Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken.
Verksamheten drivs till stor del genom helägda Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA.
Varumärkena exploateras bland annat i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar, datorspel,
internet/mobilspel, leksaker och samlarföremål. Företaget äger bland annat Robert E Howards berättelser och
karaktärer, bland dem Conan the Barbarian, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Bolaget exploaterar Age
of Conan som ett separat varumärke. I portföljen finns även Mutant Chronicles, Chronopia och KULT. Totalt
innehåller rättighetsportföljen runt 1 000 berättelser och karaktärer.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL)
FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2008


Omsättning 23 394 KSEK (13 498), en ökning med 73%



Rörelseresultat före avskrivningar 8 680 KSEK (-852)



Resultat efter finansiella poster 6 515 KSEK (-2 245)



Resultat per aktie 0,14 kr (-0,05 kr)



Fjärde kvartalet i rad med positivt rörelseresultat



Aktien handlas på First North Premier från och med 25 februari 2009

FINANSIELL STÄLLNING I KORTHET
Omsättningen för koncernen uppgick under perioden januari-december 2008 till 23 394 KSEK (13 498).
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 8 680 KSEK (-852) för perioden. Periodens resultat efter
finansiella poster var 6 515 KSEK (-2 245). Det beskattade egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 57 313
KSEK (42 005) och soliditeten till 81,5% (74,7%). Koncernen har under perioden investerat 2 941 KSEK
(1 857) i immateriella anläggningstillgångar.
För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 5 957 KSEK (3 201), rörelseresultat före avskrivningar till
1 137 KSEK (-86) och resultat efter finansiella poster till 524 KSEK (-593).
I slutet av november 2008 gjordes ett förtydligande i avtalet mellan Paradox Entertainment och Funcom vilket
resulterade i att en kundfordran på cirka 290 KSEK, bokad under tredje kvartalet, har reverserats. Motsvarande
belopp har därmed belastat fjärde kvartalet negativt. Fjärde kvartalet har även belastats med cirka 104 KUSD i
bonus och lönekorrigeringar.
Den absoluta merparten av Bolagets verksamhet drivs i USA med intäkter och utgifter i USD. Koncernresultatet påverkas därför av dollarkursens utveckling. Växelkursen var vid periodens ingång den 1 januari 2008
6,4675 SEK per USD och vid periodens utgång den 31 december 2008 7,7525 SEK per USD. Snittkursen för
perioden är 7,11 SEK per USD.
Det amerikanska dotterbolaget, som för 2008 är vinstgivande, har sedan tidigare outnyttjande skattemässiga
förlustavdrag, både avseende federal och delstatlig skatt. I delstaten Kalifornien, där Bolaget huvudsakligen
bedriver verksamhet, infördes i slutet av 2008 en tillfällig restriktion på hur dessa avdrag får användas.
Koncernens skattehantering kommer nu mer i fokus och kommer att utredas på koncernnivå.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Filmprojekt
I januari meddelade Millennium Films, som innehar option på filmrättigheterna för Conan, att Lions Gate
Entertainment Corp kommer att vara distributör av Conanfilmen i Nordamerika, England och Irland. Arbete
pågår fortsatt med Conanfilmens utvecklingsarbete, samt att finna en regissör.
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Licenstagaren och produktionsbolaget Davis Films genomförde under början av 2008 filminspelning av
Solomon Kane i Tjeckien. Biopremiär väntas under sommaren 2009. Paradox Entertainment får royalty från
filmen efter intjänande av förskott. Eventuell resultatpåverkan går inte att uppskatta förrän viss tid efter filmen
har haft premiär.
Mutant Chronicles hade biopremiär under senare delen av 2008 i bland annat Ryssland och England och
släpptes på dvd i flera andra europeiska länder. I Sverige kom filmen på dvd och Blu-ray den 18 februari 2009.
