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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Gaming Corps AB (”Bolaget”), org. nr. 556964-2969, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015, 1 januari – 31 december, Bolagets andra räkenskapsår.
Bolagets styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.

Allmänt om verksamheten
Det Gaming Corps är ett Uppsalabaserat spelföretag verksamt inom spel (gaming) och kasino (gambling).
Bolagets grundare Nicklas Dunham och Jens Larsson har båda varit en stor del av den svenska
spelindustrins framväxt alltsedan tiden då Starbreeze startades i slutet av nittiotalet. Gaming Corps
jobbar idag med ett flertal projekt, däribland det populära basketspelet Slam Dunk Basketball och ett
episodbaserat äventyrsspel som lanserades den 24 mars 2016 som The Descendant på Steam.
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 bedöms ha 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 spelutvecklareliten som arbetsgivare.

Kort om marknaden
Spelindustrin idag

Spelmarknaderna - gaming och gambling

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

Den globala, digitala spelmarknaden (gaming) värderades
till ca 75 miljarder dollar 2014 och förväntas växa till att vara
värd 86 miljarder dollar 2016. Mobila plattformar står för den
största tillväxten och beräknas utgöra ca 28 % av marknaden
2016. Källa: NewZoo.

upphov till spel. På motsvarande sätt har filmatiseringar av
framgångsrika spel dragit miljontals människor till världens
biografer. Ett exempel på detta är film- och spelsviten om den
buttre anti-hjälten Riddick (spelad av Hollywood-stjärnan Vin
Diesel), vars framgångssaga Gaming Corps grundare varit en
del av.

Därtill växer marknaden för kasinospel snabbt och sett till
hela världen uppskattades gamblingmarknaden för spel över
internet vara värd ca 26 miljarder euro 2013. Den siffran förväntas växa med ca 10 % årligen fram till och med år 2016, vilket skulle innebära ett värde på ca 35 miljarder euro nästa år,
och i synnerhet så kallade slots (enarmade banditer), passar
väl att spela på mobila plattformar och utgör ett tillväxtsegment av gamblingmarknaden. Källa: H2GC
www.gamingcorps.com
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Händelser under räkenskapsåret
Sammandrag från årsstämman 2015
Den 20 mars 2015 hölls årsstämma i Gaming Corps AB varvid
ett flertal stämmobeslut fattades utöver vad som ankommer
i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ Årsstämman beslutade om fondemission genom att
409 000 kr överfördes från fritt eget kapital till aktiekapitalet utan utgivande av nya aktier, innebärande
att bolagets aktiekapital ökade från 91 000 kr till
500 000 kr.
§ Årsstämman beslutade om byte av bolagskategori
från privat till publikt bolag.
§ Årsstämman beslutade om uppdelning (s k split) av
Bolagets aktie 3:1, varvid en aktie kom att utgöra tre
aktier.
§ Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
längst intill nästa årsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
På årsstämman beslutades det vidare att styrelsen skulle utgöras av fem ledamöter genom omval av sittande styrelse.

Gaming Corps genomförde garanterad företrädesemission och listades på First North
Styrelsen för Gaming Corps AB beslutade den 1 april 2015,
med stöd av bemyndigade från årsstämman, att genomföra
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Nyemissionen blev fulltecknad och tillförde Bolaget ca 15,8
mkr före emissionskostnader. Erhållna emissionsgarantier
från garantigivare behövde inte utnyttjas.

Gaming Corps aktie upptogs till handel på Nasdaq OMX First North den 4 juni 2015
Bolagets aktie upptogs till handel på Nasdaq OMX First North
den 4 juni 2015 med totalt ca 1200 aktieägare.

Samarbetsavtal tecknades med kasinoplattformsleverantören Betsoft
Gaming Corps tecknade ett samarbetsavtal den 8 juli med Digital Software Ltd, som är mest känt för sitt kasinovarumärke
Betsoft Gaming. Betsoft blev därmed Gaming Corps första
officiella partner på kasinosidan. Avtalet reglerar de båda bolagens framtida samarbete gällande spelutveckling för kasinomiljö och distribution av digitala kasinospel.
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Spelveteranen Jean-Marc Broyer anställdes
som vice VD
Gaming Corps anställde den meriterade spelutvecklaren
Jean-Marc Broyer under augusti månad. Broyer går in i bolaget som vice VD med ansvar för gaming. Han kom närmast
från Amazon Game Studios och hade dessförinnan arbetat
på bolag som Ubisoft, Electronic Arts och Warner Bros. Några
av de titlar han arbetat med är Shadowbane, FIFA, Batman:
Arkham City och Injustice: Gods Among Us.

