
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

          

     

GOLDBLUE AB (PUBL) 

Årsredovisning 

1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2019 



  GoldBlue – Årsredovisning 2019 
 

 2 

Innehåll 

VD HAR ORDET .................................................. 3 

Förvaltningsberättelse ................................... 5 
Verksamheten ..................................................... 5 
Händelser under räkenskapsåret ............ 5 

Händelser efter räkenskapsåret .............. 5 

Fakta ........................................................................ 5 
Investeringar .............................................. 5 

Likviditet och finansiering ......................... 5 

Eget kapital, aktiekap. och ant. aktier .... 5 

Flerårsöversikt ............................................ 6 

Resultatdisposition..................................... 6 

Ägarstruktur ........................................................... 7 
Insynspersoners innehav i bolaget ............ 8 

RESULTAT ........................................................... 9 
Resultaträkning .................................................... 9 
Balansräkning .................................................... 10 
Förändring av eget kapital .......................... 11 
Kassaflödesanalys ........................................... 12 

Tilläggsupplysningar ............................... 13 

Noter....................................................................... 15 

Kommande rapporttillfällen ...................... 19 

Påskrifter .......................................................... 20 

Revisionsberättelse ....................................... 21 
 

 

GoldBlue 

 
 
Telefon: +46 (0)8 559 25 266 
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 18A, Stockholm 

Webb: www.goldblueab.se  

Organisationsnummer: 559078-0465 

VD HAR ORDET 
 

 
 

VD HAR ORDET 

http://www.goldblue.eu/


VD har ordet 
 

GoldBlue utvecklade sedan 2014 genom 

dotterbolag en speloperatörsverksamhet som 

riktade sig mot spelare i flera länder i 

Sydostasien och Kina. 

Bolaget hade till och med 2017 en kraftig årlig 

omsättningstillväxt, vilken under februari 2018 

ledde till att bolaget noterades på NGM Nordic 

SME. 

Problem startar 

Under våren 2018 råkade bolaget ut för externa 

problem då speloperatörsverksamheternas 

viktigaste betalsystem blockades för 

betalningar. Orsaken var påtryckningar från 

kinesiska myndigheter mot de större 

betalleverantörerna som Wechatpay och 

andra viktiga leverantörer.  

Den totala omsättningen i GoldBlues 

dotterbolag kollapsade på kort tid med 60 

procent och bolaget fick inte igång ett 

integrerat och stabilt betalsystem före än i slutet 

på 2018, då även andra installerade 

betalsystem under perioden blockades. Detta 

medförde att en stor del av kundstocken 

försvann till större konkurrenter som hade 

egenutvecklade betalsystem. 

Nya lanseringar och ansträngd likviditet 

För att diversifiera sig mot risken mot Kina 

lanserade bolagets dotterbolag under 2018 

speloperatörsverksamhet på 3 nya marknader. 

Detta krävde under 2018 investeringar i form av 

nyanställningar av lokalspråkiga personer för att 

driva verksamheterna och marknadsföring. 

Tillsammans med den stora kund- och 

omsättningsförlusten mot den kinesiska 

marknaden, uppstod ett intäktsbortfall och en 

ökning av rörelsekostnaderna per månad och 

ett nytt kapitalbehov uppkom under hösten 

2018. Kapitalbehovet medförde att bolaget 

införde kostnadsbesparingar samt tog upp ett 

brygglån under september 2018 och senare 

under året genomförde en garanterad 

företrädesemission. Då bolagets börsvärde 

hade minskat kraftigt gick det ej att genomföra 

en större emission. Det tog också längre tid än 

beräknat att få ned bolagets kostnadsnivå 

bland annat genom reduktion av antalet 

anställda. En stor del av emissionslikviden 

användes för att betala ackumulerade 

leverantörsskulder samt betala tillbaka 

brygglån. Under April 2019 uppstod därför på 

nytt ett kapitalbehov. Augment Partner 

anlitades som rådgivare och bolaget tog upp 

ett brygglån på totalt ca 6 Mkr under slutet på 

April månad. Augment Partner påbörjade även 

arbete med en företrädesemission som senare 

genomfördes i juni månad 2019 där det 

tecknades aktier för 14,3 Mkr. Nettolikviden som 

kom in till bolaget var dock endast ca 8,2 Mkr 

då 3,5 Mkr kvittades och emissionskostnaderna 

inklusive garantiarvoden uppgick till ca 2,6 Mkr.   

