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 2010


Omsättning 17 635 KSEK (22 734)



Rörelseresultat före avskrivningar 961 KSEK (5 810)



Resultat efter finansiella poster 2 212 KSEK (3 528)



Resultat 2 474 KSEK (4 446)



Resultat per aktie 0,06 kr (0,10 kr)



”Setup” färdiginspelad och Bolaget arbetar med nya samproduktioner



Första spelet för iPhone/iPad under utveckling



Produktion pågår av ”motion comic” baserad på kommande Conanfilmen

FINANSIELL STÄLLNING I KORTHET
Omsättningen för koncernen uppgick under perioden till 17 635 KSEK (22 734). Rörelseresultatet före
avskrivningar uppgick till 961 KSEK (5 810). Periodens resultat efter finansiella poster var 2 212 KSEK (3 528)
och resultatet 2 474 KSEK (4 446).
Det beskattade egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 55 719 KSEK (56 466) och soliditeten till 72,8%
(78,6%). Koncernen har under perioden investerat 2 383 KSEK (2 641) i immateriella anläggningstillgångar.
Den absoluta merparten av Bolagets verksamhet bedrivs i USA med intäkter och utgifter i USD. Växelkursen
var vid periodens ingång den 1 januari 2010 7,2125 SEK per USD (7,7525) och vid periodens utgång den 31
december 2010 6,8030 SEK per USD (7,2125). Snittkursen för perioden var 7,0078 SEK per USD (7,4825).
Kommentar från Fredrik Malmberg, VD
2010 var ett år med hög aktivitet men trots det ser vi något lägre omsättning och resultat. Detta på grund av att
tidigare års omsättning och resultat framförallt varit hänförliga till olika förskott från film- och datorspelsförsäljning. Under 2010 fick vi färre och lägre förskottsbetalningar samtidigt som intäkter från Funcoms ”Age
of Conan” minskade. Vi har en förhoppning att intäkterna från datorspelet ökar under det kommande året i
samband med den massiva marknadsföringen runt den kommande filmen som startar under andra kvartalet.
Våra fasta kostnader ligger kvar på samma nivå som tidigare år.
I augusti har Conanfilmen premiär och den är givetvis mycket viktig för oss. Vi räknar för närvarande med att
ytterligare direkta intäkter från filmen kan komma först under 2012, då främst från USA, och efter avdrag för
förskottsintäkterna på cirka 2,5 MUSD. Som rättighetsägare är vi beroende av rapportering från vår licensinnehavare, i detta fall filmstudion Millennium Films, som i sin tur har avtal med olika distributörer, bland andra
Lionsgate. Vi har inte inblick i de avtal som har ingåtts mellan studion och distributörerna förrän rapportering
inletts efter filmlanseringen. Oavsett utfallet ser vi en stor uppsida i att en framgångsrik film kan uppvisa
mycket goda kassaflöden i distributionsledet, vilket för branschen visar på ett stort värde för den underliggande
rättigheten. Förutom att vår rättighet då blir mer värd skapar det dessutom förutsättning för ytterligare filmer.
Under året har vi tagit steget in i samproduktioner, det vill säga att vi bidrar med producenttjänster för projekt
utanför våra egna rättigheter och de projekt som vi tagit ut licens för. Avsikten är att med denna delvis nya
affärsmetodik framställa minst fem projekt per år. Förutom ekonomisk ersättning och en mindre del av framtida
intäkter per film är det min bedömning att en större aktivitet och volym gör Bolaget mer attraktiv som partner i
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branschen. Vi kan dessutom stoppa in egna projekt inom ramen för våra samarbetsavtal och därmed snabbare
kommersialisera dessa.
Ett annat steg vi tagit under året är att börja producera egna produkter istället för att alltid arbeta med
licenstagare. Därmed tar vi ett steg uppåt i värdekedjan med betydligt större del av intäkterna som resultat. Trots
risken att investera egna medel i produktioner ser jag mycket positivt på potentialen i detta arbetssätt. För
närvarande produceras en ”motion comic” och ett spel för iPhone och iPad, båda baserade på Conan.
Även vår roll som licensagent har ökat under året. Arbetet för tv-kanalen Starz med ”Spartacus” och Sylvester
Stallone och Millennium/NuImage för ”The Expendables” har varit lyckat och har medfört förlängning av
licensarbetet för de nya säsongerna av Spartacus, samt Starz nya satsning ”Camelot”. Denna nya roll som agent
har lett till flera nya kontakter vilket visar på en lyckad lansering av Paradox Entertainment som ett alternativ till
stora licensagenturer, speciellt inom vår genre.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Koncernen
Andra hälften av betalningsreversen för Robert E Howard-biblioteket återbetalades till de tidigare ägarna i
januari 2010. Alla rättigheter till Robert E Howards verk ägs nu oinskränkt av Bolaget.
I april meddelade det under 2004 avyttrade dotterbolaget Paradox Interactive att en vidareförsäljning av
