Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken,
såväl egenägda som inlicenserade. Bolaget är även licensagent för externa rättigheter. 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, till exempel Conan
the Barbarian, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1 000
berättelser och karaktärer. Bland Bolagets aktuella produktioner finns filmerna Conan, Buck Rogers och
Chariots of the Gods.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL)
JANUARI – DECEMBER 2009


Omsättning 22 734 KSEK (23 394)



Rörelseresultat före avskrivningar 5 810 KSEK (8 317)



Resultat efter finansiella poster 3 528 KSEK (6 152)



Resultat per aktie 0,10 kr (0,14 kr)



Sista reversen för köpet av Robert E. Howard-biblioteket löst



Inspelningsstart för Conanfilmen den 15 mars 2010



Åttonde kvartalet i rad med positivt rörelseresultat; Bolaget förväntar ett positivt rörelseresultat
även för 2010

FINANSIELL STÄLLNING I KORTHET
Omsättningen för koncernen uppgick under helåret 2009 till 22 734 KSEK (23 394). Rörelseresultatet före
avskrivningar uppgick till 5 810 KSEK (8 317). Periodens resultat efter finansiella poster var 3 528 KSEK
(6 152). Se även under Redovisningsprinciper.
Det beskattade egna kapitalet uppgick vid årets slut till 56 466 KSEK (57 203) och soliditeten till 77,5%
(75,7%). Koncernen har under året investerat 2 641 KSEK (2 941) i immateriella anläggningstillgångar.
Den absoluta merparten av Bolagets verksamhet bedrivs i USA med intäkter och utgifter i USD. Koncernresultatet påverkas därför av dollarkursens utveckling. Växelkursen var vid periodens ingång den 1 januari 2009
7,7525 SEK per USD (6,4675) och vid periodens utgång den 31 december 2009 7,2125 SEK per USD (7,7525).
Snittkursen för perioden var 7,4825 SEK per USD (7,11).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Filmprojekt
I mars ingick Bolaget samarbetsavtal avseende filmproduktion baserad på Erich von Dänikens ”Chariots of the
Gods”. Partners i projektet är Mark Ordesky, producent för Sagan om ringen-filmerna, och rättighetsbolaget
Media Invest. Manusförfattare har anlitats.
Paradox Entertainment och producenten George Furla köpte i mars ut filmstudion Millennium Films från
Buck Rogers-projektet. Bolaget ingick avtal med Millennium i början av 2008 avseende återlansering av denna
klassiska rymdhjälte på film. Bolagets andel i projektet är 50%. Regissör och manusförfattare har anlitats.
I augusti släpptes science-fictionfilmen Mutant Chronicles på dvd och Blu-ray på den amerikanska
marknaden. Tidigare under året kom filmen på pay-per-view (mars) och på bio (april). Bolaget räknar inte med
några vidare intäkter från filmen.
Studion Millennium Films, optionsinnehavare av filmrättigheterna till Conan, förlängde sin option i
november och erlade därvid 500 KUSD. Mot slutet av året anlitades Marcus Nispel som regissör.
Solomon Kane-filmen (Wandering Star/Davis Films) hade premiär i Frankrike mot slutet av 2009. Filmen
hade premiär i bland annat Spanien och Ryssland i början av 2010. Premiär i Storbritannien skedde den 19
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februari 2010. Datum för premiär i Skandinavien och USA är ännu inte satta. Såvida filmen inte blir oväntat
populär räknar Bolaget inte med några vidare intäkter.
Manus är framtaget för fantasyfilmen Kull of Atlantis och regissör har anlitats. Regissörsförhandlingar pågår
för äventyrsfilmen Dark Agnes och manusarbete pågår för westernfilmen Vultures. Action/skräckfilmen Speed
Demon är under utveckling. Bolaget arbetar även på en satsning kallad Nordic Partners med mål att till en
början förlägga sex stycken amerikanska filmproduktioner i Sverige.
MMO-spelet Age of Conan
I januari 2009 lanserade spelproducenten Funcom den polska versionen av Age of Conan och i februari den
ryska. Utveckling med den koreanska lokaliseringen av Age of Conan fortsätter och stängd betatestning
genomfördes under fjärde kvartalet. Spelet finns sedan tidigare, förutom på engelska, även på tyska, franska och
spanska.
Utveckling av expansionen ”Rise of the Godslayer” fortsätter. Betatestning påbörjades under fjärde kvartalet
