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Bokslutskommuniké januari–december 2016 

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)  

HELÅRET JANUARI –  DECEMBER 2016 

§ Nettoomsättningen uppgick till 94,8 MSEK (2015: 55,4 MSEK), vilket innebär en ökning med 71% jämfört 
med motsvarande period 2015. 2014 uppgick nettoomsättningen till 29,2 MSEK. 

§ EBITDA, uppgick till 34,3 MSEK (15,8 MSEK), vilket innebär en ökning med 117%. EBITDA har i enlighet 
med IFRS belastats av förvärvskostnader uppgående till 1,3 MSEK. EBITDA exklusive förvärvskostnader 
uppgick till 35,5 MSEK under 2016. 2014 uppgick EBITDA till 4,8 MSEK. 

§ Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,4 MSEK (2015: 2,9 MSEK, 2014: -4,9 MSEK), vilket innebär 
en förbättring 20,5 MSEK jämfört med föregående år. Årets resultat uppgick till 21,0 MSEK (2015: 0,5 
MSEK, 2014: -7,4 MSEK), vilket innebär en förbättring med 20,5 MSEK jämfört med föregående år. 

§ Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,89 SEK (2015: -0,26 SEK, 2014: -3,34 SEK). Resultat per 
aktie efter utspädning uppgick till 2,86 SEK (2015: -0,26 MSEK, 2014: -3,34 SEK). 

§ Per den 31 december uppgick likvida medel till 35,8 MSEK (2015: 73,5 MSEK, 2014: 4,3 MSEK). 
§ Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras genom att resultatet balanseras i ny räkning. 
§ Stillfront Group har upprättat denna bokslutskommuniké i enlighet med IFRS. Alla jämförelsetal har 

omräknats enligt IFRS. I denna rapport presenteras två jämförelseår, 2014 och 2015. I kommande 
rapporter kommer endast ett jämförelseår att presenteras. Detta är första gången Stillfront Group tillämpar 
IFRS. 

§ Förvärv av återstående 49% av Bytro Labs GmBH genomfördes i juni. 
§ Förvärv av aktiemajoriteten i Simutronics Corp genomfördes i juni.  
§ Försäljningen av Unravel startade 9 februari 2016 och har varit mycket tillfredställande. Coldwood har 

under 2016 slutit ett nytt avtal med Electronic Arts Inc avseende utveckling av en uppföljare till Unravel. 
§ Förvärv av samtliga aktier i Babil Games genomfördes i december. 

KVARTALET OKTOBER –  DECEMBER 2016 

§ Nettoomsättningen uppgick till 24,6 MSEK (motsvarande period föregående år: 18,7 MSEK), vilket innebär 
en ökning med 31% jämfört med motsvarande period 2015. 

§ EBITDA uppgick till 7,1 MSEK före förvärvskostnader uppgående till 0,3 MSEK. Efter förvärvskostnader 
uppgick EBITDA till 6,8 MSEK (4,7 MSEK). 

§ Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,2 MSEK (-5,4 MSEK). Periodens resultat uppgick till 7,7 
MSEK (-5,7 MSEK). 

§ Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,38 SEK (-1,51 SEK). Resultat per aktie efter utspädning 
uppgick till 1,37 SEK (-1,51 SEK). 

§ Förvärv av samtliga aktier i Babil Games genomfördes i december.  
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ETT FRAMGÅNGSRIKT 2016 MED STARK TILLVÄXT,  GODA MARGINALER OCH 
LÅG/KONTROLLERAD RISK 

”2016 har varit ett mycket framgångsrikt år för Stillfront Group. Stillfront har ökat omsättningen med 71% 
och EBITDA med 117%. Vi har förvärvat två studios vilket har breddat vår verksamhet både med mobila 
spel och geografiskt mot den mycket intressanta marknaden i Mellanöstern. Vi har också fördubblat 
antalet kärnspel under året. 

Denna bokslutskommuniké är den första som Stillfront Group upprättar enligt ramverket IFRS. Alla 
jämförelsetal är omräknade enligt det nya ramverket. Vi har valt att byta ramverk till IFRS då detta bedöms 
förbättra transparensen och underlätta jämförelse med våra branschkollegor” säger Jörgen Larsson, VD 
för Stillfront Group. 

NYCKELTAL,  KONCERNEN 

MSEK 2016  
OKT-DEC 

2015  
OKT-DEC 

2016  
JAN-DEC 

2015  
JAN-DEC 

2015  
JAN-DEC 

Nettoomsättning 24 552 18 719 94 832 55 380 29 202 

Omsättningstillväxt 31%  71%   

EBITDA 6 773 4 808 34 264 15 779 4 769 

EBITDA–marg 27,6% 25,7% 36,1% 28,5% 16,3% 

Resultat efter finansiella poster 1 162 -5 403 23 443 2 873 -4 895 

Resultat 7 668 -5 738 20 976 503 -7 416 

 

 

En presentation av bokslutskommunikén kommer att webcastas på http://www.paretosec.com/gaming-seminar-
2017.php 
. 
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VD Jörgen Larsson kommenterar 
2016 – tillväxtresan och bolagsbygget har fortsatt 

2016 har varit Stillfronts starkaste år hittills. Parallellt med att hög 
lönsam tillväxt har många nya byggstenar kommit på plats för 
framtida god utveckling. 

Tillväxten i både omsättning och resultat har varit utomordentligt 
tillfredsställande. Vi uppnår fortsatt mycket god tillväxt med höga 
marginaler. Nettoomsättningen 2016 är 71% högre än 2015 och 
EBITDA-marginalen uppgår till starka 36% vilket ger ett EBITDA-
resultat som är 117% högre än föregående år. Vi uppnår ett 
resultat efter finansiella poster på 23 MSEK och ett resultat på 21 
MSEK.  

Det är strategiskt viktigt att vi kunnat uppnå dessa resultat med 
successivt allt lägre risk.  

Detta är den tydliga och viktiga röda tråden i allt vi gör – vi ska 
vara ledande i att uppnå god avkastning med lägre risk än 
jämförbara kollegor i branschen. Syftet med vår bevisat 
framgångsrika PLEX-strategi är att systematiskt bygga Stillfront 
Group för att nå bästa tänkbara avkastning/risk-relation. Under 
2016 har vi etablerat successivt allt fler byggstenar i linje med 
det. Produkterna är fler, antal studios är fler, kundvolymen ökar 
och konsumenterna visar ökad lojalitet och konsumtion över lång tid. Vi breddar även verksamheten geografiskt, 
både till intäkter, närvaro och marknadskunskap. Parallellt med detta etablerar vi steg för steg fler samarbeten 
inom gruppen och förbättrar interna processer och rutiner. Det är arbete som lägger grunden för ett betydligt 
större och fortfarande effektivt Stillfront Group.  

Som ett mått, av många, på den lägre risken, följer vi intäkterna och EBITDA över rullande tolv månader. Vi har 
nu 25 raka månader med all time high i nettoomsättning och EBITDA-resultat. Det är inte möjligt att uppnå om 
volatiliteten i intäkterna, och därmed riskerna, är höga – vår PLEX-strategi fungerar.  

Vi har också haft ordentlig framdrift i våra investeringar för framtida tillväxt, lönsamhet och stabilitet.  

2016 har vi ökat antalet spel med 100% och antal studios med 50%. Parallellt, och i ökande takt, har vi investerat 
i ytterligare nya produkter där vi ligger på plan gällande de som ska till marknaden inom kort, Siege: Titan Wars, 
Conflict of Nations samt Heroes’ Adventure. Vår investeringstakt har aldrig varit så hög som nu, vilket borgar för 
ett mycket intressant 2017 och 2018.  

Andelen av våra intäkter som kommer från egna varumärken och eget förläggande ökar stadigt och uppgår i 
fjärde kvartalet till ca 74%. Det är vår bedömning att denna kommer att öka ytterligare, helt i linje med vår 
marknadsstrategi. 

Lojalitet och snittintäkt (ARPPU) hos vår kundbas tillhör våra absoluta styrkor. Våra spel spelas inte bara i några 
månader, de spelas i åratal. Vårt mest etablerade varumärke Gemstone, kom till marknaden för 29 år sedan – 
och växer fortfarande!  
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Vår största produkt Call of War ökade omsättningen under fjärde kvartalet efter ett svagare tredje kvartal till följd 
av säsongseffekt och har till och med december fyra raka månader av tillväxt. Spelet har sedan lanseringen i 
maj 2015 haft intäkter på 47 MSEK. Supremacy 1914 visar fortsatt stabila intäktsnivåer och noterade i december 
högsta månadsomsättningen sedan juli 2015. New World Empires har inte nått den tillväxt vi hoppats på, 
omsättningen för fjärde kvartalet var 0,7 MSEK. Våra nyckeltal relaterade till spelandet är bra, dock har inte 
omsättningen per spelare nått de nivåer som gör att betald marknadsföring ger tillräcklig avkastning i dagsläget.  

Utöver PLEX har Stillfront även en strategi att växa via förvärv. Under kvartal fyra slutfördes förvärvet av Babil 
Games och under kvartal två Simutronics. De är utmärkta exempel på de bolag vi önskar förvärva: 
entreprenörsdrivna bolag med existerande, beprövade spel i portföljen och ett hängivet management som delar 
vår tro på PLEX-strategin. De har båda starka marknadspositioner inom mobila strategispel. 

Vi kan vidare konstatera att antalet intressanta förvärvsobjekt har ökat väsentligt sedan vi noterades. Vårt arbete 
med att identifiera och utvärdera potentiella förvärvskandidater fortsätter med oförminskad intensitet.  

Vi har under året valt att byta ramverk till IFRS då detta bedöms förbättra transparensen och underlätta 
jämförelse med våra branschkollegor. 

Det är med stor tillförsikt jag blickar framåt. Vi känner att vår affärsmodell och strategi fungerar väl och ger oss 
gott momentum för kommande år.  

Jag vill tacka alla våra medarbetare för allt hårt och målmedvetet arbete för nå framgångar och hantera 
motgångar. Den passion som finns för våra uppgifter är fantastisk och skapar kraft, glädje och resultat. 

