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Förvaltn i ngsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Battleriff Gaming AB, 556967-6082 får härmed avge
årsredovisning för 201 6.

Allmänt om verksamheten
Aktiebolaget ska utveckla och driva en teknisk plattform för anordnande av internetbaserade spel och
turneringar inom esport samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i
Göteborg.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat
Balansomslutning
Resultat efter fin. poster
Soliditet %

"r*å!i!nnlo,u_,r_r, :;r:;:fr,_!i
6 615 803 5267 998
354 117
-7 190 019,0 -547 094,0 -214 814,0

92,0

34,0

55,0

Definitioner:se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har utvecklingen av bolagets lT plattform fortskridit. Plattformen är snart förbi Beta skedet
med mycket bra fungerande funktionalitet och användarvänlighet. Varumärket Battleriff är etablerat
och välkänt inom den marknadsnisch bolaget verkar i.
Eftersom intäKsflödet inte nådde upp till budgeterade förväntningar nödgades bolaget att efter
sommaren genomföra ett omfattande sparprogram kombinerat med en finansieringslösning i form av
en nyemission vilket stärkte bolagets kassa med drygt 4 mkr. Samtidigt omorganiserades
verksamheten med en ny VD i form av Torbjörn Vinsell. Torbjörn har gedigen och dokumenterad
erfarenhet av framgångsriK företagande, bl a som VD för ett företag som varit på Dl s Gasellista 3 år i
rad. Battleriff har numera en kraftigt reducerad burn rate och harflyttat till nya ändamålsenliga lokaler i
Sisjön, Göteborg.
Under höst och vinter har Battleriff experimenterat med olika marknads- och andra strategier i syfte att
optimera bolagets KPI:er inför en större finansieringsrunda som planeras till senhöst 2017. Detta
arbete har gett bra resultat och kurvorna pekar numera i rätt riktning.
Under mars 20'17 kommer bolaget att genomföra en företrädesemission i syfte att säkra finansiering
fram till den större planerade emissionen senhösten 2017.
Bolagets ledning och personal är optimistiska infor kommande år med en verksamhet som börjar finna
sin optimala struktur inför en förväntad expansionsfas i slutet av 2017.
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Eget kapital
Fitt eget

Aktie-

kapikl
Vid ärets början

2426172

803227

903227

-7 190 019
-1078 492

-

Nyemission
enl

kapital
415 973
-2 426 172
B 121 726

100 000

Upparbetad
D i spositi on

Utvecklingsfond

å rsstä m mobesl ut

Arets resultat

Vid årets slut

2426172

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -1 078 492, disponeras enligt följande:

-1 078 492
-1 078 492

Summa

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter /'l

{tf
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Resultaträkning
ikr

Belopp

Not

2016-U-A1-

201612-31

Nettoomsättning

2015-01-01-

201*12-31

36228

44 732

2627 488
2 663 716

859 979
904 711

-2727 047

-914 621

-5 003 695
-1 880 823

-535794

övriga röretseintäKer
Aktiveri ng av utuecklingskostnader

Rrirelsens kostnader
Underleverantörer
Övriga extema kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
mmateriella anläggningstillgångar

-1 431

-242904
-7 190 753

-547 135

834
-100

-136

Resultat efter finansiella poster

-7 1S0 019

-547 094

Resultat före skatt

-7 190 019

-547 494

Årets resultat

-7

i

Rörelseresultat
Resultat från finansiella posfer
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

'190 019

177

-u7

494
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Balansräkning
Belopp ikr

Nol

2016-12-31

2015-12-31

TILLGANGAR
2 187 721

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggnin gsti Ilgån gar
ateriel I a a n lägg n i ngsti I I g å n g ar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande aöeten
Im m

M ateriel I a

a

n I äg g n i n g

3 4327s1
3 432751

1 006 579
1 006 579

sti I lg ån gar

lnventarier, verktyg och installationer

166 366
166 366

Flnansiel la an läggn i ngstil lgå ngar
Andelar i koncemföretag
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

258 132
1 13 400
371 532

26 96;
26 960

3 970 649

1 033 539

Omsättnin gstill gån gar
Ko rtfri stiga fo rd ri n g a r

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20 000

152482

203724

7 019
179 501

228815

Kassa och bank

2 465 653

1 817 923

Summa omsättningsti llgångar

2645154

2 446738

SUMMATILLGÅNGAR

6 615 803

5 267 998

25 091

A

It+
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Balansräkning
Belopp ikr

Not

2A16-12-31

241 5-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 0035842 aktier)
Nyemission under registrering
Fond för utveckl ingsutgifter

943 227

100 000

4 346222
2 426 172
3 329 399

4 446222

8 121 726
-2 010 199
-7 190 019

963 067
-547 094

-1 078 492

415973

2254 907

4 862 195

Frift eget kapital

Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Obligationslån

4 000 000
4 000 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

155 616
54 000
79 709
75 571
364 896

405 803

6 615 803

5 267 998

66

92;