Som amerikansk distributör kontrakterades Magnolia Pictures under slutet av perioden. I USA sker pay-perview-release den 27 mars 2009, biopremiär den 24 april 2009 och senare under hösten kommer filmen på dvd
och Blu-ray. Såvida filmen inte blir oväntat populär räknar Bolaget inte med några vidare intäkter.
Produktionsbolaget Working Title, majoritetsägt av Universal Studios, utnyttjade i maj 2008 sin option på
film- och tv-rättigheter avseende Robert E Howards karaktär Bran Mak Morn, och erlade en köpeskilling på
450 000 USD. Paradox Entertainment får utöver dessa intäkter royalty på framtida filmer, tv-serier och
kringprodukter som baseras på dessa, samt behåller rättigheterna till alla övriga produktkategorier. Ingen
information finns ännu om Working Titles planer för licensen.
Konsolspel från THQ
Spelutvecklaren THQ:s konsolspel ”Conan” lanserades i slutet av oktober 2007. Det förutbetalda förskottet
tjänades in och överträffades under fjärde kvartalet 2007 varpå Bolaget under februari 2008 erhöll en
utbetalning från THQ på cirka 3 MSEK. Bolaget räknar inte med ytterligare intäkter från spelet.
THQ har option på att göra konsolspel baserat på den kommande Conanfilmen.
Funcoms MMO-spel Age of Conan
Age of Conan är ett MMO (massively multiplayer online game) utvecklat av norska spelföretaget Funcom.
Huvuddistributör av spelet är amerikanska Eidos. Paradox Entertainment erhåller royalty dels på försäljning av
programvaran i form av spelboxar/nedladdning och dels på den månatliga avgiften. Paradox Entertainments
royalty avräknas mot tidigare från Funcom erhållna förskott.
Efter en mycket lyckad lansering i maj sjönk antalet spelare, vilket dock är normalt för den här typen av spel.
Flera stora uppdateringar har därefter skett under och efter periodens utgång, bland annat genomfördes
serversammanslagningar i början av januari 2009.
I november meddelade Funcom att de slutit avtal avseende lokal anpassning, så kallad lokalisering, av Age of
Conan för den koreanska marknaden, för lansering under senare delen av 2009. Denna första asiatiska
lokalisering av spelet kommer att inkludera den första expansionsmodulen som nu är under utveckling.
Funcoms totala intäkter under andra kvartalet var 13 MUSD, vilket till största delen kom från försäljning av
programvara för Age of Conan. Under tredje kvartalet var deras totala intäkt 18 MUSD och under fjärde
kvartalet knappt 9 MUSD, båda främst avseende månadsabonnemang.
I slutet av november 2008 gjordes ett förtydligande i avtalet mellan Paradox Entertainment och Funcom vilket
resulterade i att en kundfordran på cirka 290 KSEK, bokad under tredje kvartalet, har reverserats. Motsvarande
belopp har därmed belastat fjärde kvartalet negativt.
I och med royaltybetalningen för fjärde kvartalet 2008 har Funcom tjänat in hela förskottet och Bolaget
kommer framöver att få full royaltybetalning utan avdrag. Paradox Entertainments bedömning är fortsatt att
Bolagets intäkter från Funcom kommer att vara betydande men är svåra att bedöma i förväg då Funcom inte
kommunicerar detaljerade abonnentdata. Se även nedan under ”Framtidsutsikter” och ”Viktiga händelser efter
periodens utgång”.
Förlagsverksamhet
Serietidningsförlaget Dark Horse Comics lanserade den nya Solomon Kane-serietidningen i september och den
nya Kull-serien i oktober 2008.
Bokförlaget Random House/Del Rey lanserade den nionde boken i Robert E. Howard-serien, The Horror
Stories of Robert E. Howard, i slutet av oktober 2008. Arbete pågår med nästa bok i serien.
Förlagsverksamheten innebär en måttlig positiv resultatpåverkan för Bolaget. Den är dessutom av stor vikt för
utvecklingen av Bolagets rättigheter, då produkter som serietidningar och böcker kan ha stor inverkan på
eventuellt beslut i ett film-, tv- eller spelprojekt, som i sin tur driver andra produktkategorier.
Investering i rättigheter