Jörgen Larsson, VD 

 

 

 

  

Stillfronts strategi PLEX 

PLEX-strategin innebär att Stillfront strävar efter att ha en portfölj av 
spel och studios (P) genom vilket titel- och teknikrisker kan 
reduceras. Spelen ska kunna spelas med behållning under lång tid 
(L). Genom att använda en teknisk struktur med spelmotorer 
(Engines – E) kan kostnadseffektivitet genom skalbarhet uppnås. 
Slutligen erbjuder Stillfront spel på många olika tekniska plattformar 
(Cross-Platform – X). 
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Händelser under året 
Stillfronts tillväxtstrategi bygger på tillväxt i såväl befintliga spel och studios som ett aktivt arbete med förvärv av 
nya studios. 

Under året har aktiemajoriteten i den amerikanska studion Simutronics, med ett tjugotal anställda, förvärvats. 
Simutronics grundades av David Whatley, som är en branschveteran. Simutronics har bland annat utvecklat och 
förlägger strategispelen GemStone IV och DragonRealms. Under året har Simutronics utvecklat Siege: Titan 
Wars för vilken en testlansering inleddes under fjärde kvartalet 2016. Siege: Titan Wars är ett avancerat mobilt 
strategispel med mycket stort speldjup med PVP (player vs player) funktioner i en fantasy-setting. 

Stillfront förvärvade 51% av aktierna i Bytro Labs GmBH 2013. I juni 2016 förvärvades – i enlighet med det 
förvärvsavtal som ingicks 2013 – resterande 49% av aktierna.  

I december förvärvade Stillfront Babil Games med verksamhet i Förenade Arabemiraten och Jordanien. Babil 
anpassar och förlägger mobilspel specifikt för Mellanöstern och Nordafrika (MENA-regionen). MENA-regionen 
åtnjuter en mycket stark tillväxt avseende efterfrågan på mobilspel. Babil har etablerat sig som en av de ledande 
aktörerna för kulturellt anpassade mobilspel i MENA-regionen. 

Arbetet med att identifiera och utvärdera potentiella förvärvsobjekt fortsätter med oförminskad styrka. Utbudet av 
objekt är stort, och Stillfront har ett antal parallella diskussioner igång. Vid utvärderingen av objekt läggs stor vikt 
vid att objektet passar i Stillfronts PLEX-strategi och att ledning och ägare delar Stillfronts värderingar. 

Bytro fortsätter att uppvisa en stark och trogen användarbas. Supremacy 1914 är nu inne på sitt åttonde år och 
hade i fjärde kvartalet fortsatt stabila intäktsnivåer. Call of War ökade under fjärde kvartalet intäkterna med 32% 
till 7,0 MSEK. New World Empires har inte nått den önskade tillväxten och uppnådde en omsättning under 
kvartalet på 0,7 MSEK. I utvärderingssyfte togs kampanjkostnader med svag avkastning relaterat till New World 
Empires om 0,8 MSEK. Bytro har under perioden tagit ett antal steg för att bygga inför framtiden: Man har 
genomfört en kunskapsöverföring till systerbolaget Dorado, för att på så sätt öka Stillfronts gemensamma 
kapacitet att nyttja SUP-plattformen. Vidare har Bytro utökat sin personalstyrka inför utvecklingen av nya spel 
och spelmotorer. Man har också utökat sin infrastruktur för att kunna lyfta verksamheten till en ny högre nivå 
vilket har lett till något högre kostnader per omsättningskrona under en övergångsperiod. Under kvartalet tog 
också Bytro engångskostnader för att etablerandet av nya kanaler uppgående till 0,7 MSEK.  

Conflict of Nations, som Dorado utvecklat tillsammans med Bytro, har beta-lanserats under december 2016 och 
uppvisat lovande nyckeltal. Målsättningen är att produkten marknadslanseras fullt ut i början på andra kvartalet. 

PowerChallenge fortsätter sitt arbete för att förbättra konverteringsgraden i sin trafik. Stort fokus ligger på att 
förbättra spelupplevelsen för spelare som spelar via mobil och surfplatta, vilket bedöms både kunna förbättra 
konverteringsgraden hos nya spelare, men också öka intäkterna från befintliga spelare. 

Coldwoods spel Unravel, som utvecklats på uppdrag av förläggaren Electronic Arts lanserades i februari 2016 
och har mottagits mycket väl av såväl konsumenter som branschfolk. Stillfront har mottagit en betydande royalty 
baserat på en god försäljning av spelet. Coldwood har fått förtroendet att utveckla en uppföljare till Unravel. 

Coldwoods arbete med att utveckla ett eget IP fortskrider. 

Simutronics har under delårsperioden arbetat med utvecklingen av det mobila strategispelet Siege: Titan Wars. 
Under tredje kvartalet tecknades ett medförläggaravtal med Tilting Point. Tilting Point har ett gott renommé som 
en mycket resursstark marknadsförare med ledande förläggarkompetens. Simutronics behåller samtliga 
rättigheter (så kallade IP) till spelet, som under fjärde kvartalet har börjat testlanseras på några få utvalda 
testmarknader, i en så kallad Soft Launch. 
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I december förvärvades samtliga aktier i Babil Games LLC. Babil är en ledande förläggare av mobilspel i 
Mellanöstern och Nordafrika (MENA-regionen). Babil har rönt stora framgångar genom att anpassa produkter 
specifikt till de speciella krav som ställs av spelare i MENA-regionen.   

Sammantaget har Stillfront under 2016 genomfört väsentliga investeringar i produkter, genomförandekapacitet 
och förvärv. Detta är i linje med de planer som kommunicerades i samband med Stillfronts notering på Nasdaq 
First North i december 2015. Det är ledningens och styrelsens uppfattning att de hittills gjorda investeringarna 
skapar goda förutsättningar för stabil och hög tillväxt med lönsamhet under kommande år.  

Händelser efter årets utgång 
Efter årets utgång har testlanseringarna av Siege: Titan Wars och Conflict of Nations: Modern War fortsatt. 
Testlanseringarna är viktiga då de ger viktig kunskap om beteendemönster som används för att optimera 
spelen.  

Den 21 februari inleddes lanseringen av mobilspelet Moghamarat Al-Abtal (Heroes Adventure), det senaste 
spelet från Stillfronts nyförvärvade studio Babil Games. Heroes’ Adventure är ett 2D action adventure-spel som 
spelas med högt speltempo i en vackert skapad fantasivärld, där spelarna leder ett lag av unika hjältar med 
syfte att klara utmaningar och besegra ondska, på egen hand eller i lag. Spelet har utvecklats av en extern 
studio och Babil Games har exklusiv rätt att marknadsföra det lokaliserade spelet på MENA-marknaden. 

I februari förvärvade Stillfront Group ytterligare 2,41% av ägandet i Simutronics. Efter förvärvet äger Stillfront 
Group 55,06% av aktierna i Simutronics. 

Stillfront har intensifierat diskussioner med ett flertal intressanta potentiella förvärvsobjekt.  

Omsättning och resultat 
Stillfront Group avlämnar för första gången en bokslutskommuniké i enlighet med IFRS. Redovisningsprinciperna 
beskrivs i separat bilaga. Samtliga jämförelsetal är omräknade enligt IFRS och presenteras för 2014 och 2015. I 
kommande rapporter kommer endast ett jämförelseår att presenteras.  

I enlighet med IFRS aktiverar nu Stillfront produktutvecklingsutgifter. Detta medför dels att en betydande post 
avseende immateriella tillgångar uppstår, dels att (jämfört med det tidigare tillämpade redovisningsprinciperna) 
resultatet påverkas genom att investeringar inte längre kostnadsförs och genom att resultatet belastas av 
avskrivningar. Vidare påverkas bokföringen av goodwill med anledning av att denna inte längre skrivs av. I 

samband med förvärv belastar nu förvärvskostnader resultatet. 
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Under 2016 uppgick nettoomsättningen till 94,8 MSEK (2015: 55,4 MSEK; 2014: 29,2 MSEK). Ökningen härrör 
främst till Bytros spel Call of War och goda intäkter till Coldwood. Intäkterna i Coldwood har avsett såväl 
kontraktsarbete som royalties. Vidare har även Simutronics, som konsoliderats in i koncernen från och med juni 
2016, bidragit till ökningen. Även Babil, som konsoliderats från december 2016 har bidragit till ökningen. 
Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 24,6 MSEK (motsvarande period föregående år 18,7). 

Rörelsens intäkter, som inkluderar aktiverat arbete för egen räkning och övriga rörelseintäkter, uppgick till 119,8 
MSEK (2015: 61,1 MSEK, 2014: 38,6 MSEK). 

Under året uppgick EBITDA-resultatet till 34,3 MSEK (2015: 15,8 MSEK, 2014: 4,8 MSEK), vilket motsvarar en 
EBITDA-marginal på 36,1% (2015: 28,5%, 2014: 16,3%). EBITDA i fjärde kvartalet exklusive förvärvskostnader 
uppgick till 7,1 MSEK motsvarande en EBITDA-marginal på 28,9%. Inklusive förvärvskostnader uppgick EBITDA 
till 6,8 MSEK motsvarande 27,6% marginal (2015: 4,8 MSEK respektive 25,7%). Jämfört med tidigare kvartal 
under året har EBITDA marginalen under fjärde kvartalet pressats av avtagande royalties till Coldwood och 
konsolideringen av Babil, som med sin lågriskaffärsmodell har en lägre marginal än koncernen som helhet. 
Exklusive förvärvskostnader på 1,3 MSEK uppgick EBITDA för helåret till 35,5 MSEK motsvarande 37,5% 
EBITDA-marginal. 

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 23,4 MSEK (2015: 2,9 MSEK, 2014: -4,9 MSEK). Årets resultat 
uppgick till 21,0 MSEK (2015: 0,5 MSEK, 2014: -7,4 MSEK). 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Årets kassaflöde var -38,4 MSEK (2015: 69,2 MSEK, 2014: -3,5 MSEK). Kassaflödet från den löpande 
verksamheten var 30,0 MSEK (2015: 17,2 MSEK, 2014: 4,6 MSEK). Motsvarande siffror för fjärde kvartalet 2016 
är -21,5 MSEK respektive 4,1 MSEK. Soliditeten per den 31 december 2016 uppgick till 48 procent jämfört med 
83 procent per den 31 december 2015 och 78 procent per den 31 dec 2014. Koncernens disponibla likvida 
medel, inklusive ej utnyttjade kreditlöften, var vid årets slut 37,4 MSEK jämfört med 75.1 MSEK den 31 december 
2015 och 5,9 MSEK den 31 december 2014.  
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Investeringar och avskrivningar 
Stillfront Group AB tillämpar från om med denna bokslutskommuniké redovisningsstandarden IFRS. Det innebär 
bland annat att Stillfront nu aktiverar produktutveckling. Tidigare har Stillfront kostnadsfört samtliga investeringar 
relaterade till produktutveckling. Alla jämförelsesiffror har omräknats enligt IFRS.  