Riktad nyemission om 14,6 MSEK genomfördes
Styrelsen för Gaming Corps AB beslutade den 24 augusti att
genomföra en riktad nyemission av 1.500.000 aktier till emissionskursen 9,75 SEK. Nyemissionen tillför bolaget 14 625
000 SEK före emissionskostnader samt nya ägare och gjordes
mot bakgrund av sommarens affärsmöten medrättighetsinnehavare och andra spelbolag.

Remium blev ny Certified Advisor
Gaming Corps bytte under september månad Certified Advisor från Eminova till Remium.

Förvärv av sportspelsbolaget VisualDreams
I september genomförde Gaming Corps förvärv av spelföretaget VisualDreams AB. Bolaget har blivit ett välkänt namn
bland basketfans världen över tack vare spelen i serien Slam
Dunk Basketball och förvärvet skedde mot betalning i form av
200 000 nyemitterade aktier i Gaming Corps med en möjlig
tilläggsköpeskilling om ytterligare 100 000 aktier.

Gaming Corps episodbaserade spel ges ut utan
koppling till filmen AIR
Gaming Corps meddelade den 10 november att spelvarumärket AIR skrinläggs. Istället kommer bolaget att ge ut spelet
själva utan koppling till Skybound och utan att några ytterligare kostnader, såsom royalties, kommer att belasta Gaming
Corps. Spelet påbörjades långt innan arbetet med filmen
drogs igång, varför historierna ej överlappar (spelet lanserades som The Descendant den 24 mars 2016).

Gaming Corps och Rebel Ventures startar samarbete kring sportspel
Gaming Corps meddelade den 26 november att samarbete
inletts med amerikanska Rebel Ventures om att utveckla spel
för några av världens största idrottsklubbar. Rebel Ventures,
som är baserat i Los Angeles, med en stark närvaro i New
York och Madrid, jobbar idag med bland andra Real Madrid
CF, Liverpool FC, och Los Angeles Kings. Hela listan går att finna på deras hemsida rblventures.com. Gaming Corps och Rebel Ventures första gemensamma projekt kommer att handla
om att engagera basketfans knutna till en av de klubbar det
amerikanska bolaget idag arbetar med.

Gaming Corps Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015

Händelser efter
räkenskapsårets utgång
Optionsinlösen tillförde gaming corps ca 7,4 msek

Lansering av The Descendant

Gaming Corps har tillförts ett kapitaltillskott om ca 7,4 MSEK
sedan årsskiftet genom optionsinlösen från två olika optionsprogram. Det ena optionsprogrammet löpte ut den 31 januari
2016 och berättigade till nyteckning av 300.000 aktier à 10
kronor styck. Gaming Corps grundare och storägare Nicklas
Dunham (VD) och Jens Larsson (Creative Director) tecknade
via det gemensamma bolaget, Dunham Sweden AB, 39.999
aktier med stöd av innehavda optionsrätter. Teckningsgraden
för programmet uppgick till 99,9%. Det andra optionsprogrammet berättigar till nyteckning av 908.001 aktier à 8 kronor fram till och med den 31 maj 2016, varav 566.796 aktier
har tecknats med stöd av innehavda optionsrätter.

Bolagets första spelprojekt The Descendant, som ursprungligen skulle ha lanserats sensommaren 2015, lanserades den
första episoden av äventyrsspelet den 24 mars 2016 och därefter planeras efterföljande episoder att släppas med 2-3 månaders mellanrum. De andra episoden planeras att lanseras
den 26 maj 2016.

Gaming Corps stärks genom riktad nyemission
om 7,82 MSEK
Gaming Corps finansiella ställning stärktes genom en riktad
nyemission om 7,82 MSEK under april månad. Emissionen
genomfördes för att bättre kunna tillvarata affärsmöjligheter,
såsom framtida strukturaffärer och samarbeten med rättighetsinnehavare, och samtidigt förstärka bolagets likviditet.

www.gamingcorps.com
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Utveckling
Gaming Corps primära affärsmodell inom gaming-delen bygger främst på egenfinansierad spelutveckling
där rättigheterna till utvecklade speltitlar bibehålls och därmed erhåller intäktsströmmarna från olika
digitala försäljningsplattformar såsom t.ex. Steam och app-stores, efter avdrag för försäljningskostnader.
Även s.k. co-publishing kan komma tillämpas på vissa speltitlar, där spelförläggare köper in sig i projektet
och således delar på såväl risk som intäkter. Spelutveckling är en utvecklingsintensiv bransch. Bolaget
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.