I slutet av maj 2008 meddelande Bolaget ett samarbetsprojekt med Millennium Films att återlansera klassiska
rymdhjälten Buck Rogers på film.
Rättstvister
Två tvister som tidigare har orsakat höga legala kostnader löstes under första kvartalet 2008. Tvisten mellan Red
Sonja LLC och Paradox Entertainment löstes genom en överenskommelse. Red Sonja LLC köpte rättigheten till
karaktären Red Sonya, som existerar i en enda Howard-berättelse, ”Shadow of the Vulture”. Paradox
Entertainment köpte i gengäld licens att kunna publicera berättelsen i originalskick. Red Sonja LLC har licens
från Paradox Entertainment att placera sin karaktär i Hyboria, världen i vilken Conanberättelserna utspelar sig.
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Tvisten mellan Paradox Entertainment och spelföretaget Reality Simulations Inc löstes även den genom en
överenskommelse. Reality Simulations tar ut en licens på sitt play-by-mail-spel ”Hyborian War”.
Sammantaget innebär utfallet av tvisterna att Paradox Entertainments äganderätt och rättighetsskydd av
Hyboria har förstärkts utan ytterligare finansiell uppoffring utöver de legala kostnaderna som tagits.
I mitten av februari 2008 lämnade Bolaget in en stämning mot flera företag som ägt eller äger distributionsrättigheterna till de två tidigare Conanfilmerna. Som ägare till Conanrättigheterna anser sig Bolaget vara
berättigat till ersättning för tv-sändningar och dvd-försäljning av filmerna, vilken tidigare inte hade betalats ut. I
december 2008 träffades en överenskommelse som fastställer Paradox Entertainments rätt till royalty samt
licensförhållandena bolagen emellan.
Paradox Entertainment kommer framöver att få royalty på de intäkter som Lionsgate, ägare av filmnegativet,
erhåller för tv-sändningar och dvd-försäljning av filmerna. Detta beräknas innebära en mindre positiv
resultatpåverkan. Bolaget fick även en engångsintäkt på motsvarande cirka 600 KSEK i retroaktiv royalty efter
att juridiska kostnader har avräknats.
Koncernen
Rich Meyers, Chief Operating Officer på Paradox Entertainment Inc, lämnade Bolaget i augusti i samband med
en omorganisation. Kostnader för bland annat avgångsvederlag har tagits i tredje kvartalet.
Skulden till tidigare ägarna av Robert E. Howard-rättigheterna amorterades under året med motsvarande 3 729
KSEK.
Byte av handelsplats
Efter Finansinspektionens beslut att återkalla tillståndet för handelsplatsen NGM beslutade Paradox
Entertainment i oktober om listning på First North, en handelsplats som drivs av NASDAQ OMX. Första
handelsdag på First North var måndag 24 november 2008.
Enligt First Norths regelverk krävs en så kallad Certified Adviser och avtal har ingåtts med Erik Penser
Bankaktiebolag. Valet av EPB har skett bland annat mot bakgrund av deras tidigare erfarenhet och kontakter
inom film- och rättighetsbranscherna.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Filmprojekt
Produktionsbolaget Millennium Films förlängde i februari 2009 sin option för att producera filmer med Paradox
Entertainments karaktär Conan. Bolaget erhöll 500 KUSD dollar för optionsförlängningen. Den förlängda
optionen gäller nu till november 2009. Förlängning är därefter möjligt ytterligare en niomånadersperiod innan
optionen, senast vid filmstart, måste omvandlas till rättighet, alternativt återgå till Paradox Entertainment.
Age of Conan
I januari 2009 lanserade Funcom den lokaliserade versionen av Age of Conan i Polen och i februari den för
Ryssland. Det är ännu för tidigt att bedöma resultateffekten för Paradox Entertainment avseende dessa
lokaliseringar.
Funcom meddelade i samband med sin bokslutskommuniké avseende 2008 att antalet spelare under första
kvartalet 2009 har varit relativt stabilt och att genomsnittlig speltid per abonnent har ökat de senaste månaderna.
Dessutom har spelartappet, det så kallade ”churn rate”, minskat. Funcom planerar marknadsföringsåtgärder