Under året har investeringar genomförts som har medfört aktiveringar på 31,0 MSEK (2015: 13,4 MSEK, 2014: 
12,8 MSEK). Investeringarna har bland annat avsett spelet New World Empires, vilket utvecklats av Bytro 
baserat på Supremacy-motorn. Conflict of Nations: Modern War tas fram baserat på Supremacy-motorn, men 
utvecklas av Stillfronts studio Dorado och testlanseras för närvarande. Det nyligen förvärvade bolaget 
Simutronics investerar kraftigt i ett kommande mobilspel. Coldwood investerar i ett kommande spel med 
arbetsnamnet CWIP1. Vidare har investeringar skett både i ett antal andra nya spel och ny funktionalitet i vissa 
befintliga spel. Under fjärde kvartalet har investeringar genomförts som resulterat i aktiveringar på 9,1 MSEK 
(4,3). 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar har under åter skett med 9,6 MSEK (2015: 12,7 
MSEK, 2014: 9,0 MSEK). Under fjärde kvartalet var av- och nedskrivningarna 5,8 MSEK (10,2). Av- och 
nedskrivningarna avser i huvudsak immateriella tillgångar som koncernen dels förvärvat i samband med förvärv 
av dotterföretag, dels genom aktivering av produktutvecklingsutgifter. 

Under året har koncernens bokförda immateriella tillgångar (aktiverade utgifter för produktutveckling, goodwill 
och spelprodukter) ökat med 226,5 MSEK och koncernens långfristiga skulder har ökat med 143,9 MSEK. 
Ökningarna av långfristiga skulder är i allt väsentligt hänförliga till tilläggsköpeskillingar vid koncernens förvärv 
av Simutronics och Babil. 

Medarbetare 
Antalet anställda var vid delårsperiodens slut 115. 

Marknad 

Spelindustrin är globalt ett av de största områdena inom digital underhållning. 2016 uppskattades marknaden 
överstiga 100 miljarder dollar. Därmed är spelindustrin en större sektor än film och musik tillsammans. Under de 
senaste åren har den årliga tillväxten bedömts vara 7%, och marknaden beräknas omfatta 119 miljarder dollar 
2019. 

Nordamerika och Europa utgör 43% av den globala marknaden. I Europa uppskattas 2016 antalet spelare till 
337 miljoner och i Nordamerika till 198 miljoner. Tillväxten på bägge dessa marknader bedöms vara lägre än 
snittet. Andra marknader, t ex MENA (Mellanöstern och Nordafrika) bedöms ha en starkare tillväxt än snittet. 

Marknaden är således mycket stor, men konkurrensen är också, inom vissa segment, hård. Stillfront Groups 
strategi är att möta konkurrensen genom att erbjuda högkvalitativa spel med högengagerande 
spelarupplevelser för konsument med en lång livscykel.  

Stillfronts onlinespel har låg tröskel för att attrahera nya spelare och erbjuder free-to-play, men ger tydliga 
fördelar för de spelare som betalar för extra funktioner och egenskaper. På så sätt kan en god spelarlikviditet 
uppnås, parallellt med en stor betalande spelarbas med en hög genomsnittlig intäkt. 
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Moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner och koncerngemensamma tjänster. 
Moderbolagets nettoomsättning under året var 1,7 MSEK (2015: 1,0 MSEK, 2014: 0,0 MSEK). Årets resultat 
uppgick till 21,0 MSEK (2015: 3,6 MSEK, 2014: -2,8 MSEK). 

Närståendetransaktioner 
Under året har Stillfront Group genomfört det avtalade slutförandet av förvärvet av Bytro Labs GmBH. I samband 
därmed har säljarna erhållit en likvid i enlighet med förvärvsavtalet. Säljarna är verksamma i Bytro Labs GmBH. 
Härutöver finns sedvanliga transaktioner med närstående såsom ersättning till ledande befattningshavare. 

Aktien och ägare 
Stillfront Groups aktie är sedan 8 december 2015 noterad på Nasdaq First North. Kursen per 30 december 2016 
var 79,00 SEK. 

De största ägarna är FKL Holding GmBH med 16,0 procent av aktierna i Stillfront Group AB, Acacia Asset 
Management med 10,1 procent och Swedbank Robur Ny Teknik BTI som ägde 7,5 procent per den 30 
december 2016. Det totala antalet aktier per 30 december var 5 983 775 inklusive emitterade ej registrerade 
aktier. 

Årsstämma 
Årsstämma kommer att hållas den 19 maj 2017. Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras genom att 
resultatet balanseras i ny räkning. 

Bolagets årsredovisning kommer att vara tillgänglig på bolagets webbplats stillfront.com och på bolagets kontor 
i Stockholm under vecka 17 2017.  

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IFRS. Det är första gången Stillfront tillämpar IFRS. Alla 
jämförelsetal har omräknats enligt IFRS.  En detaljerad beskrivning av effekten av övergången framgår av not 6 
och koncernens samlade nya redovisningsprinciper bifogas i bilaga till denna kommuniké. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i Stillfront Company Description December 4, 2015, som finns 
tillgängligt på bolagets webbplats www.stillfront.com/site/investor-relations. 

Revisors granskning 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Certified Adviser 
Avanza Bank är Stillfronts Certified Adviser.  
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Investerarkontakt 
Aktuell information om bolaget finns på dess webbplats www.stillfront.com. Bolaget kan kontaktas via epost 
ir@stillfront.com, på telefon +46-725-139914. 

Kommande rapporttillfällen 
Delårsrapport första kvartalet 2017:  16 maj, 2017 

Årsstämma:    19 maj, 2017 

Delårsrapport andra kvartalet 2017:  29 augusti, 2017 

Delårsrapport tredje kvartalet 2017:  14 november, 2017 

Bokslutskommuniké 2017:   22 februari, 2018 

Att notera om denna information 
Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-
förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för 
offentliggörande den 23 februari 2017 kl 07.15 CET. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:  

Jörgen Larsson, VD Sten Wranne, CFO 

Tel: 070-321 1800, jorgen@stillfront.com Tel: 0705–851258, sten@stillfront.com 

Styrelsens försäkran 
Styrelse och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande bild 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, 23 februari 2017  

 

Per Skyttvall, Ordförande 

 

Mark Miller  Alexander Bricca Fredrik Åhlberg 

 

Annette Brodin Rampe Jörgen Larsson, VD 
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Nyckeltal, Koncernen 

 2016   
OKT-DEC 

2015   
OKT-DEC 

2016   
JAN-DEC 

2015   
JAN-DEC 

2014   
JAN-DEC 

Nettoomsättning, KSEK 24 552 18 719 94 832 55 380 29 202 
EBITDA, KSEK 6 773 4 808 34 264 15 779 4 769 

Resultat e finansiella poster, KSEK 1 162 -5 403 23 443 2 873 -4 895 

Resultat, KSEK 7 668 -5 738 20 976 503 -7 416 

      
EBITDA-marginal, % 27,6% 25,7% 36,1% 28,5% 16,3% 

Soliditet, % 47,7% 83,0% 47,7% 83,0% 77,8% 

      
Eget kapital per aktie f utspädning, 
SEK 

22,44 19,08 22,44 19,08 11,70 

Eget kapital per aktie e utspädning, 
SEK 

22,21 19,08 22,21 19,08 11,70 

      
Resultat per aktie f utspädning, SEK 1,38 -1,51 2,89 -0,26 -3,34 

Resultat per aktie e utspädning, SEK 1,37 -1,51 2,86 -0,26 -3,34 

      
Antal aktier periodens slut f 
utspädning 

5 983 775 5 006 583 5 983 775 5 006 583 2 998 510 

Antal aktier periodens slut e 
utspädning 

6 045 171 5 119 145 6 045 171 5 119 145 3 111 586 

Genomsnittligt antal aktier f 
utspädning 

5 670 847 3 211 605 5 328 763 4 002 797 2 674 797 

Genomsnittligt antal aktier e 
utspädning 

5 732 243 3 324 167 5 390 159 4 100 909 2 787 873 

DEFINITIONER NYCKELTAL,  KONCERNEN 

EBITDA 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. 

EBITDA-marginal  
EBITDA i procent av nettoomsättningen. 

Soliditet  
Eget kapital i procent av totalt kapital.  

Eget kapital per aktie 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
dividerat med antal aktier vid periodens slut.  

