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1

OM GAMING CORPS
Gaming Corps AB (”Bolaget”) är ett spelutvecklingsföretag som arbetar med att
ta fram datorspel, kasinospel och interaktiv underhållning inom två
affärsområden – GAMING och iGAMING. Dessa områden bygger på olika
affärsmodeller som kompletterar varandra i termer av kompetens och
utvecklingscykler. Bolaget grundades och har sin hemvist i Sverige med
huvudkontor i Uppsala medan spelutvecklingen görs på Malta. Ledningen består
av fyra personer placerade i Sverige respektive Malta. Verksamheten i Uppsala är
fokuserad på ledning, administration, försäljning och affärsutveckling. Samtliga i
styrelsen är placerade i Sverige.

Gaming Corps har en utvecklingsstudio i teknikparken Smart City i
Kalkara på Malta där 11 personer är engagerade på heltid med arbete
inom båda affärsområden. Bolaget tar därutöver vid behov in
underleverantörer och konsulter. Verksamheten på Malta bedrivs av
Gaming Corps Malta Ltd. som ägs av Gaming Corps Holding Ltd. som i
sin tur är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB i Sverige. Alla
produkter marknadsförs under modervarumärket Gaming Corps. Bolaget
har sedan den 11 februari 2020 licens för utgivning av digitala kasinospel
utställd av Malta Gaming Authority, något som krävs för att kunna sälja
produkter till operatörer på reglerade marknader.

2

RAPPORTENS FORMAT

Gaming Corps har målsättningen att ta fram gedigna rapporter som på ett ingående sätt belyser Bolagets
affär, produkter och marknad samt förmedlar Bolagets syn på kvartalet som gått och arbetet framåt. På grund
av längre sjukfrånvaro till följd av covid-19 finns det inte möjlighet att tillhandahålla detta innehåll i 2019 års
årsredovisning utan den har istället ett avskalat format. Bolaget beklagar detta och avser säkerställa att
informationen kommer aktieägarna tillhanda i annan form så fort det är möjligt.
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BOLAGSSTYRNING I GAMING CORPS

Gaming Corps är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen i Gaming Corps grundas på
aktiebolagslagen, Nasdaq First North Growth Market’s regelverk för emittenter, Svea Rikes Lag samt
interna regler och föreskrifter. Bolaget tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning.

3.1

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas inflytande i Gaming Corps AB utövas på bolagsstämman (årsstämma eller i förekommande fall
extra bolagsstämma) som i enlighet med aktiebolagslagen är Bolagets högsta beslutande organ. På
bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och
balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören samt val av styrelseledamöter och revisorer.
Gaming Corps AB offentliggör exakt tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom.
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.
Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar för 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.

3.2

STYRELSE

STYRELSENS 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.
STYRELSENS LEDAMÖTER
Gaming Corps styrelse består per rapportdatum av tre ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka
omvaldes vid årsstämman den 19 juni 2019 för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Vid årsstämman 2019
valdes även Jens Wingren till ledamot, en post han lämnade den 27 januari 20201. Inga suppleanter utsågs
vid årsstämman.

Namn
Claes Tellman
Daniel Redén
Bülent Balikci

Befattning
Ordförande
Ledamot
Ledamot

Invald
2018-02-22
2018-11-08
2018-11-08

Aktier
1 250 000
16 554 653
11 372 368

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning
Ja
Ja
Ja

Större aktieägare
Ja
Ja
Ja

Med oberoende avses en icke uppenbar beroendeställning, så som gemensamma företagsengagemang i
annan form eller andra ekonomiska mellanhavanden som inte framgår av det gemensamma engagemanget
som styrelseledamöter i Gaming Corps.
1

https://mfn.se/a/gaming-corps/jens-wingren-lamnar-gaming-corps-styrelse-for-vd-roll
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ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Vid årsstämman den 19
juni 2019 beslutades att arvode till styrelseledamöterna samt ordförande för perioden till och med utgången
av årsstämman 2019 ska utgå med ett halvt prisbasbelopp (23 250) av för styrelseledamöter och ett helt
prisbasbelopp (46 500) för styrelsens ordförande. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner
efter det att de avgått som ledamöter i styrelsen.

3.3

LEDNING

Ledningen består av fyra personer placerade i Sverige respektive Malta.
Namn

Befattning

Placering

Anlitad sedan

Juha Kauppinen
Bülent Balikci
Erika Mattsson
John Chasoulidis

Verkställande Direktör
Chief Financial Officer
Chief Communications Officer
Chief Product Officer

Uppsala
Uppsala
Uppsala
Malta

2018-12-18
2018-12-28
2018-12-28
2018-01-22

Aktier
879 632
11 372 368
212 000
0

ERSÄTTNINGAR TILL LEDNINGEN
Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pension i
det fall då anställning föreligger. I övriga fall utgår ersättning i form av ett konsultarvode. Ingen rörlig ersättning
utgår varken till VD eller övriga ledande befattningshavare. Frågor om lön och annan ersättning till VD och
ledande befattningshavare beslutas av styrelsen. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta
hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den
totala ersättningen. Den fasta lönen revideras årsvis. Bolaget har för närvarande inget incitamentsprogram.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
VD ska iaktta sex månaders uppsägningstid. VD uppbär en fast månadslön, övriga ledande
befattningshavare har skriftliga konsultavtal som innehåller sedvanliga villkor för personer som innehar en
ledande befattning. Inga avgångsvederlag finns avtalade för VD eller övriga ledande befattningshavare,
utöver sedvanliga förmåner under uppsägningstiden. Ingen av de ledande befattningshavarna har avtal som
berättigar till förmån efter det att uppdraget avslutats (med undantag för normal uppsägningslön). Bolaget
har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller
ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.
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Styrelsen och Verkställande Direktören för Gaming Corps AB (Publ), org. nr 556964-2969, får härmed
avge Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31
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VERKSAMHETEN UNDER 2019