såsom fria spelboxar/nedladdningar för att få in nya spelare som prenumeranter. Funcom har allokerat 120
anställda, exklusive kundservice, att jobba med spelet, främst inom utveckling.
Förlagsverksamhet
Random House/Del Rey har slutit avtal med ljudboksförlaget Tantor Media om utgivning av Del Reys serie av
Robert E Howard-böcker som ljudböcker. Detta beräknas innebära en liten positiv resultatpåverkan.
Koncernen
Paradox Entertainment antogs att med början den 25 februari 2009 handlas inom det nya segmentet Premier på
NASDAQ OMX-listan First North. First North Premier är ett segment för bolag som uppfyller högre krav på
redovisning och genomsynlighet än vad som annars krävs på First North.
Framtida notering på OMX Nordic Exchange eller annan marknadsplats i Sverige eller i utlandet är inte
utesluten. Bolaget kommer löpande att se över olika alternativ.
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ÖVRIG INFORMATION
Rättighetsskydd
För ett bolag som Paradox Entertainment är kostnader för juridiska tjänster en naturlig del av verksamheten.
Eftersom upphovsrätten är tidsbegränsad är det viktigt att bygga upp och investera i ett varumärkesskydd som
inte har någon tidsbegränsning. När Bolagets rättigheter kommersialiseras och blir mer populära ökar risken för
intrång, till exempel genom plagiat och snyltning. Det är Bolagets strategi att agera bestämt och omedelbart i
sådana fall vilket ibland kan leda till rättstvister. Bolaget har för närvarande inga rättstvister.
Upphovsrätt och varumärkesskydd
Upphovsrätt (copyright) är det starkaste skyddet för Bolagets rättigheter. Många länder har antagit lika eller
snarlika lagar avseende upphovsrätt. Då Robert E. Howard avled 1936, för mer än 70 år sedan, har
upphovsrätten till Howards verk i vissa länder nått sitt slut. Verken faller då under ”public domain”. Dock går
det i USA, som är Bolagets största och viktigaste marknad, att förlänga upphovsrätt till 125 år.
Även om vissa verk, i vissa länder, är i public domain kan de ändå inte användas helt fritt då Paradox
Entertainment har registrerat varumärken (trademarks) för karaktärerna Conan, Kull, Solomon Kane, med flera.
Dessa namn, logotyper, karaktärsdrag, speciella kännetecken, med mera, är skyddade och får inte användas utan
Bolagets tillstånd, inte ens i samband med ett verk som fallit i public domain.
Aktiekapital
Aktien är noterad på First North Premier med tickerkod PDXE. Aktierna har ett nominellt värde på 0,10 kr. Alla
aktier har samma röstvärde. Antalet aktier under perioden var 44 622 465 stycken.
Under perioden fanns utestående 300 000 teckningsoptioner med löptid till den 31 maj 2009 och teckningskurs 8,60 SEK per aktie, 400 000 teckningsoptioner med löptid till 31 augusti 2009 och teckningskurs 4,49 SEK
per aktie, samt 227 560 teckningsoptioner med löptid till 31 augusti 2009 och teckningskurs 8,60 SEK per aktie.
Inga teckningsoptioner har utgivits eller utnyttjats under perioden.
Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Rapporten har ej granskats av Bolagets
revisorer. Växelkursen var vid periodens ingång den 1 januari 2008 6,4675 SEK per USD och vid periodens
utgång den 31 december 2008 7,7525 SEK per USD. Snittkursen för perioden är 7,11 SEK per USD.
Närståendetransaktioner
Moderbolaget har under perioden jan-april 2008 haft ett avtal med Niklas Nyström där konsultarvode utgått med
126 KSEK. Från och med april 2008 har Niklas Nyström varit anställd. I övrigt är det ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare i Bolaget som har eller har haft någon direkt eller indirekt
delaktighet i affärstransaktioner som är utöver det normala.
Riskbedömning
Styrelsen har gjort en genomgång och bedömning av Bolagets operativa och finansiella risker och osäkerhetsfaktorer och anser att Bolagets största risker och osäkerhetsfaktorer under det kommande halvåret är:



Beroendet av ett fåtal attraktiva och redan inarbetade rättigheter, framför allt Conan,
Utvecklingen och försvaret av rättighetsportföljen.

De övriga risker och osäkerhetsfaktorer som berör Bolaget bedöms falla inom kategorin normala affärsrisker för
ett mindre bolag vars verksamhet omfattar licensiering av immateriella rättigheter och vilken huvudsakligen
bedrivs i USA. Exempel på dessa är:






Att förlora nyckelpersonal och inte kunna attrahera ny kvalificerad personal,
Att viktiga licenskunder skulle förloras eller att de hamnar på obestånd,
Rättstvister med proportion utöver det normala i verksamhet i USA,
Att vissa rättigheter bedöms vara i ”public domain”, kräver större legala skyddsåtgärder och/eller att
äganderätten till vissa rättigheter är svåra att legalt bekräfta,
Utvecklingen av valutakursen USD/SEK.
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Framtidsutsikter
Bolaget har börjat investera i utveckling av de egna rättigheterna, till exempel Kull, Vultures, James Allison och
Dark Agnes. Genom att investera och aktivt arbeta med andra producenter, regissörer och manusförfattare kan
Bolaget presentera längre gångna projekt för filmstudiorna. Bolaget tar dessutom rollen som produktionsbolag
och kommer därmed högre upp i näringskedjan med större intäkter som följd.
Styrelsen gör fortsatt bedömningen att Bolaget är i ett skede där rörelsen med nuvarande omfattning kommer
att generera ett fortsatt positivt kassaflöde och resultat även under 2009.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
Bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 28 februari 2009
Paradox Entertainment AB (publ)
Org. nr. 556536-8684

Mikael Wirén
Styrelseordförande

Michael Hjorth
Styrelseledamot

Carl Molinder
Styrelseledamot

Christoffer Saidac
Styrelseledamot

Fredrik Malmberg
Styrelseledamot
Verkställande direktör
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INVESTOR RELATIONS
Kommande rapporttillfällen
23 april 2009
Årsredovisning 2008
20 maj 2009
Delårsrapport, januari-mars 2009
31 augusti 2009
Delårsrapport, januari-juni 2009
24 november 2009
Delårsrapport, januari-september 2009
26 februari 2010
Bokslutskommuniké 2009
Rapportdatumen är anpassade för att ta hänsyn till bland annat licenstagares royaltyrapporter till Bolaget.
Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida vid publiceringstillfället.
Årsstämma
Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas i Stockholm den 20 maj 2009.
Senast den 8 april 2009 ska begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på årsstämman ha inkommit till
Bolaget per e-post till info@paradox-entertainment.com alternativt via post till stockholmskontoret. Se adress
nedan.
Prenumerera på pressmeddelanden/nyhetsbrev
Bolagets pressmeddelanden går att få skickade till sig per e-post vid utskickstillfället. Intresserade anmäler sig
på Bolagets hemsida.
Information om mindre avtal och händelser skickas ut i vårt nyhetsbrev Hyborian Update. Anmälan sker via
info@paradox-entertainment.com.
Kontaktinformation
Paradox Entertainment AB (publ)
Nybrogatan 12
114 39 Stockholm
Tel: 08-555 177 94
Fax: 08-555 177 99