Resultat per aktie 
Koncernens resultat hänförligt till moderbolagets 
aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier 
under perioden 

NOT 
Antal aktier är omräknat med anledning av 
sammanslagning av aktier 7:1 2015-10-27.
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Resultaträkning i sammandrag, Koncernen 
KSEK NOT 

1 ,2 ,4 ,6  
2016  

OKT-DEC 
2015  

OKT-DEC 
2016  

JAN-DEC 
2015  

JAN-DEC 
2014  

JAN-DEC 
Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  24 552    18 719    94 832    55 380    29 202    

Aktiverat arbete för egen räkning  7 589    1 912    23 669    5 435    7 478    

Övriga rörelseintäkter  690    -327    1 348    268    1 895    

Summa rörelseintäkter  32 831    20 304    119 849    61 083    38 575    

       
Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader  -11 583    -9 623    -40 216    -25 774    -16 813    

Personalkostnader  -14 475    -5 873    -45 369    -19 530    -16 993    
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -5 753    -10 170    -9 611    -12 675    -9 046    

Rörelseresultat  1 020    -5 362    24 653    3 104    -4 277    

       
Resultat från finansiella poster       

Finansiella intäkter  1 151    20    1 836    72    116    

Finansiella kostnader  -1 009    -61    -3 046    -303    -734    

Summa finansiella poster  142    -41    -1 210    -231    -618    

Resultat efter finansiella poster  1 162    -5 403    23 443    2 873    -4 895    

       
Periodens skatt  6 506    -335    -2 467    -2 370    -2 521    

Periodens resultat  7 668    -5 738    20 976    503    -7 416    

       
Övrigt totalresultat  

Poster som kan komma att omklassificeras i resultaträkningen     

Valutaomräkningsdifferens   -584    37    3 853    -313    -766    

Summa totalresultat för perioden  7 084    -5 701    24 829    190    -8 182    

       
Periodens resultat hänförligt till:       

Moderbolagets aktieägare  7 849    -4 862    15 408    -1 059    -8 942    

Innehav utan bestämmande inflytande  -181    -876    5 568    1 562    1 526    

       
Periodens totalresultat hänförligt till:       

Moderbolagets aktieägare  7 300    -4 632    19 075    -1 188    -9 929    

Innehav utan bestämmande inflytande  -216    -1 069    5 754    1 378    1 747    

       
Genomsnittligt antal aktier 

Före utspädning  5 670 847 3 211 605 5 328 763 4 002 797 2 674 797 

Efter utspädning  5 732 243 3 324 167 5 390 159 4 100 909 2 787 873 

 
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare 

Före utspädning  1,38 -1,51 2,89 -0,26 -3,34 

Efter utspädning  1,37 -1,51 2,86 -0,26 -3,34 
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Balansräkning i sammandrag, Koncernen 

KSEK NOT 
1 ,2 ,4 ,6  

2016 -12 -31  2015-12 -31  2014-12 -31  2014-01 -01  

Immateriella anläggningstillgångar 3 264 499    37 962    37 317    32 429    
Materiella anläggningstillgångar  775    241    225    275    

Finansiella anläggningstillgångar  0 0 5 309    6 159    

      Uppskjuten skattefordran  7 779    1 049    567    580    

      Kortfristiga fordringar  13 707    8 808    2 519    3 882    

      Likvida medel  35 774    73 454    4 286    7 771    

Summa tillgångar  322 534    121 514    50 223    51 096    

       Eget kapital      
Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 

 134 261    95 508    35 072    39 731    

Innehav utan bestämmande inflytande  19 733    5 400    4 022    2 622    

Summa Eget kapital  153 994    100 908    39 094    42 353    

      Långfristiga skulder 5 148 090    4 167    3 909    1 776    

Kortfristiga skulder  20 450    16 439    7 220    6 967    

Summa skulder och Eget kapital  322 534    121 514    50 223    51 096    
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Eget kapital, Koncernen 
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Ingående eget kapital per 
2014-01-01 

1 736 126 715  -88 720 39 731 2 622 42 353 

Årets resultat     -8 942 -8 942 1 526 -7 416 

Övrigt totalresultat        

***Valutaomräkningsdifferens   -987   -987 221 -766 

Summa totalresultat   -987 -8 942 -9 929 1 747 -8 182 

Nyemission 453 4 817   5 270  5 270 

Justering förvärvsanalys      -347 -347 

Summa transaktioner 
redovisade direkt mot eget 
kapital 

453 4 817     5 270 -347 4 923 

Utgående eget kapital per 
2014-12-31 

2 189 131 532 -987 -97 662 35 072 4 022 39 094 

Årets resultat    -1 059 -1 059 1 562 503 

Övrigt totalresultat          

***Valutaomräkningsdifferens   -129  -129 -184 -313 

Summa totalresultat     -129 -1 059 -1 188 1 378 190 

Nyemission 1 346 73 651   74 997  74 997 

Kostnader nyemission  -10 814   -10 814    

Indragning av aktier -30 -2 529   -2 559  -2 559 

Summa transaktioner 
redovisade direkt mot eget 
kapital 

1 316 60 308 0 0 61 624 0 61 624 

Utgående eget kapital per 
2015-12-31 

3 505 191 840 -1 116 -98 721 95 508 5 400 100 908 

Årets resultat    15 408 15 408 5 568 20 976 

Övrigt totalresultat          

***Valutaomräkningsdifferens   3 667  3 667 186 3 853 

Summa totalresultat     3 667 15 408 19 075 5 754 24 829 

Nyemission 684 56 911   57 595  57 595 

Kostnader nyemission  -1 591   -1 591  -1 591 

Förvärv av aktier från innehav 
utan bestämmande inflytande 

 -36 326   -36 326 -11 150 -47 476 

Förvärv av dotterföretag      19 729 19 729 

Summa transaktioner 
redovisade direkt mot eget 
kapital  

684 18 994 0 0 19 678 8 579 28 257 

Utgående eget kapital per 
2016-12-31 

4 189 210 834 2 551 -83 313 134 261 19 733 153 994 
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Kassaflöde i sammandrag, Koncernen 
K S E K  N O T  2 0 1 6  

O K T - D E C  
2 0 1 5  

O K T - D E C  
2 0 1 6  

J A N - D E C  
2 0 1 5  

J A N - D E C  
2 0 1 4  

J A N - D E C  

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster  1 162    -5 404    23 443    2 872    -4 895    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm  4 720    12 182    9 553    14 204    7 571    

Betald skatt  833    -898    -1 953    -1 035    -172    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

 6 715    5 879    31 042    16 041 2 504    

       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  120    -3 183    -647    -5 891    1 634    

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -2 763    3 178    -437    7 073    489    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  -2 642    -5    -1 084    1 182    2 122    

      0    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 072    5 874    29 959    17 223    

 

4 627    

       
Investeringsverksamheten       

Förvärv av verksamhet  -15 834    0    -21 556    0    0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -28    -162    -740    -277    -138    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -9 103    -4 288    -30 960    -13 422    -12 798    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0    2 051    0    2 051    0    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -24 965    -2 400    -53 255    -11 648    -12 936    

       
Finansieringsverksamheten 

Nyemission  29    64 184    29    64 184    5 270    

Emissionskostnader  -622    0    -1 592    0    0    

Förvärv av aktier från innehav utan bestämmande 
inflytande  0    0    -13 552    0    0    

Amortering av låneskulder  0    -257    0    -591    -444    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -592    63 926    -15 115    63 593    4 826    

       
Periodens kassaflöde  -21 485    67 401    -38 411    69 168    -3 483    

Likvida medel vid periodens början  56 835    6 053    73 454    4 286    7 770    

Valutakursdifferens i likvida medel  425    0    731    0    0 

Likvida medel vid periodens slut  35 774    73 454    35 774    73 454    4 286    
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Resultaträkning i sammandrag, Moderbolaget 
KSEK Not 2016 

okt-dec 
2015 

okt-dec 
2016 

jan-dec 
2015 

jan-dec 
2014 

jan-dec 
Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  1 678    1 020    1 678    1 020    0    
Summa rörelsens intäkter  1 678    1 020    1 678    1 020    0    
       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader  -722    -408    -3 282    -2 808    -2 438    
Personalkostnader  -1 226    -545    -4 473    -545    0    
Rörelseresultat  -270    67    -6 077    -2 333    -2 438    
       
Finansiella intäkter  45    51    115    51    12    
Finansiella kostnader  -161    -133    -422    -265    -700    
Summa finansiella poster  -116    -82    -307    -214    -688    
Resultat efter finansiella poster  -386    -15    -6 384    -2 547    -3 126    
       
Koncernbidrag  14 865    6 164    14 865    6 164    335    
Periodens inkomstskatt  6 489    0    6 489    0    0    
Periodens resultat/periodens 
totalresultat 

 20 968    6 149    14 970    3 617    -2 791    
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Balansräkning i sammandrag, Moderbolaget 

KSEK NOT 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Finansiella anläggningstillgångar  326 359 80 041 78 358 
     
Kortfristiga fordringar  1 238 1 435 85 
     
Kassa och bank  22 755 63 513 335 
Summa tillgångar  350 352 144 989 78 778 
      
Eget kapital  211 509 140 749 75 508 
Avsättningar  126 304 0 0 

Långfristiga skulder  7 708 0 2 250 
Kortfristiga skulder  4 831 4 240 1 020 
Summa skulder och Eget kapital  350 352 

 

144 989 78 778 
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NOTER 

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Stillfronts bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med IFRS sådan de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9:e kapitlet i 
årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska 
personer och årsredovisningslagen. Det är Stillfronts första räkenskapsår i enlighet med IFRS. Övergången till 
IFRS för koncernen beskrivs i not 6 och koncernens respektive moderbolagets redovisningsprinciper i enlighet 
med IFRS framgår av Bilaga 1. För moderbolaget har övergången, förutom utökad upplysningsplikt, inte 
inneburit några förändrade redovisnings- och värderingsprinciper. 

NOT 2 VERKLIGA VÄRDEN 

Stillfront innehar finansiella tillgångar, klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas per 2014 12 31. 
Dessa finansiella tillgångar ska formellt värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Dessa finansiella 
tillgångar avser kortfristiga räntefonder och anskaffningsvärdet bedöms motsvara verkligt värde. Övriga 
finansiella tillgångar tillhör kategorin Lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde. Samtliga skulder, utom villkorad tilläggsköpeskilling, är redovisade till upplupet 
anskaffningsvärde. Finansiella tillgångar och skulder vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde löper med 
rörlig ränta. Det verkliga värdet för dessa bedöms i allt väsentligt överensstämma med bokfört värde. Inga 
finansiella tillgångar eller skulder har flyttats mellan värderingskategorierna. Stillfront redovisar 
tilläggsköpeskillingar i samband med förvärv av verksamhet. Dessa tilläggsköpeskillingar värderas löpande till 
verkligt värde i enlighet med nivå 3. 