Pågående projekt
The Descendant

Kasinospel

Gaming Corps har utvecklat ett episodbaserat äventyrsspel
kallat The Descendant vars först episod släpptes den 24mars
2016. Gaming Corps producerar spelet i egen regi. The
Descendants episoder kommer att säljas med ett par månaders mellanrum. Spelet finns tillgängligt via distributionsplattformen Steam.

Bolaget erbjuder innehavare av välkända immateriella rättigheter, så kallade IPR, en bredare avsättning för deras varumärken mot såväl gambling som gaming. Gaming Corps är
främst intresserade av att arbeta med välkända varumärken
från TV- och filmbranschen som har en global räckvidd för att
maximera potentialen. När det kommer till samarbeten med
de större kasinoplattformsleverantörerna så söker man bolag
som redan har ett stort antal speloperatörer i sina nätverk.
Affärsmodellen bygger på vinstdelning. Här bygger bolagets
affärsmodell på samarbeten med licensierade spelbolag avseende ”real-money” slots. Intäktsströmmarna kommer från
tre olika källor, play-money, real-money och super affiliate.

Slam Dunk Basketball
Genom det under hösten 2015 förvärvade dotterbolaget VisualDreams AB har Gaming Corps fått tillgång till den populära Slam Dunk Basketball serien som laddats ned miljontals
gånger i app stores. Gaming Corps ser goda affärsmöjligheter
att tillsammans med välkända basketklubbar erbjuda anpassade förbättrade versioner som delvis bygger på befintlig
spelmekanik och kodbas med ny grafik.
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Bolagsstyrning
Bolagsstämma
Aktieägarnas inflytande i Gaming Corps utövas på bolagsstämman (årsstämma och 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.
Årsstämman i Gaming Corps 2016 hålls den 2 juni 2016. För
detaljer runt årsstämman hänvisas till http://www.gamingcorps.com. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida.
Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Kallelse
till bolagsstämman sker inom den tid som är enligt lag gällande. 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.
Information om bolagets finansiella kalender och ekonomiska rapporter går att finna på bolagets hemsida.
Nuvarande bolagsordning, beslutad på årsstämman den 20
mars 2015, finns tillgänglig på Bolagets hemsida,

Styrelse
Styrelseledamöterna utses av aktieägarna vid årsstämman
för tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma. Styrelsen i Gaming Corps ska, enligt bolagsordningen, bestå av
lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter
och det är årsstämman som beslutar om det exakta antalet
styrelseledamöter. Bolagsordningen saknar särskilda be-

stämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter. Vid årsstämman den 20 mars 2015 valdes Rune
Löderup (Styrelseordförande), Jonas Forsman (Vice styrelseordförande), Nicklas Dunham (Ordinarie ledamot och VD),
Lars Egnell (Ordinarie ledamot), Johan Sundström (Ordinarie
ledamot) samt Ralph Murphy (Ordinarie ledamot).
Vid årsstämman 2015 fastställdes, ett totalt arvode till styrelsen på 475 000 kronor. Förutom ovan nämnda arvoden har
löner samt konsultarvoden samt rena kostnadsutlägg utbetalats till vissa styrelseledamöter,

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.

Företagsledning
Företagsledningen i Gaming Corps består av 4 medlemmar
som har det löpande ansvaret för olika delar av verksamheten.

Ersättningar till verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare
Verkställande direktörens ersättning fastställs av styrelsen.
Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas
av verkställande direktören efter samråd med styrelsens
ordförande.