27 973
310 907
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Noter
Not

1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Al lmä

nn

a redovisn i n gspri nci per

Arsredovisningen har upprättats ienlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
al männa råd B FNAR 2A1 2:1 Arsredovisn ng och koncernredovisn ng (K3).
i

I

i

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Im

m ateri el I a

a n I äg

g n i ng sti I I g å n g ar

Utgifter för forskning och utveckling
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utuecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligl
sätt.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
lmmateriella anläggningstillgångar
I nternt u pp a rbetad e i m m ate ri e I I a ti I I g ån g a r
Balanserade utgifter för utveckling och liknande
Föruärvade immateriella tillgångar

År

arbeten

5n

f
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M

ateriel I a an I äggn i ngsti I lgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna [ange vilka] har skillnaden i förbrukningen av
betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter
vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod efiersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
lnventarier, verktyg och installationer

Not

2

År

Anställda och personalkostnader

Medelantalet

a

n

ställda
2016-01-01-

2016-12-31

Varav män

201 5-01 -01201 5-12-31

Varav män

Sverige

Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

201G01-01- 2015-U-A12016-12-31 2015-12-31

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1 )

Not

1 577 563

435 738

3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

Acku m u I e rade

an

u Ie

241 5-12-31

1 006 579

2627 488

146 600
859 979

3 634 067

1 006 579

skaffn i n g svärd e n

-Vid årets början
-l nternt utvecklade tillgångar
Vid årets slut
Acku m

arbeten

2016-12-31

rad e avskriv n i n g a r

-Arets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

-201316
-201316
3 432751

1 006 57e

l
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Not

4

lnventarier, verktyg och installationer
2016-12-s1

-Nyanskaffningar

201 5-1 2-31

247 954
207 954

Ackumulerade avskivni ngar
-Arets avskrivning

-41 588

Redovisat värde vid årets slut

166 366

-41 588

Not

5 Andelar i koncernföretag
2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Förvärv

258 132

Redovisat värde vid årets slut

258 132

2015-12-31

Specifikation av modertöretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Agarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Dofterföretag

/ Org

nr

/

Antal

Säte

Battleriff Challenges Limited UB, Malta

andelar

1

i%
100

Redovisat
värde

I

132

258 132

Not

6 Obligationslån

Företaget har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning enligt
följande:
Konvertibla skuldebrev, 4 000 000 tkr:
Berättigar till utbyte mot A-aktier med 1 röst per aktie å 3 nominellt kronor. Konverteringskursen utgör
3 kronor per aktie. Konvertering är möjlig under period en 2016 t o m 201 7. Lånen löRer räntefritt.

fi
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Not

7 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Solidrtet
(Totalt eget kapital + 78

alo

av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Underskrifter
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RE.VI S I O N SB ERATTE,LS E,
Till bolagsstämman i Battledff Gamiag AB
Org.nt. 556967-6082
påverka de ekonomiska beslut som anvärrda.re fattar med grund

Rapport om årsredovisningen

i

årsredovisni.gen.
Som del av en revision enligt ISA a"{rvänder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen.
Dessutom:

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Battleriff Gaming
AB f& ån 2076.

. identifierar och bedirner vi riskema för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentiigheter eller på fel
utforrnar och utför granskningsåtgiirder bland annat utiftån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
iindamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att iflte uppäcka en väsendig felaktighet tiil föIjd av oegentligheter dr
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegendigheter kan nnefatta agerande i maskopl, förfalskning
avsikdiga uteliimnanden, felaktig informadon eller åsidosättande av

EnliS vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
arsredovisningslagen och ger en i alla väsendiga avseenden rättvisande
bild av Batderiff Gaming ABs finaosiella stdllning per den 31
december 2076 och av dess fnansiella resultat för året enligt
6rr.sd6visningslageo. 1i.;sy2|tningsberättelsen är föredig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstpker däför att bolagsstänmär fastställer resultaträtningen
och balansräkningen.

intem kontroll.

Grund för uttalanden

.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets iflterna kofltroll
som har betydelse för vår revision för att utfonna granskningsåtgiirder
.qm äa lämpliga med hänsyn tiil omseiindighetern4 men inte för att
uttzla oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi har utfört revisiooen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Svedge. Va:t ansvar enligt dessa
standarder beskrivs oärmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Vi är
oberoende i förhallande till Battleriff Gaming AB eoligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt frrllgiort vårt yrkesetiska ansvar

. utvärderar vi liimpligheten i de lgd6vi5ningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkstdllande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhöande upplysniryar.

enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat rir tiilräckliga och

. drar vi en slutsats om llimpligheten i att styrelsen och verkstälande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
arsredovisningen. Vi &ar också en slutsats, med grund i de inhiimtade
revisionsbevisen, om hrruvida det finns någon väseotlig
osäkethetsåktor som avser sådana hiindelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om bolagets förndga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsätsefl att ds1 finn5 en väsendig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärks2nheten på upplysningama i fllslsjevi5ningen om den
väsendiga osäkerhetsfaltorn eller, om sådana upplysoingar är
otillräckliga, modifiera uttalaodet om årsredovisningen. Vån slutsatset

iindamålserliga som gnrnd för våra uttalandeo.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det dr styrelsen och verkstäIlande direktören som har ansvatet för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
arstedovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ailsvarä.r
även för den intema kontroll som de bedömer iir nödvändig för att
upprätta efl årsredovisning sq6 inls inns[åller nåqra väsendiga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fei.

