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VD HAR ORDET

SPELBOLAG I STARK TILLVÄXT

När jag som VD för detta bolag ska summera 

räkenskapsåret kan jag konstatera att vi har vuxit betydligt 

när det gäller omsättning och vinst, men också förbättrat 

våra interna processer.

I och med att vi både skrev och fullföljde det första 
kontraktet med kinesiska Leyou gav det kontraktet under 
året ca 45 Mkr till Toadman, samtidigt som spelet 
Immortal: Unchained släpptes och genererat intäkter för 
Toadman. Med de två projekten har vi kunnat växa vårt 
team från ca 25 personer till 79 personer vid
räkenskapsårets slut. 

Dessutom har vi lärt oss otroligt mycket när vi nu ansvarat för 

dessa två projekt från starten och utvecklat material och 

processer som vi kan använda för våra kommande spel.

Vi började räkenskapsåret med att fortfarande vara 

specialistkonsulter med ett projekt där vi ansvarade för hela 

utvecklingen, till att vid räkenskapsårets slut ha sex egna 

projekt igång. Detta har tagit oss från att vara 

specialistkonsulter till att nu kunna ta hela produktioner där 

resultatet av denna transformation kommer visa sig under de 

kommande åren.

Vi har även förbättrat våra processer kring förvärv, och under 

räkenskapsåret förvärvat två bolag. Det ena är Artplant, som 

bidragit med lång erfarenhet från spelbranschen och flertalet 

titlar som vi jobbar med idag. Genom ett av dessa, Project 

I.G.I., har vi kunnat knyta till oss Petrol Ads som valt att 

investera $1 miljon i spelet. Ett annat spel är Block N Load 

som Artplant utvecklade och som vi köpt ut rättigheterna till 

från den brittiska förläggaren Jagex. Under året har vi även 

sagt att vi kommande år ska satsa på förvärv.

Spel vi utvecklar säljs globalt och där ser vi också att det är 

nödvändigt att finnas på plats i olika delar av världen. Vi 

började räkenskapsåret med att bara finnas i Sverige, men har 

öppnat ett kontor i Tyskland, samt i och med förvärven fick vi 

kontor i Norge och Ryssland. Samarbetena kontoren emellan 

har fungerat bra och vi kommunicerar företrädesvis digitalt, 

men ser också vikten av att träffas fysiskt. Därför var det extra 

kul att anordna Toadman-dagarna där personal från alla fyra 

kontoren träffas och diskuterar framtiden i både små och 

stora grupper.

Under räkenskapsåret valde vi också att notera oss och har 

med hjälp av våra finansiella och legala rådgivare sett till att 

vårt bolags processer förbättras på de fronterna. Vi har stärkt 

upp personal på flera plan och har rekryterat en erfaren CFO 

som har kommit in bra i arbetet.

När jag blickar tillbaka ser jag stolt på hårt arbetande och 

lojala medarbetare som har en passion för att utveckla spel. 

Min ambition är att fortsätta den inslagna vägen med tillväxt 

under kommande åren, både genom förvärv och organiskt 

och ser med tillförsikt fram emot att kunna leverera 

aktieägarvärden.

Jag vill rikta ett stort tack till teamet, aktieägare och andra 

intressenter för förtroendet och ser fram emot en fartfylld tid 

framöver.

Robin Flodin
VD och koncernchef - Toadman Interactive AB (PUBL)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Spelmarknaden i korthet

          OMSÄTTNING JUST EBIT*     ANTAL ANTAL

            2018 (mkr)  2018 (mkr)  ANSTÄLLDA** BOLAG

73 14 79 4

*  I justerad EBIT är engångskostnaderna hänförliga till utköp av Toadmans agent Flashman om $1 miljon (8,2 Mkr) återlagda.

** Antal anställda på bokslutsdagen 2018-12-31

UNDER UTVECKLING

   ANTAL SPEL

6

SIFFROR 16 MÅNADER VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Toadman Interactive är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm vars affärsidé är att utveckla spel till en växande 
konsumentmarknad för spelare på global basis. Inriktningen är framförallt spel inom områdena action och Role Playing Games (”RPG”) men kan 
också vara spel inom närliggande områden. Sedan grundandet 2013 har Bolagets anställda tillsammans varit delaktiga i utvecklandet av välkända 
PC- och konsoltitlar, samt mobil, inklusive Dead Island, Killing Floor, och Warhammer: Vermintide.

Toadman Interactive har två huvudsakliga verksamhetsområden, (i) egen spelutveckling och (ii) konsultverksamhet. Denna affärsmodell skapar 
förutsättningar för nära samarbeten genom partnerskap och stabila kassaflöden, samtidigt som Bolaget upprätthåller kommersiell potential i sin 
produktportfölj.

Bolagets målsättning är att skapa ett oberoende spelutvecklingsbolag som utvecklar spel genom egna investeringar som därmed inte behöver 
förlita sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel på sina befintliga kontor, samt att arbeta sig 
uppåt i värdekedjan genom att först gå mot att utveckla spel genom egna medel och därefter även förlägga spel på egen hand.