Personal
Antalet anställda uppgick per den 31 december 2015 till 32 personer (9 personer). Medelantalet
heltidsanställda för perioden uppgick till 24 personer (7 personer). Medelåldern är ca 31 år och
könsfördelningen är 32 män.

www.gamingcorps.com
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Resultat och finansiell ställning
Finansiering och finansiell ställning

Kostnader

Det egna kapitalet uppgick till 9,75 MSEK (1,79 MSEK) per den
31 december 2015. Eget kapital per aktie vid full utspädning
uppgick till 1 SEK (1,12 SEK). Soliditeten var på rapportdagen
76,8 % (75,7 %). Kassaflödet från den löpande verksamheten
-25,73 MSEK (-3,91 MSEK). Periodens kassaflöde uppgick till
5,34 MSEK (0,66 MSEK).

Gaming Corps har under året anställt flera personer. Rekrytering av specialistkompetens inom spelbranschen är kostsamt.
Flera anställda har rekryterats från andra länder än Sverige
och gett upphov till merkostnader i samband med flytt.

Intäkter

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets styrelse följer försäljningsutvecklingen noga och bedöms ha god beredskap att lösa framtida finansiering.

Bolagets första större speltitel, äventyrsspelet The Descendant, lanserades den 24 mars 2016. Försäljningen av spelets
första episod har varit långt under förväntan.

Styrelse och ledning har sedan verksamhetens start 2014 bedömt att s.k. förskottsfinansierade
spelutvecklingsprojekt (”WFH”) vore bra för att minska Bolagets affärsrisk samt ge ett stabilt kassaflöde
över tiden (om än med relativt begränsad uppsida). Bolagets VD, Nicklas Dunham, har ett mycket
bra track-record att sluta WFH-avtal för bolag som Starbreeze, Grin och Stillfront. Nicklas Dunham
gör bedömningen att ett större WFH avtal kommer att kunna slutas där en första betalning erhålls
före oktober månads utgång 2016. Detta baseras på pågående förhandlingar med spelförläggare.
Om ett större WFH avtal inte kan slutas och generera en första betalning för oktober månads utgång i år
bedöms en nyemission bli aktuell för att trygga Bolagets fortsatta drift. Det är styrelsens bedömning att
en sådan nyemission kommer att kunna genomföras framgångsrikt om det skulle visa sig nödvändigt.
Genomförs en sådan nyemission med företräde för befintliga aktieägare är styrelsen medveten om att
den behöver planeras i god tid före oktober månads utgång.
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Flerårsöversikt
År
SEK
Netto omsättning

2015

2014

Jan-Dec

Mars-Dec

127 404

22 933

EBITDA

-16 934 506

-3 375 591

EBIT

-25 233 315

-3 906 649

Periodens resultat

-25 323 956

-3 906 758

Rörelsemarginal %

0

0

Vinstmarginal %

0

0

76,8

75,7

-259,8

-217,9

före utspädning kr

1,0

1,12

efter utspädning kr

1,0

1,06

Soliditet vid periodens utgång %
Räntabilitet på eget kapital %
Eget kapital per aktie

Aktiens slutkurs för perioden

10,45

-

neg

neg

före utspädning kr

-4 230,07

-9 590,67

efter utspädning kr

-4 230,07

-9 590,67

före utspädning

9 558 642

1 600 000

efter utspädning

9 771 726

1 688 056

990 498

108 000

före utspädning

5 986 649

407 350

efter utspädning

5 986 649

407 350

i genomsnitt

24

7

vid periodens slut

32

9

P/E-tal
Resultat per aktie

Antal aktier vid periodens slut

Utestående optioner *
Genomsnittligt antal aktier

Antal anställda

* Avser det antal aktier utestående optionsrätter kan påkalla lösen på.

www.gamingcorps.com
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Bolagets aktie
Gaming Corps aktie är sedan den 4 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX First North. Per handelsdag den
31 december 2015 var sista avslutet på kurs 10,45 SEK per aktie vilket motsvarar ett börsvärde om ca
99,9 MSEK baserat på 9 558 642 utestående aktier.

