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Förvaltni ngsberättelse
Allmänt om verksamheten
Den 20 mal 2015 blev det offìciellt att Uniled Media Sweden AB (publ) bytt namn lill
PlayHlppo AB (publ).
PlayHippo AB år moderboleg I en spelkoncern som gått från ca 350 000 registrerade kundar
i början av 2O14 till över430 000 registrerade kunder I slutet av Ql 2015.
Bolagets affårsidé går ut pá alt investera i och utveckla produkter för casino och lotterispel på

lnternet.
PlayHipo-koncemen ägeroch driver idag bl.a sajlema PlayHippo.com, HappyBingo,com och
LyckoBingo.com. Genom sina bingo- och casinosajter har PlayHippo- koncemen blivit en av
de störcla aktörema på onlinebingomarknaden i Sverige.
PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juï2A12 på Aklietorget under korlnamnet
PLAY, (lidigare UMED).
Koncemens bingosajter återfinns idet nätverk som drivs av GTECH (tidigare
Spielo lSt Minver Ltd) och PlayHippo-koncemen arbetar I dag under den marknadsföringslicens
som detla bolag fõrfogar över.
Av legala skäl återlinns alloperativ verksamhet ldotterbolagen Gaming United Ltd och Hembingo
Ltd varlfrån all fakturering sker. Om inget annat anges avser slffroma PlayHippo-koncernen.
Av Bolagets aktieågare innehar ingen en aktlepost som är 10% eller mer.

Håndelser under vsrksamhetsåret
Under hðsten 2014 drabbades HappyBingo och LyckoBlngo av etl tekniskt problem vilket
rosulterade i atl verksamheten tappade flera av sina storspelare. Detta lick direkt effekt på både
resultalet och omsåttningen i koncemen.
Fokus under ZAM har legat på att förbåttra spelupplevelsen, uppdatera deslgn och förvärva
nya spel lill PlayHippo-koncernens spelsajter saml att få klart en mobilplattform för spel via
mobil och surþlatta. Detla tillsammans med uppköp av PlayHippo, äkade marknadslnsalser samt
emissionskostnader bidrog till att reslultatet belastals negatlvit.
Det tekniska problemet år också en av orsaker till att bolagets satsning på spel på Facebook lnte
har fortsatt att vidareutvecklats. Bolaget har åven konslaterat att denna satsning inte ligger rått
i tiden, markadeo ãr ånnu inte mogen.

Johan Axelsson anställning som VD avslutades i april 2014 efter oa ett år som bolagets VD
och efrerträddes av Chrislian Bônnelyche.
Likviditeten har periodvis vañt ansträngd. För att kunna fortsätta att satsa offensivt har bolaget
varit beroende av kapitaltillskott från ågarna. Under 2014 har två emissioner genomförts och en
tredJe beslutades I slutet av 2014 och genomfordes slutligt under andra kvarlalet 2015.
Den 19 augusti höll bolaget en extra stämma dãr man röstade lgenon s$relsens förslag om
att genomföra en företradesemission under hösten. Teckningsgraden för emissionen uppglck
till426o/o.
Den 31 oktober förnyade dåvarande United Media Sweden AB sltt konlrakt med plattformsleverantören GTECH vllket åven lnnebar att saflerna HappyBingo.com och LyckoBingo.com
fick en uppdaterad design, teknik och nya spel.Utöver detta fick bolaget även en mobil
plattform somtillåter kunder att spela via moblltelefoner och surfplattor. I samband med
kontraktsigneringen ullovade GTECH åven att införa nya casinospel från flera leverantörer
bl,a NET Enlertainment som år en viktig leverantör för den skandinaviska marknaden.
Bolagets tlllgångar är värderade enlígt fortlevnadsprinoipen och någon nedskrivning av im-

