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G-LOOT ÅRSRAPPORT

G-Loot – ett lagspel
med passion och hjärta

G-Loot är ett ungt och Stockholmsbaserat företag 
där alla medarbetare älskar esport. Det är ett företag 
som skapats av gamers, för gamers.

G-Loot är varumärket som bolaget använder för att
marknadsföra sina tjänster. G-Loot benämns även 
Gumbler-koncernen och denna beskrivs utförligare 
i den efterföljande förvaltningsberättelsen.

Företagets vision är att göra det möjligt för vem 
som helst att var som helst kunna tävla och tjäna 
pengar på att spela sina favoritspel.

G-Loot skapar turneringar under olika varumärken
i de mest populära spelen genom att ingå partner- 
skap med de ledande spelutvecklingsföretagen i 
världen.

Marknaden för gaming och esport där alla som vill 
kan delta är ett kraftigt växande globalt fenomen som 
väntas omsätta cirka 8 miljarder kronor under 2018.

I KORTHET
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Detta hände 2017
• G-Loot släppte världens första och enda tekniska plattform  
 för både mobilspel och PC-spel. 

• G-Loot ingick flera strategiska samarbeten med utvecklare 
 av PC-spel. 

• G-Loots varumärke GLL, Global Loot League, tecknade ett  
 exklusivt partnerskap med PUBG Corp’s PlayerUnknown’s  
 Battlegrounds för att arrangera globala esportturneringar  
 via G-Loots plattform.  

• PUBG, PlayerUnknown’s Battlegrounds, var under 2017 det  
 snabbast växande spelet alla kategorier globalt. 
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G-LOOT ÅRSRAPPORT

G-Loot revolutionerar
esporten

När nätpoker introducerades 2003 vände det upp 
och ner på hela pokervärlden. Vem som helst kunde 
nu sitta hemma i soffan och lira poker med andra 
på nätet med pengar i potten. Samma sak håller på 
att ske med esporten, där G-Loot är med och leder 
utvecklingen kring det globala fenomen som
esporten utgör. 

VD-ORD
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G-LOOT ÅRSRAPPORT

Från att ha varit en arenasport endast öppen för professionella 
spelare är esporten numera tillgänglig för alla, och det mycket 
tack vare G-Loot. Vi på G-Loot har helt enkel gjort det till vår 
uppgift att ge alla dem som älskar att spela sina spel en chans 
att satsa en slant och tävla med vänner och spelintresserade 
varhelst de befinner sig i världen. 

Det var därför en stor händelse när vi i oktober 2017 
gick live med den egna turneringen GLL, Global Loot 
League, den hittills största esportligan online och 
bland de första tävlingarna i världen i sitt slag där det 
spelades om prispengar.

Deltagarna tävlade i PUBG, PlayerUnknown’s Battleground, 
det mest sålda PC-spelet under 2017.

Turneringen byggde på ett prestigefyllt samarbete med 
spelutvecklingsföretaget bakom PUBG som utsåg G-Loots 
partnerskap med stora spelutvecklingsföretag som slöts 
under det gångna året. 
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Med spelet CS:GO Counter-Strike hade vi dessförinnan visat 
att vi kunde etablera tävlingar online på PC, och inte som 
tidigare enbart på mobilen. G-Loots affär bygger på att finnas 
på flera plattformar samtidigt. Spelarna ska obehindrat kunna 
välja mellan mobil, surfplatta eller pc, och nästa steg för G-Loot 
är att även vara tillgängligt på spelkonsoler. 

Mot slutet av 2017 tog G-Loot in ytterligare 100 miljoner kronor 
i kapital, vilket summerar de totala investeringarna i företaget 
till 172 miljoner kronor.

Den sammanlagda investeringen är en av de största 
som gjorts inom esport i Europa, bortsett från enskilda 
uppköp i branschen. 

Tack vare kapitalet i ryggen kan G-Loot fortsätta att leda 
utvecklingen och växa snabbt på den globala marknaden för 
skicklighetsbaserade spel. För G-Loot är investeringarna också 
ett kvitto på att tunga privata och institutionella investerare har 
förtroende för oss och tror på vår idé om att sprida esporten 
brett. Vi har under året även kunnat påvisa att vi ökat 
omsättningen i de största partnerskapen och att vi har lyckats 
behålla volymer och kunder. 
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Det är fortsatt fokus på att plattformen utvecklas vidare och 
att våra prognoser för spelandet håller eller till och med över- 
träffas. Och vi är i ständig dialog med de flesta ledande spel- 
utvecklare på samtliga plattformar. 

Esport är ett globalt fenomen som inte känner några gränser. 
Vi finns redan på i stort sett alla marknader i Europa och USA 
och volymerna med spelare på våra tävlingar kommer att stiga 
i takt med att våra varumärken blir ännu mer kända och når ut 
till allt fler. Det har tagit oss fyra år att nå hit. Nu börjar den 
spännande resan mot att etablera oss som marknadsledande 
och att nå 1 miljard i omsättning.

Stockholm juni 2018

Patrik Nybladh
VD, koncernchef och grundare

Under 2018 går bolaget in i en expansiv fas där vi 
trappar upp tempot i verksamheten väsentligt.
Vi kommer att etablera flera nya varumärken under 
året och vi ska lansera turneringar i världens största 
kortspel och i ett av de ledande mobilspelen.
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G-LOOT ÅRSRAPPORT

G-loots marknad – 
gränslös och global

Genom att erbjuda öppna tävlingar online 
saknas det gränser för G-Loots möjligheter 
att nå ut till kunder på bred front. Bolaget har 
på kort tid också etablerat sig på i stort sett 
alla marknader i Europa och USA. 

MARKNAD
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G-LOOT ÅRSRAPPORT

G-loot har under de senaste tre åren vidgat cirklarna och finns 
i dag i ett stort antal länder och på merparten av de viktigaste 
marknaderna.

Det började med Sverige och de nordiska länderna, 
följt av övriga Europa och därefter USA. 

Konkurrensen ökar
I takt med att marknaden för esport mognar ökar konkurrensen. 
Styrelsens och ledningens bedömning är att företagets 
marknadsposition är fortsatt mycket stark och att de segment 
av marknaden som företaget fokuserar på har en betydande 
potential.

G-Loot är det enda företaget i branschen som erbjuder en 
plattform där det inte spelar någon roll ifall spelarna använder 
mobil, PC eller konsol. G-Loot har redan en global närvaro och 
företaget har visat att det gjort en korrekt marknadsanalys 
genom att satsa på spel som rönt stor framgång. 

En avgörande faktor för att lyckas är att som G-Loot framgångs-
rikt kunna bygga partnerskap med de stora spelutvecklings-
företagen. G-Loot utvecklar inga egna spel utan gör dem 
tillgängliga på bolagets plattform för redan existerande spelare 
som vill tävla med varandra om pengar. 

Vinnaren av mobilspelet Mad Skills World Championship 
2018
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En icke oväsentlig inträdesbarriär för bolagets konkurrenter 
är tillgången på kapital för att kunna expandera verksamheten. 
Med det senaste kapitaltillskottet på 100 miljoner kronor har 
G-Loot alla förutsättningar för att expandera snabbt, etablera 
nya samarbeten och att bygga nya varumärken inom olika 
segment av marknaden. 

Uppmärksammat bolag 
Marknaden för esport har präglats av en heterogen skara av 
många små företag startade av spelentusiaster. På senare år 
har dock ett par större esportföretag vuxit fram i USA liksom 
ett PC-baserat i Tyskland. 

Det bolag som fått störst uppmärksamhet vid sidan av G-Loot 
är amerikanska Skillz, baserat i San Francisco. Till skillnad 
mot G-Loot finns Skillz enbart tillgängligt för spel på en mobil 
plattform. 

Skillz utnämndes i fjol av Inc. Magazine till det snabbast 
växande privata bolaget i USA i konkurrens med hela 
sex miljoner företag. Detta vittnar om den stora tillväxt- 
potentialen för esporten.

Skillz fanns också med på CNBC Disruptor 50 list som ett av 
världens mest ambitiösa och innovativa företag som förändrat 
landskapet för det globala näringslivet. Bolaget har mer än 
fördubblat sin omsättning och för 2018 har den beräknats 
uppgå till 280 miljoner US-dollar, cirka 2,4 miljarder kronor. 
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G-LOOT ÅRSRAPPORT

Rum för flera aktörer
G-Loot ser dock inte ny konkurrens som ett direkt hot. 
Marknadspotentialen för esport på nätet är så stor att all
uppmärksamhet kommer att gynna ett företag som G-Loot.

Att branschen blir mer känd genom att fler aktörer 
omtalas underlättar för G-Loot i de fortsatta kontakterna 
med kapitalmarknaden.

Sannolikheten är stor att esport online får en liknande utveckling 
som pokerspel på nätet. 2002 existerade över huvud taget inte
pokerspel online. Åren därpå hade pokerindustrin förändrats i 
grunden.
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G-LOOT ÅRSRAPPORT

Stora värden
på spel

Det brukar sägas att esporten föddes ur den
asiatiska finanskrisen 1997. I Sydkorea, ett av de 
mest drabbade länderna, började många som blivit 
arbetslösa spela spel mot varandra på internet-
kaféerna, vilket fick all denna ”elektroniska sport” 
på datorer och spelkonsoler att börja växa. 
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Numera är esport en global företeelse som drar masspublik. 
För att få ett begrepp om dess popularitet kan det nämnas att 
finalen i tävlingen League of Legends 2015 spelades inför 
30 miljoner tittare.

Enligt analysföretaget Newzoo väntas den totala esport-
publiken att uppgå till 380 miljoner tittare under 2018. Tre år 
senare, 2021, har publiken vuxit till 557 miljoner, varav knappt 
hälften betecknas som esportentusiaster medan majoriteten 
utgörs av tillfälliga tittare. 

Samma analysföretag uppskattar att den globala 
esportmarknaden kommer att omsätta närmare
8 miljarder kronor under 2018 (906 miljoner dollar), 
vilket motsvarar en tillväxt på 38 procent jämfört 
med 2017.

Intäkterna kommer främst från sponsring (40 procent), 
annonsering (19) och mediarättigheter (18), men även från 
publisher-avgifter och försäljning av biljetter och annat. Newzoo 
räknar med att esporten kommer att omsätta 1,4 miljarder US-
dollar 2020. I ett mer optimistiskt scenario, som bygger på en 
snabbare tillväxttakt under 2018, landar värdena på 2,4 miljarder 
US-dollar. 

Estimaten innefattar ej intäkter som berör fantasy sports, 
betting eller gambling – en industri som i andra sporter 
beräknas vara fem gånger större, vilket visar potentialen 
inom esport.
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Mognat och accepterad
Esportmarknaden genomgick stora förändringar under 2017. 
Det rör sig om en trend som inletts för flera år sedan och som 
fortsätter med oförminskad styrka. Det är länge sedan esport 
var en angelägenhet för ett fåtal hobbyspelare. Intresset för 
esport har ökat markant samtidigt som marknaden har blivit 
alltmer sofistikerad.

De stora aktörerna inom sportvärlden har börjat inse 
att esport passar in i deras verksamheter. På samma 
sätt som damidrott har gjort en resa från att vara ett 
marginalfenomen till att i dag utgöra en självklar och 
uppskattad del av idrotten har esporten hamnat i 
kulturens mittfåra.