Spelbranschen är den snabbast växande delen av underhållningsindustrin och förväntas omsätta $ 134,9 miljarder under 2018 - en intäktsökning 
med 10%. 53% eller $71,7 miljarder av dessa intäkter avser pc- och konsolspel. Antalet aktiva spelare beräknas vara 2,2 miljarder, varav 47 % 
klassas som betalande spelare.

Asien Stillahavsområdet (APAC) med Kina i spetsen är den största geografiska marknaden och står för nära hälften av den totala omsättningen. 
Näst störst i termer av omsättning är Nordamerika, tätt följt av Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Alla geografiska marknader förväntas 
uppvisa fortsatt stark tillväxt under kommande år med en genomsnittlig global marknadstillväxt (CAGR) om 6,2 % fram till år 2020. 

Digital distribution av spel på pc och konsol, via online-plattformar såsom Steam, motsvarade 76 % av försäljningen år 2018. Inom det mobila 
segmentet sker all försäljning digitalt, men den digitala distributionen dominerar också vid försäljning av PC-och konsolspel.

Källa https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-12-18-global-games-market-value-rose-to-usd134-9bn-in-2018
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Förväntad framtida utveckling

TECKNINGSOPTIONER TILL ANSTÄLLDA - På extra bolagsstämma den 1 september 2017 beslutade bolaget om en emission som omfattar högst 
667 000 teckningsoptioner vilka berättigade till nyteckning av lika många aktier i Bolaget till en teckningskurs om 7,5 kr per aktie. Det innebär att 
Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3 335 kr.

TOADMAN'S FÖRSTA AVTAL MED KINESISKA LEYOU - I september 2017 signerade bolaget ett första kontrakt med Leyou Technologies - ett 
börsnoterat företag. Kontraktet avsåg utveckling av ett nytt spel - projekt Osiris - och var värt $ 5 miljoner (ca 40 mkr).

TOADMANS SPELSTUDIO I BERLIN - I december 2017 registrerades ett helägt dotterbolag i Tyskland – Toadman Interactive GmbH. Spelstudion, 
som är belägen i Berlin omfattar ett tiotal spelutvecklare som är delaktiga i koncernens projekt. 

NOTERING PÅ NGM NORDIC MTF OCH NYEMISSION AV AKTIER - I december 2017 genomförde Toadman Interactive en kapitalanskaffning om 
cirka 22 Mkr i samband med noteringen av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF. 

TOADMAN KÖPTE UT SIN AGENT FLASHMAN INTERACTIVE LLC - I mars 2018 skrev Toadman på ett avtal som innebär att bolaget köper ut sin 
agent Flashman Studios LLC (”Flashman”) för $1 miljon (ca 8,2 Mkr).  

TOADMAN FÖRVÄRVADE NORSKA SPELSTUDION ARTPLANT AS - I slutet av juni förvärvades den norska spelstudion Artplant AS för 1 miljon 
norska kronor samt en tilläggsköpeskilling uppgående till värdet av 465 323 aktier (motsvarande 3% av Toadman). Toadman bestämmer om 
tilläggsköpeskillingen ska utbetalas kontant eller genom nyemittering av aktier i juni 2019. Artplant AS är beläget i Oslo med dotterbolag i Tver, 
Ryssland. Förvärvet innebar en väsentlig ökning av utvecklingsresurser och kompetens. Med förvärvet tillfördes bland annat
rättigheterna till spelen IGI, Sky Fighter Legends och Riding Club Championships såväl som spelplattformen Selene. Artplant omsatte under år 
2017 ca 11,1 miljon norska kronor med ett resultat efter skatt om 1,4 miljoner norska kronor. 

ÖVERGÅNG TILL KALENDERÅR SOM RÄKENSKAPSÅR - Vid en extra bolagsstämma i augusti 2018 beslöts att lägga om räkenskapsåret till 
kalenderår, vilket innebär att denna årsredovisning är förlängd och omfattar 16 månader.

TOADMAN LANSERADE IMMORTAL: UNCHAINED den 7 september 2018 på tre plattformar. Försäljningen digitalt och i butik landade på drygt 
74 000 kopior under räkenskapsåret. 

RIKTAD NYEMISSION MED SATSNING PÅ SKY FIGHTERS LEDGENDS - I oktober 2018 genomfördes en riktad nyemission om 3 mkr till Craig 
Fletcher – en brittisk aktör med lång erfarenhet från E-sport. Kapitalet öronmärktes för en satsning på Sky Fighter Legends. 

NYA AVTAL MED LEYOU OM $10 MILJONER - i december 2018 avtalades om en fortsatt utveckling av projekt Osiris värt $8 miljoner (ca 92 mkr) 
och ett projekt för spelen Sagan om Ringen och Civilization värt $2 miljoner. Vid fullbordande av kontrakten inbringas $10 miljoner i omsättning 
till Toadman från november 2018 till december 2019. Projekt Osiris är Toadmans största spel hittills, som om det fullbordas ger en 
utvecklingskostnad som överstiger 100 Mkr totalt. 