Ägarstruktur
Antal
aktier

Andel av kapital & röster (%)

Avanza Bank

4 675 265

48,91

Dunham Sweden AB

1 320 000

13,81

Swedbank

Aktieägare, 5 största

1 040 461

10,89

Nordnet Bank

956 795

10,01

Svenska Handelsbanken

350 064

3,66

Övriga aktieägare

1 216 057

12,72

Totalt antal aktier

9 558 642

100

Bolaget har ett kvarvarande optionsprogram som berättigar till nyteckning av aktier. Optionsprogrammet har varit föremål för omräkning i anledning av Bolagets aktie beslutad av årsstämma den 20 mars 2015. Bolagets registrerade aktiekapital kommer att uppgå till ca 953 108 SEK fördelat på 10 407 936 aktier efter registrering av aktierna som tecknats med stöd av innehavda optionsrätter.
Antal aktier som kan tecknas genom optionsrätterna

Löptid t o m

Teckningskurs per aktie

31 maj 2016

8,00 kr

341 205

Förslag till disposition av
företagets vinst eller förlust
Styrelsen och Verkställande Direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 9 749 020
kr, disponeras enligt följande:

Överkursfond

38 513 399

Balanserat resultat

-4 315 758

Årets resultat
Summa

-25 323 956
9 749 020

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs
Summa

9 749 020

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2015.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
År
SEK

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Nettoomsättning
Råvaror och förnödenheter

2015

2014

Okt-Dec

Jan-Dec

127 404

22 933

10 236 676

1 593 191

54 216

-

10 418 296

1 616 124

-1 725 894

-43 998

Övriga externa kostnader

4

-12 369 586

-3 156 505

Personalkostnader

3

-13 194 579

-1 789 732

-8 298 809

-531 058

Av skrivning materiella anläggningstillgångar

-36 333

-

Övriga rörelsekostnader

-26 410

-1 479

-25 233 315

-3 906 649

Av skrivning immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Ränteintäkter

5

1 220

116

Räntekostnader

6

-91 861

-224

Resultat efter finansiella poster

-25 323 956

-3 906 758

Resultat före skatt

-25 323 956

-3 906 758

-

-

-25 323 956

-3 906 758

Antal aktier

9 558 642

1 600 000

Genomsnittligt antal utestående aktier

5 986 649

1 250 000

Skatt
Periodens resultat

7
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Balansräkning
Tillgångar
SEK

Not

2016

2015

Jan-Dec

Mars-Dec

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

8

Ack avskrivning balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

11 829 867

1 593 191

-8 829 867

-531 058

145 341

-

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

9

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier sv dotterföretag

10

Summa anläggningstillgångar

2 000 000

-

5 145 341

1 062 133

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

-

23 450

1 087 657

432 819

469 275

188 938

Kassa och bank

5 999 522

661 993

Summa omsättningstillgångar

7 556 454

1 307 200

12 701 795

2 369 333

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning forts.
Eget kapital och skulder

2016

2015

Jan-Dec

Mars-Dec

42 369

42 004

875 334

80 150

-

-

Överkursfond

42 226 616

6 014 850

Balanserat resultat

-4 315 758

-

Periodens resultat

-25 323 956

-3 906 758

Emissionsutgifter

-3 713 217

-395 000

Emissionsutgifter

3713

395

9 749 020

1 793 242

500 001

-

500 001

0

SEK

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

13

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej reg aktiekapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder till kreditinstitut

14

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder

15

400 000

Leverantörsskulder

265 573

105 011

Övriga skulder

549 205

266 731

1 237 997

204 349

2 452 775

576 091

12 701 795

2 369 333

Företagsinteckning

1 000 000

0

Summa säkerhet och ansvarsförbindelser

1 000 000

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

www.gamingcorps.com
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Ingående balans per 5 mars 2014

50 000

Nyemission

30 000

Summa eget kapital

SEK

Ansamlad förlust

Övrigt tillskjutet kapital

Ej reg aktiekapital

Aktiekapital

Förändringar i egnt kapitalet

50 000
0

6 014 850

6 044 850

Fondemission

0

Balanserat resultat

0

Emissionsutgift

-395 000

Summa resultat för perioden
Utg. balans 31 Dec 2014

80000

Ingående balans per 1 Jan 2015

80 000

Nyemission

386 333

Fondemission

409 000

0

0

-395 000
-3 906 758

-3 906 758

5 619 850

-3 906 758

1 793 092

5 619 850

-3 906 758

1 793 092

36 211 766

36 598 099
-409 000

Balanserat resultat

0

Emissionsutgift

-3 318 217

Summa resultat för perioden
Utg. balans 31 Dec 2015

Förändringar i antal utestående aktier
Antal aktier per den 1 januari
Nyemission

875333

0

38 513 400

-3 318 217
-25 323 956

-25 323 956

-29 639 714

9 749 019

Jan-Dec

Jan-Dec

2015

2014

1 600 000

500

220 000

Uppdelning av aktier

3 640 000

999 500

Nyemission

2 184 000

200 000

Optionsinlösen
Nyemission
Kvittningsemission
Apportemission
Antal vid periodens utgång