Stora internationella lag som fotbollslaget Paris Saint-Germain 
och ishockeylaget Philadelphia Flyers investerar miljontals 
dollar i att köpa och utveckla esportlag vilket har gett esport- 
världen en injektion av både kapital samt expertkunnande på 
toppnivå. Världsartister som skådespelerskan Jennifer Lopez 
och basketstjärnan Shaquille O’Neil har gått in som delägare i 
esportlag vilket visar att esporten inte bara har tagit sig in i idrotts- 
världen utan även i den ännu större underhållningsvärlden.
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Konsumenternas preferenser
Den viktigaste anledningen till utvecklingen är konsumenternas 
preferenser. Traditionella sporter har i dag en hög medelålder 
bland åskådarna och bland yngre målgrupper finns en stor 
efterfrågan på att kunna följa sina favorit esport-lag på ett 
välproducerat och genomtänkt sätt. 

Även esportpubliken blir i genomsnitt äldre och därmed  
mer kapitalstark.

I dag är det inte ovanligt med esportentusiaster som 
uppnått nedre medelåldern och det går att tala om ett 
kundsegment på mellan 15 och 40 år, vilket på andra 
marknader oftast inte existerar.

Andelen kvinnliga åskådare stiger även stadigt och dessa 
förändringar sammantaget skapar en bild av en esport- 
marknad med enorm potential att realisera på kort sikt.

Bilder från finalen av GLL som gick av stapeln i Bukarest 
2018
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En värld där en ny sport med 40 miljoner utövare kan 
uppstå på mindre än ett år är något unikt och att navi-
gera i denna värld är en av G-Loots kärnkompetenser.

Ingen kan säga vilka spel som kommer att vara störst om fem 
år eller kanske ens om två år. För att vara förberedd på att ha 
det bästa kunderbjudandet i framtiden har G-Loot inlett en rad 
samarbeten med stora spelutvecklare för att proaktivt kunna 
ta fram tjänster som spelare och åskådare bedöms vilja ha.

G-Loot är också noga med att ha ett brett erbjudande och att 
sprida riskerna på de spel som företaget väljer att satsa på. 
Eftersom G-Loot är i framkant på marknaden är möjligheterna 
goda att göra avancerade analyser av potentialen hos 
kommande spel.

En bredare esport
Precis som i nästan alla andra branscher präglas esporten av 
trender. Den unika möjligheten att skapa nya spel gör att esport 
kan breddas snabbare än andra sporter. G-Loot var tidigt ute 
med att utveckla en plattform för spelet PUBG, Player Unknown’s 
Battleground. Spelet som lanserades vid årsskiftet 2016/2017 
sålde på kort tid 40 miljoner exemplar. 

Bilder från finalen av GLL som gick av stapeln i Bukarest 
2018
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G-LOOT ÅRSRAPPORT

G-Loot vill erbjuda
de populäraste spelen

G-Loot siktar in sig på de riktigt stora spelen när 
företaget arrangerar sina digitala esportturneringar.
Ambitionen är att som första företag i världen även 
kunna ta in spelkonsoler i erbjudandet. 

PRODUKTEN

2017ÅRSREDOVISNING

22



Utvecklingen för esporten är explosionsartad och G-Loot 
befinner sig som en av de ledande aktörerna i världen mitt i 
detta epicentrum genom att erbjuda sina kunder, miljontals 
spelare, en möjlighet att tävla med varandra om prissummor 
i de mest spelade spelen.

Ta spelet PUBG, PlayerUnknown’s Battlegrounds, där G-Loot 
utsågs till en noga utvald partner för att arrangera stora esport- 
turneringar. Spelet nådde över tre miljoner samtidiga spelare 
i januari 2018 efter starten i april året före. Trots att spelet då 
bara var en betaversion var det världens överlägset mest 
populära. 

G-Loot arrangerade sedan världens största online-liga 
med PUBG via G-Loots varumärke GLL, Global Loot 
League. En kvarts miljon tittare följde GLL:s streamade 
kvalspel.

Tävlingen avgjordes i april 2018 med en final i Bukarest.
Prispotten uppgick till cirka en halv miljon kronor. Till nästa 
säsong är planerna att den fördubblas till 1 miljon kronor. 

Bilder från finalen av GLL som gick av stapeln i Bukarest 
2018
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Stora partnerskap, stora volymer
Det är så här G-Loot arbetar. Vi eftersträvar att ha de stora 
partnerskapen med de ledande spelutvecklingsföretagen. 
Spelen ska vara populära och ha stora volymer. Responsen 
från spelutvecklarna och kunderna, det vill säga de som spelar 
spelen och tar del av G-Loots erbjudande, är avgörande för 
G-Loots framgång.

G-Loot fokuserar på det som företaget är bäst på – att arrangera 
spelturneringar i partnerskap med spelutvecklare. G-Loot 
utvecklar således inte egna spel, och har inga planer på att göra 
det. Försöken från andra aktörer att bygga specifika spel med 
sikte på vadslagning eller tävlingar på nätet avskräcker. 

Lägger in en ny växel
Företaget är i ständig dialog med i stort sett alla ledande spel-
utvecklare i världen, både inom mobilspel och PC-spel. 

G-Loot lägger nu in en ny växel där ambitionen är att 
under året kunna erbjuda en handfull nya större spel 
på respektive plattform.

Om det landar i mindre spel kan antalet bli fler. Spelen kan vara 
riktade mot olika spelsegment på marknaden, till exempel 
kortspelsgenren, racinggenren eller fotbollsgenren med sins- 
emellan helt olika publik. Därefter ska spelen anpassas till 
G-Loots digitala varumärken. 
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Spelkonsoler nästa
För G-Loot är det tydligt att det inte ska spela någon roll vilken 
teknisk plattform företagets varumärken finns på.

Den demokratiseringstrend av esporten där tävlandet i spel 
öppnas för alla, och som är själva kärnan i G-Loots erbjudande, 
anammas av allt fler inom spelutvecklingsindustrin. G-Loot går 
i bräschen för denna utveckling genom företagets innovativa 
lösningar. Företagets produkter byggs alltid med passion och 
hjärta – av gamers, för gamers.

Målet är därför att som första företag i världen även 
kunna erbjuda turneringar på spelkonsoler och att 
knyta partnerskap med spelkonsolsföretag ligger i 
planen för innevarande år.
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Affären
Bakgrund
Företaget grundades för drygt fyra år sedan av Patrik Nybladh 
och Johan Persson. Under 2013–2014 lanserade G-Loot 
världens första plattform på iOS för spel (gaming) med pengar 
i Sverige. 

Under de nästföljande två åren släpptes en plattform med 
kapacitet för både iOS och Android, och under 2017 kunde 
G-Loot presentera världens första plattform för både mobil 
och PC. 

Affärsidé
G-Loot gör det möjligt för vem som helst att var som helst i 
världen tävla och tjäna pengar på att spela de spel som de 
redan älskar att spela. G-Loot arrangerar turneringar i spel 
online som är öppna för alla och med riktiga prispengar att 
vinna

G-Loot är det första företaget i världen med en teknisk plattform
som gör turneringarna tillgängliga såväl på mobil och PC som 
på spelkonsol. Genom G-Loots globala närvaro och tillgången 
till de mest populära spelen via företagets strategiska partner-
skap med de främsta spelutvecklings-företagen i världen 
säkrar G-Loot de försäljningsvolymer som på ett framgångsrikt 
sätt monetäriserar esporten.
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Vision
G-Loots vision är att vara världens ledande företag inom esport 
online och den aktör som sätter standarden för branschen. 
G-Loot kommer att leda utvecklingen inom esport online genom 
att noga analysera marknadens framtidsutsikter.

Mål
Att nå miljardomsättning inom tre år.

Strategi 
Intresset för gaming är kolossalt stort och ett fenomen av 
globala mått. Esport med betydande prispengar i potten har i 
många år varit förbehållen professionella spelare som uppträtt 
inför publik på stora arenor. 

Genom att flytta esporten från offline till onlinemiljö ger G-Loot 
även alla de miljontals andra spelarna i världen som spelar sina 
favoritspel en möjlighet att tävla mot varandra om pengar. 
G-Loot har en global närvaro och satsar på stora och populära 
spel. Företagets strategi bygger på partnerskap med de ledande 
spelutvecklingsföretagen i världen. G-Loot producerar således 
inte egna spel utan lägger upp dem på företagets plattform där 
redan existerande spelare kan tävla mot varandra om pengar.

G-Loot arrangerar fortlöpande nya turneringar kring 
vilka man bygger varumärken. 

Bilder från  livesändningen av Mad Skills World
Championship 2018
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G-Loot har som första företag i världen utvecklat en plattform 
som gör det möjligt för speldeltagarna att själva avgöra om de 
vill spela på en mobil, surfplatta, PC eller konsol. Samtidigt har 
G-Loot med några enstaka undantag etablerat sig på samtliga
marknader i Europa och i USA och har för avsikt att växa vidare 
på nya stora marknader.

Affärsmodell
G-Loots affärsmodell är att arrangera spelturneringar online.

Spelaren (kunden) har tillgång till ett brett utbud av online-
turneringar där spelaren kan spela mot andra spelare världen 
över eller se andra medlemmar spela i realtid.

Turneringarna är skicklighetsbaserade vilket gör att 
spelaren blir känd av andra spelare i olika turneringar. 

Affärsmodellen består i att en prispott till ännu ej fastställd 
vinnare i en turnering ställs ut. Intäkterna från en turnering 
består av utställda potter samt administrativa avgifter från 
vinnarens prispott.

Lönsamhetspotentialen är betydande då G-Loot kontinuerligt 
utökar antalet turneringar och attraktiva varumärken som får 
kunden att spela nya spel i G-Loots arrangemang. 
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Bilder från  twitch-livesänding av GLL Wingman Series III
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Bilder från  G-Loot-mingel 19 oktober 2017
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Gumbler AB (publ), 
organisationsnummer 556981-0517, med säte i Stockholm, 
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2017-01-01–2017-12-31

Verksamheten
Gumbler-koncernen utvecklar och erbjuder globala och unika 
esportplattformar där utövarna möjliggör skicklighetsbaserade 
tävlingar i digitala spel som utövarna redan spelar och älskar.

Esportstävlingar via Gumblers tjänster möjliggör att spelare 
med mobil, PC och konsoler nu kan tävla live mot varandra 
oavsett var man befinner sig i världen.

Verksamheten mäts i fyra olika segment; Sverige, övriga EU, 
USA och övriga världen.
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G-LOOT ÅRSRAPPORT

Koncernstruktur
Koncernen består av moderbolaget Gumbler AB (publ) samt 
de tre helägda dotterbolagen iModules AB, G-Loot AB och 
Gumbler Ltd.

Intäkterna bokas i moderbolaget Gumbler AB och verksam-
hetens kostnader bokas i iModules AB för att därefter intern-
faktureras till moderbolaget.

I de andra dotterbolagen finns ingen aktivitet under 2017.

Marknadsutveckling 
under året
Den totala marknaden för esport har haft en kraftig utveckling 
under året. Andelen personer som tittar på esportevenemang 
ökade med 20 procent under 2017 jämfört med 2016. Ökningen 
innefattar både tillfälliga besökare och de mer permanenta 
esportsfantasterna.

Under 2017 beräknas den globala genomsnittliga 
intäkten per esport fan uppgå till 3,64 USD. Totalt 
antal personer som följer esport beräknas uppgå till 
385 miljoner personer under 2017.