Räkenskapsåret 2019 präglades främst av den genomlysning och återuppbyggnad av Bolaget som inleddes i
slutet av 2018 i och med den nya styrelsens och sedermera ledningens tillträde. Det primära fokuset låg på
omnoteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market, omstart av affärsområde iGaming, etablering av
finansiell stabilitet samt organisatorisk utveckling av såväl koncerngemensamma funktioner som operativa
funktioner inom Bolagets två affärsområden.
Vid starten av 2019 hade Gaming Corps ett dotterbolag i Austin, USA, med 10 anställda där Gaming-affären
bedrevs samt en anställd på Malta med uppdraget att bygga Bolagets iGaming-affär. Verksamheten i Austin
avvecklades under sommaren, personalen lämnade per den 30 juni och dotterbolaget avyttrades i slutet av
året. Verksamheten på Malta växte under 2019 i och med registreringen av två Maltesiska dotterbolag samt
engagerandet av utvecklingspersonal som vid rapportdatum uppgår till 12 personer. I slutet av 2019 flyttade
studion in i nya lokaler i Smart City.
I affärsområde Gaming bedrevs under årets första halva projekt i Austin, USA inom ramen för affärsmodellen
work-for-hire, varefter utveckling av egna titlar i den nystartade studion på Malta tog vid allteftersom året
fortlöpte. Under hösten annonserades köpet av det till stora delar färdigutvecklade spelet ”Oh Frog” vilket
Gaming Corps sedemera utvecklat vidare och som lanserades på Steam i april 2020. Pågående projekt inom
Gaming består bland annat av action-rollspelet ”Katrina 1565 – Siege of Malta” som ska utvecklas med stöd
av den Maltesiska staten samt ”Project Intelligence”, ett samarbetsprojekt tillsammans med Chimney Group
inom området narrativ, interaktiv underhållning.
Den 29 november godkände Nasdaq Gaming Corps aktie för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth
Market och den tidskrävande omnoteringsprocessen var därmed över. Utöver arbetet med omnoteringen
lades mycket fokus under 2019 på uppbyggnaden av verksamheten inom iGaming och en portfolio av
digitala spelautomater, så kallade kasinoslots, har utvecklats under året. Den 20 december tecknades ett
avtal med ATG om utveckling av exklusiva spelautomater samt tillhandahållande av Bolagets icke-exklusiva
spelautomater. Den 18 december ingick Gaming Corps avtal med iSoftBet vars aggregatorplattform utgör
teknisk distribution för Bolagets iGaming-produkter. Under våren 2019 inledde Bolaget processen för ansökan
om licens hos Malta Gaming Authority, en licens som utfärdades den 11 februari och innebär att Bolaget har
rätt att saluföra kasinospel till operatörer på reglerade marknader.
Återuppbyggnaden av Gaming Corps har krävt kraftig kostnadsreducering efter förluståren 2017 och 2018
samt säkerställande av trygg finansiering under tiden som nya intäktsbringande affärer utvecklats. Den 28
mars tecknades ett lån på 5 MSEK hos riskkapitalbolaget Nexttobe, ett lån som den 21 oktober utökades med
5 miljoner och togs över i sin helhet av riskkapitalbolaget Findolon AB. Den 17 januari genomfördes en riktad
nyemission av 52 622 155 aktier till Findolon AB samt investeraren Östen Carlsson till en teckningskurs om 0,42
kronor per aktie. En del av nyemissionen betalades genom kvittning av lånet på drygt 10 MSEK, varvid Bolaget
tillfördes totalt 12 MSEK i likvida medel före emissionskostnader. Den riktade emissionen innebar möjligheten att
genomföra de satsningar som planerats och Bolaget har kunnat växla upp utvecklingen. Det är styrelsens
bedömning att de likvida medel som idag finns tillgängliga räcker för att finansiera verksamheten kommande
tolv månader, givet Bolagets strategiska affärsplanering, väntade intäkter samt med hänsyn tagen till
omvärldsfaktorer vilket inbegriper pandemin covid-19.
Pandemin covid-19 har haft en enorm inverkan på världen men det har givit mindre avtryck i Gaming- och
iGaming-branscherna eftersom konsumtionen av dessa tjänster primärt sker inomhus på privata digitala
enheter. Covid-19 har inte påverkat Gaming Corps egen produktion utan omställning till arbete hemma har
fungerat väl rent praktiskt och ingen sjukdom har ännu drabbat någon anställd på Malta. Bolaget har
drabbats av förseningar hos två leverantörer vilka haft nedsatt kapacitet på grund av covid-19, men påverkan
på Gaming Corps har varit begränsad. Arbetet på koncernnivå har påverkats på grund av längre
sjukdomsfrånvaro i ledningen vilket försenat vissa frågor så som t.ex. den strategiska plattformen och den nya
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grafiska profilen som arbetades fram under slutet av 2019 och början av 2020 men inte kunnat lanseras. Även
Bolagets rapport för första kvartalet är likt innevarande årsredovisning i avskalat format av den anledningen.
Företagskritiska uppgifter har dock genomförts utan problem så påverkan är främst på utvecklingsmässiga,
marknasföringsrelaterade och strategiska frågor där Bolaget räknar med att kunna ta igen arbetet och till
hösten 2020 ligga i fas med planeringen.
I Sverige har Gaming Corps etablerat ett huvudkontor i Uppsala och under året har Bolaget successivt byggts
upp i termer av administration, rutiner och infrastruktur. Mycket fokus har lagts på att etablera strategisk,
långsiktig och transparent kommunikation med marknaden samt förbättring av Bolagets formella
informationsgivning. Bolaget såg i början av året över samtliga samarbetspartners, leverantörer och rådgivare
för att säkra såväl kostnadseffektivitet som tillförsel av viktig kompetens.
För väsentliga händelser efter balansdagen, se not 22.