14

0

125 500
1 500 000

400 000

89 142
200 000
9 558 642

Gaming Corps Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015

1 600 000

Kassaflödesanalys
År

SEK

2015

2014

Jan-Dec

Mars-Dec

-25 233 315

-3 906 649

-409 000

-

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta

1 220

116

-91 861

-224

-25 732 956

-3 906 758

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

-911 723

-645 207

1 876 682

576 091

-24 767 997

-3 975 874

Investeringar materiella anläggningstillgångar

-2 083 208

-1 062 133

Investeringar i koncernföretag

-2 000 000

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 083 208

-1 062 133

795 183

80 150

32 893 550

5 619 850

Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Aktiekapital
Nyemissioner, Överkurs
Lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

500 001
34 188 734

5 700 000

5 337 529

661 993

661 993

0

Likvida medel vid periodens slut

5 999 522

661 993

Summa disponibla likvida medel

5 999 522

661 993

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

www.gamingcorps.com
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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). Redovisningsprinciperna
är oförändrade jämfört med föregående år.

Bolaget upprättar inte koncernredovisning enlig undantagsregeln i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Intäkter
Försäljningsintäkter redovisas över aktuell period.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Koncerninterna inköp uppgår till 0 kr och koncernintern försäljning uppgår till 0 kr.
Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt
väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en
första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro,
sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten
för anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen.
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.
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-

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.
Immateriella anläggningstillgångar
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Styrelsen har valt att skriva ner balansposten som avser The Descendant till vad det kostat att
utveckla den tekniska plattformen som bedöms kunna användas till framtida episodbaserade
äventyrsspel. Det medför en nedskrivning om 7 236 676 kr och att kvarvarande 3 mkr per den 31
december 2015 avser den tekniska plattformen som utvecklats parallellt med spelutvecklingsprojektet
som lanserades som äventyrsspelet The Descendant. Den tekniska plattformen har åsatts en
avskrivningstid om 3 år. I övrigt finns inga kvarvarande balanserade utgifter för utveckling och
liknande arbeten.
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. Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av
den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in
i anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar förvärvade genom
testamente eller gåva överensstämmer med det skattemässiga värdet. Utgifter för nedmontering,
bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för en materiell
anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning successivt över tillgångens nyttjandeperiod.
Tillkommande utgifter
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet. Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av
den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in
i anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar förvärvade genom
testamente eller gåva överensstämmer med det skattemässiga värdet. Utgifter för nedmontering,
bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för en materiell
anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning successivt över tillgångens nyttjandeperiod.
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
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.
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Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Immaterialla Tillgångar
Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

År
5
3

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper,
kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet
anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker.
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Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Gaming Corps gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i
huvuddrag nedan.
Aktivering av utvecklingskostnader
Styrelsen har under året löpande utvärderat det upparbetade utvecklingsarbetet och bedömt
aktiverbarheten i projektet. Styrelsen har även under året löpande bedömt värdet av den upparbetade
tillgången.

Not 3

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2015-01-012015-12-31
24
24

Varav män
23
23

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader

Styrelse, VD och andra ledande befattningshavare
Styrelseledamöter
Kvinnor
Män
VD
Kvinnor
Män
Andra ledande befattningshavare
Kvinnor
Män

2014-03-052014-12-31
7
7

Varav män
7
7

2015-01-012015-12-31

2014-03-052014-12-31

9 853 368
2 972 348

1 344 089
407 413

2015-01-012015-12-31

2013-12-20
2014-12-31

0
6

0
6

0
1

0
1

0
3

0
0
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Styrelse och VD:s ersättningar

Rune Löderup,
styrelseordförande
Lars Egnell,
styrelseledamot
Jonas Forsman,
styrelseledamot
Ralph Murphy,
styrelseledamot
Johan Sundström,
styrelseledamot
Nicklas Dunham.
Summa
Styrelseledamot, VD

2015

2014

Grundlön,
styrelsearvoden
150 000

Grundlön,
styrelsearvoden
100 000

75 000

75 000

100 000
75 000

75 000
75 000

75 000

75 000

750 000
1 225 000

550 000
950 000

Jonas Formans och Ralph Murphys ersättning betalas ut som lön (uppdragsinkomst) och ingår även i
tabellen avseende löner ovan. Nicklas Dunham uppbär inte styrelsearvode. Övriga ledamöter
fakturerar ersättningen på ett för Bolaget kostnadsneutralt sätt. Inga avtal avseende avgångsvederlag
förekommer. Se även not 16, Transaktioner med närstående.