För Gumblers del har fokus varit på mobilspelet MadSkills och 
PC-spelet Battleground (PUBG). Parallellt härmed har online-
tävlingar för PC-spelet CS:GO arrangerats under 2017, samt 
förberedelse för den egna esportsturneringen, GLL, Global 
Loot League.
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Forskning och utveckling
Alla tjänster har designats och utvecklats av anställda i Gumbler. 
Alla rättigheter ägs av Gumbler AB. 

Nya tjänster tas fram i samarbete mellan produktägarna och 
försäljningsavdelningen. Därefter läggs beställningar hos 
utvecklingsavdelningen som slutför leverans.

Väsentliga händelser under året
Det gångna året innehöll flera viktiga milstolpar för verksam-
hetens framtid. Flera viktiga och prestigefyllda partnerskap 
med stora spelutvecklingsföretag tecknades där utnämningen 
av varumärket GLL som utvald partner till PUBG var en höjdpunkt
och en kvalitetsstämpel. 

Gumbler har dessutom visat att man har kapacitet att etablera 
tävlingar online på PC och inte som tidigare enbart på mobilen. 
Gumblers affär bygger på att finnas på flera plattformar 
samtidigt. Spelarna kan därmed obehindrat välja mellan mobil, 
surfplatta eller PC. 

Under året har Gumbler kunnat påvisa ökad omsättning 
i de största partnerskapen och att lyckats behålla 
volymer och kunder. 

Under hösten 2017 har stort fokus legat på fortsatt finansiering 
av verksamheten och i slutet av året tecknades en överens-
kommelse med en grupp finansiärer om en riktad nyemission 
om 100 MSEK. Emissionen fullföljdes under inledningen av 2018.

Bilder från  twitch-livesändning för GLL Season II
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G-LOOT ÅRSRAPPORT

Förvärv och förändringar 
i ägande i dotterbolag
• År 2017 är det första året där koncernredovisning  
 upprättas. Moderbolaget äger samtliga aktier i de  
 tre dotterbolagen, iModules AB, G-Loot AB och  
 Gumbler Ltd (Malta).

• Verksamhetens operativa kostnader, såsom   
 personalkostnader och övriga externa kostnader,  
 bokförs i iModules för att sedan vidarefaktureras till  
 moderbolaget med ett vinstpålägg.

• Intäkter och direkta kostnader bokförs i moder-  
 bolaget, Gumbler.

• Det finns inga anställda i moderbolaget.

• De övriga två dotterbolagen saknar verksamhet   
 under gångna året.

Simon Sundén
VP & Head of esports

Jonathan Tönsefeldt
Product Manager

Mattias Hosio
Chief Product Officer
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Koncernens finansiella 
utveckling
Resultat och ställning
• För år 2017 uppgick nettoomsättningen till 18 725 (15 117)   
 KSEK, en ökning med 24 procent jämfört med år 2016.

• Rörelseresultatet för år 2017 uppgick till -22 754 (-11 348)   
 KSEK. Att rörelseresultatet försämrats för år 2017 jämfört  
 med år 2016 beror främst på en expansiv marknads-  
 utveckling med ökade kostnader för marknadsaktiviteter  
 samt högre personalkostnader.

• Finansnettot för år 2017 uppgick till -110 (-85) KSEK.

• Årets resultat för år 2017 uppgick till -22 960 (-11 492) KSEK.

• Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2017  
 till 33 806 (32 775) KSEK.

• Koncernens egna kapital uppgick den 31 december 2017   
 till 124 387 (31 158) KSEK. Ökningen av eget kapital beror   
 på en slutförd nyemission om 22 650 KSEK samt en   
 pågående nyemission om 100 040 KSEK.

• Balansomslutningen har under 2017 ökat till 140 476 KSEK 
 jämfört med föregående år, 37 664 KSEK, som ett resultat  
 av nyemissioner.

• Långfristiga skulder uppgick den 31 december 2017 till 
 2 469 (1 525) KSEK och utgörs främst av klientmedels-  
 konton för spelare.

• Kortfristiga skulder uppgick den 31 december 2017 till 
 13 620 (4 981) KSEK. Ökningen av kortfristiga skulder mellan  
 åren förklaras främst av reservering för nyemissions- 
 kostnader med 6 501 KSEK.
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Kassaflöde 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten försvagades  
 under helåret till -20 863 (-10 965) KSEK till följd av expansiv 
 marknadsutveckling.

• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till  
 -292 (-62) KSEK varav -69 KSEK avsåg deposition för   
 lokalhyra.

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till   
 22 186 (40 633) KSEK och kommer stärkas ytterligare under  
 2018 då pågående nyemission slutförts.

• Årets kassaflöde uppgick till 1 031 (29 606) KSEK.

Investeringar
• Koncernens investeringar är förhållandevis låga då   
 utvecklingskostnader förs direkt mot resultaträkningen.   
 Årets investeringar i främst maskiner och inventarier   
 uppgick till -223 (-62) KSEK. 

Aktien
• Resultat per aktie för år 2017 uppgick till -40 (-31)  
 kronor före och efter utspädningseffekter.

• Antalet aktier för år 2017 uppgick till 642 364 
 (516 531) stycken. Efter pågående nyemission kommer  
 antalet aktier vid inledningen av 2018 uppgå till 
 2 052 364 stycken. 
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Affärssegmentens 
utveckling
Verksamheten delas upp i fyra geografiska segment; Sverige, 
EU (förutom Sverige), USA samt övriga världen.

Verksamhetens intäkter har expanderat relativt linjärt mellan 
segmenten. Det innebär att mellan 2016 och 2017 har 
koncernen ökade intäkter fördelat sig jämt mellan segmenten.

Samtliga kostnaden bokförs i Sverige.
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Övrig koncerninformation
Medarbetare
Samtliga medarbetare är anställda i Sverige i dotterbolaget 
iModules AB. Antalet anställda var i genomsnitt 16 personer 
under 2017.

Miljöpåverkan
Koncernens miljöpåverkan bedöms uppstå vid resor i 
tjänsten. Resorna sker främst internationellt och därför 
med flyg.

Annan möjlig miljöpåverkan bedöms vara vid utrangering 
av maskiner och inventarier, som främst består av datorer.

Principer för ersättning till ledande 
befattningshavare
FAST OCH RÖRLIG ERSÄTTNING

Under 2017 har samtliga anställda haft en fast månads-
ersättning. Därutöver har samtliga anställda erhållit en rörlig 
ersättning som uppgått till en till två extra månadslöner 
baserat på om bolaget gemensamt uppnått ett antal 
uppsatta mål.

LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM

Det fanns under 2017 inga beslutade långsiktiga 
incitamentsprogram.

PENSION SAMT ÖVRIGA FÖRMÅNER OCH ERSÄTTNINGAR

Alla anställda har under 2017 likartad pensionsförmån. 
Denna har uppgått till 1 KSEK i månaden per anställd samt 
en sjukförsäkring.

UPPSÄGNINGSTID OCH AVGÅNGSVEDERLAG

Samtliga anställda har samma uppsägningstid och ingen 
anställd har rätt till avgångsvederlag. Uppsägningstiden 
följer de lagar och förordningar som gäller för den svenska 
arbetsmarknaden.

AVVIKELSE FRÅN RIKTLINJERNA

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av bolagsstämman 
beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda 
skäl för det.
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Säsongsvariationer
Esportsbranschen är relativt sett ung och det har hittills inte 
utvecklats några nämnvärda säsongsvariationer. Detta beror 
med största sannolikhet på att branschen är global.

Moderbolaget
Moderbolaget i koncernen är Gumbler AB. Från och med 
inledningen av 2018 har bolaget övergått från att vara privat 
till att bli publikt och heter då Gumbler AB (publ).

Samtliga intäkter och direkta kostnader bokförs i moder-
bolaget. Dessutom fakturerar dotterbolagen sina kostnader 
med ett marknadsmässigt pålägg till moderbolaget.

Moderbolagets intäkter uppgick till 18 799 (15 117) KSEK 
vilket innebär en ökning med 24 procent.

Rörelseresultatet uppgick till -23 744 (-13 410) KSEK vilket är en
försämring med 10 334 KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 
-22 863 (-13 425) KSEK vilket är en försämring med 9 438 KSEK. 

Orsaken till det försämrade resultatet är främst en 
expanderande verksamhet med fler anställda och större 
marknadssatsningar.

Bilder från  livesändningen av Mad Skills World
Championship 2018
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G-LOOT ÅRSRAPPORT

Aktiekapital och ägare
Aktiekapitalet uppgår vid årets utgång till 82 118 SEK och 
antalet aktier till 642 364 stycken.

Under slutet av året tecknades avtal om nyemission 
om totalt 100 040 KSEK. Emissionen slutfördes under 
inledningen av 2018 och är inbetald i sin helhet.

Antal nya aktier uppgår till 1 410 000 stycken och aktiekapitalet 
kommer i och med nyemissionen öka med 554 115 SEK. 
Detta bokförs vid årets utgång som fordran på tecknat men 
ej inbetalt aktiekapital och uppgår till total 100 040 KSEK 
inklusiveövrigt tillskjutet kapital.

Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet till 80 stycken. I och 
med nyemissionen ökade antalet aktieägare till 112 stycken.

Framtidsutsikter
Styrelsen i Gumbler lämnar inga prognoser eller andra framtids- 
utsikter för verksamhetens utveckling.
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Händelser efter 
räkenskapsårets utgång
Vid inledningen av 2018 slutfördes nyemissionen om totalt 
100 040 KSEK och emissionsbeloppet betalades i sin helhet 
till Gumbler.

I februari 2018 lanserades Global Loot League, GLL. Detta är 
den största esportligan online och bland de första tävlingarna 
i världen i sitt slag där det spelas om prispengar. Deltagarna 
tävlar i Players Unknown’s Battleground (PUBG).

I april 2018 avgjordes tävlingen i Bukarest och prispotten 
uppgick till 50 KUSD.
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Väsentliga risker och 
riskhantering
All verksamhet är förenad med olika risker. För att tydliggöra och 
begränsa riskexponeringen arbetar Gumblers koncernledning 
löpande med att identifiera och hantera risker och osäkerhets-
faktorer. Varje år genomförs en riskbedömning av hela 
koncernen och en sammanfattning av de mest väsentliga 
riskerna presenteras nedan.

Bransch- och marknadsrisker
ÖKAD BRANSCHREGLERING

Beskrivning: I flera länder finns myndigheter som inte 
har kunskap om skillnaden mellan turbaserade spel och 
prestationsbaserade spel. Gumbler befinner sig i det sist- 
nämnda eftersom de som vinner i våra tävlingar har utvecklat 
en skicklighet.

Gumblers hantering: Följa politiska trender på de nyckel-
marknader där vi är aktiva och bearbeta politiker och 
beslutsfattare.

FÖRÄNDRINGAR I PRISBILD OCH EFTERFRÅGAN

Beskrivning: Gumblers produkter kan skalas upp till en världs- 
marknad. Det innebär även att nya produkter och tjänster som 
liknar våra kan etableras och konkurrera. En överetablering 
skulle innebära en prispress.