TOADMAN TILL NASDAQ FIRST NORTH - Bolagets styrelse beslutade den 13 december 2018 om att verka för ett listbyte från NGM Nordic MTF 
och ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm med målsättning att detta ska genomföras under 
första kvartalet 2019.

Toadman Interactives affärsidé är att utveckla spel till en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Inriktningen är framförallt spel 
inom de båda områdena action och RPG, men kan också vara spel inom närliggande områden.  Det långsiktiga målet är att skapa ett oberoende 
spelutvecklingsbolag som utvecklar spel genom egna investeringar. Vi ser att bolaget kommer att fortsätta utvecklas i en snabb takt.
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Framtida risker och osäkerhetsfaktorer

Forskning och utveckling

Utländska bolag och filialer

Miljöpåverkan

Ägarförhållanden
Nedan en sammanställning över ägarförhålladen så som det såg ut vid bokslutsdagen 2018-12-31.

Ägare/förvaltare/depåbank Antal aktier

Procent av 

kapital

 och röster

Robin Flodin 3 815 691 25,1%
Rasmus Davidsson 3 815 691 25,1%
Alexander Albedj 1 677 779 11,1%
Johan Svensson 1 670 400 11,0%
Fatshark AB 1 000 000 6,6%
Totalt ägande största aktieägare 11 979 561 78,9%
Övriga aktieägare 3 199 200 21,1%
Totalt 15 178 761 100,0%

Bolaget bedriver inte verksamhet som är tillståndspliktig enligt Miljöbalken.

Toadman bedriver verksamhet i fyra länder – Sverige, Tyskland, Norge och Ryssland.

Beskrivningen av risker kan t.ex. delas in i följande grupper av risker:

Operationell risk:
• Bolaget är beroende av ett fåtal avtal med existerande förläggare för utveckling av deras spel – om bolaget inte lyckas nå 

överenskomna mål kan ersättningen påverkas samt bolagets renommé skadas.

• Lansering av nya egna speltitlar kan generera lägre intäkter än bedömt.

• Bolaget är beroende av att behålla och kunna rekrytera nyckelpersoner.

• Bolagets tillväxt är beroende av licensavtal för spelmotorn Stingray.

• Bolaget är beroende av välfungerande IT-system och är därtill exponerat för risker relaterat till dataintrång, virus, sabotage och andra 

cyberbrott.

Finansiell risk:
• Risker relaterade till skatt - Bolaget anser att verksamheten bedrivs i respektive land och emellan länderna  i enlighet med gäl lande 

skattelagstiftningar och praxis, men vid eventuell felaktighet kan konsekvenserna påverka bolagets resultat negativt.

• Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Koncernen har endast 

räntebärande finansiella tillgångar i form av banktillgodohavanden. Förändringar i marknadsräntor påverkas av ett antal faktorer som 

ligger utanför Bolagets kontroll. 

• Koncernen exponeras för valutakursrisker då externa inkomster och vissa utgifter är denominerade i utländsk valuta – huvudsakligen 

USD, EUR och GBP. Denna exponering är koncentrerad till moderbolaget, som tecknar kontrakten med spelutvecklare och 

återförsäljare. Dessa risker kan i sin tur påverka resultatet.

Strategisk risk:
• För att uppnå förväntade finansiella och strategiska synergierna av förvärv måste Bolaget rationalisera, samordna och integrera all 

verksamhet som den förvärvade verksamheten bedriver. Lyckas inte det kan positiva synergier gå förlorade och resultaten utebli. 

• Bolaget kan komma att misslyckas med att utvecklas och anpassa sig efter ny teknik.

• Bolaget verkar i en konkurrensutsatt marknad och kan komma att misslyckas med valet av produkter att utveckla eller tekniker att

använda, vilket kan leda till en försämrad marknadsposition. 

Koncernen tillämpar ’aktiveringsmodellen’ avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Under räkenskapsåret har 
moderbolaget aktiverat interna utgifter för första gången. Det förvärvade norska dotterbolaget har sedan flera år tillbaka aktiverat eget 
utvecklingsarbete – avseende spelen IGI, Sky Fighter Legends och Riding Club Championships såväl som spelplattformen Selene. 
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Flerårsöversikt koncernen* 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Nettoomsättning (tkr) 73 110 0 0 0

Resultat efter finansiella poster (tkr) 6 397 0 0 0

Rörelsemarginal (%) 7,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Avkastning på eget kapital (%) 20,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Balansomslutning (tkr) 47 421 0 0 0

Soliditet (%) 64,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Genomsnittligt antal anställda 79 0 0 0

*) Koncernen konsoliderades för första gången under räkenskapsåret 2017/18. Därför presenterar vi inte några jämförelsesiffror.