Beslut om försäljning av GoldBlue Ltd 

Då börsvärde är de flesta noterade bolags källa 

till  kapital och detta under början på 2019 

nästan raderades ut, såg styrelsen det 

nödvändigt att försöka sälja delar av 

verksamheten samt ändra strategi då det var 

svårt att få in tillräcklig med kapital för att driva 

rörelsen vidare.  

 

Goldblues styrelse tog på grund av detta ett 

beslut under maj 2019 att undersöka 

möjligheten att sälja delar av 

speloperatörsversamheten, inklusive den 

egenutvecklade plattformsmjukvaran. GoldBlue 

AB anlitade en rådgivare, som under slutet på 

maj månad hittade 1 potentiell köpare till 

spelplattformen, parallellt med detta blev 

bolaget kontaktad av en ytterligare 

köpkandidat.  

Under juni månad fick bolaget ett bud på 

plattformsmjukvaran och en förhandling 

inleddes med köparen. Parallellt med detta, 

under juli månad fick bolaget ett annat 

indikativt bud på Goldblue Ltd samt alla deras 

dotterbolag och denna köparen inledde en 

omfattande due diligence. Då denna köparen 

visade störst seriositet beslutade GoldBlue AB att 

ge denna part exklusivitet. 
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Parallellt med pågående due diligence 

påbörjades ett arbete med att upprätta ett 

köpeavtal under augusti månad. För att 

finansiera verksamheten under due diligence 

perioden togs det upp ett lån från köparen på 

0,4 MEUR.  

Detta avtal signerades av både parter under 

oktober 2019 och GoldBlue Ltd såldes för 3 

MEUR minus de lån som köparen hade ställt till 

bolaget om 0,4 MEUR, så nettoköpeskilling blev 

2,6 MEUR eller ca 27,8 Mkr. Ackumulerade 

skulder fram till försäljningsdatumet till 

leverantörer i dotter- och moderbolag som 

spelleverantörer, investment banker och 

advokater samt ett brygglån om 0,5 MSEK 

uppgick till ca 5 MSEK. Dessa skulder har 

betalats och kassan den 9 mars 2020 uppgår till 

ca 18,8 Mkr. 

Köparen håller även inne ca 5,35 Mkr (0,5 

MEUR) i sex månader från signerat köpedatum 

som en garanti och GoldBlue AB kommer 

reservera nödvändig kassalikviditet för att 

betala löpande kostnader tills bolaget är sålt 

eller likviderat. 

Framtid 

 

Det som nu ligger före oss är en utdelning av 

likvida medel genom ett sk inlösenprogram. 

Inlösenprogrammet innebär att för varje aktie 

delas det ut en inlösenaktie, denna inlösenaktie 

kommer handlas och senare automatisk lösas in 

i kontanta medel.  

Värdet på inlösenaktien kommer att beslutas på 

årsstämman och förslaget är 10 öre per aktie. 

En tidsplan och utförlig information för 

inlösenprogrammet kommer att läggas upp på 

vår hemsida och förklaras på Årsstämman. 

 

Det värde som blir kvar i bolaget efter att 

inlösen har skett är nödvändig kassalikviditet i 

bolaget för att hålla det noterat.  

 

I slutet på april skall det utgå en sista 

utbetalning från köparen på 500 000 EUR. 

Utbetalningen av detta belopp är dock 

beroende av att köparens garantier håller. Ett 

exempel på en sådan garanti är att det inte 

finns några obetalda räkningar från det sålda 

bolaget eller dess dotterbolag innan det såldes 

eller att det har uppstått någon form av 

beskattning som inte köparen tar ansvar för. 

Mera information om utfallet kommer i början 

på maj månad.  