Gumblers hantering: Med stor aktivitet följa trender och 
förändringar som våra konkurrenter presenterar, samt nära 
kontakt med våra främsta spelare för att tidigt förstå vart nya 
vindar blåser
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Verksamhetsrisker
KONKURRENSUTSATTA TJÄNSTER

Beskrivning: Branschen är under snabb tillväxt och intresset 
är stort. Det innebär att flera liknande tjänster sannolikt kommer 
att lanseras av nya eller etablerade aktörer.

Gumblers hantering: Hela tiden omvärldsbevaka de tjänster 
som etableras och erbjuds av våra konkurrenter, samt stadigt 
höja kompetensen hos våra medarbetare så att vi är och förblir 
skickligast på området.

YRKESKOMPETENS OCH FÖRMÅGA ATT BEHÅLLA 

OCH ATTRAHERA MEDARBETARE

Beskrivning: Efterfråga på skickliga mjukvaruutvecklare är 
hög som en konsekvens av den högkonjunktur som råder. 
Rörligheten är stor i branschen.

Gumblers hantering: Säkerställa att vi i första hand känne- 
tecknas av att vara en framtidsbransch och att vi särskiljer 
oss från traditionella teknikföretag. Marknadsmässiga löner 
och incitamentsprogram för personal och ledning.

TILLSTÅND

Beskrivning: I somliga länder och vissa stater i USA finns 
politiska krafter och rörelser som motsäger sig spel och 
gambling. Detta kan påverka Gumblers verksamheter.

Gumblers hantering: Tydliggöra skillnaden mellan prestations- 
baserat spelande och turbaserat. Esport baseras på skicklighet 
och är närmast att jämföra med fysiska sporter.
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NEGATIV PUBLICITET ELLER VERKSAMHETSINDICIER

Beskrivning: Gumbler vänder sig till konsumenter som älskar 
dataspel. Konsumenter är snabbrörliga och information är 
lättillgängligt. Minsta negativ nyhet sprids snabbt på nätet.

Gumblers hantering: Stor aktiv närvaro i sociala media och 
hög kontroll över vad vi kommunicerar. Tydlighet i vem som 
företräder bolaget.

Finansiella risker
RÖRELSEMARGINAL

Beskrivning: Försämrad rörelsemarginal kan uppstå som ett 
resultat av lägre intäkter, försämrad bruttovinst eller ökade 
operativa kostnader.

Gumblers hantering: Väl utvecklad prognostisering av verksam- 
heten och noggrann uppföljning samt hög kostnadskontroll.

FINANSIERING

Beskrivning: Gumbler har fortfarande ett negativt kassaflöde 
och är därmed beroende av externa finansiärer. För närvarande 
finns riskvilligt kapital tillgängligt på finansmarknaden.

Gumblers hantering: Regelbundet träffa och uppdatera de 
finansiärer som följer Gumbler och som intresserar sig för vår 
bransch. Genom att leva upp till de prognoser vi lämnat och 
genom att visa hög aktivitet och stor företagsamhet byggs 
förtroende och fortsatta förväntningar. Därmed blir Gumbler 
en attraktiv investering.

Bilder från  twitch-livesändning för GLL Nordic Clash
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Koncernens rapport över 
totalresultatet

KSEK Not 2017 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 18 725 15 117 

Övriga rörelseintäkter 6 75 101 

Summa 18 800 15 218 

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -16 104 -15 065

Övriga externa kostnader 8, 26 -13 318 -4 389

Personalkostnader 9, 28 -12 057 -7 060

Avskrivningar av: materiella anläggningstillgångar 12 -37 -3

Övriga rörelsekostnader 6 -38 -40

Summa rörelsens kostnader -41 554 -26 566

Rörelseresultat 5 -22 754 -11 348

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 10 32 0 

Finansiella kostnader 10 -142 -85

Summa finansiella poster netto -110 -85

Resultat före skatt -22 864 -11 433

Inkomstskatt 11 -96 -59

Årets resultat -22 960 -11 492

Övrigt totalresultat

Övrigt totalresultat för året, efter skatt - -

Summa totalresultat för året -22 960 -11 492

Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -22 960 -11 492

Årets totalresultat -22 960 -11 492

Resultat per aktie före och efter utspädning i SEK, 
räknat på resultat hänförligt till Moderbolagets aktie- 
ägare under året

30 -40 -31
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Koncernens balansräkning

KSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Fordran tecknat men ej inbetalt aktiekapital 19  100 040  -

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12  245  59

Summa materiella tillgångar  245  59

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar, deposit hyra 15  69  -

Summa finansiella tillgångar  69  -

Summa anläggningstillgångar  314  59

Omsättningstillgångar

Kundfordringar  -  -

Övriga fordringar 15, 16  6 061  4 603

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

15, 17  255  227

Likvida medel 15, 18  33 806  32 775

Summa omsättningstillgångar  40 122  37 605

Summa tillgångar  140 476  37 664
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Koncernens balansräkning

KSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 19  82  76

Ej registrerat aktiekapital  554  -

Övrigt tillskjutet kapital  165 318  49 689

Balanserat resultat inklusive årets resultat -41 567 -18 607

Summa eget kapital  124 387  31 158

Skulder

Långfristiga skulder

Uppskjutna skatteskulder 13  -  -

Övriga långfristiga skulder 15, 20, 21  2 469  1 525

Summa långfristiga skulder  2 469  1 525

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 15, 20  113  -

Förskott från kunder 15  10  -

Leverantörsskulder  1 213  767

Aktuella skatteskulder  96  69

Övriga kortfristiga skulder 15, 22  4 113  3 366

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

15, 23  8 075  779

Summa kortfristiga skulder  13 620  4 981

Summa eget kapital och skulder  140 476  37 664
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Koncernens rapport över 
förändring i eget kapital

KSEK Not Aktiekapital
Ej registrerat 

aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserat resultat 
inkl. årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans per
31 december 2015

 61  -  9 129 -7 115  2 075

Effekt av ändrade redovisnings-
principer enligt IFRS

 -  -  -  -  -

Ingående balans per 1 januari 2016  61  -  9 129 -7 115  2 075

Årets resultat -11 492 -11 492

Övrigt totalresultat  -  -

Summa totalresultat -11 492 -11 492

Nyemission  15  44 985  45 000

Nyemission, kostnader -4 425 -4 425

Summa transaktioner med
koncernens ägare 

 15  -  40 560  -  40 575

Utgående balans per 31 december 
2016

 76  -  49 689 -18 607  31 158

Ingående balans per 1 januari 2017  76  -  49 689 -18 607  31 158

Årets resultat -22 960 -22 960

Övrigt totalresultat  -  -

Summa totalresultat -22 960 -22 960

Nyemission  6  122 130  122 136

Nyemission, kostnader -6 501 -6 501

Pågående nyemission  554  554

Summa transaktioner med
koncernens ägare

 6  554  115 629  -  116 189

Utgående balans per 31 december 
2017

 82  554  165 318 -41 567  124 387
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Koncernens rapport över 
kassaflöden

KSEK Not 2017 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -22 864 -11 433

Avskrivningar 12  37  3

Betalda inkomstskatter -69 -13

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring i rörelsekapitalet

-22 896 -11 443

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning/ minskning av kundfordringar  -  -

Ökning/ minskning av kortfristiga fordringar -1 485 -2 897

Ökning/ minskning av leverantörsskulder  445 497

Ökning/ minskning av kortfristiga skulder 3 073  2 878

Summa förändringar av rörelsekapital 2 033 478

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 863 -10 965

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -223 -62

Förändring av finansiella tillgångar -69  -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -292 -62

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission  22 650  40 575

Upptagna lån  -  186

Amortering av lån -464 -128

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  22 186  40 633

Minskning/ ökning av likvida medel  1 031  29 606

Likvida medel vid årets början  32 775  3 169

Likvida medel vid årets slut 18  33 806  32 775
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Moderbolagets resultaträkning

KSEK Not 2017 2016

Rörelsens intäkter 5  18 725  15 117

Övriga intäkter 6  74  -

Summa rörelsens intäkter  18 799  15 117

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -16 104 -15 065

Övriga externa kostnader 8 -26 432 -13 447

Personalkostnader  -  -

Övriga rörelsekostnader 6 -7 -15

Summa rörelsens kostnader -42 543 -28 527

Rörelseresultat -23 744 -13 410

Resultat från finansiella poster 10  32 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -100 -15

Summa resultat från finansiella poster -68 -15

Resultat efter finansiella poster -23 812 -13 425

Bokslutsdispositioner 14  949  -

Resultat före skatt -22 863 -13 425

Skatt på årets resultat 11  -  -

Årets resultat -22 863 -13 425

Övrigt totalresultat  -  -

Årets totalresultat -22 863 -13 425

Hänvisning not 29, Omräkningstabell för moderbolaget gällande jämförelseår.
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Moderbolagets balansräkning

Hänvisning not 29, Omräkningstabell för moderbolaget gällande jämförelseår. 

KSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Fordran tecknat men ej inbetalt aktiekapital 19  100 040  -

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14  100  50

Uppskjuten skattefordran 13  -  -

Summa finansiella tillgångar  100  50

Summa anläggningstillgångar  100  50

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag  - -

Övriga fordringar 16  6 056  4 463

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17  15 -

Likvida medel 18  33 022  32 662

Summa omsättningstillgångar  39 093  37 125

Summa tillgångar  139 233  37 175
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Moderbolagets balansräkning

KSEK Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19  82  76

Ej registrerat aktiekapital  554  -

Summa bundet eget kapital  636  76

Fritt eget kapital

Överkursfond  165 318  49 689

Balanserad vinst eller förlust -18 732 -5 307

Årets förlust -22 836 -13 425

Summa fritt eget kapital  123 723  30 957

Summa eget kapital  124 359  31 033

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 21  2 469  949

Summa långfristiga skulder  2 469  949

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 10 -

Leverantörsskulder  2 966  4 449

Skulder till koncernföretag 2 723  634

Övriga kortfristiga skulder 22  135  50

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23  6 571 60

Summa kortfristiga skulder  12 405  5 193

Summa eget kapital och skulder  139 233  37 175

Hänvisning not 29, Omräkningstabell för moderbolaget gällande jämförelseår. 
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Moderbolagets rapport över 
förändring i eget kapital

KSEK Not Aktiekapital
Ej registrerat 

aktiekapital Överkursfond

Balanserat 
resultat inkl. årets 

resultat
Summa eget 

kapital

Eget kapital enligt fastställd
årsredovisning 31/12-2015

 61  -  9 129 -46  9 144

Effekt av ändrade 
redovisningsprinciper

-5 261 -5 261

Ingående balans per 1 januari 2016  61  -  9 129 -5 307  3 883

Årets resultat -13 425 -13 425

Övrigt totalresultat  -

Summa totalresultat -13 425 -13 425

Nyemission  15  44 985  45 000

Nyemission, kostnader -4 425 -4 425

Summa transaktioner med
moderbolagets ägare

 15  -  40 560  -  40 575

Utgående balans per
31 december 2016

 76  -  49 689 -18 732  31 033

Ingående balans per 1 januari 2017  76  -  49 689 -18 732  31 033

Årets resultat -22 863 -22 863

Övrigt totalresultat  -  -

Summa totalresultat -22 863 -22 863

Nyemission  6  122 130  122 136

Nyemission, kostnader -6 501 -6 501

Pågående nyemission  554  554

Summa transaktioner med
moderbolagets ägare

 6  554  115 629  -  116 189

Utgående balans per
31 december 2017

 82  554  165 318 -41 595  124 359

Hänvisning not 29, Omräkningstabell för moderbolaget gällande jämförelseår. 
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Moderbolagets rapport över 
kassaflöde

KSEK Not 2017 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -23 812 -13 425

Övriga ej likviditetspåverkande poster 14 -949  -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapitalet

-24 761 -13 425

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning/ minskning av kundfordringar  -  -

Ökning/ minskning av kortfristiga fordringar -208 -3 211

Ökning/ minskning av leverantörsskulder -1 483  3 554

Ökning/ minskning av kortfristiga skulder 4 212  2 281

Summa förändringar av rörelsekapital 2 521  2 624

Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 240 -10 801

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i andelar i koncernföretag 14 -50 -50

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 -50

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 19  22 650  40 575

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  22 650  40 575

Minskning/ ökning av likvida medel  360  29 724

Likvida medel vid årets början  32 662  2 938

Likvida medel vid årets slut 18  33 022  32 662
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Bilder från  twitch-livesänding av GLL Nordic Clash
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Not 1: Allmän information
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Gumbler AB (moderbolaget) och dess 
dotterbolag (koncernen). Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige med 
säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Birger Jarlsgatan 37 B. Koncernen 
bildades 1 januari 2017.