Flerårsöversikt moderbolaget 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Nettoomsättning (tkr) 72 573 10 975 11 354 7 515

Resultat efter finansiella poster (tkr) 7 385 602 955 978

Rörelsemarginal (%) 9,1% 6,6% 9,5% 15,2%

Avkastning på eget kapital (%) 41,9% 25,1% 68,2% 136,7%

Balansomslutning (tkr) 46 360 6 202 3 902 1 732

Soliditet (%) 69,3% 49,7% 44,2% 62,3%

Genomsnittligt antal anställda 33 19 19 18

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Överkursfond 24 635 154

Balanserat resultat 1 097 102

Årets resultat 2 781 541

28 513 797

disponeras så att

i ny räkning balanseras 28 513 797

28 513 797
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 16 månader

Not

2017-09-01

-2018-12-31
2016-09-01

-2017-08-31

Nettoomsättning 2 73 110 0

Aktiverat arbete för egen räkning 1 516

Övriga rörelseintäkter 1 485

76 111

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -16 183 0

Övriga externa kostnader 3,4,5 -27 158 0

Personalkostnader 6 -26 199 0

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)

  av materiella och immateriella anläggningstillgångar -654 0

Övriga rörelsekostnader -189 0

-70 383 0

Rörelseresultat 5 728 0

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 7 -72 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 849 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -108 0

669 0

Resultat efter finansiella poster 6 397 0

Skatt på årets resultat 10 -2 439 0

Årets resultat 3 958 0

Hänförligt till

     Moderbolagets aktieägare 3 958 0

     Minoritetsintresse 0 0
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Not 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 11 8 162

8 162

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12 247

247

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 13 852

Andra långfristiga fordringar 14 8

860

Summa anläggningstillgångar 9 269

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 008

Övriga fordringar 336

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 15 1 403

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 809

23 556

Kassa och bank 20 14 596

Summa omsättningstillgångar 38 152

SUMMA TILLGÅNGAR 47 421
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Not 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 27

Aktiekapital 569

Övrigt tillskjutet kapital 24 635

Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 458

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 30 662

30 662

Avsättningar 17

Uppskjuten skatteskuld 1 530

Övriga avsättningar 6 049

7 579

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 915

Aktuella skatteskulder 1 736

Övriga skulder 1 586

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 18 1 575

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 368

9 180

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 421
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGNA KAPITAL

Övrigt Annat eget 
Aktie- tillskjutet kapital inkl. Minoritets-

kapital       kapital årets resultat intresse Totalt

Ingående balans 2017-09-01 67 983 1 593 2 643

Transaktioner med ägare:

Nyemission 69 24 931 0 25 000

Transaktionskostnader vid nyemission -296 0 -296

Fondemission 433 -433 0

Lämnad utdelning -588 0 -588
Fond för utvecklingsutgifter 458 0 458

Omföring inom eget kapital -983 983 0 0

Omräkningsdifferenser -513 0 -513

Årets resultat 3 958 0 3 958

Utgående balans 2018-12-31 569 24 635 5 458 0 30 662

Under året har kostnader för eget arbete aktiverats i moderbolaget och i det norska dotterbolaget. I enlighet med svenska regler har avsättning gjorts 

till fond förutvecklingsutgifter med samma värde som tillgången som har aktiverats i moderbolaget.
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 16 månader

Not

2017-09-01

-2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 5 728

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar och nedskrivningar 654

6 382

Erhållen ränta 849

Erlagd ränta -108

Betald inkomstskatt -200

Valutajustering 131

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 7 054

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -17 350

Förändring av rörelseskulder 2 499

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 797

Investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i dotterföretag -1 035

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -985

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -285

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar -72

Förvärv andra långfristiga värdepappersinnehav -6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 383

Finansieringsverksamheten

Nyemission 24 704

Utbetald utdelning -588

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 116

Årets kassaflöde 13 936

Likvida medel vid årets början 772

Kursdifferens i likvida medel -112

Likvida medel vid årets slut 20 14 596
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 16 månader

Not

2017-09-01

-2018-12-31

2016-09-01

-2017-08-31

Nettoomsättning 2 72 573 10 975

Aktiverat arbete för egen räkning 458 -

Övriga rörelseintäkter 1 785 110

74 816 11 085

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -25 067 -340

Övriga externa kostnader 3,4,5 -25 188 -3 326

Personalkostnader 6 -17 894 -6 665

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)

  av materiella och immateriella anläggningstillgångar -99 -31

-68 248 -10 362

Rörelseresultat 22 6 568 723

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 7 -72 -120

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 892 1

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -3 -2

817 -121

Resultat efter finansiella poster 7 385 602

Bokslutsdispositioner 23 -2 773

Resultat före skatt 4 612 602

Skatt på årets resultat 10 -1 831 -165

Årets resultat 2 781 437
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Not 2018-12-31 2017-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 11 458

458 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 12 152 112

152 112

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernbolag 24,25 7 603

Fordringar hos koncernbolag 26 698

8 301 0

Summa anläggningstillgångar 8 911 112

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 008 4 914

Fordringar hos koncernbolag 2 367

Övriga fordringar 330 240

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 15 1 403

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 791 164

25 899 5 318

Kassa och bank 20 11 550 772

Summa omsättningstillgångar 37 449 6 090

SUMMA TILLGÅNGAR 46 360 6 202
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Not 2018-12-31 2017-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 27