5

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 2019
MODERBOLAGET

KONCERNEN

2,5 MSEK (0,03 MSEK)

9,1 MSEK (21,3 MSEK)

Rörelseresultat

-6,4 MSEK (-15,9 MSEK)

-9,6 MSEK (-35,2 MSEK)

Resultat efter finansiella poster

-6,4 MSEK (-39,5 MSEK)

-7,4 MSEK (-39,5 MSEK)

-0,02 SEK ( -0,14 SEK)

-0,03 SEK (-0,14 SEK)

Nettoomsättning

Resultat per aktie efter utspädning
Siffror i parentes avser 2018

6

PERSONAL
Antalet anställda i moderbolaget uppgick per den 31 december 2019 till 1 person (1 person). Därutöver är
två av ledningsgruppens medlemmar engagerade i Bolaget genom konsultavtal.
Medelantalet anställda i moderbolaget för perioden uppgick till 1 person (1 person).
Antalet anställda i koncernen uppgick per den 31 december 2019 till 12 personer (14 personer)
Medelantalet anställda i koncernen för perioden uppgick till 11 personer (14 personer)

•
•
•
•

7

KOSTNADER FÖR AVVECKLING AV GAMING CORPS AUSTIN

Under 2019 avvecklades dotterbolaget Gaming Corps Austin vilket innebar ett antal transaktioner som medfört
en nettokostnad i moderbolagets resultaträkning för räkenskapsåret. Bland annat erlades en lösensumma till
de nya ägarna som i och med köpet tog över del av den skatteskuld som ackumulerades under 2017 och
2018. I samband med försäljningen har även den hyresdeposition som Bolaget erlade för tidigare VD:s
tjänstelägenhet i Austin skrivits ned till noll då ingen del av värdet kunnat återbördas. Totalt belastar
avvecklingen perioden med en nettokostnad på 1,621 MSEK.
Lösensumma för överföring av aktuell skatteskuld till nya ägare
Nedskrivning av hyresdeposition
Vid avyttringen ej nedskrivna fordringar gentemot dotterbolaget
Avskriven del av skatteskuld, behöver ej infrias
NETTOKOSTNAD

Gaming Corps Årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31

-778 134 SEK
-535 833 SEK
-542 888 SEK
+235 480 SEK
-1 621 375 SEK
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Koncernens nyckelpersoner består av styrelse, verkställande direktör och koncernledning dels genom deras
ägande i Gaming Corps och dels genom deras roll som ledande befattningshavare. Under perioden har en
närståendetransaktion genomförts då Bolaget i samband med fakturering av arvode till ATG även
administrerade fakturering av ett individuellt arvode för styrelseledamot Daniel Redéns räkning. Detta arvode
är specificerat enligt avtal mellan ATG och Daniel Redén och är kopplat till motprestationer för ATG:s räkning i
samband med Bolagets framtagning av produkter för ATG. Bolaget fakturerade båda arvoden, Bolagets och
Daniel Redéns, varav det senare har bokförts som en skuld. Några övriga närståendetransaktioner har inte
genomförts under året.

9

FINANSIERING

Den 28 mars tecknade Bolaget ett avtal gällande ett långfristigt lån om 5 MSEK från riskkapitalbolaget
Nexttobe AB. Lånet hade en årlig ränta under 5% och betalades ut den 31 mars 2019. Den 21 oktober
tecknades avtal om finansiering med riskkapitalbolaget Findolon AB genom ett lån på 5 MSEK med en årlig
ränta under 5%. Findolon AB tog i samband med överenskommelsen även över hela lånet som ställdes ut av
Nexttobe AB. Total uppgick vid utgången av förra perioden de båda lånen från Findolon AB inklusive
upplupen ränta till 10 056 421 SEK. Den 17 januari lät Findolon AB konvertera hela lånet tillsammans med
ytterligare 10 MSEK till ett ägande i Bolaget. I samband med det fick Bolaget även en ny aktieägare i form av
Östen Carlsson vars investering stärkte kassan med ytterligare 2 MSEK. Den riktade nyemissionen innebar ett
kapitaltillskott till Bolaget om 12 MSEK med syftet att fortsatt tillföra medel till pågående utveckling inom båda
affärsområden. Per dagens datum är Bolagets likviditetsbudget i balans och enligt plan, det är styrelsens
bedömning att befintliga likvida medel tillsammans med emissionen är tillräckliga för att driva verksamheten
under 2020.

10

AKTIEKAPITAL

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning2 när det finns skäl att anta att bolagets
eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, vilket i Gaming Corps fall skulle aktualiseras
om det egna kapitalet understiger cirka 738 000 SEK. Det egna kapitalet har varit lågt hela 2019 och styrelsen
har varit mycket vaksam över dess utveckling och regelbundet fört dialog med revisor. Som framgår av
bolagets balansräkning understiger det egna kapitalet hälften av det registrerade aktiekapitalet i slutet av
perioden. Styrelsen påbörjade i början av januari upprättandet av en kontrollbalansräkning per den 30
november vilket var den dag som det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. I
samband med att emissionen tecknades den 17 januari om drygt 22 MSEK konstaterade styrelsen att det
egna kapitalet var återställt och beslutade då att inte slutföra framtagandet av kontrollbalansräkningen. Nu är
det egna kapitalet på en mycket stabil nivå men Bolaget kommer fortsatt utvärdera alla tillgångars värde på
regelbunden basis för att säkerställa full kontroll.

11

VALUTAPÅVERKAN

Gaming Corps redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK), men koncernens intäkter och kostnader
uppkommer vanligtvis i valutorna i de länder där Bolaget är verksamt. Detta avser för 2019 både den
avvecklade verksamheten i USA samt nuvarande verksamhet på Malta. Som resultat av detta exponeras
Bolagets resultat och finansiella ställning för växelkursrisker som påverkar resultat- och balansräkning på
koncernnivå. Valutaexponeringen omfattar både transaktions- och omräkningsexponering. Bolagets är främst
exponerat för förändringar USD och EUR i förhållande till SEK. Valutaförändringar har dock totalt sett en mindre
påverkan på företagets omsättning och lönsamhet då Bolaget har en balanserad exponering mot respektive
valuta i nettoomsättning och kostnader.

2

För mer information om kontrollbalansräkningar, se https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/kontrollbalansräkning-nar-behovs-den
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MILJÖ, HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR

Gaming Corps bedriver inte någon tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808). Då Bolaget
utvecklar spel som utgör mjukvara och inte resulterar i en fysisk produkt finns begränsat miljömässigt fokus i
själva produktutvecklingen. I den operativa vardagen söker ledningen säkerställa ett ansvarsfullt agerande
gentemot såväl miljö som samhälle vad gäller inköp och drift. Bolaget saknar idag relevanta policys och avser
i samband med framtagningen av den strategiska plattformen etablera en uppförandekod, en så kallad
code of conduct, i vilken även sociala, etiska och miljömässiga förhållningssätt ska ingå.

