! ! !
   
Claes Tellman, styrelseordförande 62 500 0 
Göran Lundsten, styrelseledamot 91 667 0 
Daniel Borth, styrelseledamot 85 417 1 414 211 
John Balestrieri, styrelseledamot 85 417  0 
Magnus Kolaas, styrelseledamot. Har avgått 116 667   2 341 543 
Jonas Forsman, styrelseordförande. Har avgått 187 500               0 
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Not 5  Skatt på årets resultat   
Koncernen har skattemässiga underskottsavdrag som kan komma att utnyttjas mot skattepliktiga 
vinster i framtiden. När det blir sannolikt att skattepliktiga vinster kommer att genereras skall bolaget 
redovisa en uppskjuten skattefordran. En aktivering av uppskjuten skatt skulle ge en uppskjuten 
fordran om 19 549 tkr per 2017-12-31. Företagsledningen har bedömt att förutsättningarna ännu ej 
föreligger för att kunna genomföra en uppskjuten skattefordran. 
!
!
Not 6  Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
       anläggningstillgångar 
  2017-01-01- 2016-01-01- 
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång     
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl 2 363 104 - 
Goodwill 1 216 580 441 775 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 36 333 36 333 
Inventarier, verktyg och installationer 34 714 8 900  
! ! !
  3 650 731 487 008 
      
! ! !
    
      
Nedskrivningar fördelade per tillgång:     
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl - 750 000 
Finansiella tillgångar 9 061 104 - 
! ! !
  9 061 104 750 000 
      
! ! !
      
      
! ! !
    
      
Moderföretag     
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång     
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl 2 363 104 - 
Inventarier, verktyg och installationer 36 333 36 333 
Finansiella tillgångar - - 
   
  2 399 437 36 333 
      
   
! ! !
    
Nedskrivningar fördelade per tillgång:     
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl - 750 000 
Finansiella tillgångar 9 061 104 - 
! ! !
  9 061 104 750 000 
      
      
      
! ! !
Not 7  Övriga rörelsekostnader   
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  2017-01-01- 2016-01-01- 
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 191 537 109 347 
! ! !
Summa 191 537 109 347 
      
Moderföretag     
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 191 537 109 347 
! ! !
Summa 191 537 109 347 
 
 
Not 8  Övriga rörelseintäkter 

  

  2017-01-01- 2016-01-01- 
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 31 654 - 
! ! !
Summa 31 654 - 
      
Moderföretag     
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 31 654 - 
! ! !
Summa 31 654 - 
!
!
!

! !

!
Not 9  Ränteintäkter och liknande resultatposter   
  2017-01-01- 2016-01-01- 
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Ränteintäkter, övriga 44 277 70 680 
Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar 145 890  
! ! !
  190 167 70 680 
      
Moderföretag     
Ränteintäkter, övriga 44 271 70 632 
Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar 145 890 - 
! ! !
  190 161 70 632 
! ! !
!
!
! !
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Not 10  Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

  

  2017-01-01- 2016-01-01- 
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Räntekostnader, övriga 1 033 948 189 743 
! ! !
  1 033 948 189 743 
      
Moderföretag     
Räntekostnader, övriga 710 563 183 126 
! ! !
  710 563 183 126 
!

!

Not 11  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 

  
   

  
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 6 850 000 3 000 000 
-Nyanskaffningar - -  
-Internt utvecklade tillgångar 3 189 312 3 850 000 
! ! !
  10 039 312 6 850 000 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -  -  
-Avyttringar och utrangeringar - -  
-Omklassificeringar -  
-Årets avskrivning enligt plan -1 100 000 - 
! ! !
  -1 100 000 -  
! ! !
    
Ackumulerade nedskrivningar:    
-Vid årets början -750 000 -  
-Årets nedskrivningar -6 589 312 -750 000  
   
 ! -7 339 312! - 750 000!
   
   
Redovisat värde vid årets slut! 1 600 000! 6 100 000!
  
 

    

! !
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Moderföretag     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 6 850 000 3 000 000 
-Nyanskaffningar - -  
-Internt utvecklade tillgångar 3 189 312 3 850 000 
! ! !
  10 039 312 6 850 000 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -  -  
-Avyttringar och utrangeringar - -  
-Omklassificeringar -  
-Årets avskrivning enligt plan -1 100 000 - 
! ! !
  -1 100 000 -  
! ! !
    