bolaget har skett. Enligt avtal utfaller då en slutlig tilläggsköpeskilling till Paradox Entertainment AB, som
under andra kvartalet 2010 erhöll cirka 3 MSEK vilket tillfullo påverkat resultatet positivt.
Conanfilmen
Conanfilmen spelades in i Bulgarien under mars-juni och kompletterande scener i december. För närvarande
pågår postproduktion, till exempel klippning, ljudläggning, musik och visuella effekter.
Lionsgate, filmens nordamerikanska distributör, meddelade i november via media att premiärdatum för
”Conan the Barbarian” i USA är planerat till 19 augusti 2011 samt att filmen även kommer att finnas i 3Dversion. Sedvanlig marknadsföring av filmen förväntas påbörjas cirka tre månader innan premiären. Filmen är
den största satsningen hittills för Lionsgate och Millennium Films. Bolaget arbetar nu aktivt med övriga
licenstagare, exempelvis Funcom, för att utnyttja intresset i samband med premiären.
Bolaget har erhållit samtliga förskottsintäkter avseende filmen och räknar för närvarande med att eventuella
ytterligare direkta intäkter från filmen ska komma först under 2012, efter avdrag av förskottet.
Extern produktlicensering
I början av 2010 utsågs Bolaget till licensagent för tv-serien ”Spartacus: Blood and Sand” som visas på den
amerikanska betalkanalen Starz. I första säsongen ses bland andra Andy Whitfield i huvudrollen, John Hannah
(”Fyra bröllop och en begravning”) och Lucy Lawless (”Xena: Warrior Princess”). Serien är en stor succé för
Starz och första avsnittet hade de högsta tittarsiffrorna i kanalens historia. En så kallad prequel till första
säsongen, ”Spartacus: Gods of the Arena”, hade premiär i början av 2011. Licensavtal har hittills slutits för
samlarkort, kalendrar, maskeradkläder och diverse klädesplagg.
Under fjärde kvartalet utökade Starz samarbetet med Paradox Entertainment och utsåg Bolaget till licensagent
även för den kommande tv-serien ”Camelot”. I den klassiska berättelsen om Kung Arthur ser vi Joseph Fiennes
(”Shakespeare in Love”) som trollkarlen Merlin, Eva Green (”Casino Royale”) som häxan Morgan och Jamie
Campbell Bower (”Harry Potter”) som Arthur.
Filmen ”The Expendables”, som Bolaget sköter den internationella licenshanteringen för, hade premiär i
USA och ett flertal andra länder i mitten av augusti. Filmen är en stor succé för studion Millennium Films och
distributören Lionsgate. Bland befintliga produktlicenser finns till exempel serietidningar, klädesplagg, vapenrepliker, iPhonespel och applikationer, posters samt samlarföremål såsom leksaker/statyer och ”bobble heads”.
MMO-spelet Age of Conan
Funcom meddelade i kvartalsrapporten för första kvartalet 2010 en omsättning på 3,8 MUSD, för andra
kvartalet 5,6 MUSD och för tredje kvartalet 5,5 MUSD. Funcom beräknar enligt rapporten för tredje kvartalet
att omsättningen för fjärde kvartalet 2010 kommer att ligga på samma nivå som föregående kvartal. Funcoms
bokslutskommuniké offentliggörs först efter denna rapports publicering. Enligt Funcom kommer deras intäkter
huvudsakligen från Age of Conan.
I maj 2010 lanserade Funcom expansionen ”Rise of the Godslayer”. Expansionen utspelar sig i Khitai, den
hyboriska motsvarigheten till Kina. Mer information finns på http://www.riseofthegodslayer.com/.
I den koreanska lokaliseringen av spelet, som lanserades under perioden, används ett annat betalningssystem
än den fasta månadsavgift som används för spelet i USA och Europa. Istället genererar spelarna intäkter till
Funcom genom att köpa objekt i spelet, såsom utrustning och kläder, genom så kallade mikrobetalningar.
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Under senare delen av året påbörjades utvecklingsarbetet med webbserien ”Age of Conan: Hyboria!”, som
utspelar sig inne i spelvärlden. Första avsnittet är skrivet av Mike Fasolo som vunnit en Emmy för ”Robot
Chicken”, det mest populära komediprogrammet på amerikanska tv-kanalen Adult Swim/Cartoon Network.
Försvar av rättigheter
I oktober 2009 lämnade Bolaget in en stämning mot bokförlaget Orion i Storbritannien och i november mot
Orion i USA. I november lämnades även en stämning in i Storbritannien mot förlagen Carlton och Prion samt
distributören Harper Collins. Bokförlaget Easton inkluderades senare i denna stämning. Konflikterna gjordes
upp i godo i maj.
Tvisterna hade sin grund i att Paradox hävdade att böcker som bokförlagen publicerat innehöll berättelser som
fortfarande skyddas av upphovsrätt i såväl Storbritannien som USA, samt att de inte hade rätten att använda
varumärket ”Conan” i titeln på någon av böckerna utan licens.
Bokförlagen inkluderade berättelserna i god tro att dessa blivit allmängods (public domain) men har nu insett
att de agerat felaktigt och erkänner Paradox upphovsrätt samt att ”Conan” är ett värdefullt varumärke som ägs
