ÅRSREDOVISNING
för
Fantasma Games AB
Org.nr. 559074-0881

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Transaktion 09222115557440843772

Signerat BE, FJ, MF, CA, NB, NR

Fantasma Games AB
Org.nr. 559074-0881

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Bolaget bedriver utveckling, marknadsföring och försäljning av interaktiv underhållning.
Företagets säte är Stockholm.
Flerårsjämförelse*
2020
4 515 195
-563 426
59,07

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
1 240 758
-6 363 442
10,25

2018
392 463
-4 212 336
neg

2016/2017
149 046
-2 881 567
78,23

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Ägarförhållanden
Ägare med mer än 10% av kapitalet eller rösterna:
Fredrik Johansson 21,96%
Karl Lindstedt 10,70%
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fantasma Games har under året tagit stora kliv framåt mycket tack vare den nya och mer renodlade strategin för utveckling och
distribution av sina spel. Genom att kapitalisera på redan befintlig infrastruktur för distributionen av spel har man kunnat lägga större
kraft och fokus på spelutvecklingen. Under året har sex nya spel utvecklats och lanserats, varav flera har uppvisat hög intjäning. Per
utgången av året har Fantasma ett tiotal spel tillgängliga på marknaden och når över 150 operatörer.
Under året har bolaget frivilligt valt att upprätta kontrollbalansräkning som en försiktighetsåtgärd i samband med att
Corona-pandemin bröt ut. Detta riskerade då påverka bolagets produktionskapacitet negativt med teoretiska förseningar av bolagets
lanseringar, och därmed intäkter, till följd. Det egna kapitalet stärktes kort efter att kontrollbalansräkningen upprättades genom en
framgångsrik nyemission, vilket lett till att Fantasma kunnat bedriva sin verksamhet utan några avbrott. Man har under året bytt
redovisningsprincip til K3-regelverket och i samband med det valt att aktivera bolagets utvecklingskostnader.
Styrelsen jobbar med att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering genom en större spridningsemission och efterföljande notering
på Nasdaq First North. Bolagets uppfattning är att detta kommer kunna genomföras under första kvartalet 2021 och i och med denna
är finansieringen av verksamheten säkerställd. Om den planerade kapitalanskaffningen mot förmodan skulle misslyckas ser bolaget
ändå goda möjligheter att på andra sätt säkerställa finansieringen, exempelvis genom att säkra finansiering från bolagets
samarbetspartners och andra nyckelaktörer i branschen.
Vid tidpunkten för undertecknandet av denna årsredovisning är finansieringen inte färdigställd men styrelsen bedömer att bolaget
kommer lyckas med detta. Mot bakgrund av denna bedömning är årsredovisningen upprättad enligt fortlevnadsprincipen.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Ny VD har rekryterats i form av Björn Kjellsson, som tillträder posten senast 1:a mars 2021. Björn har mångårig erfarenhet från
Svenska Spel där han innehaft diverse ledande positioner. Styrelsens bedömning är att Björn har mycket att tillföra bolaget och ser
fram emot detta tillskott. I tillägg har bolaget tagit upp två lån om 1 MSEK vardera i syfte att säkerställa den kortsiktiga finansieringen
fram till att planerad emission genomförs under första kvartalet 2021.
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Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
86 830
0
16 000

Belopp vid årets ingång
Fond för utvecklingsutgifter
Nyemission
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Övrigt bundet
eget kapital
0
4 996 498
0

102 830

4 996 498

Övrigt fritt
eget kapital
6 435 070
-4 996 498
3 998 812

Årets
resultat
-6 363 442
0
0

Summa fritt
eget kapital
71 628
-4 996 498
3 998 812

-6 363 442

6 363 442
-563 426

0
-563 426

-926 058

-563 426

-1 489 484

Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
överkursfond
årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

-18 453 842
17 527 785
-563 426
-1 489 483
-1 489 483
-1 489 483

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

4 515 195
5 667 530
27 597
10 210 322

1 240 758
0
36 566
1 277 324

-3 911 887
-6 116 135

-2 739 955
-4 897 928

-671 031
-47 716
-10 746 769

0
0
-7 637 883

-536 447

-6 360 559

-26 979
-26 979

-2 883
-2 883

Resultat efter finansiella poster

-563 426

-6 363 442

Årets resultat

-563 426

-6 363 442

Not

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
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BALANSRÄKNING