Ackumulerade nedskrivningar:    
-Vid årets början -750 000 -  
-Årets nedskrivningar -6 589 312 -750 000  
   
 ! -7 339 312! - 750 000!
   
   
Redovisat värde vid årets slut! 1 600 000! 6 100 000!
! ! !
!
!
Not 12  Goodwill   
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 11 743 921 2 208 874  
-Förvärv av dotterföretag 6 831 850 9 535 047  
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet  - - 
! ! !
Vid årets slut 18 575 771 11 743 921 
 
Ackumulerade avskrivningar & nedskrivningar enligt plan: 

 
 
  

-Vid årets början 
-Årets avskrivningar enligt plan 

-441 775 
-1 907 009 

-441 775 

-Årets nedskrivningar -1 767 099  
Vid årets slut -4 115 793 -441 775 
! ! !
Redovisat värde vid årets slut 14 459 978 11 302 146 
      
Moderföretag     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
! ! !
Vid årets slut - - 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
! ! !
Vid årets slut - - 
! ! !
Redovisat värde vid årets slut - - 
! ! !
!
!
Not 13  Maskiner och andra tekniska anläggningar   
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  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 181 674 181 674 
! ! !
-Vid årets slut 181 674 181 674 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -72 666 -36 333 
-Årets avskrivning -36 334 -36 333 
! ! !
-Vid årets slut -109 000 -72 666 
! ! !
Redovisat värde vid årets slut 72 674 109 008 
      
Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal Inga Inga 
ingår med följande belopp:     
  
 

    

Moderföretag     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
- Vid årets början 181 674 181 674 
! ! !
-Vid årets slut 181 674 181 674 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -72 666 -36 333 
-Årets avskrivning -36 334 -36 333 
! ! !
-Vid årets slut -109 000 -72 666 
! ! !
Redovisat värde vid årets slut 72 674 109 008 
 
  

    

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal Inga Inga 
ingår med följande belopp:     
! ! !
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Not 14  Inventarier, verktyg och installationer   
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 3 618 044 3 376 803 
-Rörelseförvärv - - 
-Årets omräkningsdifferenser -402 000 241 200 
! ! !
-Vid årets slut 3 216 033 3 618 004 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

    

-Vid årets början -3 568 268 -3 191 278 
-Årets avskrivning -27 013 -141 748 
-Årets omräkningsdifferenser -398 201 235 242 
! ! !
-Vid årets slut -3 197 079 -3 568 268 
! ! !
Redovisat värde vid årets slut 19 303 57 662 
      
Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal Inga Inga  
ingår med följande belopp     
      
Moderföretag     
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
! ! !
-Vid årets slut - - 
 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

    

! ! !
-Vid årets slut - - 
! ! !
Redovisat värde vid årets slut - - 
      
Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal Inga Inga  
ingår med följande belopp     
! ! !
 
 
Not 15  Andelar i koncernföretag   
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 8 960 000 2 000 000  
-Förvärv 7 000 000 6 960 000 
-Nedskrivningar -2 000 000 - 
! ! !
Redovisat värde vid årets slut 13 960 000 8 960 000 
! ! !
!
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Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
      2017-12-31 2016-12-31 
  Antal   Redovisat Redovisat 
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde 
! ! ! ! !
RedFly Studio Inc., Austin, USA 800 100 6 910 000 6 910 000 
     
Salsa Games Ltd, CHE-389.371.184, 
Schweiz  

200 100 7 000 000  - 

     
VisualDreams AB, 556912-7391, 
Stockholm 

51 000 100 0 2 000 000 

 
Gaming Corps Förvaltning AB, 
559076-5805, Uppsala 

 
500 

 
100 

 
50 000 

 
50 000 

     
      13 960 000 8 960 000 
!
!

! ! ! !