Not 4 Operationella leasingavtal
Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende
Icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, övriga
Summa

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, övriga
Summa
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2015-12-31

2014-12-31

1 451 319

-

1 243 917

-

2015-01-01

2014-03-05

2015-12-31
1 220
1 220
2015-01-01-

2014-12-31
116
116
2014-03-05-

2015-12-31
91 861
91 861

2014-12-31
224
224
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Not 7 Skatt på årets resultat

2015-12-31

2014-12-31

Redovisat resultat före skatt

-25 323 956

-3 906 758

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej redovisade underskottsavdrag
Skatt av ej skattepliktiga intäkter
Redovisad skattekostnad

5 571 270
-31 283
- 5 539 987
0

859 487
-5 083
-854 404
0

Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Internt utvecklade tillgångar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2015-12-31

2014-12-31

1 593 191
10 236 676
11 829 867

1 593 191
1 593 191

-531 058
-8 298 809
-8 829 867
3 000 000
2015-12-31

-531 058
-531 058
1 062 133
2014-12-31

181 674
181 674

-

-36 333
-36 333
145 341

-

2015-12-31

2014-12-31

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Andelar i koncernföretag
cu
ueade
a svid
a årets
gsslut
äde
-Nedovisat
yanskaffnin
gar
R
värde

2 000 000

2 000 000

-

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.
Dotterföretag/Orgnr/Säte
Visual Dreams AB, 556912-7391, Uppsala

Andelar i %
100

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Dunham Sweden AB

Redovisat värde kr
2 000 000

2015-12-31
469 275
469 275

2014-12-31
188 938
188 938
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna semesterlöner
Sociala avgifter semesterlöner
Revisorskostnad
Bokföring
Oish AB
Styrelsearvoden

Not 13 Eget kapital

2015-12-31
509 201
158 021
20 000
40 087
100 000
410 688
1 237 997

2014-12-31
101 958
29 391
15 000
8 000
50 000
204 349

Gaming Corps aktie är sedan den 4 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX First North. Per handelsdag
den 31 december 2015 var sista avslutet på kurs 10,45 SEK per aktie vilket motsvarar ett börsvärde
om ca 99,9 MSEK baserat på 9 558 642 utestående aktier.
Antal aktier som kan tecknas
genom optionsrätter
341 205 st

Löptid t o m

Teckningskurs per aktie

31 maj 2016

8 kr

Se även specifikationen över förändringar i eget kapital.

Not 14 Långfristiga skulder
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Almi
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Ställda säkerheter för övriga skulder
Företagsinteckningar

Not 15 Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen:
Almi

2015-12-31

2014-12-31

500 001

-

-

-

2015-12-31
1 000 000
1 000 000

2014-12-31
-

2015-12-31

2014-12-31

400 000

-

Förhändelser efterbalansdagenhänvisas till avsnittet: Väsentliga händelserunder räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång.

Not 16 Transaktioner med närstående
Gaming Corps har under räkenskapsåret 2015 köpt tjänster och hyrt kontorslokal från Dunham
Sweden AB koncernen, närstående Bolagets VD Nicklas Dunham och kreativa chef Jens Klang,
uppgående till ett belopp om ca 3,0 MSEK. Merparten av beloppet avser konsulttjänster för tiden fram
till att Dunham och Klang ingick anställningsförhållanden med Bolaget samt hyra av kontorslokal.
Samtliga villkor bedöms som marknadsmässiga.
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Gaming Corps Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015

Gaming Corps AB
556964-2969
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Underskrifter
Uppsala den 18 maj 2016

Rune Löderup
Styrelseordförande

Nicklas Dunham
VD, styrelseledamot

Lars Egnell
Styrelseledamot

Jonas Forsman
Styrelseledamot

Ralph Murphy
Styrelseledamot

Johan Sundström
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Johan Grahn
Auktoriserad revisor

www.gamingcorps.com

23

www.gamingcorps.com