13

UTDELNING

Bolaget har aldrig haft utdelning och saknar utdelningspolicy. Då det fria egna kapitalet är negativt per
balansdagen förordar styrelsen inte heller detta år någon utdelning.

14

TVISTER OCH JURIDISKA SPÖRSMÅL

I samband med genomlysningen av verksamheten efter styrelsens tillträde den 8 november 2018 framkom att
Bolagets samarbetspartner PlayMagic inte levererat enligt avtal. Ledningen sade upp avtalet och krävde
återbetalning på det lån på 50 000 EUR plus 10% ränta som utbetalades till PlayMagic den 27 september 2018.
PlayMagic valde att inte hörsamma Bolagets begäran, således har ledningen engagerat en jurist som under
slutet av 2019 vidtog alla formella steg för att återkräva medlen på Malta där PlayMagic är baserat. Då
PlayMagic är på obestånd har Bolaget gått vidare med att driva in lånet från den svenske medborgare som
står som borgenär för PlayMagic, en av Gaming Corps tidigare konsulter.
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AKTIEN

HANDEL OCH BÖRSVÄRDE
Gaming Corps aktie är sedan den 4 juni 2015 noterad vid Nasdaq First North Growth Market. Per den sista
handelsdagen under perioden, den 30 december 2019, var sista avslutet på kursen 0,444 SEK per aktie vilket
motsvarar ett börsvärde om cirka 131,2 MSEK baserat på 295 563 956 utestående aktier.
AKTIENS UTVECKLING
Grafen nedan visar Gaming Corps aktiekurs under 2019 där den vid ingången handlades till 0,074 SEK och
stod på 0,444 SEK på årets sista handelsdag.

AKTIEKAPITAL
Per den sista december 2019 uppgick antalet aktier i Gaming Corps till 295 563 956 aktier. Bolaget har ett
aktieslag och varje aktie har samma röstvärde och ger samma rätt till utdelning. En aktie har ett kvotvärde om
0,005 SEK och aktiekapitalet uppgår därmed till 1 477 820.
PROCESS FÖR OMNOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH
Den 20 december 2018 meddelade Nasdaq att man valt placera Gaming Corps på observationslistan och att
Bolaget skulle betraktas som en ny emittent. Under majoriteten 2019 arbetade Bolaget med omnoteringsprocessen vilken bestod av att säkra korrekt informationsgivning, genomgå en due diligence, uppdatera
hemsida och policys samt ta fram en omfattande bolagsbeskrivning. Den 29 november 2019 meddelade
Nasdaq att Gaming Corps aktie godkänts för fortsatt handel.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
KONCERN
Belopp i SEK

2019-12-31

Nettoomsättning
EBITDA
EBIT
Periodens resultat

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

9 059 491
-9 522 210
-7 597 979
-7 412 842

21 323 448
-18 060 344
-20 682 128
-39 505 342

11 329 389
-21 590 139
-41 402 377
-42 246 158

415 754
-32 154 245
-33 391 253
-33 510 316

Soliditet vid periodens utgång %
Räntabilitet på eget kapital %

neg.
neg.

43,6
-2,6

23,9
5,9

69,3
-1,7

Eget kapital per aktie
före utspädning kr
efter utspädning kr

neg.
neg.

0,01
0,01

0,07
0,07

0,48
0,48

Aktiens slutkurs för perioden
P/E-tal

0,44
neg.

0,07
neg

0,58
neg

0,965
neg

Antal aktier vid periodens slut
före utspädning
efter utspädning

295 563 956
295 563 956

278 330 990
278 330 990

102 937 855
102 937 855

39 978 751
39 978 751

Genomsnittligt antal aktier
före utspädning
efter utspädning

292 301 926
292 301 926

272 559 950
272 559 950

61 336 653
61 336 653

12 673 730
12 673 730

11
12

14
14

14
14

14
14

Antal anställda
i genomsnitt
vid periodens slut

17

RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, -3 020 217 SEK, överförs i ny räkning.
Belopp i SEK
Tillskjutet kapital

119 052 665

Balanserat resultat

-115 637 902

Årets resultat

-6 434 980

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning

-3 020 217
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RESULTATRÄKNING – KONCERN
Not

Belopp i SEK

2019-01-01 2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

9 059 491

21 323 448

869 968

309 544

9 929 459

21 632 992

0
-10 048 873
-9 358 067

-666 673
-21 978 209
-17 048 454

-124 551

-16 118 342

-6 741

0

Rörelsens intäkter m.m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

7

Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och

3
4

immateriella anläggningstillgångar
Resultat från andelar i dotterföretag
Övriga rörelsekostnader

-37 988

-986 609

-9 646 761

-35 165 295

0
-185 137
2 419 056

52 030
-1 278 414
-3 113 663

Resultat efter finansiella poster

-7 412 842

-39 505 342

Resultat före skatt

-7 412 842

-39 505 342

0

0

-7 412 842

-39 505 342

6

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

8
8

Nedskrivningar resp. återföringar av finansiella anläggningstillgångar

14

Skatt på periodens resultat

5

Årets resultat
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BALANSRÄKNING – KONCERN

Belopp i SEK

Not

2019-01-01 2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

384 000

0

384 000

0

0
670 129
670 129

36 342
120 901
157 243

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

10

11,12

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

14

5 510 131

3 031 076

Lämnade depositioner

15

262 690
5 772 821
6 826 950

740 056
3 771 132
3 928 375

3 125 000
0
1 098 983

0
556 176
632 890

275 184
4 499 167

0
1 189 066

146 367

2 394 280

4 645 534

3 583 346

11 472 484

7 511 721

1 477 820
121 454 111
-125 845 826

1 391 655
120 289 885
-118 403 564

-2 913 895

3 277 976

0

62 500

0

62 500

12 500
411 619
11 557 516
2 404 745
14 386 380

0
1 298 891
2 035 990
836 364
4 171 245

11 472 485

7 511 721

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader

16

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

17

Balanserat resultat inkl. periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18
19

20

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERN

Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter avskrivningar
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder

2019-12-31

2018-12-31

-9 646 761

-35 165 295

-555 292
0
-88 342

16 118 342
52 030
-1 278 414

-9 179 811

-20 273 337

-1 691 298

6 608 745

-15 135

-17 471 809

-10 886 244

-31 136 401

Investeringsverksamheten
Investeringar materiella anläggningstillgångar
Avyttring av dotterbolag