Vid upprättandet av årsredovisningen aflsva-iar styreisen och

inhä-tas &am tiii datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida hiindelser eller förhållanden
göra att ett bolag inte Lingre kan fortsätta verksamheten.
baseras på de revisionsbevis som

verkstZillande direktören för bedömn.ingen av bolagets förmäga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, niir så är tiiiiimpligt, om

förhåIianden som kal påverka fömägatt att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet orn fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillimpas dock inte om styrelsen och verkstälande direktören
avser att likvidera bolageg upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

. utvärdera.rvi den övergripa:rde presentationen, strukturen och
innehälet i arsredovisningen, diiribland upplysdngarn4 och om
åLrsredovisningen återger de undediggande transaktionema och
händelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bla:rd annat revisionens planerade
omättning och indktning samt tidpunkten för den. Vi måste också

Revisorns ansvar
Våra mä rir att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
arsredovisningen so,r:r helhet inte innehåller några väsendiga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegendigheter eller på fe! och att
lämna en revisionsberättelse som innehåLller våra uttalanden. Rirn]ig
säkerhet iir 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 vjsgntlig felakt§het om en sådan fnns.
Felakti.gheter kan uppstå på grund av oegentlighetet eiler fel och anses
vara väsendiga om de enskilt eller dllsammans rimligen kan förviintas

informera om betydeisefl:lla iakttagelser under revisionen, diiriblafld
de betydande brister i den intema kontrollen som vi identifierat

L(2)

..r&i''.

4P

Grant lhornton
Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, udtagna åtgärder och an&a
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfr-ihet.
Som underlag för vart uttalande om sqrrelsens förslag till disposiuoner
beträffande bolagets vinst el1er förlust har rr granskat om förslaget iir
förenligt med aktrebolagslagen.
szirskild betydelse för bolagets situation.

Rappott om andra krav enligt lagar och andra
författntngar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisdngen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkstäl1ande direktörernas förua1tning för Batderiff
Gaming AB för 2u 201,6 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

cat"ao,ga"ni§/h .JOtT

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlr förlusten enlig förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktörerna ansvarsfrjhet för räkenskapsaret.

Grant J'hornton Sweden AR

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt aflsvar
enligt denna beskrivs närmarc i avsnittet "Revisoms aosvar". Vi är
oberoende i förhallande ull Battlenff Gamrng AB enlig god
revisorssed i Svenge och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetrska ansvar

Patnc Hofr6us

Auktoriserad revisor

enligt dessa krav.
anser att de revisionsbevis vi hr inhiimtat är tilJräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttaianden.

Vi

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget tili dispositioner
beträffande bolagets vinst e11er för1ust. Vid förs1ag tiil utdelmng
innefattar detta bland aflnat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsar!
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, Jikviditet och stä1krhg i övngt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets mgelägenheter. Detta inoefattar bland annat att fordöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utfomad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkstdllande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens rikdinjer och anrrsningar och bland
amat vidta de åtgärder som ar nödvändiga för att bolagets bokföring
ska firllgöras i överensstämmelse med 1ag och föt att
medelsföroaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förua1tdngen, och därmed vart
uttalaflde om ansvarsfrihet, zir att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsendigt avseende:

. företagit någon åtgiird eller gjort sig s§1dig ti1l någon försmelse
som kan föranleda etsättningss§Idighet mot bolaget, eller
.

pä nägot annat sätt hmdlat i strid med aktiebolagslagen,
6r.t"6lsv1snin gslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget til1 dispositroner av
bolagets vinst el1er för1us! och därmed vårt utta-lande om detta, ar att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenLgt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet iir en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige a11tid kommer
att upptäcka åtg'årder eller försummelser som kan föran-leda
ersättningss§,ldighet mot bolageg eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets unst eller födust inte rir förenligt med aktiebolagslagen.
Som en de1 av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk instzillrring
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundr sig främst på
revisionen av räkenskapema. Vilka tillkomande granskniagsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i rrsk och väsendighet. l)et tnnebar att vi fokuserar
granskningen pä sädata ätgfudet, områden och förhållanden som är
väsendiga för verksamheten och där avsteg och överträdelser sku11e ha
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