av Paradox och som inte kan användas utan licens. Avtalen påverkar inte Bolagets resultat nämnvärt men
utfallen visar på att rättighetsskyddet är fortsatt starkt.
Utveckling av spel till iPhone
I augusti påbörjades utveckling av det första Conanspelet för iPhone och iPad, ”Conan: Tower of the
Elephant”, med beräknad lansering under våren 2011. Genom att själv utveckla och förlägga spel erhåller
Bolaget en avsevärt större del av intäkterna än om spelrättigheterna hade licenserats till annan part. Spelets
webbsida, som är under utveckling, finns på http://www.conanthegame.com. Planer finns att vid lyckad
lansering följa upp detta spel med ytterligare titlar ur rättighetsportföljen.
Conan som ”motion comic”
I oktober slöt Bolaget och Double Barrel Motion Labs avtal om produktion av samproduktion av ”Conan the
Barbarian: The Motion Comic”, en parallellberättelse som anknyter till den kommande Conanfilmen.
”Motion comics” kombinerar element från traditionella serietidningar med möjligheten att lägga till rörelse,
musik och ljudeffekter. Produktionen kommer att vara av långfilmslängd och släpps på dvd och Blu-ray i
anslutning till Conanfilmens lansering under 2011. Produktionen finansieras genom förhandsförsäljning.
Samproduktioner
Under året har Bolaget studerat och valt ut ett antal partners och projekt för samproduktioner, det vill säga att
bidra med producenttjänster såsom kreativ input vid manusframställning och rollbesättning, kontakt med
agenturer samt förmedling av finansiering och distribution.
I oktober ingick Bolaget ett service- och samproduktionsavtal med Emmett Furla Films rörande filmen
”Setup” med Bruce Willis, 50 Cent och Ryan Philippe. Filmen spelades in i början av december varvid Bolaget
fick ett engångsbelopp och därefter en mindre del av filmens eventuella vinst. Bolaget investerade inga egna
medel i filmen.
Andra karaktärer och rättigheter
Under året har arbetet fortsatt med utveckling och lansering av flera av Bolagets karaktärer och rättigheter.
Filmmanus för Kull, Dark Agnes, Vultures och Pigeons from Hell är under utveckling.
I slutet av året lanserade vår partner Dark Horse Comics den nya serien ”Robert E. Howard’s Savage
Sword”. Förutom Conan, Kull och Solomon Kane presenteras här även mindre kända karaktärer såsom Dark
Agnes, El Borak, Breckinridge Elkins, John Silent och Brule.
Bolaget arbetar även på en återlansering av skräck/scifi-världen KULT.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Filmprojekt
Bolaget äger tillsammans med George Furla och Lawrence Abramson filmoptionen på Buck Rogers. Efter
förhandlingar med rättighetsinnehavaren har Bolaget fått förlängd tid på optionen utan ytterligare ersättning.
Samproduktioner
Med samma partners som i samproduktionen ”Setup” arbetar Bolaget nu med projektet ”Freelancers”.
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ÖVRIG INFORMATION
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.
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.
De stämningar som Bolaget lämnade in mot bokförlagen Orion och Carlton under fjärde kvartalet 2009 drogs
tillbaka under maj 2010 efter förlikning. Se ovan.
För mer information om rättighetsskydd, se Årsredovisning 2009.
Aktiekapital
Sedan november 2008 handlas Bolagets aktie på NASDAQ OMX-listan First North och sedan februari 2009
inom segmentet Premier. Dessförinnan, sedan november 2005, var Bolaget noterat på NGM Equity. First North
Premier är för de bolag som uppfyller högre krav på redovisning och genomsynlighet än vad som annars krävs
på en oreglerad marknad som First North. Bolaget undersöker fortlöpande olika listningsalternativ.
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 perioden 44 622 465 stycken.
Finansiering
Kreditmarknadsbolaget Hoist Kredit AB, där styrelseordförande Mikael Wirén är delägare, har i december till
marknadsmässiga villkor gett Bolaget ett lån om 8 MSEK. Lånets syfte är bland annat att ersätta tidigare
kortfristig upplåning samt att ge möjlighet till nödvändiga tilläggsinvesteringar i pågående projekt. Lånet löper
över tre år med kvartalsvisa amorteringar. Som säkerhet för detta lån har ställts i första hand royaltybetalningar
från Funcom och i andra hand aktierna i Paradox Entertainment Inc. Vid årets slut hade Paradox därmed
sammanlagt 155 KUSD och 9 MSEK i utestående lån.
Teckningsoptioner
Årsstämman som hölls den 24 maj 2010 röstade enhälligt för styrelsens förslag om aktierelaterat incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Programmet, som avses löpa
över tre år, 2009-2011, bygger på årligen emitterade teckningsoptioner. Sammantaget skall programmet kunna
ge en maximal utspädning om 5%, motsvarande en årlig utspädning om cirka 1,7%.
Totalt fanns 1 500 000 teckningsoptioner vid periodens slut.
Ändamål