materiella anlåggnlngstillgångar har inte bedömts nödvåndig då styrelsen anser atl rimllga
núijlighelar finns till all nå ett positivt resultat och kassaflöde 2015.
Dock har bolaget åndrat avskrivningsliden på sajtema HappyBingo.com och LyckoBingo.com
från 10 år tlll6 år, vilket påverkat resultatet med I 561 tU,rrV
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Händelser eftêr vsrksamhetsåret
På en extra bolagsstÊimma, I det dåvarande United Media Sweden AB (publ), I slutet av
2014 beslutades och aktieteckning gjordes om en aPporlemission på 27 Mkr avseende
förvårv av del malteslska bolaget PH Enterlalnment LTD, vilken äger casinosaiten
PlayHippo.com, lnläkterfrån det förvärvet kommer in i koncemen från och mEd
1 april2015. Apportemissionen registreradas den 20 maj 2015.
Fðrvärvet Innebar att koncemen nu har ca 430 000 reglstrerade kunder och en mångfaldig
portö{ med varumärken. I samband med förvårvet informerades marknaden om att ett namnbyle
kommer att ske. Som nämnts tidigare bytte United Media Sweden AB (publ) namn lill
PlayHippo AB (publ).
StyrêlsEn I PlayHippo-koncsmen har som en uttalad målsättnlng att under 2015 växa ytterllgare
genom förvëirv och lnvesteringar i lotteri- och casino spelsajter och databaser. Nytt för 2015
år att styrelsen även skall överväga investerirgar iteknikbolag vars produkter riktar sig mot

onlinecaslnomarknaden.

Föråndrlng av resultat efter att bokslutskommunlkóen låmnats
Efter att bokslutskommunikéen avlämnats har resultat och ställnlng frhändrats.

Förändrlng har skett både i koncemen och I moderbolaget.
De föråndringar som har haft störst páverkan på bolagets resultat och stållning är
förändrad avskrivnlngstÍd på immateriella tillgångar i dotterbolaget från 10 år till 6 år som
har påverkat resultalel negativt med 1 561 Tkr.
Härutöver var den i slutet av 2Q14 beslutade nyemissionen , pà 27 Mkr ej medtagen och kostnader
direkt hånförllga tillför,värv av dotterbolag ha¡ aktiverats och påverkat resultatet positivt med
1,2 Mkr.

Ekonomlsk överslkt, Koncemen
Tkr

Nettooms¿¡ttn¡n8
Resultatefterfinanslella poster
Ealanromslutnlng
Solldltet (%l

2AL4

2413

2012 2011

3030
573
2og
s2

4L7A

5 894

5 826

037

-271

-900

-1
33

6 194

43

1

5 548
54

I

2010

l2t3

-t

472

256

3 039

15

33

b.ñknas þm cgct hapltol I lörhû¡londc tlll tulonsomtlul'rlngan
Siff¡orna för år 2010 avser moderbolaget
Redovísade siffror för år 2O14 - 2011 avget koncernen
Sôtldttea

Et¡onornlsk överslkt, Moderbolag

îkr

Nettoomt¿ittning
Resultat efter finanÉ¡ellå poster
Balansomslútnlng
sollditet (%)
Sol¡dlrdt

baú*nat

som

"get

20L4

2013

0
-1542
31 952
98

7 494
.1 009
5 053
66

zot2 2011

2010

3 600

t742

1 213

I

-611
5 908
29

4472

368
6 280
€9

3 039

33

kop¡lol t lörhötlona14 ttil b¿lensdrnslutnlnc.ã

Förslag tlll dlsposltlon beträffande bolagets vlnst
Sgrelsen föreslår att till förfogande stående vinslmedel, kronor 27 373 659
disponeras enligt fõljande:

Balanseras i ny råknlng
Summa

27 373 659
27 373 659

Vad betråffar företagels resultat och ställning i övrigt, hänvisas till eftorföljande resultat- och

balansråkningarmedtíllhörande bokslutskommentarer,,
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Resultaträkning - koncernen
2014-01-01
Bolopp
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Nettoomsåtlnlng
Övriga lntäkter
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3 030

4 178
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615
4 793

3 691

Röralsens kostnadEr
Övriga etdema kostnader
Parsonalkoslnader
Avskrivnlngar av materiella
och immateriella anlläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

-2294

-3 626
-860
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-338

5
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-423

-628
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Rörelseresultat

-534

553

-855

-20
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Resultat frân flnanslella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter flnanslelta poster
Skatt pà årets resultat