Gumbler AB är moderbolag i en koncern som är en global och unik esportsplattform 
som möjliggör skicklighetsbaserade tävlingar i spel som spelarna redan spelar och 
älskar. Esportstävlingar via Gumbler tjänst möjliggör att spelare via mobil, PC samt 
konsolspel nu kan tävla live mot varandra oavsett var man befinner sig i världen.

Belopp redovisas i tusentals svenska kronor, KSEK, där annat inte anges. Belopp 
inom parentes avser motsvarande värden föregående år.

Dessa koncernräkenskaper har godkänts av Gumblers styrelse den 16 maj 2018. 
Balans- och resultaträkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 27 juni 
2018 för fastställande.

Not 2: Sammanfattning av viktiga 
redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för Gumbler AB har upprättats i enlighet med IFRS (International 
Financial Reporting Standards) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee 
(IFRSIC) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande regler för koncerner samt 
årsredovisningslagen. Koncernen bildades 1 januari 2017 och detta är den första 
koncernårsredovisning som upprättats.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom 
vad beträffar finansiella tillgångar och skulder som är värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan.

Moderföretagets redovisning är upprättad för första gången i enlighet med RFR 2 
Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Övergången från 
tidigare redovisningsprinciper enligt BFNAR 2012:1 anges i not 29. I de fall moder-
företaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat 
i slutet av denna not.

Noter
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Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att ledningen 
gör uppskattningar och bedömningar vid tillämpningen av vissa av koncernens 
redovisningsprinciper, se not 2: Viktiga uppskattningar och bedömningar.

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar
IFRS 9, Finansiella instrument, hanterar klassificering, värdering och redovisning 
av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i 
juli 2014 och ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av 
finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar 
denna ansats i vissa avseenden. Det finnas tre värderingskategorier för finansiella 
tillgångar; upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och 
verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på 
företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika.

Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare 
tillämpning är tillåten.

IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från 
förväntade kreditförluster istället för inträffade kreditförluster. Den del av standarden 
som har en påverkan på koncernen utgörs av värdering och redovisning av 
kreditförluster. 

Koncernen har inga externa kundfordringar så införandet av IFRS 9 får ingen påverkan 
på koncernen.

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. 
De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer 
användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten 
innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade 
till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska 
lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den 
försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från 
varan eller tjänsten.

IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC 
och IFRIC. IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. 
En studie har genomförts och den har visat att standarden inte ska få någon påverkan 
på redovisning och värdering vid övergångstidpunkten. Påverkan bedöms främst 
bestå av utökade upplysningskrav.

IFRS 16 Leasing. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer 
att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. 
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Standarden kräver att leasetagaren redovisar en tillgång för nyttjanderätten relaterat 
till en underliggande tillgång och en skuld relaterat till åtagandet att betala framtida 
hyror för denna nyttjanderätt. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt 
att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 
1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten, koncernen avser inte att 
tillämpa standarden i förtid. 

Denna standard kan komma att få en påverkan på koncernens finansiella ställning 
relaterat till de tillgångar och skulder som ska redovisas vid övergången.

Kostnaden för operationella leasingavtal för räkenskapsåret 2017 uppgår till 748 
KSEK (470). Per den 31 december 2017 uppgick det odiskonterade beloppet avseende 
betalningsåtagande för operationella leasingavtal till 1 870 KSEK (2 340). En tillämp- 
ning av IFRS 16 skulle dock innebära att ett lägre belopp skulle redovisas som skuld 
och tillgång då delar av leasingavtalen kan avse service och då de framtida betalnings- 
åtagandena dessutom ska diskonteras. För mer information om bolagets leasing-
åtaganden, inklusive förfallostruktur se not 25 Leasingavtal.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft väntas ha 
någon väsentlig inverkan på koncernen.

Koncernredovisning
DOTTERFÖRETAG

Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig 
avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen 
genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. 
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna 
tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget 
och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde 
på alla skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling.
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas 
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen 
om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till 
verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det 
förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Förvärvsrelaterade kostnader 
kostnadsförs när de uppstår.
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Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt värde av en villkorad 
köpeskilling som klassificerats som en skuld redovisas i enlighet med IAS 39 i 
resultaträkningen.

Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen och 
eventuellt verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande på förvärvsdagen 
överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om köpeskillingen 
är lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar, redovisas 
mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner 
mellan koncernföretag elimineras. Vinster och förluster som resulterar från koncern-
interna transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

FÖRÄNDRINGAR I ÄGARANDEL I ETT DOTTERFÖRETAG UTAN

FÖRÄNDRING AV BESTÄMMANDE INFLYTANDE

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte leder till 
förlust av kontroll redovisas som eget kapital-transaktioner, dvs som transaktioner 
med ägarna i deras roll som ägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande 
inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt värde på erlagd köpeskilling och den 
faktiska förvärvade andelen av det koncernmässiga redovisade värdet på innehav 
utan bestämmande inflytande i eget kapital. 

Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande 
redovisas också i eget kapital.

Förändringar av verkligt värde på tilläggsköpeskillingar kopplade till förvärv av innehav 
utan bestämmande inflytande redovisas i resultaträkningen under rubrik övriga 
rörelseintäkter/kostnader.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

Funktionell valuta avser poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika 
enheterna i koncernen och är värderade i den valuta som används i den ekonomiska 
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt. 
Rapportvaluta avser svenska kronor (SEK) och som används i koncernredovisningen. 

KONCERNFÖRETAG

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell 
valuta än rapportvalutan omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:

a. tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till   
 balansdagens kurs;
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b. intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till   
 genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig  
 approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på   
 transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till    
 transaktionsdagens kurs), och 

c. alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlands- 
verksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och 
omräknas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.
I koncernen förekommer inga väsentliga tillgångar och skulder i annan valuta än 
respektive bolags funktionella valuta.

Immateriella tillgångar
En immateriell tillgång som uppstår från utveckling skall redovisas endast om 
företaget kan demonstrera det följande enligt IAS 38:

1. De tekniska möjligheterna att färdigställa den immateriella tillgången så att den   
 blir tillgänglig för användning eller försäljning.  

2. Avsikten att färdigställa den immateriella tillgången för användning eller försäljning.  

3. Företagets förmåga att använda eller sälja den immateriella tillgången.   

4. Hur den immateriella tillgången kommer att generera troliga framtida ekonomiska   
 fördelar. 

5. Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att slutföra ut- 
 vecklingen och användningen eller försäljningen av den immateriella tillgången.  

6. Företagets förmåga att tillförlitligt mäta utgifterna hänförliga till den immateriella   
 tillgången under dess utveckling.

Enligt RFR 2 får en juridisk person, moderbolaget, redovisa utgifter för utveckling 
som kostnader under den period då de uppstår och behöver därmed inte aktivera 
dessa utgifter som en immateriell tillgång. Koncernen följer moderbolagets principer 
om kostnadsföring då forskning och utveckling går hand i hand där marknaden är 
ny samt försiktighet råder gällande punkt 4) ovan om framtida ekonomiska fördelar. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 

2017ÅRSREDOVISNING

65



avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet 
av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller 
redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det 
är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. 

Redovisat värde för en ersatt del tas bort från balansräkningen. Alla andra former 
av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under 
den period de uppkommer. Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett 
anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda 
anskaffningsvärde, skrivs av separat. 

Avskrivningar på övriga tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till 
det beräknande restvärdet över den beräknande nyttjandeperioden, görs linjärt 
enligt följande:

• Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut 
och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess 
återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger det bedömda 
återvinningsvärdet.

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs 
genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och 
redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i rapporten 
över totalresultat.

Finansiella instrument – generellt
Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna nedan.

KLASSIFICERING

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: 

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden 
förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna 
och skulderna vid det första redovisningstillfället. 

a. finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 

b. lånefordringar och kundfordringar, samt  

c. övriga finansiella skulder
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Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
är finansiella instrument som vid första redovisningstillfället identifierats som en 
post värderad till verkligt värde via resultaträkningen.

På tillgångssidan utgörs denna post av kundfordringar och lånefordringar.

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som 
har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv 
marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag 
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs av balansräkningsposterna 
övriga fordringar och likvida medel (se not Finansiella instrument per kategori).

Övriga finansiella skulder avser koncernens lång- och kortfristiga skulder till kredit- 
institut, övriga långfristiga skulder, leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga 
skulder som avser finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella skulder.

REDOVISNING OCH VÄRDERING

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat 
sätt utsläckts. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. 

Lånefordringar och övriga fordringar samt övriga finansiella skulder redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv- 
räntemetoden. Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende 
kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultat- 
räkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i rörelseresultatet 
i post övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader.

NEDSKRIVNING FINANSIELLA INSTRUMENT

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för 
att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av 
finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har 
ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett 
nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att 
tillgången redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på de 
uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av 
finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 
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nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella 
tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned 
och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning. Om nedskriv-
ningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan 
hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades, 
redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens 
resultaträkning.

Kundfordringar
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av 
kunder för sålda varor och tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning 
förväntas inom ett år eller tidigare klassificeras de som omsättningstillgångar. 
Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Koncernen har inga kundfordringar. 

Likvida medel
Likvida medel är finansiellt instrument och innefattar i såväl balansräkningen som 
i rapporten över kassaflöden banktillgodohavanden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för 
varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. 

Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. 
Om inte redovisas de som långfristiga skulder. Leverantörsskulder redovisas 
inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden.

Upplåning
Skulder till kreditinstitut redovisas inledningsvis till verkligt värde netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings-
värde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp netto efter transaktionskostnader 
och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden 
med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Checkräkningskredit redovisas som skulder till kreditinstitut bland kortfristiga skulder 
i balansräkningen. För åren 2016 och 2017 fanns ingen checkräkningskredit.
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Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i 
resultaträkningen utom när skatt avser poster som redovisas i övrigt totalresultat 
eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat 
respektive eget kapital. 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balans- 
dagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och 
dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder 
och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt 
beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran 
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning det 
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot 
vilka underskotten kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas 
när det finns legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder, de 
uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade 
av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller 
olika skattesubjekt och det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.