Bundet eget kapital

Aktiekapital 569 67

Fond för utvecklingsutgifter 458

1 027 67

Fritt eget kapital

Överkursfond 24 635 983

Balanserat resultat 1 097 1 156

Årets resultat 2 781 437

28 513 2 576

Summa eget kapital 29 540 2 643

Obeskattade reserver 28 3 333 560

Avsättningar 17

Övriga avsättningar 6 049

6 049 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 175 1 410

Aktuella skatteskulder 1 694 64

Övriga skulder 687 284

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 18 1 575

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 307 1 241

7 438 2 999

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 360 6 202
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGNA KAPITAL

Aktie- Fond för utveck- Överkurs- Balanserat Årets

kapital lingsutgifter fond resultat resultat Totalt

Ingående balans 2017-08-31 67 0 983 1 156 437 2 643

Omföring resultat föregående år 437 -437 0

Transaktioner med ägare:

Fondemission 433 -433 0

Nyemission 69 24 931 25 000

Transaktionskostnader vid nyemission -296 -296

Lämnad utdelning -588 -588

Omföring inom eget kapital -983 983 0
Fond för utvecklingsutgifter 458 -458 0

Årets resultat 2 781 2 781

Utgående balans 2018-12-31 569 458 24 635 1 097 2 781 29 540

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

15  (27)  



Toadman Interactive AB (publ)
556923-2837

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 16 månader
2017-09-01

-2018-12-31

2016-09-01

-2017-08-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 6 568 723

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar och nedskrivningar 99 31

6 667 754

Erhållen ränta 892 1

Erlagd ränta -2 -2

Betald inkomstskatt -201 -165

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 356 588

före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -20 581 -4 755
Förändring av rörelseskulder 2 808 944

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 417 -3 223

Investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i koncernbolag -1 553 0

Investering i immateriella anläggningstillgångar -458 -91

Investering i materiella anläggningstillgångar -139 2

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar -72 0

Förändring av långfristiga fordringar -699 50

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 921 -39

Finansieringsverksamheten

Nyemission 24 704 1 000

Utbetald utdelning -588 -80

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 116 920

Årets kassaflöde 10 778 -2 342

Likvida medel vid årets början 772 3 114

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut 20 11 550 772
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Koncernredovisning

Intäktsredovisning

Försäljning av tjänster

Ränta, royalty och utdelning

Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.

Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Offentliga bidrag

Leasingavtal

Operationell leasing

Ersättningar till anställda

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I koncernredovisningen faller koncernbolagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta 

innebär att koncernbolagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget samt dess dotterbolag. Med dotterbolagg 

avses de bolag i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. I normalfallet avser detta bolag där moderbolaget innehar 

mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår dotterbolagen från den dag koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte 

längre föreligger. Dotterbolagens redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.

Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i 

balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt".

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. 

Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av erhållits eller kommer att erhållas.

Koncernen är leastagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har 

övergått till koncernen. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd hyra, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

I koncernen finns avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför 

de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar innefattar bland annat löner, 

betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. 

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med 

transaktionen har tillförts koncernen samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernen vinstavräknar, utförda tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. successiv vinstavräkning. Vid 

beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade 

utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten "Upparbetad 

men ej fakturerad intäkt" och "Fakturerad men ej upparbetad intäkt".

Redovisningsprinciper - Koncernen
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Omräkning av poster i utländsk valuta

Skatt

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt

Anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Avsättningar

Endast redovisningsprinciper som avviker från de som tillämpas i koncernredovisningen

Offentliga bidrag

Leasingavtal

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. 

Ersättningar till anställda

Dotterbolag i utlandet

Bolagets utländska filialer redovisas enligt den så kallade dagskurs-metoden, vilket innebär att tillgångar och skulder räknas om till balansdagens kurs 

och intäkter och kostnader räknas om till genomsnittskurs.

Moderbolaget har avgiftsbestämda pensionsförpliktelser, som innebär att bolaget betalar pensionsavgiften till en extern pensionsförsäkringsgivare. 

Medarbetarna får själva förvalta sina pensionstillgångar.

Koncernen tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga 

utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den 

förväntade nyttjandeperioden.

De offentliga bidrag som moderbolaget har erhållit vid förvärv av omsättningstillgångar har minskat tillgångens anskaffningsvärde.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder 

redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot 

eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell 

skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. 

Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 

skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar.

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare händelser och det är sannolikt att ett utflöde av 

resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera 

förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas förpliktelsen.

Redovisningsprinciper - Moderbolaget
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Andelar i koncernbolag

Finansiella instrument

Not 2  Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelad på geografiska marknader 2017/18 2017/18 2016/17

Norden 0 0 0

Övriga Europa 16 217 15 680 10 975

Nordamerika 2 962 2 962 0

Övriga marknader 53 931 53 931 0

73 110 72 573 10 975

Not 3  Arvode till revisorer
2017/18 2016/17 2017/18 2016/17

Finnhammars Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdraget 161 161 35

Övriga tjänster 27 27 0

188 188 35

BDO

Revisionsuppdraget 54 0 0

Övriga tjänster 17 0 0

71 0 0

Not 4  Leasingavtal - leasetagare
2017/18 2017/18 2016/17

Operationell leasing

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 4 212 3 380 719

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 

uppsägningsbara operationella 

leasingavtal:

     Ska betalas inom 1 år 4 001 2 716 988

     Ska betalas inom 1-5 år 2 691 2 205 1 141

     Ska betalas senare än 5 år 0 0 0

6 692 4 921 2 129

Koncernen och moderbolaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Not 5  Exceptionella intäkter och kostnader

Under räkenskapsåret har Bolagets resultat belastats med en engångskostnad om $1 miljon (8,2 mkr) till följd av utköp av Toadmans agent Flashman. 