! ! ! ! !
Not 16  Andelar i övriga företag   
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början - -  
-Förvärv 17 434 429 - 
-Nedskrivningar 13 597 642 - 
! ! !
Redovisat värde vid årets slut 3 836 787 - 
! ! !
!
Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 
      2017-12-31 2016-12-31 
  Antal   Redovisat Redovisat 
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde 
! ! ! ! !
Kung Fu Factory Inc., Los Angeles, USA 901 7,7 2 736 787 - 
     
Flax Innovation AB, 559110-6629, 
Gustavsberg 

2 200 4 1 100 000  - 

     
     
      3 836 787 - 
 
 
Not 17  Lämnade depositioner 

  

  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Ackumulerade anskaffningsvärden:   
-Vid årets början 560 891 - 
-Tillkommande depositioner 230 767 560 891  
-Årets omräkningsdifferenser - 57 759 - 
! ! !
Redovisat värde vid årets slut! 733 898! 560 891!
      
! !



Gaming'Corps'AB' ! ! 38!
556964'2969!
Moderföretag     
Ackumulerade anskaffningsvärden:   
-Vid årets början 560 891 - 
-Tillkommande depositioner 45 000 560 891  
-Årets omräkningsdifferenser - 57 759 - 
   
Redovisat värde vid årets slut! 548 131! 560 891!
   
 
Not 18  Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

  

  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Förutbetalda hyreskostnader 5 000 - 
Övriga förutbetalda kostnader 414 250 3 315 
Övriga upplupna intäkter 1 728 762 - 
! ! !
  2 148 013 3 315 
      
Moderföretag     
Förutbetalda hyreskostnader 5 000 - 
Övriga förutbetalda kostnader 414 250 - 
! ! !
 
 
 

419 250 - 

Not 19  Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet i Moderbolaget består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett nominellt värde om 
0,09157502844 kr. Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt 
motsvarar en röst på Moderboalgets stämma. 
!
!
Not 20  Övriga skulder till kreditinstitut   
  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncern     
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 812 269 210 676 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen - 1 591 528 
! ! !
  812 269 1 802 204 
      
Moderföretag     
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 66 663 200 000 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen - 50 000 
! ! !
  66 663 250 000 
! ! !
!
! !



Gaming'Corps'AB' ! ! 39!
556964'2969!

Not 21  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

  

  2017-12-31 2016-12-31 
! ! !
Koncernen     
Upplupna löner 287 000 448 011 
Upplupna semesterlöner - 448 950 
Ber upplupna lagstadgade sociala avgifter - 141 060 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 133 464 476 185 
! ! !
  3 420 464 1 514 206 
      
Moderföretag     
Upplupna löner - 448 011 
Upplupna semesterlöner - 448 950 
Ber upplupna lagstadgade sociala avgifter - 141 060 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 591 364 468 185 
! ! !
  591 364 1 506 206 
! ! !
 
Not 22  Ställda säkerheter 
 2017-12-31 2016-12-31 
Ställda!säkerheter!
!

! !

Koncernen     
För egna skulder och avsättningar   
   
Obligationslån Inga Inga 
 - - 
   
Övriga skulder till kreditinstitut   
Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000 
! ! !
  1 000 000 1 000 000 
   
Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga 
 - - 
   
För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styra företag Inga Inga 
 - - 
   
Summa ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000 
      
 
Moderföretag     
För egna skulder och avsättningar   
   
Obligationslån Inga Inga 
 - - 
   
Övriga skulder till kreditinstitut   
Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000 
! ! !
  1 000 000 1 000 000 
   
Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga 
 - - 
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För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styra företag Inga Inga 
 - - 
   
Summa ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000 
 
 
Not 23  Ställda eventualförpliktelser 
 
Företagsledningen bedömer att det inte finns några eventualförpliktelser i koncernen eller 
moderbolaget för räkenskapsåren 2017 och 2016 
 
 
Not 24  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 
Gaming Corps tecknar avtal värt ca 10 MSEK med GameMill i början av januari 2018. 
 
Emissioner om ca 1,6 MSEK genomförs i mitten av januari 2018. 
 
Emissioner om ca 8,9 MSEK genomförs i slutet av januari 2018. 
 
Claes Tellman väljs till ny styrelseordförande på extra bolagsstämma den 22 februari 2018.  
 
Bolaget tillförs 400 000 EUR genom konvertibellån från Bracknor Investment Group i slutet av mars 
2018.  
 
Gaming Corps genomför emissioner om ca 2,6 MSEK i mitten av april 2018. 
 
Bolaget omförhandlar villkoren i Kung Fu Factory-affären samt genomför kvittningsemission till 
förmedlingspart i slutet av april 2018.  
 