NOT 3 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Balanserade	utvecklingskostnader	KSEK	 2016-12-31	 2015-12-31	 2014-12-31	

Ackumulerade	anskaffningsvärden	 	   

Ingående	balans	 55	957	 42	554	 29	113	

Externa	förvärv		 0	 135	 0	

Internt	upparbetat	under	året		 30	960	 13	422	 12	798	

Omräkningsdifferens	 964	 -154	 643	

Utgående	balans	 87	881	 55	957	 42	554	

	 	 	 	
Ackumulerade	avskrivningar/nedskrivningar	 	 	 	

Ingående	balans	 -40	588	 -27	829	 -24	668	

Årets	avskrivningar	 -5	511	 -12	552	 -2	720	

Omräkningsdifferens	 0	 -207	 -441	

Utgående	balans	 -46	099	 -40	588	 -27	829	

Redovisat	värde		 41	782	 15	369	 14	725	
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Goodwill	KSEK	 2016	12	31	 2015	12	31	 2014	12	31	

Ackumulerade	anskaffningsvärden	 	   

Ingående	balans	 28	344	 28	344	 27	984	

Investeringar	i	verksamheter	 171	066	 0	 0	

Övriga	justeringar	 0	 0	 360	

Omräkningsdifferens	 -3	040	 0	 0	

Utgående	balans	 196	370	 28	344	 28	344	

	 	 	 	
Ackumulerade	avskrivningar/nedskrivningar	 	 	 	

Ingående	balans	 -5	752	 -5	752	 0	

Årets	avskrivningar/nedskrivning	 0	 0	 -5	752	

Utgående	balans	 -5	752	 -5	752	 -5	752	

Redovisat	värde		 190	618	 22	592	 22	592	

 

Spelprodukter	KSEK	 2016	12	31	 2015	12	31	 2014	12	31	

Ackumulerade	anskaffningsvärden	 	 	 	

Ingående	balans	 0	 0	 0	

Investeringar	i	verksamheter		 32	296	 0	 0	

Internt	upparbetat	under	året		 0	 0	 0	

Omräkningsdifferens	 3	546	 0	 0	

Utgående	balans	 35	842	 0	 0	

	 	 	 	
Ackumulerade	avskrivningar/nedskrivningar	 	 	 	

Ingående	balans	 0	 0	 0	

Årets	avskrivningar	 -3	743	 0	 0	

Utgående	balans	 -3	743	 0	 0	

Redovisat	värde		 32	099	 0	 0	

	 	 	 	
Totalt	redovisat	värde	immateriella	anläggningstillgångar	 264	499	 37	961	 37	317	
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NOT 4  RÖRELSEFÖRVÄRV 

Följande förvärv har skett under räkenskapsåret 2016: 

I juni 2016 förvärvades 52,65% av aktierna i Simutronics Corp i St Louis, USA. Verksamheten består i att utveckla 
och förlägga spel. Syftet med förvärvet är att expandera verksamheten samt att förstärka kompetensen inom 
mobilspel. 

I december förvärvades 100% av aktierna i Babil Games LLC i Förenade Arabemiraten. Verksamheten bedrivs i 
Förenade Arabemiraten och Jordanien. Babil är en ledande förläggare av mobilspel i MENA-regionen. Syftet 
med förvärvet är att expandera i MENA-regionen samt att förstärka Stillfronts förläggarkompetens. 

Köpeskilling samt redovisade värden för förvärven är preliminärt som följer: 

KSEK	 Simutronics	 Babil	 Totalt	

Köpeskilling	 	 	 	

Likvida	medel	 6	477	 19	802	 26	279	

Tillfällig	reversskuld	 0	 2	787	 2	787	

Stamaktier	som	emitteras	 1	131	 22	297	 23	428	

Villkorad	köpeskilling	 14	333	 111	611	 125	944	

	 	 	 	
Summa	köpeskilling	 21	941	 156	497	 178	438	

 

I samband med förvärvet av Simutronics har 18 851 aktier utgetts till kursen 60 kr/aktie. Villkorad 
tilläggsköpeskilling beräknas med utgångspunkt i förvärvsobjektets bedömda framtida ekonomiska utfall för 
perioden till och med 2017. 

I samband med förvärvet av Babil har 355 848 aktier utgetts till kursen 62,66 kr/aktie. Villkorad 
tilläggsköpeskilling beräknas med utgångspunkt i förvärvsobjektets bedömda framtida ekonomiska utfall för 
perioden till och med 2020. 
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Verkligt	värde	på	förvärvade	tillgångar	och	övertagna	skulder	(KSEK):	 Simutronics	 Babil	 Totalt	

Spelprodukter	 32	297	 0	 32	297	

Maskiner	inventarier	 22	 182	 204	

Andra	långfristiga	fordringar	 61	 0	 61	

Uppskjuten	skattefordran	 187	 0	 187	

Omsättningstillgångar	exkl	likvida	medel	 176	 3	988	 4	164	

Likvida	medel	 755	 3	968	 4	723	

Kortfristiga	skulder	 -805	 -2	425	 -3	230	

Uppskjuten	skatteskuld	 -11	304	 0	 -11	304	

Summa	förvärvade	nettotillgångar	exkl	goodwill	(KSEK)	 21	389	 5	713	 27	102	

Redovisad	goodwill	 20	282	 150	784	 171	066	

Summa	förvärvade	nettotillgångar	 41	671	 156	497	 198	168	

Innehav	utan	bestämmande	inflytande	 -19	730	 0	 -19	730	

Summa	köpeskilling	 21	941	 156	497	 178	438	

Avgår:	 	 	 	

Likvida	medel	 -755	 -3	968	 -4	723	

Stamaktier	 -1	131	 -22	297	 -23	428	

Villkorad	tilläggsköpeskilling	 -14	333	 -111	611	 125	944	

Tillfällig	reversskuld	 		 -2	787	 -2	787	

Nettoutflöde	vid	förvärv	av	verksamhet	 5	722	 15	834	 21	556	

	

Goodwill avseende Simutronics representerar värdet av de kompetenser som finns i bolaget avseende förmåga 
att utveckla mobilspel av mycket hög klass. 

Goodwill avseende Babil Games representerar värdet av Babils dokumenterade förmåga att identifiera, 
lokalisera och förlägga mobilspel i MENA-regionen. 

Förvärvskostnader har uppgått till sammanlagt 1 274 KSEK och ingår i resultaträkningen/övriga externa 
kostnader. 

Den förvärvade rörelsen Simutronics ingår i Stillfronts koncernredovisning med en nettoomsättning om 8 499 
KSEK och ett resultat om 116 KSEK. Om den förvärvade rörelsen hade ingått från 1 januari skulle rörelsen har 
ingått med en nettoomsättning om 15 825 KSEK och ett resultat om -1 173 KSEK. 

Den förvärvade rörelsen Babil ingår i Stillfronts koncernredovisning med en nettoomsättning om 2 141 KSEK och 
ett resultat om 618 KSEK. Om den förvärvade rörelsen hade ingått från 1 januari skulle rörelsen har ingått med 
en nettoomsättning om 27 507 KSEK och ett resultat om 4 991 KSEK. 

Innehav utan bestämmande inflytande har beräknats till verkligt värde där verkligt värde har beräknats 
utgångspunkt i köpeskillingen för faktiskt förvärvad andel. 

NOT 5 LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Av långfristiga skulder avser 123,6 MSEK villkorade tilläggsköpeskillingar enligt Not 4 Rörelseförvärv. 
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NOT 6 FÖRKLARINGAR AVSEENDE ÖVERGÅNG TILL  IFRS 

Denna finansiella rapport för Stillfront är den första som upprättats med tillämpning av de av EU godkända 
International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Övergångstidpunkt till IFRS har fastställts till den 1 januari 2014 (öppningsbalansen). Övergången redovisas i 
enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att företaget tillämpar samtliga 
IFRS standarder retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa undantag från den 
retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. Några av undantagen från retroaktiv tillämpning är tvingande. Stillfront 
träffas dock inte av någon av de tvingande undantagen. Av de frivilliga undantagen har Stillfront valt att tillämpa 
möjligheten att inte räkna om förvärv av verksamheter retroaktivt samt att nollställa omräkningsdifferenser. Detta 
innebär att de förvärvsanalyser vilka skett för rörelseförvärv före 1 januari 2014 är oförändrade jämfört med hur 
de redovisades i senast avlämnade rapporter. Förklaringar till hur övergången från tidigare 
redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning och finansiella resultat framgår av 
följande tabeller och förklaringar till dessa. Övergången till IFRS har inte medfört några förändringar för 
moderbolaget. Kassaflödet påverkas genom att investeringar ökar med det belopp som nedan anges punkten 1. 
Övriga justeringar påverkar endast raderna resultat före skatt samt ej likviditetspåverkande poster. 
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K O N C E R N E N S  R A P P O R T E R  
Ö V E R  F IN A N S IE L L  S T Ä LL N IN G   

2 0 15 -1 2 -3 1   2 0 14 -12 -31  2014 -01 -01  

  Not 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång 
till IFRS 

IFRS 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång 
till IFRS 

IFRS 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång 
till IFRS 

IFRS 

Tillgångar                 

Anläggningstillgångar                 

Immateriella anläggningstillgångar           

Balanserade utgifter  1) - 15 111 15 111 2 018 12 707 14 725 4 445 - 4 445 

Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken samt liknande rättigheter  259 - 259 - - 0 - - 0 

Goodwill 2) 9 992 12 600 22 592 16 292 6 300 22 592 27 984 - 27 984 

  10 251 27 711 37 962 18 310 19 007 37 317 32 429 0 32 429 

Materiella anläggningstillgångar               

Inventarier, verktyg och installationer  241 - 241 225 - 225 275 - 275 

   241 0 241 225 0 225 275 0 275 

Finansiella anläggningstillgångar               

Andra långfristiga 
värdepappersinnehav  - - 0 5 309 - 5 309 5 909 - 5 909 

Andra långfristiga fordringar  - - 0 - - 0 250 - 250 

Uppskjuten skattefordran  5) - 1 049 1 049   567 567   580 580 

   0 1 049 1 049 5 309 567 5 876 6 159 580 6 739 

                  
Summa anläggningstillgångar  10 492 28 760 39 252 23 844 19 574 43 418 38 863 580 39 443 
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K O N C E R N E N S  R A P P O R T E R  
Ö V E R  F IN A N S IE L L  S T Ä LL N IN G   

2 0 15 -1 2 -3 1   2 0 14 -12 -31  2014 -01 -01  

  Not 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång 
till IFRS 

IFRS 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång 
till IFRS 

IFRS 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång 
till IFRS 

IFRS 

Omsättningstillgångar                 

Kortfristiga fordringar                 

Kundfordringar  3 270 - 3 270 832 - 832 1 011 - 1 011 

Aktuell skattefordran  493 - 493 96 - 96 75 - 75 

Övriga kortfristiga fordringar  1 941 - 1 941 914 - 914 1 001 - 1 001 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  3 104 - 3 104 677 - 677 1 795 - 1 795 