6

Arets resultat
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Balansräkning - koncernen
Belopp iTkr

wo¡

2014-12-31

2013-12-31

T¡LLGANGAR
Tecknat

eJ

lnbetalt aktlekapltal

27 004

Anläggni n gstil gångar
I

Immaterlella anläggnlngstlllgàngar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter

7
3 588

Summa anläggnlngstlllgångar

s 293
5 293

3 588
-1999-

5 293

10

10
527

Omsättnlngstlll gångar
Kortfrl stlg a ford rl ng ar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

52s

I

Kassa och bank
Summa omsättnlngstlllgångar
SUMMATILLGANGAR

506

44

2041

581

579

320

2620

901

33 208

6 194

Balansräkn¡ng - koncernen
Belopp

iTkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapltal
Aktiekapital (38 988 116 st)
Övrigt tills$utet kapital
Annat egel kapilal
Arets resultat
Eget kapltal hänförllgt tlll moderbolagets aktleägare

^lot

2014-12-31

20t3-12-31

I

30 570

709
21 280
-18 395
-900
2 694

4?'8

400

428

40Û

161;

2417

406
46
139

157

1 207

50 353

-19 185
-1 805

Avsättnlngar
Avsättningar för uppskjuten skatt

Kortîrtstlga skulder
Skulder tlll kreditinstitut
Leverantörsskulder
AktuElla skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda lntåkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4fl)
81

2210

395
3 100

33 208

6 194

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen
Belopp

íTkr

2014-12-31

2013-1?31

Stållda säkerheter

Inga
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Ansvareförblndelser
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Kassafl ödesanalys - koncernen
Belooo î Tkr

Den löpande verksa¡¡hetEn
Resultat efler finanslella poster
Justeringar föl poster som inte ingår i kassallödEt" m.m,

2ü4-4t01

2013-o1-01

-2014-12-31

-2013-12-31

-1 573

-900

2092

514

624

-386

520

-386

-1 437

755
655

Betald skatt

Kassaflöde från dan löpande verksamhEten före

förändrlngar av rörelsekapltal

i rörelsekapltal
Ökningþ)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+[Minskningþ) av rörelseskulder
KassafTðde fràn förändrlngar

Kassaflöde från dan löFande verksamheten

660

I

-257

A24

lnvssterln gsvatksam heten
Förvärv av immaleriella anläggningstillgångar
Andra långftistiga forddngar

-197

-800

Kassafliido från lnvesterlngsverksamhelen

-187

-800

Flnans lerln gsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

Kassallöde från

ff

1 146

-450

nanslerlngsverksamheten

-250
-250

696

-26
335

252

Arets kassaflöde
Llkvlda madel vld årets börian
Kursdlffarens I llkvlda medel
Llkvlda medelvld årets slut

320
7

11

320

57S

Tilläggsupp¡ysn¡ngar t¡ll kassaflödesanalys . koncernen
Belooo I Tkr

2qfi41-0'!

2013-01-01

-2014-12.31

-2013-12-31

2 189
-96
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2092
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Justerlngarför postersom lnte lngår I kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Valutakursdifferenser

628

Llkvida medel
FölJande dalkomponenter ingâr

Kassa och bank
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp

ìTkr

Nettoomsåttning
Övriga íntäkter

^rof

2U4-Ar01

2013-01-01

-2014-12-31

-2013-12-31

3
3

1

494
414

241
241

1 908

-1 005

-1 627

-338
-420

-860
-385

.1 763

.2872

-1 522

.964

-24

45

RörElsens kostnader
Övdga êxlefna kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

4

R¿sultat f¡àn îlnanelella poster
Rãntekostnader och liknande resullalposter

Reeultat efter flnanslella poster

.20

-45

.1542

-1 009

-'l 542

-1 009

Skatt på årets resultat
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Balansräkn ¡ng - moderföretaget