Paradox Entertainment Inc.
8484 Wilshire Boulevard, Suite 870
Beverly Hills, CA 90211
USA
Tel: +1 (323) 655 1700
Fax: +1 (323) 655 1720

Mer information
Frågor om denna delårsrapport kan ställas till:
Fredrik Malmberg
Verkställande direktör
Tel: +1 (323) 655-1700, Mob: +1 (310) 663-3214
fredrik.malmberg@paradox-entertainment.com
Niklas Nyström
Vice verkställande direktör
Tel: +46 (8) 555 177 94, Mob: +46 (708) 87 01 57
niklas.nystrom@paradox-entertainment.com
Joakim Zetterberg
Director of Publishing / Investor Relations
Tel: +1 (323) 655-1708, Mob: +1 (310) 623-2918
joakim.zetterberg@paradox-entertainment.com
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KONCERNENS NYCKELTAL
2008-12-31

2007-12-31

Rörelsemarginal före avskrivningar, %

37,1

neg

Vinstmarginal, %

26,8

neg

Soliditet, %

81,5

74,7

Kassalikviditet, %

55,0

77,2

Resultat per aktie, kr

0,14

-0,05

Resultat per aktie efter utspädning, kr

0,14

-0,05

Eget kapital per aktie, kr

1,28

0,94

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr
Antal aktier vid periodens slut, st

1,26

0,92

44 622 465

44 622 465

8

9

Antalet anställda vid periodens slut, st

Rörelsemarginal: Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning
Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder
Aktieantal och utspädning: I beräkningarna per aktie (vägt genomsnitt under perioden) har för senaste årsskiftet
använts det fulla antalet aktier efter då pågående registrering av emission, det vill säga 44 622 465 st, samma
som periodens utgångsvärde. Totala antalet möjliga aktier i utstående optioner är 927 560 stycken. Avrundning
har skett till närmaste hela öre.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
KSEK

okt-dec 2008

okt-dec 2007

helår 2008

helår 2007

5 957

3 201

23 394

13 498

Övriga externa kostnader

-2 387

-1 982

-8 188

-9 740

Personalkostnader

-2 433

-1 305

-6 526

-4 610

-4 820

-3 287

-14 714

-14 350

1 137

-86

8 680

-852

-384

-291

-1 270

-1 173

753

-377

7 410

-2 025

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning (not 1)

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar enligt plan

Rörelseresultat efter avskrivningar

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

75

68

296

-237

-291

-963

-516

-229

-216

-895

-220

524

-593

6 515

-2 245

-253

0

-253

0

Periodens resultat

271

-593

6 262

-2 245

Resultat per aktie, kr *

0,01

-0,01

0,14

-0,05

Resultat per aktie efter utspädning, kr *

0,01

-0,01

0,14

-0,05

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Skatt

* I beräkningarna per aktie (vägt genomsnitt under perioden) har för senaste årsskiftet använts det fulla antalet
aktier efter då pågående registrering av emission, det vill säga 44 622 465 st, samma som periodens
utgångsvärde. Totala möjliga antalet aktier i utstående optioner är 927 560 stycken. Avrundning har skett till
närmaste hela öre.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
KSEK

2008-12-31

2007-12-31

63 052

51 037

100

171

63 152

51 208

4 102

178

360

339

82

50

4 544

567

2 592

4 438

7 136

5 005

70 288

56 213

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och varumärken (not 2)
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