Gaming Corps ingår avtal om att förvärva aktier i malta-baserade PlayMagic och samtidigt underlätta 
en framtida listning på svensk MTF-handelsplats. 
 
Mike Doyle utses till ny VD den 22 maj 2018. 
 
 
Not 25  Inköp och försäljning inom koncernen 
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% av inköpen och 0% av försäljningen 
andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. 
 
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 23% av inköpen och 0% av 
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. 
 
 
Not 26  Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat / eget kapital 
Soliditet: (Totalt eget kapital + 78% av obeskattade reserver) / Totala tillgångar 
Eget kapital per aktie: Eget kapital / antal aktier vid periodens slut 
Resultat per aktie: Årets resultat / genomsnittligt antal aktier 
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Not 27  Konvertibla lån 
Det har inte förelegat några utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt i 
koncernen. 

 

Moderbolaget har haft utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning 
enligt följande: 

-450 000 USD konvertibellån 

-450 000 USD konvertibellån 

-3 655 200 SEK konvertibellån 

-2 090 000 SEK konvertibellån 
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Underskrifter 
 
Stockholm den 21 maj 2018  
 
    
! !
    
    
Claes Tellman Sven-Erik Stridbeck 
Styrelseordförande Styrelseledamot 
    
    
    
John Balestrieri Göran Lundsten 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
    
    
 
Daniel Borth 
Styrelseledamot 
 
 
 
Magnus Kolaas 
Verkställande direktör  
 
 
 

  

    
Min revisionsberättelse har lämnats den   
    
    
    
    
Thomas Lindgren   
Auktoriserad revisor   
! !
 
Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål 
för fastställelse på ordinarie årsstämma. 
 



  

1	(2)	

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Gaming Corps AB 
Org.nr. 556964-2969 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Inga uttalanden görs 
Jag har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Gaming Corps AB för år 2017.  

Som en följd av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i 
avsnittet "Grund för uttalanden" är kan jag inte uttala mig om 
huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen, eller om den ger en rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2017 eller av dessas finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för 
uttalanden" kan jag varken till- eller avstyrka att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen. 

Grund för att avstå från uttalanden 
I moderbolagets balansräkning har det upptagits balanserade utgifter 
för utvecklingsarbeten med 1,6 mkr samt aktier i koncernbolag med 
13,9 mkr. I koncernen har dessutom redovisats ett goodwillvärde på 
14,4 mkr. De nedskrivningsprövningar som har utförts för att verifiera 
värdet på dessa tillgångar uppfyller enligt min bedömning inte i alla 
delar de krav som regelverket kräver. Jag anser därför att jag inte 
erhållit tillräckliga underlag för att kunna verifiera värdet på dessa 
tillgångar, varför jag inte heller kan uttala mig om årsredovisningen 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

Jag är oberoende i förhållande till Gaming Corps AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 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 till 
att göra något av detta. 

 

Revisorns ansvar 
Mina 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 mina uttalanden. På grund av det förhållande som beskrivs i 
avsnittet "Grund för uttalanden" kunde jag inte inhämta tillräckliga 
och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för mina uttalanden 
avseende denna årsredovisning och koncernredovisning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Inget uttalande görs respektive uttalande 
Utöver det uppdrag jag har haft att utföra en revision av 
årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Gaming Corps AB för år 2017 samt haft i uppdrag att utföra en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för 
uttalanden" kan jag varken till- eller avstyrka att bolagsstämman 
behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Som framgår av min Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen kan jag varken till- eller avstyrka att 
bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Jag har utfört revisionen av styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 
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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 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
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 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
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, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar 
Årsredovisningen har i strid med 8 kap. 2§ årsredovisningslagen 
lämnats till mig senare än sex veckor före ordinarie bolagsstämma. 

Bolaget har under räkenskapsåret vid några tillfällen inte betalat 
avdragen skatt och sociala avgifter i rätt tid. 

Bolaget har under året haft brister i sina bokförings- och 
avstämningsrutiner för moderbolaget och koncernen, vilket bl.a. lett 
till eftersläpningar i bokföringen och en otillförlitlig löpande 
resultatrapportering. Styrelsen har därmed brustit i sina skyldigheter 
enligt aktiebolagslagen. 

 

 

Uppsala den                 

 

 

Thomas Lindgren 

Auktoriserad revisor 

 

 