Nor

Balopp i Tl<r

2013-12.31

2014-12-31

ÏLLGANGAR
Tecknat

eJ

Anläg gn

in gsti

Fl nans lell a

27 000

lnbetalt aktlekapltal

anI

II

gån gar

äggnl ng stll I gãng ar

I

Andelar i koncemföretag
Summa anläggnlngstlllgångar

771

1 771

1 771

1 771

1 771

1 771

992

3072

Omsättnln gstil lgångar
Ko ¡tfrl stlg a fordrl ng ar

Fordrlngar hos koncemföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

10

406
1 239

183
16

2647

3 281

534

Kassa och hank
Summa omsãttnlngstlllgångar
SUMMATILLGANGAR

1

3 181

3282

31 952

5 053

Balansräkning - moderföretaget
Belopp íTkr

Nor

2013-12-31

2014-1241

EGET KAPITAL OGH SKULDER
Eget kapltal

g

Eundøt egøtkapllrl

Aktiekapital (38 988 116)
Ej reglstrerat aktiekapital

709

1 247

2786
3 993

-----õe

F¡itt eget kspllal

Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat
Summa eget kapltal

47 667
-18 651

-1542
27 374
31 367

21 280
-17 641

-1 009
2 630
3 339

Kortfrlstlga skulder
Skulder till kreditinstltut
Leverantörsskulder
ÖvrÍga skulder
Upplupna koslnader och fõrutbetalda lntäktêt
SUMITIA EGET KAP]TAL OCH SKULDER

Stäl

450

458
46

931
17

81

316

585

1 714

31 952

5 053

lda säkerheter och ansvarsförbi ndelser . moderföretaget

Belopp I Tkr
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Ställda säkErheter
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
Beloon

2014-U-41
4014-12-31

iTk

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella posler
Justeringar fär poster som inte ingår i kassallödet, m.m.

2013-01-01

-2013-12-31

-'t 542

-1 009

-1542

-1 009

-1542

-1 009

Betald skatl

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändrlngar av rörelsekapltal
KassalliÍde tràn förändñngar

i röralsekapìtal

0knhg(-)ltvlinskning(+) av rörelsefordringar
Ökn¡ng(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

Kassallöde ftån den löpande verksamhetan

I

633

746
-163

060
-218
-167

lnvesterln gsverksamheten
Avyttrlng av materiella anlåggníngstillgångar

Kassaflöde från lnvesterlngsverksamheten
Flnanslerlngsverksamheten
1 146

Nyemission
Upptagna lån

Kassaflöde från flnanslerlngsverksamheten

Arets kassaflöde
Llkvlda medel vld årets börlan
Kursdlfferens I llkvlda msdel
Llkvlda medel vld årets slut

Tilläggsupp¡ys n i n gar

tl I I

-450
636
s33

-167

1

168

s34

1

kassaflödesa nalys - mode rföretaget

Balopp i Tkr

2014-01-01

2013-01-01

-2014-12-3t

-2013-12-31

Justerlngar för poster som lnto ¡ngår I kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av lillgångar

Llkvlda medel
Fôltande delkomponanler ingàr I likvida medel:
Kassa och bank
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Noter med redov¡sn¡ngsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i Tkr om inget annat anges

Notl

Redovlsnlngsprlnclperochvärderlngsprlnclper

Från och med 2014 tillåmpar koncemen och moderbolaget årsredovisnlngslagen och
bokföringsnåmndens allrnänna råd BFNAR2O12I1 (K3) vid upprättandet av slna finansiella
rapporter. Övergången tillK3 har lnte förantett några ãndrade redovfsnlngsprinciper.

Bolagets säte mm
PlayHippo AB (publ) har sitt såte i Stockholm, Sverige

Värderlngsprlnclper m m
Tlllgångar, evsättnir¡gâr och skulder har värderats till anskaffningsvården om lnget annat
anges nedan.
Redovisningsvaluta
Arsredovisnignen är upprättad Í svenska kronor och redovlsas I tusentalskronor, Tkr.
I mmatañatla îi

llgàng ar

Ovriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvårde
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar

Avskrivnlngar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvården. Avskrivningama sker
linjårt över tillgångens ny$andeperiod och redovisas som kostnad I resultalråkningen.
Avskrivningstiden på immateriella tillgångar I dotlerbolaget har 2014 åndrats från 10 årtill 6 år.
Avser sajterna HappyBingo.com och LyckoBingo,com.