Antal

Teckningskurs

Förfallodag

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, del 1

750 000 st

4,02 kr

31 augusti 2012

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, del 2

750 000 st

3,57 kr

31 augusti 2013

1 500 000 st

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För en närmare beskrivning av
koncernens tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast lämnade årsredovisning.
Växelkursen var vid periodens ingång den 1 januari 2010 7,2125 SEK per USD (7,7525) och vid periodens
utgång den 31 december 2010 6,803 SEK per USD (7,2125). Snittkursen för perioden var 7,0078 SEK per USD
(7,4825).
Rapporten har ej granskats av Bolagets revisorer.

Bokslutskommuniké januari-december 2010, Paradox Entertainment AB (publ), 556536-8684
4/13

Effekter av nya standarder som trätt ikraft under 2010
Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC bedöms ej ha haft någon effekt på koncernens
eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.
Närståendetransaktioner m m
Advokatfirman Vinge, där styrelseledamoten Christoffer Saidac var delägare under 2010, har under året
fakturerat Bolaget för arvode om totalt 245 KSEK avseende juridiska tjänster, främst incitamentsprogram,
kontraktsfrågor samt stämmoarbete. Arvodet avser både år 2009 (185 KSEK) och 2010 (60 KSEK).
Styrelsens ordförande Mikael Wirén har inte deltagit i besluten avseende det lån som beskrivs ovan under
Finansiering.
Framtidsutsikter
Styrelsen gör bedömningen att Bolaget kommer att generera ett positivt rörelseresultat under 2011.
Vinstallokering
Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas,
i linje med Bolagets utdelningspolicy.
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