-733 534

0

-778 134

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 511 668

0

10 200 000

0

0
0
-50 000

40 435 202
-4 284 772
-4 103 842

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 150 000

32 046 588

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-2 247 912

910 187

2 394 280
146 368

1 484 093
2 394 280

Summa disponibla likvida medel

146 368

2 394 280

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna kortfristiga lån
Nyemissioner
Emissionsutgifter
Amortering av låneskulder
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL – KONCERN

Belopp i SEK

Aktiekapital

Vid årets början
Nyemissioner under året

Ej reg. Övr. tillskjutet
aktiekapital
kapital

1 391 655

0

Ansamlad
förlust

S:A eget
kapital

120 289 885

-118 403 564

3 277 976

0

0

0

0

0

86 165

0

1 164 226

0

1 250 391

Omräkningsdifferens

0

0

0

-29 420

-29 420

Periodens resultat

0

0

0

-7 412 842

-7 412 842

1 477 820

0

121 454 111

-125 845 826

-2 913 895

Utnyttjade konvertibler

Vid periodens slut
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RESULTATRÄKNING – MODERBOLAG
2019-01-01 2019-12-31

Not

Belopp i SEK

2018-01-01-2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

7

Summa rörelseintäkter

2 500 000

27 179

869 967

225 250

3 369 967

252 429

0
-8 337 042
-1 347 615

-666 673
-12 371 407
-676 296

-36 342

-1 636 332

-37 988

-766 897

-6 389 020

-15 865 176

0

52 030

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och

3
4

immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

6

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

Resultat från andelar i koncernföretag

-2 368 121

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

-96 895

-978 491

Nedskrivningar resp. återföringar av finansiella anläggningstillgångar

14

2 479 055

-21 833 206

Resultat efter finansiella poster

-6 434 980

-38 624 843

Resultat före skatt

-6 434 980

-38 624 843

0

0

-6 434 980

-38 624 843

Skatt på periodens resultat
Årets resultat
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BALANSRÄKNING – MODERBOLAG
Not

Belopp i SEK

2019-01-01 2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar

10

384 000
384 000

0
0

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och tekniska anläggningar

11

0
0

36 342
36 342

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Lämnade depositioner

13

12 520

50 000

14

5 510 131

3 031 076

15

Summa anläggningstillgångar

262 689

535 834

5 785 340

3 616 910

6 169 340

3 653 252

Kortfristiga fordringar
3 125 000
3 563 572

Kundfordringar
Fodringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar

843 468

474 480
552 780
632 890

275 184

0

7 807 224

1 660 150

146 368
7 953 592

2 402 930
4 063 080

14 122 932

7 716 332

1 477 820

1 391 655

119 052 665
-115 637 904
-6 434 980

117 888 437
-77 013 059
-38 624 843

Summa eget kapital

-1 542 399

3 642 190

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

411 619
121 000
11 517 889
3 614 823

1141766
121 000
1 983 015
828 361

15 665 331

4 074 142

14 122 932

7 716 332

Förutbetalda kostnader

16

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

17

18
19

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERBOLAG

Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter avskrivningar
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar materiella anläggningstillgångar
Investeringar finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Avyttring av dotterbolag
Upptagna kortfristiga lån
Nyemissioner
Emissionsutgifter
Amortering av låneskulder

2019-12-31

2018-12-31

-6 389 020

-15 865 176

-611 638

1 636 332

0

52 030

-96 895

-337 015

-7 097 553

-14 513 829

-6 030 173

4 115 538

1 461 818

-14 198 930

-11 665 908

-24 597 221

0

0

-12 520

-5 655 118

-12 520

-5 655 118

-778 134

0

10 200 000

0

0
0
0

40 435 202
-4 284 772
-3 510 413

9 421 866

32 640 017

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-2 256 562

2 387 678

Summa disponibla likvida medel

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL – MODERBOLAG

Belopp i SEK
Vid årets början

Aktiekapital

Ej reg.
Överkursfond
aktiekapital

Ansamlad
förlust

S:A eget
kapital

1 391 655

117 888 437

-115 637 904

3 642 188

Nyemissioner under året

0

0

0

0

0

86 165

0

1 164 228

0

1 250 393

Återföring av fond för utv.utgifter

0

0

0

0

0

Nedsättning aktiekapital

0

0

0

0

0

Periodens resultat

0

0

0

-6 434 980

-6 434 980

1 477 820

0

119 052 665

-122 072 884

-1 542 399

Utnyttjade konvertibler

Vid årets slut

26

FÖRÄNDRINGAR I ANTAL AKTIER – MODERBOLAG

Belopp i SEK
Ingående antal
Uppdelning av aktier
Nyemission
Utnyttjade konvertibler
Kvittningsemission
Apportemission
Utgående antal

2019

2018

2017

2016

2015

HELÅR

HELÅR

HELÅR

HELÅR

HELÅR

278 330 990

102 937 855

39 978 751

9 558 642

0

0

0

0

220 000

0
17 232 966
0
0
295 563 956

121 117 638
0
54 275 497
0
278 330 990

7 418 000
0
33 041 104
22 500 000
102 937 855

29 426 815
993 294
0
0
39 978 751

3 765 500
2 384 000
1 500 000
89 142
9 558 642
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NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCPER
Belopp i SEK om inget annat anges.
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
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 dotterföretagets
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 eget kapitalinstrument

•

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
med minoritetsintresse. 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. Negativ 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.
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
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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
fordringar 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 kortfristiga 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.
För finansiella anläggningstillgångar 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.
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.
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•

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). Under 2019 har inga internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar aktiverats då styrelsen gjort bedömningen att ovan kriterier ej är uppfyllda.