Andelar i koncernbolag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas som intäkt, även om 

utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt organ fattat beslut om den och 

den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

De operationella leasingavtalen i koncernen avser lokalhyreskontrakt. De största avtalen finns i moderbolaget i Sverige. Två mindre avtal i Sverige är 

vidareuthyrda. Dessa är uppsagda och löper ut 2019 samt 2020. Rörliga komponenter avseende indextillägg värme och kyla såväl som fastighetsskatt 

förekommer.

Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffningsvärde.  Kundfordringar övriga kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av 

anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade det vill säga med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och övriga 

kortfristiga skulder redovisas till det belopp varmed de förväntas regleras.  Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter första 

redovisningen till upplupet anskaffningsvärde.

Koncernen

Koncernen

Koncernen Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget
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Not 6  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Antal

anställda

Varav

män

Antal

 anställda

Varav

män
Moderbolaget
Sverige 26 87% 15 86%

26 87% 15 86%

Dotterbolag
Tyskland 7 86%

Norge 4 90%

Ryssland 10 90%

21 88%

Koncernen totalt 47 89%

Medelantalet anställda beräknas i förhållande till den tid förvärvade verksamheter har konsoliderats i koncernen. 

Toadman-koncernen hade per bokslutsdagen 79 anställda varav 71 var män. I moderbolaget var 33 anställda varav 29 män.

Löner och andra ersättningar

Löner och

andra

ersättningar

Sociala

kostnader

(varav

pension)

Löner och

andra

ersättningar

Sociala

kostnader

(varav

pension)
Moderbolaget 13 308 4 068 5 000 1 550

398 40

Dotterbolag 7 324 1 403

71

Koncernen totalt 20 632 5 471 5 000 1 550

469 40

Av moderbolagets pensionskostnader avser 32 (f.å. 10) gruppen styrelse och VD.

Av koncernens pensionskostnader avser 42 (f.å. -) gruppen styrelse och VD.

Löner och andra ersättningar 

fördelat mellan styrelseledamöter

 och VD resp övriga anställda

Styrelse o VD

 (varav

tantiem o.d.)

Övriga

anställda

Styrelse o VD

 (varav

tantiem o.d.)

Övriga

anställda
Moderbolaget 950 12 358 1 381 3 619

(0) (0)

Dotterbolag 1 076 6 248

(0)

Koncernen totalt 2 026 18 606 1 381 3 619

Moderbolaget
Styrelsens löner och andra

ersättningar Roll Period Period
Robin Flodin VD o styrelse 201709-201812 626 201609-201708 359

Ola Nilsson Styrelse 201709-201710 50 201609-201708 331
Rasmus Davidsson Styrelse 201709-201710 50 201609-201708 359

Ted Löfgren Styrelse 201709-201710 49 201609-201708 332

Alexander Albedj Styrelse 201709-201812 0

Marie-Louise Hellström Gefwert Styrelse 201710-201812 100

Sven Folkesson Styrelse 201710-201812 75

Summa löner o andra ersättningar VD och styrelse 950 1 381

2016/17

2017/18

2016/17

2017/18

2017/18

2016/17

2017/18

2016/17
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Andel kvinnor i styrelsen 12% 25% 0%

Andel män i styrelsen 88% 75% 100%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 12% 20% 0%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 88% 80% 100%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 7  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2017/18 2017/18 2016/17

Resultat vid avyttringar -72 -72 0

Nedskrivningar 0 0 -120

-72 -72 -120

Not 8  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2017/18 2017/18 2016/17

Ränteintäkter från koncernbolag 0 45 0

Övriga ränteintäkter 0 2 1

Kursdifferenser 849 845 0

849 892 1

Not 9  Räntekostnader och liknande resultatposter
2017/18 2017/18 2016/17

Övriga räntekostnader -12 -3 -2

Kursdifferenser -96 0 0

-108 -3 -2

Not 10  Skatt på årets resultat
2017/18 2017/18 2016/17

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 1 829 1 831 165

Uppskjuten skatt 610 0 0

Summa redovisad skatt 2 439 1 831 165

Avvikelse mellan förväntad och redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt 6 397 4 612 602

Skatt enligt gällande skattesatser 797 1 015 132

Uppskjuten skatt 610 0 0

Skatteeffekt av:

     Ej skattepliktiga intäkter -65 -65 0

     Ej avdragsgilla kostnader 881 881 33

     Skattemässigt underskott ej redovisat i koncernen 216

Redovisad skatt 2 439 1 831 165

Effektiv skattesats 38,1% 39,7% 27,5%

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld

Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 17 Avsättningar

ModerbolagetKoncernen

Koncernen Moderbolaget

Koncernen

Koncernen Moderbolaget

ModerbolagetKoncernen

Moderbolaget
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Not 11  Balanserade utgifter för forsknings-  
och utvecklingsarbeten 2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Årets anskaffningar 8 656 458

