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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Gaming Corps AB, org.nr 556964-2969 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalande med reservation, uttalande med avvikande mening respektive uttalande 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Gaming Corps AB för år 2018. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 17-55 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen, förutom effekterna av det förhållande 
som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden, upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2018 och 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 avstyrker vi att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen för moderbolaget och koncernen. Vi tillstyrker dock att bolagsstämman fastställer 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Som framgår nedan under Övriga upplysningar lämnade tidigare revisor en revisionsberättelse med modifierade 
uttalanden i sin Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen. Av revisionsberättelsen avseende 
räkenskapsåret 2017 framgår att revisorn inte erhållit tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna 
acceptera värdet av balanserade utvecklingsutgifter i moderbolaget om 1,6 mkr samt bokfört värde på aktier i 
dotterbolag om 13,9 mkr samt goodwillposten i koncernen om 14,4 mkr. Revisorn avstod därför från att uttala sig 
om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.  

Under räkenskapsåret 2018 har bolaget gjort betydande nedskrivningar av de bokförda värdena av dessa till-
gångar. Med hänsyn till omständigheterna skulle dessa nedskrivningar, enligt vår bedömning, ha skett under 
räkenskapsåret 2017. Med hänsyn till den betydande osäkerhet som föreligger ifråga om det belopp med vilket 
nedskrivningarna borde ha uppgått under räkenskapsåret 2017 kan inte de ingående balanserna bedömas. 
Eftersom ingående balanser med avseende på de aktuella tillgångsposterna är av stor betydelse vid fastställande 
av det finansiella resultatet, har vi inte kunnat avgöra om det hade varit nödvändigt med ändringar när det gäller 
årets resultat, så som det redovisas i årsredovisningen. På grund härav avstyrker vi att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen för räkenskapsåret 2018. 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Upplysning av särskild betydelse 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och 
koncernredovisningen där det i den senare framgår att koncernen redovisar en förlust på 39 505 tkr för det år som 
slutade den 31 december 2018 och att koncernens kortfristiga skulder per detta datum översteg dess 
omsättningstillgångar med 588 tkr.  

Vidare framgår av förvaltningsberättelsen under rubriken Nedskrivningar samt av not 16 att koncernen och 
moderbolaget redovisar posten Andelar i övriga företag till ett värde om 3 031 tkr. Grund för det i balans-
räkningarna redovisade värdet är det återköpsavtal vilket bolaget beskriver i förvaltningsberättelsen. Det är av 
vikt att transaktionen kan genomföras på de angivna villkoren. 
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Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 31 maj 2018 med modifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen och koncernredovisningen, jfr Grund för uttalanden ovan. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 1–16. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 
 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att 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 misstag. 

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 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden med avvikande mening respektive uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Gaming Corps AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.  

Mot bakgrund av vad som anges nedan under Grund för uttalanden avstyrker vi att årsstämman beviljar 
styrelseledamöterna Magnus Kolaas (1 januari 2018 – 17 april 2018), Jonas Forsman (1 januari 2018 – 17 april 
2018), John Balestreri (1 januari 2018 – 14  december 2018), Daniel Borth (1 januari 2018 – 14 december 2018), 
Göran Lundsten (1 januari 2018 – 4 juni 2018), Sven-Erik Stridbeck (17 april 2018- 4 juni 2018), Claes Tellman 
(17 april 2018 – 31 december 2018), Per Finnström (5 juli 2018 – 14 december 2018) samt Pontus Åselius (5 juli 
2018 – 14 december 2018) ansvarsfrihet.  

Vi avstyrker även att de verkställande direktörerna Magnus Kolaas (den 17 april– 5 juli 2018) och Michael Doyle 
(den 5 juli–den 31 december 2018) beviljas ansvarsfrihet. Jag tillstyrker dock att de styrelseledamöter som 
tillträdde med verkan från den 14 december 2018 beviljas ansvarsfrihet. 

Grund för uttalanden 

Bolaget har under räkenskapsåret 2018 befunnits sig i en ansträngd finansiell situation med bland annat flera 
investeringsbeslut vilka visat sig vara mindre lyckosamma. Såväl styrelse som verkställande direktörer behövde 
därmed ägna stor uppmärksamhet åt bolagets olika problemställningar i syfte att begränsa risken för ekonomisk 
skada för bolaget. Vid revisionen har vi därför särskilt granskat att bolagets funktionärer förstått allvaret i 
situationen och vidtagit adekvata åtgärder.  

Vid granskningen av det arbete som utförts av de styrelseledamöter som varit verksamma fram till och med den 
13 december 2018 och de verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret, har vi emellertid 
inte kunnat inhämta sådana revisionsbevis som visar att de bedrivit ett aktivt styrelsearbete med fokus på ovan 
nämnda problemställningar. De styrelseprotokoll och den övriga dokumentation som vi har tagit del av ger inte 
underlag för en bedömning av deras arbetsinsatser. Samtliga dessa funktionärer har därför beretts tillfälle att 
redogöra för den förvaltning av bolagets angelägenheter som de utfört. Trots detta har vi inte kunnat inhämta 
sådana revisionsbevis att vi har kunnat ta ställning till om de fullgjort sina åtaganden. På grund av denna 
osäkerhet avstyrker vi att bolagsstämman beviljar dessa funktionärer ansvarsfrihet.  

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Anmärkningar 

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår efter en nedsättning under det fjärde kvartalet med 23 347 070 kr till 
1 391 655 kr. Som framgår av moderbolagets resultaträkning har bolaget gjort betydande nedskrivningar av 
bolagets redovisade tillgångar under det fjärde kvartalet 2018. Mot bakgrund av vad som beskrivs i avsnittet 
Grund för uttalanden i vår Rapport om årsredovisningen kan det inte uteslutas att dessa nedskrivningar 
rätteligen skulle ha gjorts redan under räkenskapsåret 2017. Det finns därför en risk för att mer än hälften av 
bolagets registrerade aktiekapital varit förbrukat under räkenskapsåret, varför styrelsen i strid med 25 kap. 13 § 
aktiebolagslagen kan ha försummat att upprätta kontrollbalansräkning. 

Uppsala den 30 maj 2019 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lars Kylberg 
Auktoriserad revisor 