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. Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar
- Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
- Förvärvade övriga immateriella anläggningstillgångar

Koncern – År
5
5
5

Moderbolag – År
5
5
5

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:
Materiella anläggningstillgångar
-Maskiner och andra tekniska anläggningar
-Inventarier, verktyg och installationer

Koncern – År

Moderbolag – År

3-7
3-7

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.
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ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

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 ej diskonterade 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.
Latent skatt i 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 att värdet på en tillgång 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.
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
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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
5

Goodwill

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 värdet. 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:
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. Per 2019-12-31
är tillgångar i form av utvecklingsprojekt värderade till 0 kr.
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.
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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BEDÖMNING AV VÄRDET PÅ FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kung Fu Factory
Innehavet i det amerikanska bolaget Kung Fu Factory är per bokslutsdatum upptaget till 4,4 MSEK. Gaming
Corps innehar 901 aktier som Bolaget efter en serie förhandlingar under 2017 och 2018 erlagt totalt 1,35 MUSD
för, till vilket det tillkom drygt 1 MSEK i förmedlingskostnader. När arbetet med delårsrapporten för tredje
kvartalet 2018 gjordes skrev den nya styrelsen och ledningen ned innehavet till 0 då underlag saknades för
värdering. I samband med genomlysningen av Bolaget under våren 2019 upptäcktes ett avtal innehållande
återköpsprogram för samtliga av de aktier Gaming Corps tidigare förvärvat. Enligt avtalet har Kung Fu
Factory’s huvudägare rätt att köpa Gaming Corps innehav på 901 aktier till ett pris på 375 USD / aktie om
köpet gjordes innan 30 april 2019, till ett pris på 750 USD / aktie om köpet gjordes innan 30 april 2020 samt till
ett pris på 1300 USD / aktie om köpet genomförs innan 30 april 2021. Dialog inleddes med huvudägarna i
Kung Fu Factory som lät meddela att de avser köpa tillbaka aktierna, varvid styrelsen valde att utifrån de
förutsättningarna återföra delar av tidigare nedskrivning. Dialogen med Kung Fu Factory fortsatte och
huvudägarna inkom med ytterligare finansiell information om företaget vilken, tillsammans med
återköpsavtalet och Kung Fu Factory’s uttalade avsikt att köpa tillbaka aktierna, låg till grund för att styrelsen i
augusti 2019 återförde ytterligare del av tidigare nedskrivet värde, då till totalt 4,4 MSEK. Under hösten 2019
genomförde ledningen en kvantitativ och kvalitativ analys av Kung Fu Factory’s finansiella ställning och
affärsmässiga förutsättningar. Bolaget har därefter haft löpande kontakt med huvudägarna för Kung Fu
Factory som vidhåller att de avser köpa aktierna, samt får kvartalsvisa finansiella rapporter. Värdet på aktierna
har fortsatt varit föremål för flertalet omprövningar för att säkerställa tillförlitlighet. Någon ytterligare justering
upp eller ned har inte ansetts motiverad utan det är styrelsens fortsatta bedömning att aktiernas nuvarande
värdering är måttlig och rimlig.
Flax Innovations AB
Bolaget återförde i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 en del av värdet på aktierna i Flax
Innovations AB som tidigare skrivits ned. Under 2019 genomförde Flax Innovations AB en nyemission inom
ramen för vilken företaget erhöll kapital till en värderingsnivå som motiverade ett återförande av tidigare
nedskrivningar. Utöver den information som fanns i noteringsprospektet inhämtade Bolaget även ytterligare
finansiell information från Flax Innovations ledning samt gjorde en kvalitativ analys av företagets verksamhet
och förutsättningar, vilken understödde att värderingen som nyemissionen byggde på var fullt rimlig. Styrelsen
valde därför att återföra del av värdet på aktierna i Flax Innovations AB i enlighet med den värderingen, och
har sedan dess inte ansett att det föreligger skäl att varken skriva ned eller upp värdet. Ledningen har löpande
kontakt med företrädare för Flax Innovations.
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NOT 3 – ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
2019-01-01 2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

Grant Thornton Sweden AB
Lagstadgad revision
Övriga revisionsnära tjänster
Övriga konsultationer

21 850
0

983 369
55 650

0

49 818

Summa

21 850

1 088 837

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lagstadgad revision
Övriga revisionsnära tjänster
Övriga konsultationer

779 155
0
0

209 615
0
0

Summa

779 155

209 615

TOTALT KONCERN

801 005

1 298 452

Grant Thornton Sweden AB
Lagstadgad revision
Övriga revisionsnära tjänster
Övriga konsultationer

21 850
0
0

983 369
55 650
49 818

Summa

21 850

1 088 837

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lagstadgad revision
Övriga revisionsnära tjänster
Övriga konsultationer

779 155
0
0

209 615
0
0

Summa

779 155

209 615

TOTALT MODERBOLAG

801 005

1 298 452

Belopp i SEK

KONCERN

MODERBOLAG
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NOT 4 – ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ERSÄTTNING TILL
STYRELSE
ANSTÄLLDA
2019-01-01 2019-12-31

varav män

2018-01-01 2018-12-31

varav män

Totalt Moderbolag

1
1

1
1

1
1

1
1

Dotterbolag
Malta
USA

6
5

5
4

11

10

Totalt Dotterbolag

11

9

11

10

TOTALT KONCERN

12

10

12

11

ANTAL ANSTÄLLDA*
Moderbolag
Sverige

* helårsanställningar i medeltal under året

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER, INKLUSIVE PENSIONSKOSTNADER
2019-01-01 2019-12-31

2018-01-01 2018-12-31

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

975 790
301 297
0

462 821
136 435
0

DOTTERBOLAG
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

6 813 521
569 441
0

14 146 909

7 789 311

15 709 033

870 738
0

1 109 303

MODERBOLAG

KONCERN
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

972 868
0

0

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN

NAMN

ARVODE

KOMMENTAR

Inga arvoden har betalats ut under 2019
Upplupna arvoden per 2019-12-31
Claes Tellman
Bulent Balikci
Daniel Redén
Jens Wingren
SUMMA
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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 genereras skall Bolaget redovisa uppskjuten
skattefordran. Aktivering av uppskjuten skatt skulle ge en uppskjuten fordran om 27,1 MSEK per 2019-12-31.
Ledningen bedömer att förutsättningar ännu ej föreligger för genomförande av uppskjuten skattefordran.