                  
Kassa och bank/Likvida medel 7) 73 454 - 73 454 4 286 - 4 286 7 771 - 7 771 

Summa omsättningstillgångar  82 262 0 82 262 6 805 0 6 805 11 653 0 11 653 

                  
Summa tillgångar  92 754 28 760 121 514 30 649 19 574 50 223 50 516 580 51 096 
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K O N C E R N E N S  R A P P O R T E R  
Ö V E R  F IN A N S IE L L  S T Ä LL N IN G   

2 0 15 -1 2 -3 1   2 0 14 -12 -31  2014 -01 -01  

  Not 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång 
till IFRS 

IFRS 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång 
till IFRS 

IFRS 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång till 

IFRS 
IFRS 

Eget kapital                 

Aktiekapital  3 505 - 3 505 2 189 - 2 189 1 736 - 1 736 

Övrigt tillskjutet kapital  191 840 - 191 840 131 532 - 131 532 126 715 - 126 715 

Övriga reserver 8)   -1 116 -1 116   -987 -987      

Balanserat resultat inklusive årets 
resultat. 8) -119 108 20 387 -98 721 -111 650 13 988 -97 662 -87 287 -1 433 -88 720 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare  76 237 19 271 95 508 22 071 13 001 35 072 41 164 -1 433 39 731 

Innehav utan bestämmande inflytande  3 279 2 121 5 400 2 220 1 802 4 022 2 886 -264 2 622 

Totalt eget kapital  79 516 21 392 100 908 24 291 14 803 39 094 44 050 -1 697 42 353 
                  
Långfristiga skulder                  

Skulder till kreditinstitut  298 - 298 - - 0 - - 0 

Villkorad tilläggsköpeskilling  - - 0 - - 0 - - 0 

Uppskjuten skatteskuld 3) 301 3 567 3 868 442 2 578 3 020 443 - 443 

Övriga långfristiga skulder  - - 0 889 - 889 1 333 - 1 333 

Summa långfristiga skulder  599 3 567 4 166 1 331 2 578 3 909 1 776 0 1 776 
                  
Kortfristiga skulder                 

Villkorad tilläggsköpeskilling  - - 0 - - 0 - - 0 
Leverantörsskulder  5 242 - 5 242 1 051 - 1 051 507 - 507 

Aktuell skatteskuld  1 749 - 1 749 460 - 460 611 - 611 

Övriga kortfristiga skulder  2 226 - 2 226 1 346 - 1 346 643 - 643 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter  3 422 3 801 7 223 2 170 2 193 4 363 2 929 2 277 5 206 

Summa kortfristiga skulder  12 639 3 801 16 440 5 027 2 193 7 220 4 690 2 277 6 967 
                  
Summa eget kapital och skulder   92 754 28 760 121 514 30 649 19 574 50 223 50 516 580 51 096 
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JU S TE R IN G A R  I  E G E T  K A P IT A L  N O T     2 0 15 -1 2 -3 1      2014 -12 -31      2014 -01 -01  

Balanserade utvecklingsutgifter 1)   15 111    12 707    - 

Uppskjuten skatt på balanserade utvecklingsutgifter 3)   -3 567    -2 578    - 

Förutbetald intäkt 4)   -3 801    -2 193    -2 277 

Uppskjuten skatt på förutbetald intäkt 3)   1 049    567    580 

Avskrivningar goodwill 2)   12 600    6 300    - 

Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande    -2 121    -1 802    264 

Summa justeringar i eget kapital    19 271    13 001    -1 433 
              
Hänförligt till:             

Moderbolagets aktieägare     19 271     13 001     -1 433 
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K O N C E R N E N S  R A P P O R T  Ö V E R  
T O T A L R E S U L T A T E T  

 

 
2 0 15  2014  

  
Not 

 

Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång till IFRS 

IFRS 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång till IFRS 

IFRS 

Rörelsens intäkter            

Nettoomsättning 4) 57 052 -1 672 55 380 29 062 140 29 202 

Aktiverat arbete för egen räkning 1)   5 435 5 435   7 478 7 478 

Övriga rörelseintäkter  268  268 1 895  1 895 
             
Rörelsens kostnader            

Övriga externa kostnader 1) -33 761 7 987 -25 774 -22 133 5 320 -16 813 

Personalkostnader  -19 530  -19 530 -16 993  -16 993 

Avskrivningar och nedskrivningar 2) -8 267 -4 408 -12 675 -14 980 5 934 -9 046 

Övriga rörelsekostnader     0 0  0 
             
Rörelseresultat  -4 238 7 342 3 104 -23 149 18 872 -4 277 
             
Finansiella poster            

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter/Finansiella intäkter 7) 72  72 116  116 

Räntekostnader och liknande resultatposter/Finansiella 
kostnader 7) -303  -303 -734  -734 
             
Resultat efter finansiella poster  -4 469 7 342 2 873 -23 767 18 872 -4 895 
             
Skatt på årets resultat 3,5) -1 784 -586 -2 370 - -2 521 -2 521 

Årets resultat   -6 253 6 756 503 -23 767 16 351 -7 416 
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K O N C E R N E N S  R A P P O R T  Ö V E R  
T O T A L R E S U L T A T E T  (F O R T S )  

 

 
2 0 15  2014  

  
Not 

 

Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång till IFRS 

IFRS 
Enligt fastställd 
Årsredovisning 

Effekt vid 
övergång till IFRS 

IFRS 

Övrigt totalresultat            

Poster som kan komma att omklassas i 
resultaträkningen;             

            

Valutakursomräkningsdifferens 6) -145 -168 -313 -915 149 -766 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt  -145 -168 -313 -915 149 -766 
           0 
Summa totalresultat för året  -6 398 6 588 190 -24 682 16 500 -8 182 
             
             
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  -7 414 6 355 -1 059 -23 300 14 358 -8 942 

Årets resultat hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande  1 161 401 1 562 -467 1 993 1 526 
             
Årets totalresultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare  -7 458 6 270 -1 188 -24 363 14 434 -9 929 

Årets totalresultat hänförligt till innehav utan 
bestämmande inflytande   1 060 318 1 378 -319 2 066 1 747 
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FÖRKLARINGAR TILL EFFEKTER VID ÖVERGÅNG TILL IFRS 

1. Koncernen har tidigare kostnadsfört all egenutveckling. Enligt IFRS 
krävs aktivering av utvecklingsutgifter förutsatt att vissa kriterier är 
uppfyllda. Redovisningsprinciper anges i bifogad bilaga. Koncernen 
har aktiverat samtliga utvecklingsutgifter från och med 1 januari 2014. 
Före detta datum var utvecklingen betydligt mindre i omfattning och 
tillräckliga underlag finns ej framtagna för att uppfylla de krav som 
krävs för att tillgångsföra utgifterna. 

2. Från och med 1 januari 2014 sker inte några avskrivningar för 
redovisat värde på goodwill. Istället nedskrivningstestas värdet av 
goodwill minst en gång per år. 

3. Uppskjuten skatteskuld har beräknats på den aktivering som har skett 
av ackumulerade utvecklingsutgifter 

4. Ändring har skett av tidpunkt för redovisning av intäkter. Tidigare har 
intäktsföring skett vid erhållande av deposit. Tidpunkten bedöms 
enligt IAS 18 ske vid nyttjande av deposit det vill säga när handel sker 
av de funktioner som finns i spelen. Detta innebär redovisning av en 
förutbetald intäkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ändring av tidpunkt för redovisning av intäkter innebär uppbokning av 
uppskjuten skattefordran 

6. En del av aktiverade utvecklingsutgifter är hänförligt till utländskt 
dotterföretag. Detta innebär att även omräkningsdifferens hänförligt till 
dessa belopp ändras. 

7. Vissa benämningar ändras i uppställningsschemat för resultat- och 
balansräkningarna. Benämningen "Kassa och bank" ersätts med 
"Likvida medel". På samma sätt ändras benämningarna "Övriga 
ränteintäkter och liknande resultatposter" respektive " Räntekostnader 
och liknande resultatposter" till "Finansiella intäkter" respektive 
Finansiella kostnader". Innehållet i respektive poster är dock för 
Stillfront oförändrat. 

8. Valutaomräkningsdifferenser hänförligt till omräkning av utländska 
dotterföretag ska enligt IFRS redovisas i kategorin "övriga reserver". 
Omföring har härav skett av omräkningsdifferensen vid utgången av 
räkenskapsåren 2014 respektive 2015. 
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OM STILLFRONT 

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala spel – med visionen att bli en ledande 
indie-spelutvecklare och förläggare. Stillfront är verksamt genom sex näst intill självständiga dotterbolag: Bytro 
Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online 
Games på Malta, Simutronics i USA och Babil Games i Förenade Arabemiraten och Jordanien. Gruppens spel 
distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Sverige, Tyskland, USA, Sydamerika och MENA-regionen. 
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm med ticker SF. Avanza Bank är bolagets 
Certified Adviser. För mer information, besök Stillfronts webbplats www.stillfront.com.  

UTVALDA SPEL 

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel, utvecklat av Coldwood i samarbete med 
Electronic Arts, tilldelades på E3 och gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016. 
Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett 
sportsmanagementspel som lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med 
en mycket lojal spelarbas. Lara Croft Relic Run™ är ett populärt mobilspel, utvecklat av Simutronics. 
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BILAGA 1: Redovisningsprinciper 

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna bokslutskommuniké upprättats anges nedan. 
Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.  

Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens såvida inte annat anges. De skillnader som finns 
förtecknas i slutet av denna sammanfattning.  

Grund för rapporternas upprättande 

Koncernredovisningen för Stillfront upprättas från och med räkenskapsåret 2016 i enlighet med 
Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av 
EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, förutom vad beträffar finansiella tillgångar som kan 
säljas, vilka redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat samt villkorade tilläggsköpeskillingar vilka värderas 
till verkligt värde över resultaträkningen. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana 
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen är i huvudsak 
balansposterna balanserade utvecklingsutgifter, spelprodukter, villkorade tilläggsköpeskillingar samt goodwill. 
Ytterligare information för posterna framgår av respektive not. 