Följande avskrivnlngstider tillämpas:

Nytljandaperiod
Moderbolag

Koncernen

Fðruårvade lmmateriella tillgångar

5åroch6år

Bingositer

Maleriella tillgângar
Materiella anlåggningstillgångar redovlsas tillanskaffningsvårde mlnus ackumulerade
av- och nedskrivningar.
Avskrivningsprinciper för maleriella anläggningstillgângar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnirçsvärden. Avskrivning sker linjåirt
över tillgångens beråknade nyttjandeperiod.
Moderbolag
5 år
5
lnventarier, verkþg och

installationer

Koncarnen

år

Fordríngar
FordrÍngar är redovisade till anskaffrringsvärde mlnskat med eventuell nedskrivning.

Fordrlngar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utlåndsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser
på rörelsefordringar och rörelseskulder lngår I rörelseresultatet, medan differenser på
finanslella fordrÍngar och skulder redovlsas bland finansíeLa Wslërt-

t'r(r!l
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lnkornslskaller
Redovisning av lnkomstskatt inkluderar akluell skatt samt uppskjulen skatt. För poster som
redovisas i resultatråknlngen redovisas därmed sammanhångânde skatt i resultatråkningen.
För poster som redovisas direkt mot egel kapital redovlsâs även skatten direkl mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beråknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det
redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljar sig från det skatlemåsslga värdet. I koncemredovisningen redovlsas skattedelen i obeskattade res€rver som uppskjuten skalleskuld.
Uppskiuten skâttefordran avseende undsrskotlsavdrag eller andra framtida skattemåsslga
avdrag redovlsas I den omfattning det år sannolikt att avdragen kan avräknas mol framtida
skattemässþa överskott.

Koncernredovlsnlng
Kansolideringsmetod
Koncemredovlsnlngen uppråttas enligt förväwsmetoden.
Vid förvårvsmetoden beaktes etl företags förvärv av etl dotterföretag som en transaktion
varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och överlar dess skulder.
Dotterförelag
Dotterföretag år företag i vilka moderföretaget direkt el1er lndirekt innehar mer ån 50 % av
röstetalet eller på annat sått har ett beståmmande lnflytande.
Bottarföretagens resullat lngår i koncernEns resullat från och rned förvärvslidpunklen fram
tillooh med då det avyttrats.
Eliminøring av transaktioner mellan koncernföretag
Koncemlnlema fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag I koncemen liksom
därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras I sin helhet.

av utl andsv e rk sa mhet er
Dagskursmetoden tillåmpas för valutaomräknig av resultat- och balansräkningar isjålvständlga
ullandsverksamheter.
Dagskursmetoden innebär att samtliga titlgángar, avsåtlnlngar och skulder områknas till
balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs.
Uppkomna kursdifferenser förs dlrekt till eget kapltal.
O mräknlng

Koncernuppglfter
PlayHippo AB, med säle i Stockholm, är moderbolag i konernen med dotterbolaget
Gaming United Ltd. org nr 42816, Malta och dotterdotlerbolaget Hembingo LTD, org nr 42839
Malta.

Av koncernens totala inköp och försåljning mätl i kronor avser 0 V, (29,21av inköpen och
0 ola (28,31av försåljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncemen tillt¡tir.

Not

2

Uppskattnlngar och bedömnlngar

Föratagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar
kommer sållan att molsvara det verkliga resultatet. De uppskatlningar och antaganden som kan
komma att leda till risk för vËisentliga justeringar I redovisade värden för tillgångar och skulder
år fråmst vårderingen av spelsaJlema.
Varie år prövas orn det finns någon indikation på att tillgångars vårde är lägre ån det redovisade
vårdet. Finns en indikation så beråknas tillgångens återvinningsvårde, vilket är det lägsta av
tillgångens verkliga vårde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevardel(f
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lntäkternas fördelnlng
2014-0141

2013-01-01

-2014-12-31

-2013-12-31

Koncgrnen
Nettoomsättnlng

3 030

4 178

661

615

Övriga intåkler
I övriga intäkter ingår valutakursjustering med 461 tkr.

Modarföratag

I

Nettoomsättning
Övrfga

intËikter

494

414

241

Av moderbolagets netloomsättning avser 0 (1 494) manag€ment fee för dotterbolag'
I övriga lntåkter ingår valutakursjustering med 130 tkr.