Moderbolag och koncernen har inte aktiverat några underskottsavdrag. Uppskjutna 
skattefordringar hänförliga till underskott bokförs som tillgång först när verksamheten 
varit i skattesituation i två på varandra följande år och det tredje året budgeterats 
med vinst. 

Ersättningar till anställda
Koncernföretagens plan för ersättningar efter avslutad anställning bygger på 
avgiftsbestämda pensionsersättningar.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar 
fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller 
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte 
har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger 
samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller 
privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller 
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frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna 
väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till 
betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som 
kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma 
koncernen tillgodo.

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av 
koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig 
avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar ersättningar vid 
uppsägning vid den tidigaste av följande tidpunkter: 

a. när koncernen inte längre har möjlighet att återkalla erbjudandet om ersättning; och  

b. när företaget redovisar utgifter för en omstrukturering som är inom tillämpnings- 
 området för IAS 37 och som innebär utbetalning av avgångsvederlag. 

I det fall företaget har lämnat ett erbjudande för att uppmuntra till frivillig avgång 
beräknas ersättningar vid uppsägning baserat på det antal anställda som beräknas 
acceptera erbjudandet. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter rapport-
periodens slut diskonteras till nuvärde.

Intäktsredovisning
G-Loot skapar spel via turneringar. Intäktsmodellen ser ut enligt följande:

1. Om spelaren inte tidigare är registrerad hos G-Loot öppnas ett konto för spelaren  
 där spelaren har möjligheten att sätta in valfritt belopp i form av pengar. Efter  
 registrering får spelaren tillgång till att delta i ett utbud av online-turneringar som  
 arrangeras av G-Loot. Spelaren kan alltid spela mot andra spelare världen över  
 eller se andra medlemmar spela i realtid. När spelaren använder pengar så  
 intäktsförs detta omgående. 

2. Inför en turnering ställs en prispott ut till en ännu ej fastställd vinnare som  
 kostnadsförs direkt. Om spelaren väljer att delta i turneringen betalar spelaren en 
 deltagaravgift som dras från spelarens konto. Nu kan spelaren tävla mot andra  
 spelare online. Härmed skapas en tjänst till spelaren i form av spelupplevelse med 
 publik där andra registrerade medlemmar tittar på samt att vinnaren i turneringen 
 vinner varan (prispott) som är garanterad av bolaget. Turneringarna är vidare  
 skicklighetsbaserade vilket gör att spelaren blir känd av andra spelare i olika  
 turneringar. 

3. När spelaren i en turnering har vunnit en prispott dras dessutom en administrativ  
 avgift ifrån vinnarens prispott. Denna intäktsförs direkt.
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RÄNTEINTÄKTER

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

 
Segmentsrapportering
Verksamheten är organiserad och styrs utifrån rörelsesegment fördelat på Sverige, 
Europa, USA och Övriga världen. I Gumbler har högste verkställande beslutsfattare 
identifierats som verkställande direktören i moderbolaget. Utgångspunkten för 
segmentsredovisningen är den interna rapporteringen. Styrelsen och ledningen 
använder främst nettoomsättning per segment för sin uppföljning. Redovisnings-
principerna överensstämmer med de som tillämpas i koncernredovisningen.

Leasing
OPERATIONELL LEASING

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av 
leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under 
leasingtiden, efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren, kostnadsförs i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

FINANSIELL LEASING

Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet klassificeras som 
finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i 
balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna.

För närvarande innehar koncernen endast leasingavtal som klassificeras som 
operationella leasingavtal.

Resultat per aktie
RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera:

resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, exklusive utdelning som är hänförlig 
till preferensaktier med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under 
perioden, justerad för fondemissionselementet i stamaktier som emitterats under 
året och exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget.

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen som använts 
för beräkning av resultat per aktie före utspädning genom att beakta:

effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på potentiella stamaktier och 
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det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle ha varit utestående 
vid en konvertering av samtliga potentiella stamaktier.

Moderföretagets redovisningsprinciper
Moderföretaget redovisning är upprättat enligt RFR2 Redovisning för juridiska 
personer. Andra redovisningsprinciper än de som anges för koncernen tillämpas i 
de fall som anges nedan.

UPPSTÄLLNINGSFORMER

Resultat- och balansräkning följer Årsredovisningslagens uppställningsform. 
Resultaträkningen benämns Moderbolagets resultaträkning och övrigt totalresultat 
redovisas separat. Rapport över förändring av eget kapital följer också koncernens 
uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i Årsredovisningslagen. 
Vidare innebär det skillnad i benämningar jämfört med koncernredovisningen, 
främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital.

ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och 
eventuella tilläggsköpeskillingar. När det finns en indikation på att andelar i dotter- 
företag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än 
det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten 
”Resultat från andelar i koncernföretag”.

KONCERNBIDRAG

Moderföretaget redovisar såväl erhållna som lämnade koncernbidrag som 
bokslutsdisposition.

FINANSIELLA INSTRUMENT

IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument värderas till 
anskaffningsvärde. 
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Not 3: Finansiell riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. Koncernens 
övergripande riskhantering fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella 
marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på 
koncernens finansiella resultat. Riskhanteringen sköts och bevakas av koncern-
ledningen där väsentliga och principiella förändringar i riskbedömning och hantering 
görs i samarbete med koncernens styrelse. Riskerna beskrivs i efterföljande tabeller. 

Framtida kassaflöden vad gäller skulder till kreditinstitut är diskonterade till rörlig 
ränta enligt den ränta som var vid balansdagen.

Risk Beskrivning av risk Hantering Utfall 2017

Valutarisk Fluktuationer i valutakurser får effekt 
på resultat- och balansräkning samt 
kassaflöde.

Bevakning av transaktionsvolymer. Oförändrat låg valutaexponering.

Ränterisk Förändring i marknadsräntorna har 
effekt på resultat- och balans- räkning 
samt kassaflöde.

Styrelsen har antagit riktlinjer för 
räntebindning och lånelöptider.

Marknadsräntorna har varit låga under 
året samt att lånen har amorterats.

Likviditetsrisk Risken att inte kunna fullgöra 
betalningsåtaganden.

Hög betalningsberedskap. Kapitalbindning enligt förväntan.

Finansierings- 
risk

Risken att refinansiering av lån som 
förfaller försvåras eller blir kostsam.

Uppföljning av villkor i kreditavtal. Lån amorteras och förfaller enligt 
kreditavtal.

Kreditrisk Risken att kunder ställer in 
betalningar.

Kunderna är många med låg 
exponering av enskild kund.

Det finns inga kundfordringar så kredit- 
och kundförluster är obefintliga.

Koncernens exponering och hantering av finansiella risker
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Valutarisk
Koncernen verkar över hela världen och utsätts för valutarisker som uppstår från 
valutaexponeringar i främst USD och EURO. Valutarisk uppstår genom framtida 
transaktioner. Det medför att koncernen har exponering vad gäller transaktionsrisker.

Ränterisk
Koncernens ränterisk uppstår genom upplåning. All upplåning är med fast ränta och 
i svenska kronor (SEK).

Enligt balansräkningen visar räntebärande lån till kreditinstitut ett bokfört värde på 
113 (576) KSEK. Snitträntan på räntebärande skulder per den 31 december 2017 uppgår 
till 4,6 (4,6) procent. Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 december 
2017 varit 1,0 procent högre med alla andra variabler konstanta hade vinsten efter 
skatt för räkenskapsåret varit 0 (1) KSEK lägre, huvudsakligen som en effekt av högre 
räntekostnader för upplåning med rörlig ränta.

Likviditetsrisk
Koncernledningen följer löpande kassaflödet i verksamheten med avseende på nya 
investeringar och förändrade verksamhetsförutsättningar. Fluktuationer i koncernens 
likviditet hanteras genom ett cashpool konto för koncernbolagen för att möta 
koncernbolagens löpande behov av likvida medel.

Koncernen använder sig av följande kreditinstitut: Swedbank med kreditrating 
A-1+ enligt Standard & Poor’s.

Nedan beskrivs koncernens löptidsanalys avseende diskonterade utbetalningar.
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Löptidsanalys avseende diskonterade utbetalningar

Koncernen, KSEK Inom ett år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 3 år Summa

Skulder till kreditinstitut  108  108

Övriga långfristiga skulder  2 469  2 469

Leverantörsskulder  1 213  1 213

Övriga kortfristiga skulder  4 113  4 113

Summa  7 795  108  -  7 903

Koncernen, KSEK  Inom ett år  Mellan 1 och 2 år  Mellan 2 och 3 år  Summa

Skulder till kreditinstitut  443  103  546

Övriga långfristiga skulder  949  949

Leverantörsskulder  767  767

Övriga kortfristiga skulder  3 366  3 366

Summa  5 525  103  -  5 628

2017-12-31

2016-12-31

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att refinansiering av lån försvåras och fördyras 
samt att koncernen inte kan uppfylla löpande betalningsförpliktelser som en följd 
av bristande likviditet.

Kreditrisk
Koncernens kunder består i princip uteslutande av privatpersoner. Koncernens 
verksamhet, överenskommelser och avtal med betalande kunder är av sådan 
karaktär att kredit och kundförluster inte finns och därmed inte påverkar koncernens 
ekonomiska stabilitet.
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Hantering av kapital
Koncernens målsättning i hanteringen av kapitalstrukturen är att säkerställa 
koncernens fortsatta verksamhet för att möjliggöra framtida avkastning till 
aktieägarna.

Beräkning av verkligt värde
Nedan beskrivs koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde, 
utifrån hur klassificeringen i verkligt värde-hierarkin gjorts. De olika nivåerna 
definieras enligt följande:

•  Nivå 1 Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder. 

•  Nivå 2 Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser  
 inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt 
 (dvs. härledda från prisnoteringar). 

• Nivå 3 Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara   
 marknadsdata (dvs. ej observerbara data).

Det finns inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde i koncernen.

Övriga tillgångar och skulder som beskrivs ovan redovisas i nivå 3 i verkligt 
värde-hierarkin.

För övriga finansiella tillgångar och skulder exklusive långfristiga skulder till kredit- 
institut bedöms det verkliga värdet motsvara det redovisade värdet främst då dessa 
poster är kortfristiga till sin natur. 

Verkligt värde avseende långfristiga skulder till kreditinstitut baseras på diskonterade 
kassaflöden med en ränta som baseras på låneräntan och klassificeras i nivå 2 i 
verkligt värde-hierarkin.

Koncernen, KSEK 2017-12-31 2016-12-31

Nettoskuld 113 576

Totalt eget kapital 124 387 31 158

Skuldsättningsgrad 0 0
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Not 4: Viktiga uppskattningar och 
bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk 
erfarenhetoch andra faktorer inklusive förväntningar på framtida händelser som 
anses rimliga under rådande förhållanden. Koncernen gör uppskattningar och 
antaganden 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 näst- 
kommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

VÄRDERING AV UNDERSKOTTSAVDRAG

Moderbolag och koncernen har inte aktiverat några underskottsavdrag. Uppskjutna 
skattefordringar hänförliga till underskott bokförs som tillgång först när verksamheten 
varit i skattesituation i två på varandra följande år och det tredje året budgeterats 
med vinst.