2020-12-31

2019-12-31

4 996 498
4 996 498

0
0

19 560
19 560

10 746
10 746

5 016 058

10 746

163 491
175 697
495 186
834 374

267 074
517 683
162 924
947 681

259 726
259 726

587 224
587 224

Summa omsättningstillgångar

1 094 100

1 534 905

SUMMA TILLGÅNGAR

6 110 158

1 545 651

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

3

4

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Sida 5 av 9

Transaktion 09222115557440843772

Signerat BE, FJ, MF, CA, NB, NR

Fantasma Games AB
Org.nr. 559074-0881

BALANSRÄKNING

2020-12-31

2019-12-31

102 830
4 996 498
5 099 328

86 830
0
86 830

17 527 785
-18 453 842
-563 426
-1 489 483

13 528 972
-7 093 902
-6 363 442
71 628

3 609 845

158 458

Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

615 699
114 519
586 812
1 183 283
2 500 313

267 560
62 816
187 065
869 752
1 387 193

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 110 158

1 545 651

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen för räkenskapsår 2020 har för första gången upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företaget har i sina
fastställda årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019 tillämpat årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag (K2).
Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper som påverkar jämförelsesiffrorna. Det som är nytt
i jämförelse med tidigare redovisningsprinciper är att bolaget aktiverar utvecklingsutgifter.
Informationen avseende 2019 är utöver ett fåtal omklassificeringar oförändrad jämfört med den fastställda årsredovisningen,
där K2-regelverket tillämpats.
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för
mervärdeskatt, rabatter och liknande avdrag.
Intäkter från royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Royalty baseras på
utfall av försäljning och redovisas i enlighet med villkoren i den underliggande överenskommelsen.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar i företaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut
en ersättning.
Företaget har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett
annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte
kan uppfylla sitt åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster
utförts.
Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende
underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan
avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till
kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar uppgår till tre år.
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning
av om återföring bör göras. Egenupparbetade immateriella tillgångar som ännu inte är färdigställda, nedskrivningsprövas i
varje bokslut.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas till anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
kundfordringar och övriga fordringar samt leverantörsskulder och övriga skulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och företaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner
som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller
på annat sätt upphört.
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NOTER
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Leverantörsskulder och övriga skulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde).
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till
anskaffningsvärde.
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Medelantal anställda

2020

2019

8,00

8,00

2020-12-31

2019-12-31

5 667 529
5 667 529
-671 031
-671 031
4 996 498

0
0
0
0
0

2020-12-31

2019-12-31

10 746
8 814
19 560
19 560

0
10 746
10 746
10 746

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
Not 3

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Aktiverade utvecklingskostnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 4

Andra långfristiga fordringar
Ingående anskaffningsvärde
Deposition
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 5

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 6

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Ny VD har rekryterats i form av Björn Kjellsson, som tillträder posten senast 1:a mars 2021. Björn har mångårig erfarenhet
från Svenska Spel där han innehaft diverse ledande positioner. Styrelsens bedömning är att Björn har mycket att tillföra
bolaget och ser fram emot detta tillskott. I tillägg har bolaget tagit upp två lån om 1 MSEK vardera i syfte att säkerställa den
kortsiktiga finansieringen fram till att planerad emission genomförs under första kvartalet 2021.
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NOTER

Stockholm 2021-01-22

Björn W Ericsson

Christina Andersson

Fredrik Johansson

Martin Fagerlund

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 januari 2021.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niclas Bergenmo
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Niklas Renström
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Fantasma Games AB, org.nr 559074-0881

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Fantasma Games AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Fantasma Games ABs finansiella ställning per den 31 december 2020
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Fantasma Games AB.

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
Fantasma Games AB 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.

Övrig upplysning
Årsredovisningen för år 2019 har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i
årsredovisningen för år 2020 har därmed inte utförts.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på det styrelsen skriver i
förvaltningsberättelsen om framtida finansiering. Där framgår att styrelsen arbetar för att säkerställa bolagets
fortsatta långsiktiga finansiering i första hand genom en spridningsemission och en efterföljande notering på
Nasdaq First North. Bolagets uppfattning är att detta kommer kunna genomföras under första kvartalet 2021 och i
och med denna är finansieringen av verksamheten säkerställd. Om den planerade kapitalanskaffningen mot
förmodan skulle misslyckas ser bolaget ändå goda möjligheter att på andra sätt säkerställa finansieringen,
exempelvis genom att säkra finansiering från bolagets samarbetspartner och andra nyckelaktörer i branschen.
Vid tidpunkten för avgivande av vår revisionsberättelse är finansieringen inte helt färdigställd. Dessa förhållanden
tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att
fortsätta verksamheten.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets 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 avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Fantasma
Games AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter 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 Fantasma Games AB 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 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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.

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 i något väsentligt
avseende:

•

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

•

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Johan Erik Niclas Bergenmo

Datum

Niclas Bergenmo
Auktoriserad Revisor
niclas.bergenmo@pwc.com
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Leveranskanal: E-post
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