Utgående ackumulerade 8 656 458

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -494 0

Utgående ackumulerade -494 0

avskrivningar

Utgående redovisat värde 8 162 458

Toadman utvecklar egna spel, vilket innebär att utgifter balanseras som en immateriell anläggningstillgång. Under året har 458 tkr

balanserats i moderbolaget. Det i juni förvärvade dotterbolaget Artplan AS äger spelrättigheter och immateriella anläggningstillgångar

som vid förvärvstidpunkten var värda ca 7,5 mkr. Under perioden juli till augusti har ytterligare ca 0,8 mkr aktiverats i det helägda

dotterbolaget.

Not 12  Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 156 156 65

Årets anskaffningar 295 139 91

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 451 295 156

Ingående avskrivningar -44 -44 -13

Årets avskrivningar -160 -99 -31

Utgående ackumulerade avskrivningar -204 -143 -44

Utgående redovisat värde 247 152 112

Not 13  Uppskjuten skattefordran
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Ingående saldo 0

Tillkommande skattefordringar 852

852

Specifikation uppskjutna skattefordringar och -skulder 2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Uppskjutna skattefordringar

Outnyttjade underskottsavdrag 852

852

Uppskjutna skatteskulder

Övriga skattepliktiga temporära skillnader 797

Periodiseringsfonder 733

Total uppskjutna skatteskulder 1 530

Uppskjuten skatteskuld netto -678

Se även not 10  Skatt på årets resultat.

Koncernen Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Koncernen

Koncernen Moderbolaget
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Not 14  Andra långfristiga fordringar
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 0

Tillkommande fordringar 8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8

Utgående redovisat värde 8

Not 15  Upparbetad men ej fakturerad intäkt
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Upplupen intäkt 1 403 1 403 0

Not 16  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Förutbetalda hyreskostnader 728 728 64

Övriga förutbetalda kostnader 81 63 100

809 791 164

Not 17  Avsättningar
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Uppskjuten skatteskuld

     Belopp vid årets ingång 0 0

     Årets avsättningar 1 530 0

1 530 0

Se även not 10  Skatt på årets resultat.

Övriga avsättningar

     Belopp vid årets ingång 0 0

     Årets avsättningar 6 049 6 049

6 049 6 049

Specifikation Övriga avsättningar

     Avsättning för tilläggsköpeskilling vid förvärv 6 049 6 049

6 049 6 049

Not 18  Fakturerad men ej upparbetad intäkt
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Uppdrag med successiv vinstavräkning

     Upparbetade intäkter -11 714 -11 714

     Fakturerat belopp 13 289 13 289

     Redovisat värde 1 575 1 575

Not 19  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Upplupna löner 1 016 1 016 399

Upplupna semesterlöner 1 139 1 139 475

Upplupna sociala avgifter 773 773 288

Övriga upplupna kostnader 323 262 79

Förutbetalda hyresintäkter 117 117 0

3 368 3 307 1 241

Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Koncernen

Köpeskillingen vid förvärvet av Artplant AS med dotterbolag bestod av en kontakt köpeskilling såväl som en tilläggsköpeskilling som ska fastställas och 

regleras i slutet av juni 2019 - antingen med kontanter eller med aktier i moderbolaget. 

Koncernen Moderbolaget

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen
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Not 20  Kassa och bank
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Disponibla tillgodohavanden 13 028 9 982 404

Spärrade bankmedel 1 568 1 568 368

14 596 11 550 772

Bankmedel om 1 568 tkr är lämnade som säkerhet för hyreskontrakt i moderbolaget.

Not 21  Rörelseförvärv och avyttrade verksamheter
Under året har följande väsentliga rörelseförvärv och avyttringar skett:

Det tyska dotterbolaget - Toadman Interactive GmbH registrerades i december 2017. 

Moderbolaget förvärvade det norska bolaget - Artplant AS i slutet av juni 2018. Bolaget som är beläget i Oslo, Norge har tiotalet medarbetare.

samt äger ett aktiebolag i Tver Ryssland med knappt 30 medarbetare. Viktiga tillgångar i förvärvet är rättigheterna till de egenutvecklade

spelen IGI, Skyfighters Legends och Riding Club Championships såväl som spelplattformen Selene. 