Not 5: Segment
Den högste verkställande beslutsfattaren utvärderar koncernens verksamhet utifrån 
geografi och har identifierat fyra rapporterbara segment, Sverige, EU (förutom Sverige), 
USA och övriga världen. Verkställande direktören är koncernens högste verkställande 
beslutsfattare och använder nettoomsättning i bedömningen av rörelsesegmentens 
tillväxt. Nedan följer fördelning av nettoomsättning per rörelsesegment.
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Koncern, nettomsättning externa kunder 2017 2016

Sverige 1 505 1 215

Europa 3 763 3 038

USA 9 213 7 438

Övriga världen 4 244 3 426

Summa 18 725 15 117

Övrig intäkter 75 101

Summa rörelsekostnader -41 554 -26 566

Finansiella poster -110 -85

Resultat före skatt -22 864 -11 433

Koncern, extern nettoomsättning per intäktsslag 2017 2016

Sverige 1 505 1 215

Europa 3 763 3 038

USA 9 213 7 438

Övriga världen 4 244 3 426

Summa 18 725 15 117

Koncern, materiella tillgångar fördelat per land 2017-12-31 2016-12-31

Sverige 245 59

Summa 245 59

Det finns ingen kund som står för mer än 10 procent av intäkterna avseende 2017 
och inte heller för 2016.
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Not 6: Övriga rörelseintäkter och övriga 
rörelsekostnader

Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Valutakursvinster  75  23  74  -

Bidrag  -  78  -  -

Summa  75  101  74  -

Övriga rörelsekostnader Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Summa -38 -40 -7 -15

Not 7: Moderbolagets försäljning till och 
inköp från koncernföretag
Moderbolaget har under året gjort inköp från koncernföretag uppgående till 18 500 
(9 420) KSEK för koncerngemensamma tjänster. Ingen försäljning har gjorts mellan 
moderbolaget och koncernföretag under året eller föregående år.
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Not 8: Ersättning till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter 
som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter.

Allt annat är andra uppdrag.

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Revisionsuppdrag -164 -110 -114 -75

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag  -  -  -  -

Skatterådgivning  -15  -  -14  -

Övriga tjänster  -  -  -  -

Summa -179 -110 -128 -75
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Not 9: Ersättning till anställda m.m.

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Löner och andra ersättningar -8 778 -5 173  -  -

Sociala avgifter -2 825 -1 661  -  -

Pensionskostnader -278 -156  -  -

Summa -11 881 -6 990  -  -

Koncernen Löner och andra 
ersättningar

Sociala avgifter 
(varav pensions- 

kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala avgifter 
(varav pensions- 

kostnader)

2017 2016

Styrelseledamöter, verkställande direktörer,
och andra ledande befattningshavare

-2 292 -791 -1 695 -532

Övriga anställda -6 486 -2 312 -3 478 -1 285

Pensionskostnader  (278)  (156)

Summa -8 778 -3 103 -5 173 -1 817

Moderbolaget Löner och andra 
ersättningar

Sociala avgifter 
(varav pensions- 

kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala avgifter 
(varav pensions- 

kostnader)

 2017 2016

Summa  -  -  -  -
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Medelantal 
anställda

Varav kvinnor Medelantal 
anställda

Varav kvinnor

2017 2016

Moderbolaget, Sverige  -  -  -  -

Dotterbolag, Sverige  16  1  14  1

Summa  16  1  14  1

Moderbolaget Antal på 
balansdagen

Varav kvinnor Antal på 
balansdagen

Varav kvinnor

2017 2016

Styrelseledamöter 7 - 7 -

Verkställande direktörer och övriga ledande befattningshavare  -  -  -  -

Summa  7  -  7  -

Koncernen Antal på 
balansdagen

Varav kvinnor Antal på 
balansdagen

Varav kvinnor

2017 2016

Styrelseledamöter 7 - 7 -

Verkställande direktörer och övriga ledande befattningshavare  4  -  4  -

Summa  11  -  11  -
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Not 10: Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Övriga finansiella intäkter  32 0  32 0 

Summa  32 0  32 0 

Finansiella intäkter Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Övriga finansiella kostnader -110 -23 -100 -15

Summa -142 -85 -100 -15
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Not 11: Inkomstskatt / skatt på årets 
resultat

Aktuell skatt Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt på årets resultat  -96 -59  -  -

Justering avseende tidigare år  -  -  -  -

Summa  -96 -59  -  -

Uppskjuten skatt Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Uppkomst och återförande av temporära skillnader  -  -  -

Effekt av förändrad skattesats  -  -  -

Summa  -  -  -  -

Inkomstskatt  -96 -59  -  -
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Avstämning mellan teoretisk skattekostnad 
och redovisad skatt

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Resultat före skatt -22 864 -11 433 -22 863 -13 425

Inkomstskatt beräknad enligt Moderbolagets skattesats (22%)  5 030  2 515  5 030  2 954

Skatteeffekter av:

Ej aktiverade förlustavdrag -5 030 -2 515 -5 030 -2 953

Ej skattepliktiga intäkter  -  -  -  -

Ej avdragsgilla kostnader -96 -59  - -1

Skatt på övrigt  -  -  -  -

Skattekostnad  -96 -59  -  -

Den skatt som är hänförlig till poster 
i övrigt totalresultat

 Koncernen  Moderbolaget

 2017  2016  2017  2016

 -  -  -  -
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Not 12: Materiella tillgångar

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående redovisat värde  59  -  -  -

Inköp  223  62  -  -

Avskrivningar -37 -3  -  -

Summa  245  59  -  -

 Koncernen  Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Anskaffningsvärde  285  62  -  -

Ackumulerade avskrivningar -40 -3  -  -

Redovisat värde  245  59  -  -

Materiella tillgångar avser inventarier, verktyg och installationer.
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Not 13: Uppskjuten skatt

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående redovisat värde  -  -  -  -

Ökning  -  -  -  -

Redovisat i resultaträkning  -  -  -  -

Utgående redovisat värde  -  -  -  -

Moderbolag och koncernen har inte aktiverat några underskottsavdrag. Uppskjutna 
skattefordringar hänförliga till underskott bokförs som tillgång först när verksamheten 
varit i skattesituation i två på varandra följande år och det tredje året budgeterats 
med vinst. 
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Not 14: Andelar i koncernföretag

Moderbolaget har under räkenskapsåret 2017 erhållit koncernbidrag om 949 (-) KSEK 
från iModules AB.

(Kronor) Moderbolaget

2017 2016

Ingående redovisat värde  50 001  2

Förvärv  50 000  49 999

Nedskrivning  -  -

Utgående redovisat värde  100 001  50 001

Moderbolaget innehar andelar i följande dotterföretag:

Företag Org. Nr. Säte Kapital-andel % Antal aktier

Imodules AB 556734-5433 Stockholm 100 50 000

Gloot AB 559115-8034 Stockholm 100 50 000

Gumbler Ltd C60079 Malta 100 1
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Not 15: Finansiella instrument per 
kategori

Koncernen, MSEK Lånefordringar och 
kundfordringar

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resultat-
räkningen

Summa Lånefordringar och 
kundfordringar

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde via resultat-
räkningen

Summa

2017-12-31 2016-12-31

Andra långfristiga fordringar  69  -  69  -  -  -

Kundfordringar  -  -  -  -  -  -

Övriga fordringar  6 316  -  6 316  4 830  -  4 830

Likvida medel  33 806  -  33 806  32 775  -  32 775

Summa tillgångar  40 191  -  40 191  37 605  -  37 605

Koncernen, MSEK  Övriga finansiella 
skulder

 Skulder värderade 
till verkligt värde via 

resultaträkningen

 Summa  Övriga finansiella 
skulder

 Skulder värderade 
till verkligt värde via 

resultaträkningen

 Summa

2017-12-31 2016-12-31

Skulder till kreditinstitut  113  -  113  -  -  -

Övriga långfristiga skulder  2 469  -  2 469  1 525  -  1 525

Leverantörsskulder  1 213  -  1 213  466  -  466

Övriga kortfristiga skulder  12 294  -  12 294  4 215  -  4 215

Summa skulder  16 089  -  16 089  6 506  -  6 506
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Not 16: Övriga fordringar

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Skattekonto  1 704 0  1 704 0 

Momsfordran  4 301  4 413  4 301  4 413

Övriga fordringar  56  190  51  50

Utgående redovisat värde  6 061  4 603  6 056  4 463

Not 17: Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

 Koncernen  Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyror  212  119  -  -

Övriga poster  43  108  15  -

Utgående redovisat värde  255  227  15  -
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Not 18: Likvida medel

Not 19: Aktier och övrigt tillskjutet kapital

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Banktillgodohavanden 33 806 32 775 33 022 32 662

Antal aktier Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Summa

Nybildning 2014-08-28  50 000  50 000  -  50 000

Nyemission 2015-05-12  11 450  3 072  2 577 828  2 580 900

Nyemission 2015-06-29  102 529  5 127  4 301 091  4 306 218

Nyemission 2015-08-22  52 552  2 628  2 204 556  2 207 184

Nyemission 2016-09-15  296 800  14 840  44 505 160  44 520 000

Nyemission 2016-12-09  3 200  160  479 840  480 000

Nyemission 2017-11-21  125 833  6 292  22 643 648  22 649 940

 642 364  82 118  76 712 124  76 794 242

Fondemission 2018-01-10  1 000 000  427 015 -427 015  -

Nyemission 2018-01-17  408 130  126 520  99 457 200  99 583 720

Nyemission 2018-01-17  1 870  580  455 700  456 280

Emissioner 2018, ej registrerat aktiekapital  1 410 000  554 115  99 485 885  100 040 000

Totalt 2 052 364 636 233 176 198 009 176 834 242

2017ÅRSREDOVISNING

91



Not 20: Upplåning

Not 21: Övriga långfristiga skulder

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Skulder till kreditinstitut, långfristiga  -  576  -  -

Skulder till kreditinstitut, kortfristiga  113  -  -  -

Summa  113  576  -  -

SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Koncernen har en marknadsmässig upplåning, där lånen löper med fast ränta med 
månadsvis amortering. Koncernens upplåning är i SEK.

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Klientmedelskonto spelare  2 469  949  2 469  949

Summa  2 469  949  2 469  949
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Not 22: Övriga kortfristiga skulder

Not 23: Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Personalskatt  436  135  -  -

Moms  2 640  2 115  85  -

Övrigt  1 037  1 116  50  50

Summa  4 113  3 366  135  50

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna sociala avgifter  105  38  -  -

Upplupna personalkostnader  922  660  -  -

Nyemission, kostnader  6 501  -  6 501  -

Övrigt  547  81 70  60

Summa  8 075  779  6 571  60
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Not 24: Ställda säkerheter

Not 25: Eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

-  -  -  -  -

Summa  -  -  -  -

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

-  -  -  -  -

Summa  -  -  -  -
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Not 26: Leasingavtal
Koncernen innehar leasingavtal avseende lokalhyra och kontorsutrustning. 
Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskapsåret uppgått 
till 748 (470) KSEK.

Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 
gällande vid rapportperiodens slut förfaller till betalning enligt följande:

Not 27: Transaktioner med närstående
Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner med närstående. 
Det finns inga lån, borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöterna, 
ledande befattningshavare eller revisorerna. Ingen av styrelseledamöterna eller de 
ledande befattningshavarna har haft någon direkt eller direkt delaktighet i affärs- 
transaktioner som är eller var ovanlig till sin karaktär eller avseende på villkoren 
och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad.

