årsredovisning för

Gaming Corps AB
556964-2969
Räkenskapsåret
2014-03-05 - 2014-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

1-2
3
4-5
6-8
9

Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Gaming Corps AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma
.
Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Ort och datum

Nicklas Dunham
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Gaming Corps AB, 556964-2969 får härmed avge årsredovisning för 2014-03-05 2014-12-31, bolagets första räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten
Gaming Corps AB är ett spelbolag med rutinerat team som har gedigen erfarenhet från
spelbranschens båda sidor, d.v.s. gaming och gambling. VD, Nicklas Dunham, är sannolikt Sveriges
mest framgångsrika person avseende tecknade spelutvecklingsuppdrag, i såväl antal som
aggregerade utvecklingsbudgetar, för bolag som Starbreeze, Grin och Stillfront (10 titlar med totalt
värde om ca 650 mkr).
Bolaget kommer att kapitalisera på upparbetade kontakter i spelbranschen med målsättningen att på
kort tid bygga nästa stora spelorienterade bolag med säte i Uppsala.
Gaming Corps har ett uttalat fokus att vid var tid jobba med några av världens största
varumärken/brands (IPR) från företrädesvis Hollywood. Med välkända licensierade IPR har Gaming
Corps goda förutsättningar att skapa intäktsströmmar från både gaming och gambling (genom
samarbeten med kasinoplattformsleverantörer och gamblingoperatörer) som bygger på samma IPR.
Gaming Corps egna speltitlar riktar sig främst mot PC, konsol och mobila plattformar, Vid sidan av
sociala kasinoappar för app stores kommer Bolaget även att utveckla och marknadsföra mobilspel
inom andra genrer för att minska affärsrisken samt bygga största möjliga användarbas.
Gaming Corps har goda möjligheter att teckna avtal med stora spelförläggare och plattformsägare om
förfinansierade spelutvecklingsuppdrag. Bolaget ser det som ett utmärkt sätt att minska affärsrisken då
den sortens uppdrag normalt ger ett stabilt kassaflöde över 18-24 månader och samtidigt skapar
möjligheter att attrahera delar av toppskiktet av den svenska spelutvecklareliten som arbetsgivare.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på sysselsatt
kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %

2014-12-31
22 933,0
-17 035,1
2 369 333,0
-203,5
-217,9
75,7

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång
Verksamheten påbörjades i slutet av första kvartalet 2014 genom förvärv av lagerbolag som
namnändrade till Gaming Corps AB. En nyemission som tillförde Gaming Corps 1 mkr genomfördes i
samband med att en ny styrelse tillsattes.Gaming Corps påbörjade en nyemission under andra
kvartalet som tillförde Bolaget 5 mkr under tredje kvartalet. Bolaget tecknade ett samarbetsavtal med
amerikanska Skybound (mest kända som skaparna av The Walking Dead) under fjärde kvartalet.
Utvecklingsarbetet av samarbetets första speltitel påbörjades kort därefter. Under samma kvartal
förvärvade Gaming Corps förlagsrättigheterna till Riddick: The Merc Files.
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Forskning och utveckling
Spelutveckling är en utvecklingsintensiv bransch. Bolaget investerar löpande i personalens
kompetensutveckling samt följer trenderna i spelbraschen på hur olika spelprodukter på bästa sätt kan
utvecklas med hjälp av tillgängliga verktyg och spelmotorer på marknaden.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att årets förlust, kronor 3 906 758, behandlas enligt följande:

Ianspråktagande av överkursfond
Årets förlust
Balanseras i ny räkning

Belopp i kr
5 619 850
-3 906 758
1 713 092

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

Not

5

2

2014-03-052014-12-31
22 933
1 593 191
1 616 124
-3 200 505
-1 789 732
-531 058
-1 479
-3 906 650

3
4

116
-224
-3 906 758

Resultat före skatt

-3 906 758

Årets resultat

-3 906 758
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

5

1 062 133
1 062 133

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

1 062 133

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

6

23 450
432 819
188 938
645 207
661 993

Summa omsättningstillgångar

1 307 200

SUMMA TILLGÅNGAR

2 369 333
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 600 000 aktier)
Fritt eget kapital
Överkursfond
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

80 150
80 150
5 619 850
-3 906 758
1 713 092
1 793 242
126 396
126 396
105 011
140 335
204 349
449 695
2 369 333

Gaming Corps AB
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
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 anläggningstillgångar
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.
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Immateriella anläggningstillgångar
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Förvärvade immateriella tillgångar

År
3
3

Styrelsen för Gaming Corps AB bedömer att upparbetade immateriella tillgångar avseende spelet
Riddick kommer att ha en nyttjandeperiod uppgående till tre år.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2014-03-052014-12-31
7
7

Varav män
7
7

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader

2014-03-052014-12-31
1 344 089
407 413

Not 3 Ränteintäkter och liknande intäkter
Ränteintäkter, övriga
Summa

2014-03-052014-12-31
116
116

Not 4 Räntekostnader och liknande kostnader
Räntekostnader, övriga
Summa

2014-03-052014-12-31
224
224

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Internt utvecklade tillgångar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

1 593 191
1 593 191
-531 058
-531 058
1 062 133
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014-12-31
101 958
29 391
15 000
8 000
50 000
204 349

Upplupna semesterlöner
Sociala avgifter semesterlöner
Revisorskostnad
Bokslut
Oish

Not 7 Eget kapital
Aktiekapital
50 000
30 000

Vid årets början
Nyemission
Emissionskostnader
Pågående nyemission
Årets resultat
Vid årets slut

150
80 150

Fritt eget
kapital
5 970 000
-395 000
44 850
-3 906 758
1 713 092

Not 8 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Avkastning på sysselsatt kapital:
Avkastning på eget kapital:
Soliditet:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Genomsnittligt sysselsatt kapital
Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt
eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Totalt eget kapital / Totala tillgångar
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Underskrifter
Ort och datum

Rune Löderup
Styrelseordförande

Nicklas Dunham
Verkställande direktör

Lars Egnell
Styrelseledamot

Mats Forsman
Styrelseledamot

Ralph Murphy
Styrelseledamot

Karl Sundström
Styrelseledamot

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den
Johan Grahn
Auktoriserad revisor