Not4

Anställda,personalkostnader
2014-01-01
2-31

füedet a ntalet anstäl I da
Konccrn

I

lrlodatlörcaag

1

Sverige

vanv 2013-01-01 vðrev
ûän -2013-12-31 män
1

09ô

0olc

Anstålld personal finns endast i moderbolaget varvid alla uppgifler är lika för moderbolag
och koncemen både för verksamhetsåret 2014 och 2013.

Löner, andra ersätlnlngar och socfala kostnader
20'l 4-01 -01 -201
Löneroch
etsältnlngar
Koncørnen

tvanv

I Moderñretagt

pen sionskoslnadl

2013-01-01 -201 3-12-31

2-31
koslnad€r

Löneroch
üsältnlngar

61

670

FI

FI

Socrãla

277
(-)

4-1

t)

Sociala
kostnader

190
{-,

ü

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 Tkr (f.å 0) företagets ledning avseende I (1)
personer.
lvloderbolagets lönekostnader avser helt bolagets marknadschef. I samband med VÐ bylet våren
2014 har den tillträdande VD ersatts genom ett konsultavtal och betalning har erlagts med 267 tkr

Lõner och andra e¡sättnlngar fiirdelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl.
och övrlga anstätlda
201s-01-M-24t3-12-31
2014-O1-Ot -2014-12-31
Konc¿m¿n/ ModerñrcÞgt

St'll"lso
odl VD

Sverige
(varav ta¡i.lañ o.d.l

Not 5

Chriga

St,¿ro,¡e

övrþa

ansldlda

aúVD

tntld¡lda

277

674

H

Ft

Avskrlvnlngar av matsrlella och lmmaterlella anläggnlngstlllgångar
2014-01-01

Koncetnen
Koncessioner, patent, licenser, varumärken

-

¿

2013-01-01

-2013-12-31

-2014-1
189

-628

-2189'

-628

ftlode rföretaget
lnventiarler, verktyg och installationer

-t,

r3 {rúl

PlayHlppo AB (fd Unlted Modl¡ Sw¡don AB) (publl
Ory nr 556706{720

Not

6

Skatt på årots rasultat
2014-01-01
-2014-1

Koncernen

2013-01-01
-2013-12-31

-232

Periodens skattekostnad

-232
Uppskjuten skatt avseende temporåra skillnader

-232

Totalt redovlsad ekattekostnad I koncErnen

2014-01-Ol
-2014-12-31

Moderföretaget

2413-A''-01
-2013-12-31

Periodens skatlekostnad

Total redovlsad skattekostnad I moderföretaget
Not
Koneessloner, patent, llcensar, va¡umärken och llknande rättlgheter

7

2014-12-31

2013-12-31

Koncern
Acku mu I erad e ans kaffni ng svärde n
Vid årets börJan

I

I 276
295
758

9276

-3 983

-3 280

-2 18S

-628

I

Ackumule'lade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

Arets avskrivning enligt plan
Vatutakursdifferans

_

-75
.3 983

-6't72
Redovisat värde vld per¡odens

sh¡t

171

800
305

187

Nyanskaffningar
Valutakursdifferens

3 588

5 293

Balansposten avser förvärvade bingositer, Årets nyanskaffning avser utveckling av spel
2014-12-31

2013-12-31

Modartõratag
Ao ku mul erade a nskaffni ng svãrde n

Vid årets början och slut

Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Md årets början och slut
Avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan

-l

-l^
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AndElarlkoncernföretag
2A14-12-31

2013-12-31

Acku mulerad e a n I kaffni ng svärd e n

Md årels början
Aktieägartillskott

2745

2745

2745

2745

-974

-974

Aaku mul arade ned skrivni ngar

Md årets början
Arets nedskrivningar

Redovlsat vårde vld perlodens

slut

-974

-974

1 771

1 771

Spec av moderföretagets och koncernens lnnehav av andelal I koncernfðretag

Anlal
Ðo{eäißlâg / Otg nr / Eiite
Gaming Uniled Ltd, org nr 42816, Malta
Dotlerdolte¡'lörslagel Hembinga LId, ory nr 428:lg,

Andat

aôdalar l%A
100
100

100
100

2014-12-31

2013-12-31

Redovlsaf
värde

Redovlsat

1 771

vilde

I

771

Malla

Not
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Eget kapltal

Koncaman
Md árets början
Nyemission
Ej registerat aktiekapital
Mnstdlsposition enl årsstämma
Areß resultat
Arets valutakursdifferens