2009 och lansering är beräknad till första halvåret 2010. Expansionen utspelar sig i Khitai, den hyboriska
motsvarigheten till Kina. Mer information om expansionen finns på http://www.riseofthegodslayer.com/,
inklusive trailer och konceptbilder.
Funcom har i sina rapporter för 2009 meddelat en omsättning på knappt 8 MUSD för första kvartalet och
drygt 6 MUSD för andra och tredje kvartalen. Omsättningen för fjärde kvartalet blev 4,3 MUSD, i linje med
deras prognos. Funcom beräknar att första kvartalet 2010 kommer att ligga på en något lägre nivå än föregående
kvartal. Funcoms intäkter kommer till största delen från Age of Conan. Som tidigare meddelats har Funcoms
förskott tillfullo tjänats in och från och med första kvartalet 2009 erhåller Paradox Entertainment full royaltybetalning, utan avdrag.
Onlinebaserade kasinospel
Spelföretaget Cryptologic tog i april ut licens på onlinebaserade enarmade banditer baserade på Conan. Bolaget
erhöll en förskottsbetalning och får royalty på spelets bruttovinst. Lansering är planerad till juli 2010. Det är
ännu för tidigt att uppskatta licensens resultatpåverkan.
Förlagsverksamhet
Paradox Entertainment och serieförlaget Dark Horse Comics arbetar på detaljerna i ett planerat utökat
samarbete. Dark Horse publicerar sedan tidigare serietidningar och -album med Bolagets karaktärer Conan, Kull
och Solomon Kane. Det nya samarbetet rör projekt med andra karaktärer än dessa, såväl andra Robert E
Howard-karaktärer som helt fristående rättigheter.
Serier och andra popkulturprodukter har de senaste åren visat sig vara mycket värdefulla i lanseringen av en
rättighet och underlättar utvecklingsarbetet i större underhållningsprojekt som film, tv och videospel. Det
utökade samarbetet förväntas ge Bolaget möjligheten att efter eget behov och mer långsiktigt kunna lansera en
rättighet i samspel med pågående projektutveckling.
Extern produktlicensering
Paradox Entertainment tecknade i maj agentavtal med Nu Image/Millennium Films avseende internationell
produktlicensering av kommande actionfilmen ”The Expendables”, med bland andra Sylvester Stallone, Jason
Statham och Jet Li. Detta är den första externa rättigheten som Bolagets licensavdelning representerar, i linje
med avsikten att än mer utnyttja den interna licensorganisationen. Som licensagent får Bolaget del av royaltyintäkterna från de licensavtal som ingås. Det är ännu för tidigt att uppskatta agentavtalets resultatpåverkan.
Bolaget är för närvarande i långtgående förhandlingar med fler rättighetsinnehavare angående representation.
Koncernen
Paradox Entertainment antogs att med början den 25 februari 2009 handlas inom det nya segmentet Premier på
NASDAQ OMX-listan First North. Detta 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.
Paradox Entertainment förlängde de lån om sammanlagt 250 000 USD som förföll under hösten. Även
betalningsreversen avseende slutbetalning av Robert E Howard-rättigheterna om 550 000 USD förlängdes.
Halva beloppet betalades av senare under fjärde kvartalet. I samband med förlängningen gav Bolaget ut
teckningsoptioner till långivarna. Se även under Aktiekapital.
Den extra bolagsstämma som hölls den 8 oktober 2009 röstade enhälligt för styrelsens förslag om aktierelaterat incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Se även
under Aktiekapital.
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Conanfilmen
Under början av 2010 blev det klart att Jason Momoa (Stargate Atlantis) är den nya Conan. Leo Howard (G.I.
Joe) kommer att spela Conan som ung. Slutförhandlingar pågår för flera andra roller. Filmstart är planerad till
15 mars 2010 i Millenniums studio i Sofia, Bulgarien. Representanter från Bolaget kommer att finnas på plats
under de tre månader som inspelningen planeras pågå.
Produktlicensering baserad på filmen har intensifierats. Licensavdelningen för nu konkreta diskussioner med
befintliga och potentiella licenstagare om de kringprodukter som kan baseras på filmen.
Koncernen
Andra hälften av betalningsreversen för Robert E Howard-biblioteket återbetalades till de tidigare ägarna i
januari 2010. Biblioteket ägs nu tillfullo av Bolaget.