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Inom ett år -748 -470  -  -

Senare än ett men inom fem år -1 122 -1 870  -  -

Senare än fem år  -  -  -  -

Summa -1 870 -2 340  -  -
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Not 28: Ersättningar till styrelsen och 
ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår inget arvode. 

Till ledningen har styrelsen beslutat om följande riktlinjer avseende ersättningar. 
Koncernen skall tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor 
som behövs för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och 
kapacitet att nå uppställda mål. Koncernledningens ersättning ska kunna omfatta 
fast grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Lön och övrig ersättning 
skall fastställas med hänsyn tagen till kompetens, erfarenhet, ansvarsområde och 
prestation. Den fasta lönen revideras årligen. 

Med andra ledande befattningshavare avses de 4 (4) personer som tillsammans 
med verkställande direktören utgör koncernledningen.

PENSIONER

För samtliga utgår en pensionspremie på 1 KSEK i månaden per person. Till detta 
kommer sjukförsäkring som varierar baserat på ålder och inkomst.

AVGÅNGSVEDERLAG OCH UPPSÄGNINGSTID

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid om 6 månader 
från Vd:s sida och tolv månader från bolagets sida.

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid 
om 1-3 månad vid uppsägning från bolagets sida och 1 månad vid uppsägning från 
den anställdes sida. Ingen i koncernledningen är berättigade till avgångsvederlag 
vid uppsägning från bolagets sida.

Grundlön/ arvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad Avgångsvederlag Summa

Styrelseledamöter  -  -  -  -  -  -

Företagsledning -2 292 -2 292

Andra ledande befattnings- 
havare

 -  -  -  -  -  -

Summa ersättningar och 
övriga förmåner

-2 292  -  -  -  - -2 292

2017
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Not 29: Omräkningstabell moderbolaget 
– ingen aktivering av immateriella tillgångar 
(kronor)

Moderbolagets
resultaträkning

Omklass- 
ificering/ 

Period- 
iseringar

Omklass- 
ificering: 

Immateriella 
tillgångar

Omräknad Omklass-
ficering/ 

Period- 
iseringar

Omklass- 
ificering: 

Immateriella 
tillgångar

Omräknad

2015-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 770 452 - - 770 452 15 887 400 -770 452 - 15 116 948

Pågående arbete för annans 
räkning

- - - - -770 452 770 452 - -

Övriga rörelseintäkter 59 - - 59 - - - -

770 511 - - 770 511 15 116 948 - - 15 116 948

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -592 208 592 208 - - -14 696 312 -368 620 - -15 064 932

Övriga externa kostnader -224 470 -592 208 -5 261 359 -6 078 037 -5 998 608 2 675 215 -10 123 610 -13 447 003

Avskrivningar av materiella 
och immateriella anläggnings- 
tillgångar

- - - - - - - -

Övriga rörelsekostnader - - - - -15 497 - - -15 497

Rörelseresultat -46 167 - -5 261 359 -5 307 526 -5 593 469 2 306 595 -10 123 610 -13 410 484

Resultat från finansiella 
poster

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter

- - - - 363 - - 363

Räntekostnader och liknande 
resultatposter

- - - - -15 158 - - -15 158

Resultat före skatt -46 167 - -5 261 359 -5 307 526 -5 608 264 2 306 595 -10 123 610 -13 425 279

ÅRETS RESULTAT -46 167 - -5 261 359 -5 307 526 -5 608 264 2 306 595 -10 123 610 -13 425 279

Omräkningstabell – kronor
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Omklassificeringar/periodiseringar avser rättade fel som rättats i tidigare års- 
redovisningar. I övrigt har övergången inte föranlett några ändringar eller justeringar 
enligt IFRS/ RFR2.
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Moderbolagets balansräkning Omklass- 
ificering/ 

Period- 
isering

Omklass- 
ificering: 

Immateriella 
tillgångar

Omräknad Omklass-
ificering/ 

Period-
isering

Omklass- 
ificering: 

Immateriella 
tillgångar

Omräknad

2015-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 2 - - 2 50 001 - - 50 001

Summa anläggningstillgångar 5 261 361 - -5 261 359 2 15 434 970 - -15 384 969 50 001

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 507 278 - - 507 278 1 509 163 -109 163 - 1 400 000

Övriga fordringar 1 373 916 - - 1 373 916 4 463 061 - - 4 463 061

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

770 453 - - 770 453 - - - -

Kassa och bank 2 937 758 - - 2 937 758 32 661 528 - - 32 661 528

Summa omsättningstillgångar 5 589 405 - - 5 589 405 38 633 752 -109 163 - 38 524 589

SUMMA TILLGÅNGAR 10 850 766 - -5 261 359 5 589 407 54 068 722 -109 163 -15 384 969 38 574 590

Eget kapital

Aktiekapital 60 827 - - 60 827 75 827 - - 75 827

Överkursfond 9 128 601 - - 9 128 601 49 689 238 - - 49 689 238

Balanserad vinst eller förlust - - - - -46 167 - -5 261 359   -5 307 526

Årets resultat 46 167 - -5 261 359 5 307 526 -5 608 264 2 306 595 -10 123 610   -13 425 279

Summa eget kapital 9 143 261 - -5 261 359 3 881 902 44 110 634 2 306 595 -15 384 969 31 032 260

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder - - - - 948 746 - - 948 746

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder - - - - 3 836 832 -3 836 832 - -

Leverantörsskulder 895 531 - - 895 531 4 449 663 - - 4 449 663

Skulder till koncernföretag - - - - 612 846 1 421 074 - 2 033 920

Övriga kortfristiga skulder 2 - - 2 50 001 - - 50 001

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

811 972 - - 811 972 60 000 - - 60 000

Summa skulder 1 707 505 - - 1 707 505 9 958 088 -2 415 758 - 7 542 330

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER

10 850 766 - -5 261 359 5 589 407 54 068 722 -109 163 -15 384 969 38 574 590

Omräkningstabell
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Omklassificeringar/periodiseringar avser rättade fel som rättats i tidigare års- 
redovisningar. I övrigt har övergången inte föranlett några ändringar eller justeringar 
enligt IFRS/ RFR2.

Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat 
och årets resultat

Summa eget 
kapital

Utgående eget kapital 31/12-2015 60 827 9 128 601 -46 167 9 143 261

Effekt av ändrade redovisningsprinciper -5 261 359 -5 261 359

Omräknat belopp vid årets ingång 1/1-2016 60 827 9 128 601 -5 307 526 3 881 902

Nyemission/ kostnad nyemission 15 000 40 560 637 40 575 637

Årets resultat -13 425 279 -13 425 279

Belopp vid årets utgång 31/12-2016 75 827 49 689 238 -18 732 805 31 032 260

Moderbolaget

KOMMENTAR TILL OMRÄKNINGSTABELL

Enligt RFR 2 får en juridisk person, dvs moderbolaget, redovisa utgifter för utveckling 
som kostnader under den period då de uppstår och behöver därmed inte aktivera 
dessa utgifter som en immateriell tillgång.
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Not 30: Resultat per aktie

2017 2016

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, KSEK -22 960 -11 492

Vägt genomsnittligt antal aktier vid beräkning av resultat
per aktie före och efter utspädning

579 448 366 531

Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning räknat
på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

-40 -31

Not 31: Nyckeltal som ej definieras i IFRS
Gumbler-koncernens redovisning upprättas enligt IFRS. I IFRS definieras endast 
ett fåtal nyckeltal. Från och med sista kvartalet 2017 har koncernen tillämpat ESMA:s 
(European Securities and Markets Authority – Den Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten) nya riktlinjer för alternativa nyckeltal (Alternative 
Performance Measures).

De finansiella nyckeltal som upprättats är i enlighet med IFRS.

Not 32: Händelser efter balansdagen
Vid inledningen av 2018 slutfördes nyemissionen om totalt 100 040 KSEK och 
emissionsbeloppet betalades i sin helhet till Gumbler.

I februari 2018 lanserades Global Loot League, GLL. Detta är den största esportligan 
online och bland de första tävlingarna i världen i sitt slag där det spelas om prispengar. 
Deltagarna tävlar i Players Unknown’s Battle Ground (PUBG).

I april 2018 avgjordes tävlingen i Bukarest och prispotten uppgick till 50 KUSD.
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Överkursfond 165 318 171 kronor

Balanserade vinstmedel -18 732 109 kronor

Årets resultat -22 863 094 kronor

Summa 123 722 968 kronor

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras: 123 722 968 kronor

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen i Gumbler AB har beslutat att upparbetat kassaflöde ska återinvesteras i 
verksamheten. Styrelsen föreslår årsstämman 2018 att ingen utdelning ges för 2017 
utan att årets resultat återinvesteras i verksamheten. Koncernens och moderbolagets
resultat- och balansräkningar är föremål för fastställelse på årsstämman den 27 
juni 2018.
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 
antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en 
rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen 
för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför.

Stockholm 18 juni 2018

Johan Persson
Styrelseordförande

Fredrik Benedict Nybladh

Håkan Jerner

Simon Sundén

Vår revisionsberättelse har lämnats 
2018-06-18. Grant Thornton Sweden AB

Johan Andersson
Auktoriserad revisor

Patrik Nybladh
VD

Peter Eriksén

Tobias Tönsfeldt

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas 
årsstämman 2018-06-27 för fastställelse.
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Flerårsjämförelse

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016 2015

Resultaträkning

Nettoomsättning 18 725 15 887 18 725 15 117  770

Rörelseresultat -20 447 -15 588 -21 437 -15 717 -5 308

Finansnetto -110 -85 881 -15  -

Resultat före skatt -20 557 -15 673 -20 556 -15 732 -5 308

Årets resultat -20 653 -15 732 -27 165 -15 732 -5 308

Balansräkning

Anläggningstillgångar 314 59 100 50  -

Likvida medel 33 806 32 775 33 022 32 662  2 938

Eget kapital 124 388 28 852 124 359 28 726  3 882

Långfristiga skulder 2 469 1 525 2 469 949  -

Kortfristiga skulder 13 619 7 287 13 354 9 009  1 708

Balansomslutning 140 476 37 664 140 182 38 684  5 589

Kassaflöde

Kassaflöde från löpande verksamhet -20 863 -9 332 -22 240 -10 801 -6 252

Kassaflöde från investeringsverksamhet -292 -62 -50 -50 -0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 22 186 39 000 22 650 40 575  9 189

Årets kassaflöde 1 031 29 606 360 29 724  2 938

Nyckeltal

Rörelsemarginal - - - - -

Soliditet 89% 77% 89% 74% 69%

Medelantal anställda 16 14 - - -

Aktiedata

Resultat per aktie, SEK, räknat på resultat 
hänförligt till moderbolagets aktieägare 
under året

-36 -43 -36 -43 -25

Antal aktier 642 364 516 531 642 364 516 531 216 531
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Gumbler AB 
Org.nr. 556981-0517 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Gumbler AB för år 2017. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 33-104 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2017 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 
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. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den 
andra informationen. Den andra informationen består av 
Årsredovisningen (men innefattar inte årsredovisningen, 
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna). 

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 och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
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 på fel, 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 fel 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. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 



 

2 (2) 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Gumbler AB för år 2017 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
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 bolagets 

och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

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

Revisorns ansvar 
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: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

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

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. 

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

 

Stockholm den 18 juni 2018 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

Johan Andersson 

Auktoriserad revisor 
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