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 24 februari 2011
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
14 april 2011
Årsredovisning 2010
19 maj 2011
Delårsrapport, januari-mars 2011
26 augusti 2011
Delårsrapport, januari-juni 2011
22 november 2011
Delårsrapport, januari-september 2011
Rapporterna finns tillgängliga på Bolagets hemsida vid publiceringstillfället.
Årsstämma 2011
Årsstämma beräknas hållas i Stockholm den 19 maj 2011. Tidpunkt och lokal meddelas senare. Observera att
från och med i år publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets hemsida. Information om att
kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Senast den 15 april ska begäran från aktieägare att få ett ärende hanterat 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, under Investor Relations.
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 delårsrapport kan ställas till:
Fredrik Malmberg,
Verkställande direktör
Tel: +1 (323) 655-1700, Mob: +1 (310) 663-3214
fmalmberg@paradoxent.com

Joakim Zetterberg,
Director of Publishing / Investor Relations
Tel: +1 (323) 655-1708, Mob: +1 (310) 623-2918
jzetterberg@paradoxent.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

Nettoomsättning

2010-12-31

2009-12-31

16 967

22 734

Rörelseresultat före avskrivningar

961

5 810

Rörelseresultat efter avskrivningar

-465

4 305

2 212

3 528

Resultat efter finansiella poster
Resultat

2 474

4 446

76 528

71 827

5,7

25,6

Vinstmarginal, %

13,0

15,5

Soliditet, %

72,8

78,6

163,4

65,8

Resultat per aktie, kr

0,06

0,10

Resultat per aktie efter utspädning, kr

0,05

0,10

Eget kapital per aktie, kr

1,25

1,27

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr

1,21

1,24

10

10

44 622 465

44 622 465

1 500 000

1 377 560

Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning, st

44 622 465

44 622 465

Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning, st

46 228 338

45 562 525

Balansomslutning

Rörelsemarginal, %

Kassalikviditet, %

Antalet anställda vid periodens slut, st

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

Rörelsemarginal:
Vinstmarginal:
Soliditet:
Kassalikviditet:
Resultat per aktie:
Eget kapital per aktie:

Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättning
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder
Resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens utgång
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
KSEK

Okt-dec 2010

Okt-dec 2009

Helår 2010

Helår 2009

3 073

6 877

16 967

22 734

210

0

668

0

3 283

6 877

17 635

22 734

Övriga externa kostnader

-2 057

-3 203

-8 976

-9 795

Personalkostnader

-1 963

-2 894

-7 698

-7 129

-4 020

-6 097

-16 674

-16 924

Rörelseresultat före avskrivningar

-737

780

961

5 810

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar enligt plan

-381

-513

-1 426

-1 505

-1 118

267

-465

4 305

12

8

3 169

10

-91

-212

-492

-787

-79

-204

2 677

-777

-1 197

63

2 212

3 528

Inkomstskatt (not 3)

-156

136

262

918

Periodens resultat

-1 353

199

2 474

4 446

Resultat per aktie, kr

-0,03

0,00

0,06

0,10

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,03

0,00

0,05

0,10

Genomsnittligt antal aktier under perioden
före utspädning

44 622 465

44 622 465

44 622 465

44 622 465

Genomsnittligt antal aktier under perioden
efter utspädning

46 122 465

46 000 025

46 228 338

45 562 525

Okt-dec 2010

Okt-dec 2009

Helår 2010

Helår 2009

-1 353

199

2 474

4 446

557

1 506

-3 505

-4 203

-796

1 705

-1 031

243

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning (not 1)
Övriga intäkter (not 2)

Rörelsens kostnader

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
Omräkningsdifferenser
Periodens totalresultat
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
KSEK

2010-12-31

2009-12-31

57 386

59 761

186

168

7 402

5 502

64 974

65 431

Kundfordringar

1 579

2 101

Övriga fordringar

2 146

2 147

592

175

4 317

4 423

7 237

1 973

11 554

6 396

76 528

71 827

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och varumärken (not 4)
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