ÖVRIG INFORMATION
Rättighetsskydd
För ett bolag som Paradox Entertainment är kostnader för juridiska tjänster en naturlig del av verksamheten. När
Bolagets rättigheter kommersialiseras och blir mer populära ökar risken för intrång, till exempel genom plagiat.
Det är vår strategi att agera bestämt och omedelbart i sådana fall vilket ibland kan leda till rättstvister.
Bolaget har lämnat in stämningar mot de två bokförlagen Orion och Prion. Slutförhandlingar pågår mellan
Bolaget och Orion.
Upphovsrätt och varumärken
Bolagets rättigheter skyddas genom upphovsrätt (copyright) och varumärken (trademarks). Upphovsrätt 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 blir då allmängods (public domain). Dock går det i USA, som är Bolagets
största och viktigaste marknad, att förlänga upphovsrätt till 125 år, eller 90 år efter första publicering.
Eftersom upphovsrätten är tidsbegränsad är det viktigt att bygga upp och investera i ett varumärkesskydd som
inte har någon tidsbegränsning. Även om vissa verk, i vissa länder, är allmängods kan de ändå inte användas
helt fritt eftersom Paradox Entertainments registrerade varumärken och dess namn, logotyper, karaktärsdrag,
speciella kännetecken, med mera, är skyddade och inte får användas utan Bolagets tillstånd, inte ens om ett,
flera, eller till och med alla verk med en viss karaktär har blivit allmängods.
För mer information om rättighetsskydd, se Årsredovisning 2008.
Aktiekapital
Aktien handlas på First North sedan november 2008 och inom segmentet Premier sedan februari 2009. First
North Premier är avsett för de bolag som uppfyller högre krav på redovisning och genomsynlighet än vad som
annars krävs på en oreglerad marknad som First North.
Aktien har ett nominellt värde på 0,10 kr. Handel kan antalsmässigt, i enlighet med First Norths bindande
regler, ske ner till enskild aktie och alla aktier har samma röstvärde. Bolaget har kortnamn PDXE och ISIN-kod
SE0000598054. Antalet aktier var under året 44 622 465 stycken.
Teckningsoptioner
300 000 teckningsoptioner med teckningskurs 8,60 SEK per aktie förföll outnyttjade den 31 maj 2009. 227 560
teckningsoptioner med teckningskurs 8,60 SEK per aktie och 400 000 teckningsoptioner med teckningskurs
4,49 SEK per aktie, vilka ursprungligen utgavs som del i ersättningen för lån och betalningsrevers, förföll
outnyttjade den 31 augusti 2009. Som en del av villkoren för förlängning av lånen önskade långivarna fortsatt
inneha teckningsoptioner som en del av sin ersättning. Mot bakgrund av detta utgavs, i enlighet med
årsstämmans bemyndigande, 227 560 respektive 400 000 nya teckningsoptioner med förfallodag den 31 augusti
2010 och teckningskurs 4,49 SEK per aktie. Dessa totalt utestående 627 560 teckningsoptioner ger vid fullt
tecknande av aktier en maximal utspädning om cirka 1,4%.
Den extra bolagsstämma som hölls den 8 oktober 2009 röstade enhälligt för styrelsens förslag om