Not 22  Inköp och försäljning mellan koncernbolag
2017/18

Andel av årets totala inköp som skett från andra bolag inom koncernen 53%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra bolag inom koncernen 0%

Not 23  Bokslutsdispositioner
2017/18 2016/17

Avsättning till periodiseringsfond 2 773

2 773

Not 24  Andelar i koncernbolag
2018-12-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 0

Årets anskaffningar 7 603

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 603

Utgående redovisat värde 7 603

Not 25  Specifikation av andelar i  koncernbolag
Årets Eget Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört

Namn resultat kapital andel andel aktier värde

Toadman Interactive GmbH 96 353 100% 100% 25 000 244

Artplant AS -1 083 5 772 100% 100% 1 920 7 359

7 603

Org.nr. Säte

Toadman Interactive GmbH DE 314775478 Berlin, Tyskland

Artplant AS NO 983807747 Oslo, Norge

OOO Artplant OGRN 1106952017501 Tver, Ryssland

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget
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Not 26  Fordringar hos koncernbolag
2018-12-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 0

Tillkommande fordringar 981

Amorteringar, avgående fordringar -283

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 698 0

Ingående nedskrivningar 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 698 0

Not 27  Antal aktier
2018-12-31 2017-08-31 2018-12-31 2017-08-31

A-aktier 0,037481257 50 15 178 761 1 334

15 178 761 1 334

Teckningsoptioner

Vid en extrastämma den 1 september 2017 beslöts att emittera 667.000 teckningsoptioner, vilka berättigar till lika många aktier i bolaget till

en teckningskurs om 7:50 kr per aktie. Personer med anknytning till bolagets verksamhet var teckningsberättigade. Optionerna emitterades 

vederlagsfritt. Samtliga teckningsoptioner tecknades. Aktier kan tecknas under tiden från registrering hos Bolagsverket till och med den

1 september 2020. Det innebär att bolagets aktiekapital kan utökas med högst 3 335 kr.

Not 28  Obeskattade reserver
2018-12-31 2017-08-31

Periodiseringsfond 2015 286 286

Periodiseringsfond 2016 274 274

Periodiseringsfond 2018 2 773 0

3 333 560

Not 29  Ställda säkerheter
2018-12-31 2018-12-31 2017-08-31

Säkerheter ställda för egna skulder:

Spärrade bankmedel 1 568 1 568 368

Summa ställda säkerheter 1 568 1 568 368

Not 30  Väsentliga händelser efter balansdagens slut

I februari 2019 avtalade bolaget med Leyou Technologies att utöka sin royaltydel med 10% (totalt 20%) mot att milstolpesersättningen sätts ned med 

$1,5 miljoner. Avtalet är en del i ledet för Toadman att gå mer mot intäkter från spelförsäljning snarare än konsultarbete.

Bolaget kallade till extra stämma den 19 mars 2019 för att besluta om att genomföra en spridningsemission med högst 1 800 000 nya aktier.  Syftet 

med emissionen är att få en större spridning av ägandet, vilket skapar förutsättningar för en ökad likviditet i aktien samt stärker bolagets ställning för 

en fortsatt tillväxt. Spridningsemissionen tillförde bolaget kapital om 21 mkr.

Moderbolaget

Handeln av bolagets aktier flyttades till Nasdaq First North Stockholm. Handeln på den nya handelsplatsen inleddes den 4 februari 2019. 

I samband med förvärvet av Artplant AS har moderbolaget givit ett finansiellt lån om 900 tNOK. Under året har 250 tNOK amorterats. Utgående 

fordran är kapitalbeloppet plus upparbetad ränta under andra halvåret 2018. 

Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Kvotvärde Antal

I februari 2019 avtalade bolaget med Jagex om ett övertagande av alla rättigheter till Block N Load, inklusive alla framtida spel inom varumärket och 

andra tilläggsrättigheter. 

I mars 2019 avropade Leyou Technologies konsultresurser för utveckling av Civilization Online - allt i enlighet med tidigare tecknat ramavtal. Initial 

betalning uppgår till ca 1,1 mkr.

Efter genomförd nyemission i mars 2019 har aktieinnehavet i gruppen 'övriga aktieägare' utökats med 1 800 000 aktier, vilket innebär att övriga 

aktieägare innehar 29,5% av kapital och röster. Antalet aktieägare har samtidigt ökat med drygt 1 500 st. De två huvudägarnas innehav motsvarar nu 

22,5% av kapital och röster.

25  (27)  



Toadman Interactive AB (publ)
556923-2837

Not 31  Disposition av vinst eller förlust
2018-12-31 2017-08-31

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Överkursfond 24 635 983

Balanserat resultat 1 097 1 156

Årets resultat 2 781 437

28 513 2 576

disponeras så att

Utdelning 0 588

i ny räkning balanseras 28 513 1 988

28 513 2 576

Not 32  Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Moderbolaget

Signatursida följer
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Alexander Albedj Marie-Louise Hellström Gefwert

Ordförande

Sven Folkesson Robin Flodin

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2019

Finnhammars Revisionsbyrå AB

Ulf Johansson

Godkänd Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Toadman Interactive AB (publ) 
Org.nr. 556923-2837  

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Toadman Interactive AB (publ) för år 
2017-09-01—2018-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning  och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

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

Revisorns ansvar 

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

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 misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, 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 styrelsen och verkställande direktören 
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 för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvarig 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 eventuella 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 styrelsen och verkställande 
direktörens förvaltning för Toadman Interactive AB (publ) för år 
2017-09-01—2018-12-31 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 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

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

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 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. 

Upplands Väsby 2019-03-27 

Finnhammars Revisionsbyrå AB 
Ulf Johansson 

Godkänd  revisor 
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