IFRS tillämpas för första gången 

Stillfront avger såsom anges ovan för första gången sin koncernredovisning i enlighet med IFRS. Övergången 
har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Övergången innebär att jämförelseåret i sin helt 
omräknats i enlighet med IFRS. Tidpunkten för övergången, det vill säga öppningsbalansräkningen, är 2014-01-
01. De effekter som uppstår per 2014-01-01 samt för jämförelseåret 2014 respektive 2015 framgår av separat 
not. 

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen  

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 31 
december 2016 och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av 
dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag 
av nedanstående standarder. 

§ IFRS 9 ” Financial instruments” hanterar klassificering, värdering och redovisning av 
finansiella tillgångar och skulder och inför nya regler för säkringsredovisning. Den 
fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter delar av IAS 39 som 
hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument och introducerar en ny 
nedskrivningsmodell. Stillfronts preliminära bedömning är att standarden inte kommer att 
påverka de framtida finansiella rapporterna till mer än en förändrad/utökad upplysningsplikt. 
Standarden gäller from 1 januari 2018. 
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§ IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” är den nya standarden för 
intäktsredovisning. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 
bygger på principen att intäkter redovisas när kunden har kontroll över den försålda varan 
eller tjänsten – en princip som ersätter principen att intäkter redovisas när risker och 
förmåner övergått till köparen. Stillfront har gjort en preliminär genomgång där intäktsslag 
har dokumenterats i enlighet med de fem steg som är utgångspunkt i IFRS 15 dvs.; 1) 
identifiera ett kundkontrakt, 2) identifiera de självständiga åtaganden som kontraktet 
omfattar, 3) prissättning av åtaganden till försäljningspris (stand-alone selling prices), 4) 
fördelning av avtalat pris proportionerligt på de åtaganden som avtalet omfattar samt 5) 
redovisa intäkten när företaget fullgjort respektive åtagande. Stillfronts preliminära 
bedömning efter denna dokumentation respektive analys är att den tidpunkt då intäkter från 
kundkontrakt redovisas i koncernen ej kommer att påverkas. Däremot kommer standarden 
att innebära mer omfattande upplysningar. Standarden gäller från 1 januari 2018. 

 

§ IFRS 16 ”Leases” är den nya standarden för leasing. IFRS 16 ersätter IAS 17 leasingavtal 
samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och 
skulder hänförligt till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. 
Denna redovisning baseras på synsättet att leasingtagaren har en rättighet att använda en 
tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna 
rättighet. Redovisningen för leasinggivare kommer i allt väsentligt bli oförändrad. 
Standarden gäller från 1 januari 2019 men är ännu inte godkänd av EU. Stillfront innehar 
operationella leasingavtal i form av hyresavtal, se not rörande leasing. Den preliminära 
bedömningen är att dessa avtal kommer att resultera i redovisning av tillgång respektive 
skuld i balansräkningen. 

 
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon 
väsentlig inverkan på koncernen.  

 

Koncernredovisning 

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen 
kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i 
företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. 
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet upphör.  

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv.  

Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som 
koncernen ådrar sig till tidigare ägare av den förvärvade verksamheten och de eventuella aktier som emitterats 
av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en 
överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett 
rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv – det vill säga 
förvärv för förvärv – avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget 
redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade 
företagets identifierbara nettotillgångar.   

Förvärvsrelaterade utgifter kostnadsförs när de uppstår.   
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I de fall då hela eller delar av en köpeskilling skjuts upp, ska de framtida betalningarna diskonteras till nuvärdet 
vid förvärvstidpunkten. Diskonteringsräntan är företagets marginella låneränta, vilket är den räntesats företaget 
skulle ha betalat för en finansiering genom lån under motsvarande perioder och liknande villkor. 

Villkorade tilläggsköpeskillingar klassificeras antingen som eget kapital eller som en finansiell skuld. Belopp 
klassificerade som finansiella skulder omvärderas varje period till verkligt värde. Efterföljande ändringar av 
verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller skuld redovisas 
resultaträkningen. För ytterligare information, se separat avsnitt ”villkorade tilläggsköpeskillingar”.  

Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare eget kapitalandelarna till i det förvärvade 
företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust till följd av 
omvärderingarna redovisas i resultatet. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i 
tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.  

Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretagens resultat och eget kapital redovisas separat i 
koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital och balansräkning.  

Förändringar i ägarandel i ett dotterföretag utan förändring av bestämmande inflytandet 

Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande som inte leder till förlust av kontroll redovisas som 
eget kapitaltransaktioner, det vill säga som transaktioner med ägarna i deras roll som ägare. En förändring i 
ägarandel redovisas genom en justering av de redovisade värdena för innehaven utan bestämmande inflytande 
så att de återspeglar förändringarna i deras relativa innehav i dotterföretagen. Vid förvärv från innehaven utan 
bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt värde på erlagd köpeskilling och den faktiskt 
förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets andelar i eget kapital. Vinster och förluster på 
avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital. 

Redovisning när det bestämmande inflytandet upphör 

När koncernen inte längre har ett bestämmande inflytande, värderas varje kvarvarande innehav till verkligt värde 
per tidpunkt när den förlorar det bestämmande inflytandet. Ändringen i redovisat värde redovisas i 
resultaträkningen. Det verkliga värdet används som det första redovisade värdet och utgör grund för fortsatta 
redovisningen av det kvarvarande innehavet som intresseföretag, joint venture eller finansiell tillgång. Alla 
belopp avseende den avyttrade enheten som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, redovisas som om 
koncernen direkt hade avyttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna. Detta kan medföra att belopp som 
tidigare redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet.  

Omräkning av utländsk valuta  

Funktionell valuta och rapportvaluta  

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som 
används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är koncernens rapportvaluta.  
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Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och 
vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen.  

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som 
finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och  
-förluster redovisas i posten övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.  

Immateriella anläggningstillgångar 

a) Balanserade utvecklingsutgifter 

Utgifter för underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som är direkt 
hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika programvaruprodukter 
(spelutvecklingsprojekt) som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när 
följande kriterier är uppfyllda:  

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas eller säljas, 
• Företagets avsikt är att färdigställa för användande eller försäljning av tillgången, 
• Det finns förutsättningar att använda eller sälja tillgången, 
• Det kan visas hur tillgången genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 
• Det finns adekvata, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att 

använda eller sälja tillgången, 
• De utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. 

 

I normalfallet påbörjar koncernen inte ett utvecklingsarbete före det att ovanstående kriterier är 
uppfyllda vilket innebär att aktivering i de flesta fall sker från starttidpunkt.  

Koncernen har aktiverat utvecklingen för följande spel; Supremacy1914, Call of War, Thirty Kingdoms, 
New World Empires, Industry Tycoon, Gladiator Online, Panzer Wars, Conflict of Nations, 
ManagerZone, ett ännu inte namngivet spel som utvecklas av Coldwood och Siege: Titan Wars och 
två kommande titlar från Babil. 

Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar i huvudsak utgifter för anställda, externa 
underentreprenörer, användartester samt en skälig del av indirekta kostnader.  

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång är 
summan av de utgifter som uppkommer från och med den tidpunkt då den immateriella tillgången 
först uppfyller de kriterier för aktivering som anges ovan.  

Avskrivning påbörjas när tillgången kan börja användas, vilket sammanfaller med tidpunkt då 
testlanseringen är genomförd. Nyttjandeperioden bedöms utifrån den period som de förväntade 
fördelarna beräknas komma företaget tillgodo. Nyttjandeperioden för befintliga spel bedöms uppgå till 
2 - 5 år och avskrivningar sker linjärt över denna tid.  

Utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter 
som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.  
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b) Spelprodukter 

Färdigutvecklade spel inom Stillfront har förvärvats genom rörelseförvärv och redovisas till verkligt 

värde på förvärvsdagen. De spel som avses är i huvudsak DragonRealms respektive GemStone IV och 

bedöms ha en bestämd nyttjandeperiod. Rättigheter till spel redovisas därmed till anskaffningsvärde 

minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Nyttjandeperioden bedöms uppgå till 5 år och 

avskrivningar sker linjärt över denna tid.  

 

c) Goodwill 

Goodwill som uppstår vid rörelseförvärv ingår i immateriella tillgångar. Goodwill avser det belopp 
varmed köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och 
eventualförpliktelser i den förvärvade verksamheten. 

Goodwill skrivs inte av, utan testas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden 
indikerar en möjlig värdeminskning. Goodwill redovisas därmed till anskaffningsvärde minskat med 
eventuell nedskrivning. Vid försäljning av en enhet ingår det redovisade värdet på goodwill i den 
uppkomna vinsten/förlusten. 

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till 
kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av 
synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar den 
lägsta nivå i koncernen på vilken goodwill i fråga övervakas i den interna styrningen. Goodwill 
övervakas per dotterföretag.  

Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar 
en möjlig värdeminskning. Det redovisade värdet på den kassagenererande enhet som goodwillen 
hänförts till jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga 
värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och 
återförs inte. 

Materiella anläggningstillgångar 

Samtliga materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.  

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende 
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av 
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. 

Avskrivningar görs linjärt enligt följande: 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år   

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje rapportperiods slut och 
justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess 
återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda 
återvinningsvärde.  
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Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade 
värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 

Nedskrivning av icke finansiella tillgångar 

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst 
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En 
nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i 
allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassa-genererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill) som 
tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

Finansiella tillgångar 

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar samt 
finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången 
förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första 
redovisningstillfället.  

Klassificering 

a) Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs i huvudsak av, 
kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter och likvida medel. 

b) Finansiella tillgångar som kan säljas 

Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna identifierats som 
att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar 
om ledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut. Stillfront 
hade vid utgången av räkenskapsåret 2014 12 31 andelar i en räntefond som klassificerats i denna kategori. 
Redovisat värde, anskaffningsvärdet, motsvarar i allt väsentligt verkligt värde, varför ingen verkligt-värde-
justering har skett i perioden. Vid utgången av räkenskapsåren 2015 12 31 respektive 2016 12 31 fanns 
inga tillgångar i denna kategori. 