Vld årets slut

Modartörstagat
Vid årets början
Nyemission
Ej rcgistrerat âktlekapital
Arets resultat

Vld årets slut

Aktiakaoital

Övrigt tillskjutet

709
498

21 zEO

Annat eget
kapital, inkl
àrels resultatl
-18 395

29 073

-900
-1 805
110
1 207

353

Aktiekapítal
709
498

överkurs-

2786

26247

3 993

47 567

fond
21 280

-20 990
Ansamlad
îörlust inkl
àrats resultal
-18 650

-1ilz
-2O

159,.

l$ tls)

Pl¡yflhpo AE (fd Unltrd Mrda Sw¡drn ABI (g¡bl!
Orgnr5567(E{}20

ilot

l0

Resultat psr aktlê
2014-01-01

-2414-12-3'

201341-41
-20t3-12-31

Resullat per aktie
Arets resultat

Genomsnlttlþt antal aktler

22517134

-0,06

-0,04

Resultat per aktle

l6

tun¡zots

Henrik

Slyrrfse,edamol /

,

;Ø*d,r7L

Christlan Bönnel¡rche
Ve¡ksläilande

Sl¡rdsofrdannl

t6

Min

Aukto¡tserad

nvlsar

M¡¿¡rs SEf ruvlsron sbyrà A

I

d¡Êkl&

-900

-1 805
30 952 625
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REVISIONSBERATTELSE
Till

årsstämman i PlayHippo AB (fd United Media Sweden AB) (publ)

Org.nr. 556706-8720
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag har

utftirt

en revision av årsredovisningen och

koncemredovisningen fär PlayHippo AB (fd United Media Sweden
AB) (publ) for âr 2O14.
Styrelsens och verkställønde dírektörens ansvar fi)r
ârsredovìsningen och koncernredovísningen
Det är styrelsen och verkställande direktören sorn har ansvaret ÍÌir att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och ÍÌir den intema
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är
nôdvändig Íör att upprätta en årsredovisning och koncemredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revísorns ansvsr

Mitt

ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag harutftirt
revisionen enligt Intemational Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag fäljer
yrkesetiska krav samt planerar och utÍÌir revisionen ftir att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncemredovisningen inte

innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Revisom väljer vilka åtgärder som ska
utftiras, bland annat genom att bedöma riskerna Ítir väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncemredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revísom de delar av den intema kontrollen som är relevanta
fÌir hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncem¡edovisningen
ÍÌir att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständighetema, men inte i
syfte att gôra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncemredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Uttølønden

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har jag även utÍÌirt en revision av ÍÌirslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller Ítirlust samt styrelsens och
verkställande direktörens färvaltning ftir PlayHippo AB (fd United
Media Sweden AB) (publ) for âr 2014.

Styrelsens och verkställønde dírektörens ansvør
Det är styrelsen som har ansvaret ÍÌir färslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller ÍÌirlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret Íör ÍÌirvaltningen enligt
aktiebolagslagen.
Revísorns ønsvør
ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om ÍÌirslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust och om
Ítirvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfÌirt revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Mitt

Som underlag ftir mitt uttalande om styrelsens ftirslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust har jag gtanskat
om fürslaget är Ítirenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag ÍÌir mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utöver min
revision av årsredovisningen och koncemredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och ÍÌirhållanden i bolaget Íär att kunna
bedöma om någon styrelseledarnot eller verkställande di¡ektören är
ersättningssþldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat âr tillrâckliga och
ändamålsenliga som grund fär mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt fÌirslaget
färvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet ÍÌir räkenskapsåret.

Stockholm

i

l6 juni 20

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncemredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 3 I
december 2Ol4 och av dessas finansiella resultat och kassaflôden ÍÌir
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är ftirenlig
med årsredovisningens och koncemredovisningens övriga delar.

Auktoriserad revisor

Jag tillstyrker därfär att årsstâmman fastställer resultaträkníngen och
balansräkningen ftir moderbolaget och ftir koncernen.

Fraxitv
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