NOT 6 – ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
2019-01-01 2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

37 988

766 897

0

219 712

37 988

986 609

37 988

766 897

37 988

766 897

2019-01-01 2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

KONCERN
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Övriga rörelseintäkter

123 099

220 853

746 869

88 691

SUMMA

869 968

309 544

MODERBOLAG
Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Övriga rörelseintäkter

123 099

220 853

746 869

4 397

SUMMA

869 968

225 250

Belopp i SEK
KONCERN
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Övriga rörelsekostnader
SUMMA
MODERBOLAG
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
SUMMA

NOT 7 – ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Belopp i SEK

NOT 8 – RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2019-01-01 2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

KONCERN
Ränteintäkter, övriga
Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar
SUMMA

0
0

52 030
0

0

52 030

MODERBOLAG
Ränteintäkter, övriga
Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar
SUMMA

0
0

52 030
0

0

52 030

Belopp i SEK
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NOT 9 – RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2019-01-01 2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

KONCERN
Räntekostnader, övriga
Valutakursdifferenser

185 137

1 256 575

0

21 839

SUMMA

185 137

1 278 414

MODERBOLAG
Räntekostnader, övriga
Valutakursdifferenser

96 895
0

956 652
21 839

SUMMA

96 895

978 491

Belopp i SEK

NOT 10 – ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Belopp i SEK

2019-12-31

2018-12-31

KONCERN
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Årets anskaffningar

0

0

384 000

0

Vid årets slut

384 000

0

0

0

0

0

0

0

384 000

0

Ackumulerade avskrivningar & nedskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivningar enligt plan
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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NOT 11 – MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Belopp i SEK

2019-12-31

2018-12-31

181 674

181 674

181 674

181 674

-145 332
-36 342

-109 000
-36 332

-181 674

-145 332

0

36 342

181 674

181 674

181 674

181 674

-145 332
-36 342

-109 000
-36 332

-181 674

-145 332

0

36 342

2019-12-31

2018-12-31

3 728 177
733 534
-3 728 177
0

3 216 033
124 559
0
387 585

733 534

3 728 177

-3 607 275
-88 209
3 631 144

-3 197 079
-22 302
0

KONCERN

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
-Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
MODERBOLAG
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Vid årets början
-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
-Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

NOT 12 – INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Belopp i SEK
KONCERN
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Inköp under året
-Avyttring av dotterbolag
-Årets omräkningsdifferenser
-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning
-Avyttring av dotterbolag
-Årets omräkningsdifferenser

935

-387 894

-Vid årets slut

-63 405

-3 607 275

Redovisat värde vid årets slut

670 129

120 901
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NOT 13 – ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Belopp i SEK
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets ingång
Avyttrat under året
Förvärv under året
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets ingång
Återföring avyttrade tillgångar
Årets nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

15 960 000
-6 910 000
12 520

15 960 000
0
0

9 062 520

15 960 000

-15 910 000
6 910 000
-50 000

-2 000 000
0
-13 910 000

-9 050 000

-15 910 000

12 520

50 000

SPECIFIKATION AV MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS INNEHAV I KONCERNFÖRETAG
2019-12-31
antal andelar

2018-12-31

i % redovisat värde redovisat värde

Dotterbolag / Org nr / Säte
Salsa Games Ltd, CHE-389.371.184, Schweiz
VisualDreams AB, 556912-7391, Stockholm
Gaming Corps Förvaltning AB, 559076-5805, Uppsala
Gaming Corps Holding Ltd, Reg.nr. C92862, Malta

200

100

0

0

51 000

100

0

0

500

100

0

50 000

1 000

100

12 520

0
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NOT 14 – ANDELAR I ÖVRIGA FÖRETAG
Belopp i SEK
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets ingång
Förvärv under året
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets ingång
Återföring av tidigare nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

17 434 429
0

17 434 429
0

17 434 429

17 434 429

-14 403 353
2 479 055
0

-13 597 642
0
-805 711

-11 924 298

-14 403 353

5 510 131

3 031 076

2019-12-31

2018-12-31

SPECIFIKATION AV MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS INNEHAV

antal andelar

i % redovisat värde redovisat värde

Intressefföretag / Org nr / Säte

Kung Fu Factory Inc., Los Angeles, USA
Flax Innovations AB, 559110-6629, Gustavsberg

901

7,7

4 410 131

3 031 076

2 200

4

1 100 000

0

2019-12-31

2018-12-31

NOT 15 – LÄMNADE DEPOSITIONER
Belopp i SEK
KONCERN
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
- Avyttring dotterbolag
-Tillkommande under året
-Årets omräkningsdifferens
Redovisat värde vid årets slut
MODERBOLAG
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Avyttring dotterbolag
-Tillkommande depositioner
-Årets omräkningsdifferenser
Redovisat värde vid årets slut
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740 056

733 898

-740 056

0

262 689
0

0
6 158

262 689

740 056

548 131

548 131

-548 131
262 689
0

0
0
-12 297

262 689

535 834
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NOT 16 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Belopp i SEK

2019-12-31

2018-12-31

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter

66 000
144 000

0
0

65 184

0

SUMMA

275 184

0

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter

66 000
144 000
65 184

0
0
0

SUMMA

275 184

0

KONCERN

MODERBOLAG

NOT 17 – AKTIEKAPITAL
Antalet aktier i moderbolaget uppgick per den 2019-12-31 till 295 563 956 till fullo betalda stamaktier med ett
kvotvärde om 0,005 kr. På rapportdagen uppgår antalet aktier i Moderbolaget till 348 186 111 till fullo betalda
stamaktier. Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst
på moderbolagets stämma.

NOT 18 – ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
Belopp i SEK

2019-12-31 2018-12-31

KONCERN

Kortfrista låneskulder
Konvertibla lån
Personalrelaterade skulder
Mervärdesskatt
Övriga kortfristiga skulder

10 200 000
0
152 383
382 961
822 172

140 000
1 391 655
76 586
0
427 749

SUMMA

11 557 516

2 035 990

Kortfristiga låneskulder
Konvertibla lån
Personalrelaterade skulder
Mervärdesskatt
Övriga kortfristiga skulder

10 200 000
0
139 994
382 961
794 934

140 000
1 391 655
76 586
0
374 774

SUMMA

11 517 889

1 983 015

MODERBOLAG

Av de kortfristiga låneskulderna per bokslutsdagen har 10 000 000 SEK konverterats till aktier
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NOT 19 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Belopp i SEK
KONCERN
Upplupna löner
Upplupna styrelsearvoden
Upplupna räntekostnader
Upplupen licenskostnad
Upplupet revisionsarvode
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
MODERBOLAG
Upplupna löner
Upplupna styelsearvoden
Upplupna räntekostnader
Upplupen licenskostnad
Upplupna projektkostnader
Upplupet revisionsarvode
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Totalt