Redovisning och värdering 

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig 
att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Finansiella tillgångar som kan säljas redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Tillämpning av effektivräntemetoden innebär att fordringar som är räntefria 
eller löper med en ränta som avviker från marknadsränta och har en löptid överstigande 12 månader redovisas 
till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. För 
fordringar med löptider understigande 12 månader bedöms diskonteringseffekten vara oväsentlig.  
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Beräkning av verkligt värde 

Metoden för att fastställa verkligt värde beror på vilken värdehierarki de tillhör.  

Kvittning av finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det 
finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende av framtida 
händelser och den måste vara rättsligt bindande för företaget och motparten både i den normala 
affärsverksamheten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.  

Nedskrivning av finansiella tillgångar 

a) Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av 
finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett 
nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första 
gången (en "förlusthändelse") och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade 
framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas 
på ett tillförlitligt sätt. 

Objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger innefattar bland annat indikationer på att en gäldenär 
eller grupp av gäldenärer har betydande finansiella svårigheter, att betalningar av räntor eller kapitalbelopp 
har uteblivit eller är försenade, att det är sannolikt att gäldenären eller gruppen av gäldenärerna kommer att 
gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion, eller att det finns observerbara uppgifter som tyder på att 
det finns en mätbar minskning av uppskattade framtida kassaflöden såsom förändringar i förfallna skulder 
eller andra ekonomiska förutsättningar som korrelerar med kreditförluster. 

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som 
inte har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens 
redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning.  

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en 
händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av 
gäldenärens kreditvärdighet), redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i 
koncernens resultaträkning. 

b) Tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas 

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar.  

Kundfordringar 

Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande 
verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna 
är längre), klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.  

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.  
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Likvida medel 

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa, banktillgodohavanden 
och övriga kortfristiga placeringar. Övriga kortfristiga placeringar klassificeras som likvida medel när de har 
förfallotid inom tre månader från anskaffningstidpunkten, lätt kan omvandlas till kassamedel till ett känt belopp 
och är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer. Checkräkningskrediten redovisas i balansräkningen 
som låneskulder i kortfristiga skulder. För redovisade räkenskapsår innehar Stillfront ej några kortfristiga 
placeringar. 

Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital.  

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget 
kapital som ett avdrag från emissionslikviden.  

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande 
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom 
ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som 
långfristiga skulder.  

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden.  

Upplåning 

Som upplåning i koncernen redovisas i huvudsak skulder till kreditinstitut och checkräkningskredit, villkorade 
tilläggsköpeskillingar samt övriga långfristiga skulder.  

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas 
därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, 
med tillämpning av effektivräntemetoden.  

Villkorad tilläggsköpeskilling 

Stillfront har tilläggsköpeskillingar från förvärv. Tilläggsköpeskillingarna regleras med kontanter såväl som med 

aktier i Stillfront där antalet aktier som överlåts vid reglering av tilläggsköpeskillingen utgår ifrån ett belopp i 

kronor, vilket bestäms i de villkor som gäller för beräkning av tilläggsköpeskilling.  

Tilläggsköpeskillingarna klassificeras som en finansiell skuld som klassificeras som kortfristig om den ska 

regleras inom 12 månader från balansdagen. Skulden värderas till verkligt värde och värdeförändringar redovisas 

i rörelseresultatet i resultaträkningen. 

Avsättningar 

En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. En avsättning redovisas när 
koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.  
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Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid 
används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende 
värdet av pengar och de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på 
att tid förflyter redovisas som räntekostnad. Vid utgången av redovisade räkenskapsår finns inga avsättningar.  

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när 
skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.  

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i 
praktiken beslutade. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende 
situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för 
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.  

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas 
emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill.  

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.  

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar 
och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade 
av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det 
finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.  

Ersättning till anställda 

Pensionsförpliktelser 

Stillfront har endast avgiftsbestämda planer. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken 
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella 
förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla 
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare 
perioder. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter 
redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar 
kan komma koncernen tillgodo. 

Ersättningar vid uppsägning 

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställning sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller 
då en anställd accepterar en frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar ersättningar 
vid uppsägning vid den tidigaste av följande tidpunkter: (a) när koncernen inte längre har möjlighet att återkalla 
erbjudandet om ersättning; och (b) när företaget redovisar utgifter för en omstrukturering som är inom 
tillämpningsområdet för IAS 37 och som innebär utbetalning av avgångsvederlag.  Vid utgången av redovisade 
räkenskapsår finns inte någon avsättning för ersättning vid uppsägning. 

Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonusprogram och rörliga ersättningar. Koncernen redovisar 
en avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en informell förpliktelse på grund av tidigare praxis. 
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Intäktsredovisning 

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och motsvarar de belopp 
som erhålls för sålda varor efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt. 

Koncernens har i huvudsak två olika intäktsströmmar; utveckling/förläggande av online-spel respektive 
kontraktsuppdag. Intäkter redovisas enligt vad som beskrivs nedan. 

Utveckling/förläggande av online-spel  

Stillfronts online-spel är free-to-play-spel, där spelet är i princip gratis för spelaren. Därutöver kan spelaren få 
förmåner eller tillgång till förbättrade funktioner och egenskaper i spelet mot betalningar. Betalningar kan 
antingen göras i form av abonnemang eller förvärv av så kallad in game currency (IGC), ett slags spelmarker 
som representerar ett värde i spelet. 

Abonnemang ger spelaren rätt att komma åt och åtnjuta premiumfunktioner och spelfördelar. Abonnemang 
erbjuds vanligen för vecka, månad, kvartal, halvår eller år. Abonnemangen benämns Premium Subscription (PS). 

IGC används av spelaren för att komma åt funktioner eller att i spelet köpa objekt som kommer att ge en 
förbättrad spelupplevelse och/eller tillgång till premiumfunktioner och  
-egenskaper. 

Spelaren kan köpa PS och IGC via betalningsförmedlare som PayPal, Skrill och kreditkortsföretag. Sådana köp 
kallas Deposits. Stillfront har inte direkta transaktioner med spelarna. Intäkter redovisas brutto, före avdrag för 
betalningsleverantörernas avgifter. Efter  förvärvet av Babil används i begränsad omfattning kanalerna Apple 
AppStore eller Google Play. 

När en spelare betalar in deposit, det vill säga förvärvar PC eller IGC, skuldföres i sin helhet detta belopp. 
Intäktsredovisning sker därefter omgående när deposit växlas in, det vill säga nyttjas för förvärv av de objekt 
respektive funktioner som finns att tillgå i spelen och beskrivs ovan.  

Kontraktsuppdrag 

Contracting, även känd som work-for-hire, är verksamheten där Stillfront utvecklar ett spel för en förläggare som 
inte är Stillfront. Ett kontraktsuppdrag har typiskt två komponenter av betalning från förläggaren till Stillfront. Det 
finns en komponent som är baserad på arbetsinsatsen att bygga spelet, och det finns en komponent som 
bygger på försäljningsframgången för spelet (detta kallas royalty). 

Ersättningar för arbetsinsatsen är normalt en fast avgift som betalas i omgångar allt eftersom överenskomna 
delmål uppfylls. Ett utvecklingsprojekt spänner ofta över ett till två år. Stillfronts insats med hänsyn till arbetskraft 
är konstant eller nära konstant över projektets livslängd. Stillfront redovisar intäkter i lika delar i varje period 
under projektets hela livslängd. 

Royaltyn redovisas i den period som ligger till grund för beräkningen av royalty. Mängden royalty redovisas är i 
enlighet med vad som dokumenterats i ett royalty statement som utfärdas av förläggaren. 

Andra typer av intäkter 

Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning 
har fastställts.  
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Leasing 

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren 
klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella 
incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.  

Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar 
som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas 
finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av 
minileasingavgifterna.  

Stillfront innehar avtal vilka klassificeras som operationell leasing. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflöde upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. Bolagets likvida medel består av kassa- och banktillgodohavanden. 

Resultat per aktie 

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets 
aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier. 

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående 
stamaktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. Moderföretaget har utgivit aktieoptioner 
vilka har en potentiell utspädningseffekt. För aktieoptioner görs en beräkning av det antal aktier som kunde ha 
köpts till verkligt värde, för ett belopp motsvarande det monetära värdet av de teckningsrätter som är knutna till 
utestående aktieoptioner. Det antal aktier som beräknats enligt ovan jämförs med det antal aktier som skulle ha 
utfärdats under antagandet att aktieoptionerna utnyttjas. Optioner och teckningsoptioner ger dock en 
utspädningseffekt endast när de skulle leda till en emission av stamaktier till en kurs som är lägre än 
genomsnittskursen under perioden. Potentiella stamaktier ger vidare endast upphov till en utspädningseffekt i de 
fall en konvertering av dem leder till en lägre vinst per aktie eller en högre förlust per aktie.  

Moderbolagets redovisningsprinciper  

Moderföretaget tillämpar från och med räkenskapsåret 2016 Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt 
som möjligt tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt 
beaktat sambandet mellan redovisning och beskattning.  

Moderföretaget tillämpade tidigare BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången 
från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft någon effekt på moderföretagets 
resultaträkning och eget kapital. 

Årsredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Skillnaden mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan. 

Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsmetoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas 
innehaven till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas 



  

Stillfront Group AB (publ), Orgnr 556721-3078, Storgatan 8, 582 23 Linköping 12 

förvärvsrelaterade kostnader. När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en 
beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar 
redovisas i posten ”Resultat från andelar i koncernföretag”. Utdelningar från dotterbolag redovisas som 
utdelningsintäkter. 

Uppskjuten inkomstskatt 

Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktig temporära skillnader. På grund av sambandet 
mellan redovisning och beskattning redovisar emellertid i en juridisk person den uppskjutna skatteskulden på 
obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Även bokslutsdispositionerna i 
resultaträkningen redovisas inklusive uppskjuten skatt. 

Redovisning av koncernbidrag 

Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2,vilket innebär att både lämnade och erhållna 
koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.  

Finansiella instrument 

IAS 39 tillämpas inte i moderföretaget och finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.  

Uppställningsform för resultat- och balansräkning 

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget 
kapital följer koncernens uppställningsform men ska innehålla de komponenter som anges i ÅRL. Vidare innebär 
det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och 
kostnader och eget kapital. 