aktierelaterat incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen.
Programmet, som avses löpa över tre år, föreslås bygga på årligen emitterade teckningsoptioner. Under
2009/2010 omfattar programmet 750 000 optioner med löptid till 31 augusti 2012 och teckningskurs 4,02 SEK
per aktie. Sammantaget skall det planerade treåriga programmet kunna ge en maximal utspädning om 5%,
motsvarande en årlig utspädning om cirka 1,7%.
Totalt fanns 1 377 560 teckningsoptioner vid årets slut.
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Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För en närmare beskrivning av
koncernens tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast lämnade årsredovisning. Delårsrapporten har
anpassats till reviderad standard IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, vilket inneburit nya benämningar på
de finansiella rapporterna samt att uppställningen till viss del ändrats. Koncernen tillämpar från och med 1
januari 2009 standarden IFRS 8 Rörelsesegment, vilken inte inneburit några ändringar i koncernens segmentsindelning.
Växelkursen var vid periodens ingång den 1 januari 2009 7,7525 SEK per USD (6,4675) och vid periodens
utgång den 31 december 2009 7,2125 SEK per USD (7,7525). Snittkursen för perioden var 7,4825 SEK per
USD (7,11). Rapporten har ej granskats av Bolagets revisorer.
Effekter av nya standarder som trätt ikraft under 2009
Omarbetade IAS 1 "Utformning av finansiella rapporter" tillämpas från den 1 januari 2009. Detta medför bland
annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats i Eget kapital numera redovisas i en separat rapport
avseende så kallat Totalresultat direkt efter resultaträkningen, samt att en ny uppställning görs under rubriken
Förändringar i eget kapital för koncernen. Ändringarna påverkar Bolagets redovisning retroaktivt från den 31
december 2007. Bolagets totalresultat påverkas främst av valutaeffekter.
Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC bedöms ej ha haft någon effekt på
koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.
Närståendetransaktioner
Advokatfirman Vinge, där styrelseledamoten Christoffer Saidac är delägare, har fakturerat Bolaget för arvode
för juridiska tjänster avseende främst incitamentsprogram, kontraktsfrågor samt stämmoarbete, med ett totalt
belopp om 185 KSEK.
Framtidsutsikter
Styrelsen gör bedömningen att Bolaget kommer att generera ett positivt rörelseresultat under 2010.
Vinstallokering
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det balanserade resultatet i sin helhet överförs i ny räkning
och att ingen utdelning lämnas. Bolagets styrelse avser att före årsstämman 2010 lägga fast en formaliserad
utdelningspolicy att tillämpas från och med för räkenskapsåret 2010.
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, såväl egenägda som inlicenserade rättigheter