2019-12-31

2018-12-31

80 480
181 917
91 861
1 000 000
400 000
650 487
2 404 745

0
243 748
0
0
0
592 616
836 364

80 480
181 917
91 861
1 000 000
1 233 435
400 000
627 130
3 614 823

243 748
0
0
0
0
0
584 613
828 361

2019-12-31

2018-12-31

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

NOT 20 – STÄLLDA SÄKERHETER
Belopp i SEK
KONCERN
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter
MODERBOLAG
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

NOT 21 – EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Företagsledningen bedömer att det inte finns några eventualförpliktelser i koncernen eller moderbolaget för
räkenskapsåren 2019 och 2018
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NOT 22 – VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
•

Den 8 januari lät Bolaget meddela att Bracknor påkallat konvertering av teckningsoptioner motsvarande
3,6 miljoner aktier. Optionerna ställdes ut i samband med det tidigare samarbetet avseende
konvertibellån som avslutades under 2019. Inlösen sker till kursen 0,4 och innebär ett kapitaltillskott på 1,44
MSEK samt en utspädning av aktien på ca 1,2%.

•

Den 17 januari meddelade styrelsen att Bolaget beslutat genomföra en riktad nyemission av 52 622 155
aktier till långivaren Findolon AB samt investeraren Östen Carlsson till en teckningskurs om 0,42 kronor per
aktie. En del av nyemissionen betalas genom kvittning av befintliga lån till Bolaget, varvid Bolaget tillförs
totalt 12 MSEK i likvida medel före emissionskostnader.

•

Den 27 januari meddelade Bolaget att Jens Wingren lämnar styrelsen. Orsaken är att Wingren tackat ja till
rollen som VD för ett annat bolag med start den 1/4 2020 och inte kommer ha tid att även engagera sig i
Gaming Corps styrelse.

•

Den 27 januari meddelar Bolaget att Bracknor önskar avbryta konverteringen av teckningsoptioner som
påkallades den 8 januari 2020.

•

Den 11 februari tillkännager Bolaget att besked mottagits från Malta Gaming Authority (MGA) att ansökan
om licensen ”Critical Gaming Supply License” beviljats. Licensen är en B2B-licens som möjliggör försäljning
av digitala kasinoprodukter till operatörer.

•

Den 12 mars meddelar Bolaget att man beslutat vidta rättsliga åtgärder gentemot en tidigare anlitad
konsult avseende ett borgensåtagande på 50 000 EUR som förföll under 2019. Borgenären har fått en
tidsfrist varefter stämningsansökan kommer lämnas in om lånet inte återbetalas.

•

Den 27 mars tillkännager Bolaget att spelet Oh Frog skall lanseras på den globala plattformen Steam via
en ”soft launch”. Bred lansering via ett publiceringsbolag och därefter lansering på konsolen Nintendo
Switch är fortsatt planen för spelet, dialog med motparter pågår.

•

Den 13 mars informerar Bolaget om att man vidtagit säkerhetsåtgärder för sin personal med anledning av
covid-19 och beslutat om arbete hemifrån, i Sverige och på Malta. Den egna produktionen har inte
påverkats utan omställning till arbete hemifrån har fungerat och vid rapportdatum har ännu inga
anställda på Malta drabbats utav sjukdom. Bolaget har drabbats av förseningar hos två leverantörer vilka
haft nedsatt kapacitet på grund av covid-19, men påverkan på Gaming Corps har varit begränsad.
Arbetet på koncernnivå har påverkats på grund av längre sjukdomsfrånvaro i ledningen vilket försenat
vissa frågor så som t.ex. den strategiska plattformen och den nya grafiska profilen som arbetades fram
under slutet av 2019 och början av 2020 men inte kunnat lanseras. Företagskritiska uppgifter har dock
genomförts utan problem så påverkan är främst på utvecklingsmässiga och strategiska frågor tillika
aktiviteter inom marknadsföring där Bolaget räknar med att kunna ta igen arbetet och till hösten 2020
ligga i fas med planeringen.

•

•

•

Den 20 mars informerar Bolaget om att spelet ”Oh Frog” nu finns tillgängligt för nedladdning på den
globala plattformen Steam, https://store.steampowered.com/app/1281580/Oh_Frog/
Den 21 april meddelar Bolaget att på grund av sjukfrånvaro som resultat av covid-19 kommer
delårsrapporten för första kvartalet 2020 och årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 vara i avskalat
format.
Den 2 juni lanserar Gaming Corps Bolagets första produkt inom iGaming, en digital spelautomat, även
kallad kasinoslot. Spelet vid namn ”Book of Pirates” lanseras på ATG Casino där det finns exklusivt under 4
veckor i enlighet med avtal.

NOT 23 – INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN
Den koncerninterna försäljningen uppgår till 1,3 MSEK (0 MSEK) för räkenskapsåret.
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NOT 24 – 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

NOT 25 – KONVERTIBLA LÅN
Moderbolaget har per bokslutsdatum utelöpande inget lån men en optionsrätt för nyteckning till ett belopp
om ca 1,9 MSEK giltigt fram till och med 2020-12-01 enligt tidigare avtal med Bracknor.

NOT 26 – RESULTATDISPOSITION
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, -3 020 217 SEK, överförs i ny räkning.
Belopp i SEK
Tillskjutet kapital

119 052 665

Balanserat resultat

-115 637 902

Årets resultat

-6 434 980

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning

-3 020 217
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Uppsala den 3 juni 2020

Claes Tellman, Styrelseordförande

Bülent Balikci, Styrelseledamot

Daniel Redén, Styrelseledamot

Juha Kauppinen, Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 juni 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg Auktoriserad revisor
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KOMMANDE REDOVISNINGSTILLFÄLLEN
•
•
•

Delårsrapport för det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras den 14 augusti 2020.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 kommer att publiceras den 16 november 2020.
Delårsrapport för det fjärde kvartalet 2020 kommer att publiceras den 14 maj 2021.
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Gaming Corps AB
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