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

4 462

4 462

40 729

40 729

Reserver

-5 061

-2 077

Balanserat resultat

13 115

8 906

2 474

4 446

55 719

56 466

Övrigt tillskjutet eget kapital

Årets resultat

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder

6 667

0

Uppskjuten skatteskuld

7 069

5 644

13 736

5 644

Leverantörsskulder

1 079

1 822

Räntebärande skulder

3 389

2 885

Övriga kortfristiga skulder

1 023

2 765

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 582

2 245

7 073

9 717

76 528

71 827

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
KSEK

Helår 2010

Helår 2009

Eget kapital vid årets ingång

56 466

56 172

Årets totalresultat

-1 031

243

Incitamentsprogram/teckningsoptioner

284

51

55 719

56 466

Helår 2010

Helår 2009

-465

4 305

1 460

1 659

127

10

-492

-907

630

5 067

522

2 001

Ökning (-) / minskning (+) av övriga fordringar

-416

-1 880

Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder

-743

470

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

-2 405

-2 414

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 412

3 244

-2 383

-2 641

3 042

0

-108

-79

551

-2 720

8 000

0

Eget kapital vid årets utgång

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
KSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta och liknande resultatposter
Erlagd ränta och liknande resultatposter
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

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

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella annläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Teckningsoptioner

46

51

-829

-1 067

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 217

-1 016

Förändring av likvida medel

5 356

-492

Likvida medel vid årets början

1 973

2 592

-92

-127

7 237

1 973

Amorterade lån

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
KSEK

Okt-dec 2010

Okt-dec 2009

Helår 2010

Helår 2009

Nettoomsättning

612

670

2 558

2 930

Övriga intäkter

210

0

668

0

822

670

3 226

2 930

-241

-653

-1 666

-1 731

-20

-250

-536

-578

-261

-903

-2 202

-2 309

561

-233

1 024

621

0

0

0

0

561

-233

1 024

621

Ränteintäkter och liknande resultatposter

647

623

6 003

2 429

Räntekostnader och liknande resultatposter

-80

-92

-395

-289

567

531

5 608

2 140

Resultat efter finansiella poster

1 128

298

6 632

2 761

Skatt på periodens resultat (not 2)

-403

-377

-200

855

725

-79

6 432

3 616

Rörelsens intäkter m m

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar enligt plan
Rörelseresultat efter avskrivningar

Resultat från finansiella investeringar

Periodens resultat
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
KSEK

2010-12-31

2009-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

3 281

3 481

Andelar i koncernföretag

13 038

13 038

Fordringar hos koncernföretag

46 643

43 413

62 962

59 932

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

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

3 654

0

54

43

101

112

3 809

155

4 602

707

8 411

862

71 373

60 794

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital

4 462

4 462

Reservfond

35 677

35 677

5 097

5 052

Fritt eget kapital
Överkursfond
Fond för verkligt värde

-1 550

1 283

Balanserat resultat

9 102

5 486

Periodens resultat

6 432

3 616

59 220

55 576

6 667

0

6 667

0

228

98

3 389

2 885

99

99

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Räntebärande skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

342

349

1 428

1 787

5 486

5 218

71 373

60 794
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1

Segmentsrapportering i sammandrag

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Conan

Moderbolag
och övrigt

Elimineringar

Total koncern

14 327

5 198

-2 558

16 967

0

668

-1 440

-17 792

668
2 558

-16 674

-820

-606

12 067

-12 532

-1 426

0

2 677

2 677

12 067

-9 855

2 212

1 439

944

2 383

0

-465

Not 2 Övriga intäkter
Beloppet utgörs av tidigare upplupet styrelsearvode i moderbolaget vilket efterskänkts och återlagts.
Not 3 Skatt
Vid periodens slut uppgick underlaget för den upplupna skattefordran i moderbolaget till 12,5 MSEK vilket ger
en bokföringsmässig skattefordran om 3,3 MSEK. För koncernen är den uppskjutna skattefordran vid periodens
slut 7,4 MSEK och en uppskjuten skatteskuld om 7,1 MSEK.
I moderbolaget redovisas en beräknad skattekostnad för perioden, jan-dec 2010, på 200 KSEK och för
koncernen redovisas en beräknad skatteintäkt för perioden jan-dec 2010 på 262 KSEK vilken utgörs av
uppskjuten skatt.
Någon aktuell inkomstskatt ska inte betalas för perioden.
Not 4 Immateriella anläggningstillgångar
Förändring av immateriella tillgångar under perioden.
KSEK
Värde per 2010-01-01
Periodens anskaffningar

59 761
2 383

Periodens avskrivning

-1 305

Periodens valutaomräkning

-3 453

Värde per 2010-12-31

57 386
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