De övriga risker och osäkerhetsfaktorer som berör Bolaget bedöms falla inom kategorin normala affärsrisker för
ett mindre bolag vars verksamhet främst 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 på grund av verksamhet i USA
Att vissa rättigheter bedöms vara allmängods (i ”public domain”) vilket 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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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 26 februari 2010
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

INVESTOR RELATIONS
Kommande rapporttillfällen
26 april 2010
Årsredovisning 2009
24 maj 2010
Delårsrapport, januari-mars 2010
26 augusti 2010
Delårsrapport, januari-juni 2010
22 november 2010
Delårsrapport, januari-september 2010
Rapportdatumen är anpassade för att ta hänsyn till bland annat licenstagares royaltyrapporter till Bolaget.
Rapporterna finns tillgängliga på Bolagets hemsida vid publiceringstillfället.
Årsstämma 2010
Årsstämma beräknas hållas i Stockholm den 24 maj 2010. Tidpunkt och lokal meddelas senare. Senast den 16
april 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 15
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 bokslutskommuniké kan ställas till:
Fredrik Malmberg,
Verkställande direktör
Tel: +1 (323) 655-1700, Mob: +1 (310) 663-3214
fredrik.malmberg@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

Niklas Nyström,
Vice verkställande direktör
Tel: 08-555 177 94, Mob: 0708-87 01 57
niklas.nystrom@paradox-entertainment.com
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KONCERNENS NYCKELTAL
2009-12-31

2008-12-31

Rörelsemarginal före avskrivningar, %

25,6

35,6

Vinstmarginal, %

19,6

26,3

Soliditet, %

77,5

75,7

Kassalikviditet, %

65,8

55,5

Resultat per aktie, kr

0,10

0,14

Resultat per aktie efter utspädning, kr

0,10

0,14

Eget kapital per aktie, kr

1,27

1,28

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr

1,24

1,26

10

8

44 622 465

44 622 465

Antalet anställda vid periodens slut, st

Aktiedata
Antal aktier vid periodens slut, st
Antal utestående optioner vid periodens slut, st

1 377 560

927 560

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st

44 622 465

44 622 465

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st

45 562 525

45 550 025

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 i procent av kortfristiga skulder
Aktieantal och utspädning: 300 000 optioner förföll outnyttjade den 31 maj 2009. 627 560 optioner förföll den
31 augusti 2009. 627 560 optioner utgavs den 1 september 2009. En extra bolagsstämma den 8 oktober 2009
beslutade om ett incitamentsprogram rörande 750 000 optioner för 2009. Se vidare under Aktiekapital. I
beräkningarna per aktie har avrundning skett till närmaste hela öre.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
KSEK

Okt-dec 2009

Okt-dec 2008

Helår 2009

Helår 2008

6 877

5 957

22 734

23 394

Övriga externa kostnader

-3 203

-2 497

-9 795

-8 298

Personalkostnader

-2 894

-2 686

-7 129

-6 779

-6 097

-5 183

-16 924

-15 077

780

774

5 810

8 317

-513

-384

-1 505

-1 270

267

390

4 305

7 047

8

8

10

68

-212

-237

-787

-963

-204

-229

-777

-895

63

161

3 528

6 152

Inkomstskatt (not 2)

136

-253

918

0

Periodens resultat

199

-92

4 446

6 152

Resultat per aktie, kr

0,00

0,00

0,10

0,14

Resultat per aktie efter utspädning, kr

0,00

0,00

0,10

0,14

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

44 622 465

44 622 465

44 622 465

44 622 465

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

46 000 025

45 550 025

45 562 525

45 550 025

Okt-dec 2009

Okt-dec 2008

Helår 2009

Helår 2008

199

-92

4 446

6 152

Omräkningsdifferenser

1 506

6 842

-4 203

9 050

Periodens totalresultat

1 705

6 750

243

15 202

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
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
KSEK

Periodens resultat
Periodens övriga totalresultat
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
KSEK

2009-12-31

2008-12-31

59 761

63 052

168

100

6 535

5 241

66 464

68 393

Kundfordringar

2 101

4 102

Övriga fordringar

2 147

360

175

82

4 423

4 544

1 973

2 592

6 396

7 136

72 860

75 529

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och varumärken (not 3)
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

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

4 462

4 462

Övrigt tillskjutet eget kapital

40 729

40 678

Reserver

-2 077

2 126

8 906

3 785

Balanserat resultat
Periodens resultat

4 446

6 152

56 466

57 203

6 677

5 478

Leverantörsskulder

1 822

1 352

Övriga kortfristiga skulder

5 650

9 523

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 245

1 973

9 717

12 848

72 860

75 529

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
KSEK
Eget kapital vid årets ingång
Årets totalresultat
Justering uppskjuten skatt föregående år (not 2)