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

4 462

4 448

40 678

40 696

Reserver

2 126

-6 924

Balanserat resultat

3 785

6 030

Periodens resultat

6 262

-2 245

57 313

42 005

0

7 727

Leverantörsskulder

1 352

1 332

Övriga kortfristiga skulder

9 760

3 692

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 863

1 457

12 975

6 481

70 288

56 213

Övrigt tillskjutet eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
KSEK

Aktiekapital

Övrigt
kapital

Reserver

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

4 448

40 696

-6 924

3 785

-

42 005

14

-18

Belopp vid periodens ingång,
2008-01-01
Nyemission

-4

Förändring fond för verkligt värde

6 495

Periodens omräkningsdifferens

2 555

6 495
2 555

Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång,
2008-12-31

4 462

40 678

2 126

3 785

6 262

6 262

6 262

57 313

Ingående omräkningsdifferenser per 2008-01-01 om -4 760 KSEK har förts mot Reserver.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
KSEK

helår 2008

helår 2007

Rörelseresultat före finansiella poster

7 410

-2 025

Justering för avskrivningar

1 270

1 173

-1 226

623

Den löpande verksamheten

Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta och liknande resultatposter

68

296

Erlagd ränta och liknande resultatposter

-963

-516

Skatt

-253

0

6 306

-449

-3 924

304

-54

185

20

-445

Ökning (+) / minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder

3 011

-7 981

Kassaflöde från den löpande verksamheten

5 359

-8 386

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-2 941

-1 857

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 941

-1 857

0

5 163

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar
Ökning (-) / minskning (+) av övriga fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Minskning av långfristiga skulder

-4 264

0

0

7 727

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-4 264

12 890

Periodens kassaflöde

Upptagna långfristiga lån

-1 846

2 647

Likvida medel vid periodens början

4 438

1 791

Likvida medel vid periodens slut

2 592

4 438
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
KSEK

okt-dec 2008

okt-dec 2007

helår 2008

helår 2007

895

97

1 194

433

Övriga externa kostnader

-190

-437

-1 141

-1 576

Personalkostnader

-124

-3

-350

-49

-314

-440

-1 491

-1 625

581

-343

-297

-1 192

0

-3

-0

-10

581

-346

-297

-1 202

487

413

1 737

2 069

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar enligt plan

Rörelseresultat efter avskrivningar

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Skatt

Periodens resultat

-81

-59

-274

-159

406

354

1 463

1 910

987

8

1 166

708

0

0

0

0

987

8

1 166

708
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
KSEK

2008-12-31

2007-12-31

Andelar i koncernföretag

13 038

13 038

Fordringar hos koncernföretag

43 810

34 587

56 848

47 625

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordran dotterbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

778

0

74

94

82

12

934

106

582

2 039

1 516

2 145

58 364

49 770

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital

4 462

4 448

Reservfond

35 677

35 677

0

14

Pågående nyemission
Fritt eget kapital
Överkursfond

5 001

5 005

Fond för verkligt värde

4 331

-2 164

Balanserat resultat

1 804

1 096

Periodens resultat

1 166

708

52 441

44 784

0

3 169

180

261

Skulder till koncernföretag

559

99

Övriga kortfristiga skulder

4 296

0

888

1 457

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 923

1 817

58 364

49 770

Bokslutskommuniké januari-december 2008, Paradox Entertainment AB (publ), 556536-8684
12/13

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper har använts i rapporten som i Årsredovisning 2007. Denna delårsrapport har ej
granskats av Bolagets revisorer. Växelkursen var vid periodens ingång den 1 januari 2008 6,4675 SEK per USD
och vid periodens utgång den 31 december 2008 7,7525 SEK per USD. Snittkursen för perioden är 7,11 SEK
per USD.
Not 1

Segmentsrapportering
jan-dec 2008

jan-dec 2007

Conan

Övriga

Totalt

Conan

Övriga

Totalt

Nettoomsättning

19 383

4 011

23 394

12 276

1 222

13 498

Resultat efter finansiella poster

15 699

4 253

19 952

7 525

1 150

8 675

Gemensamma kostnader
Nettoresultat

-13 690

-10 920

6 262

-2 245

Not 2 Immateriella anläggningstillgångar
Förändring av immateriella tillgångar under perioden.
KSEK
Värde per 2008-01-01
Periodens anskaffningar

51 037
2 941

Periodens avskrivning

-1 173

Periodens valutaomräkning

10 247

Värde per 2008-12-31

63 052
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