Helår 2009

Helår 2008

57 203

42 005

243

15 202

-1 031

-

Teckningsoptioner/nyemission

51

-4

Eget kapital vid årets utgång

56 466

57 203

Helår 2009

Helår 2008

Rörelseresultat före finansiella poster

4 305

7 047

Justering för avskrivningar

1 505

1 270

-724

-1 197

10

68

-787

-963

918

0

5 227

6 225

2 001

-3 924

-1 880

-54

470

20

-3 601

3 121

2 217

5 388

-2 641

-2 941

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-150

-

Ökning av finansiella anläggningstillgångar

-1 294

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 085

-2 941

51

-

Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder

1 199

-4 264

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 250

-4 264

-618

-1 817

Likvida medel vid årets början

2 592

4 438

Likvida medel vid årets slut

1 973

2 621

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
KSEK
Den löpande verksamheten

Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta och liknande resultatposter
Erlagd ränta och liknande resultatposter
Inkomstskatt
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
Ökning (+) / minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Teckningsoptioner

Årets kassaflöde
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
KSEK

Okt-dec 2009

Okt-dec 2008

Helår 2009

Helår 2008

670

895

2 930

1 194

Övriga externa kostnader

-653

-300

-1 731

-1 251

Personalkostnader

-250

-124

-578

-350

-903

-424

-2 309

-1 601

-233

471

621

-407

0

0

0

0

-233

471

621

-407

Ränteintäkter och liknande resultatposter

623

487

2 429

1 737

Räntekostnader och liknande resultatposter

-92

-81

-289

-274

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

531

406

2 140

1 463

Resultat efter finansiella poster

298

877

2 761

1 056

Skatt på periodens resultat (not 2)

-377

2 626

855

2 626

-79

3 503

3 616

3 682

Periodens resultat

Bokslutskommuniké januari-december 2009, Paradox Entertainment AB (publ), 556536-8684
10/12

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
KSEK

2009-12-31

2008-12-31

Andelar i koncernföretag

13 038

13 038

Fordringar hos koncernföretag

43 413

43 810

56 451

56 848

3 481

2 626

0

318

43

74

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran
Fordran dotterbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

112

82

3 636

3 100

707

582

4 343

3 682

60 794

60 530

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital

4 462

4 462

Reservfond

35 677

35 677

Överkursfond

5 052

5 001

Fond för verkligt värde

1 283

4 331

Balanserat resultat

5 486

1 804

Periodens resultat

3 616

3 682

55 576

54 957

0

0

Leverantörsskulder

98

180

Skulder till koncernföretag

99

99

Övriga kortfristiga skulder

3 234

4 296

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 787

998

5 218

5 573

60 794

60 530

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1

Segmentsrapportering i sammandrag

Conan

Moderbolag
och övrigt

Elimineringar

Total koncern

Nettoomsättning

22 313

3 350

-2 929

22 734

Rörelsens kostnader

-2 805

-17 048

2 929

-16 924

-867

-638

18 640

-14 336

0

-777

18 640

-15 113

1 683

958

Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-1 505
0

4 305
-777

0

3 528
2 641

Not 2 Skatt
Vid periodens slut uppgick underlaget för den upplupna skattefordran i moderbolaget till 13,2 MSEK vilket ger
en bokföringsmässig skattefordran om 3 481 KSEK. I koncernen redovisas under uppskjuten skatteskuld även
en ny post om 143 KUSD vilken är hänförlig till ändrade skatteregler för det amerikanska dotterbolaget. Denna
justering har redovisats direkt mot koncernens eget kapital. För koncernen är den uppskjutna skattefordran vid
periodens slut 6 535 KSEK och en uppskjuten skatteskuld om 6 677 KSEK.
I moderbolaget respektive koncernen redovisas en positiv inkomstskatteeffekt för perioden på 855 KSEK
respektive 918 KSEK vilken utgörs av uppskjuten skatt.
Någon aktuell inkomstskatt ska inte betalas för året.
Not 3 Immateriella anläggningstillgångar
Förändring av immateriella tillgångar under perioden.
KSEK
Värde per 2009-01-01
Årets anskaffningar

63 052
2 641

Årets avskrivning

-1 422

Årets valutaomräkning

-4 509

Värde per 2009-12-31

59 761
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