 

Det finns även ett potentiellt värde i börsplatsen 

på Nordic Growth Market. GoldBlue har ca 

4500 aktieägare så det kan vara attraktivt för 

många bolag som vill noteras via GoldBlue i en 

så kallad ”reverse take over”.  

 

Sedan september 2019 har jag träffat 15 olika 

bolag som är intresserade av att ta över 

GoldBlue AB.  Målsättningen är att vi har valt en 

av dessa innan juli månad. 

 

GoldBlues börsnotering blev tyvärr alltför kort 

pga de svårigheter som drabbade bolaget 

under 2018, vi har den djupaste respekt för att 

många investerare som har följt oss sedan start 

har förlorat pengar och vi beklagar detta starkt. 

Själv har jag haft en stark tro på att bolagets 

verksamhetsproblem skulle vända och har hela 

tiden ökat mitt ägande, tyvärr var det en 

felbedömning då bolagets börsvärde minskade 

till en nivå som omöjliggjorde att vi kunde ta in 

tillräcklig med kapital för att driva verksamheten 

vidare. Genom försäljningen av GoldBlue Ltd får 

alla ägare dock tillbaka lite kapital och vi 

hoppas snart kunna hitta ett intressant bolag 

som tar över GoldBlues börsplats där alla ägare 

kommer få en pro rata andel i detta bolag.  

 

Vi lanserade i slutet på november en ny 

hemsida som är www.goldblueab.se, här hittar 

ni all historisk och kommande information om 

bolaget.  

  

 

 

 

Rune Löderup 

VD, GoldBlue AB 

www.goldblueab.se

  

http://www.goldblueab.se/
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för GoldBlue AB (”Bolaget”), org. nr. 559078-0465, får härmed 

avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31. Bolaget har sitt säte i Stockholms län, 

Stockholms kommun.  

 

Årsredovisningen är upprättad i SEK.  

Verksamheten 
GoldBlue är ett investmentbolag noterat på NGM Nordic SME. Som framgår av nedan har bolaget sålt 

sin enda investering och utgör per den 31 december en enskild juridisk person och koncernredovisning 

upprättas därmed inte.  

Händelser under räkenskapsåret 

GoldBlue kommunicerade den 5 juli 2019 att företrädesemissionen tecknades till 14,3 MSEK. 

Goldblue fick 28 juli 2019 ett bud på dotterbolaget Goldblue Ltd. Den 9 september 2019 tog en extra 

bolagsstämma beslut om att sälja samtliga aktier i Goldblue Ltd. Avtalet om köp signerades 22 oktober 

2019. Förlusten om cirka 26 MSEK beror i allt väsentligt på att Goldblue tvingats skriva ned fordringar på 

dotterbolaget samt transaktionskostnader i samband med försäljningen.  

GoldBue gör den 10 oktober ledningsförändringar. Rune Löderup utsågs till ny VD och Harmen 

Brenninkmeijer utsågd till ny styrelseordförande. 

Ny hemsida lanseras december 2019, www.goldblueab.se  

Den 17 december kommunicerade Goldblue att styrelsen avser förslå årsstämman 2020 ett estimerat 

inlösenvärde per aktie om 10 öre.  

Goldblues ledning träffade under andra halvåret flera bolag som är intresserade av att ta över 

bolagets börsplats. 

Händelser efter räkenskapsåret 
Goldblue AB träffar ytterligare bolag som är intresserade av att ta över deras börsplats 

 
Årsstämman i GoldBlue AB 2019 hålls den 2 april i Stockholm. För information kring årsstämman hänvisas 

till Bolagets hemsida www.goldblueab.se

Investeringar 
GoldBlues totala investeringar under perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK). 

Likviditet och finansiering 
Bolaget hade vid periodens utgång 19,5 MSEK (4,2 MSEK) i likvida medel och inga utnyttjade krediter. 

GoldBlue AB saknar i dagsläget helt långfristiga skulder.  

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier 
Per den 31 december 2019 uppgick GoldBlues egna kapital till 24,2 Mkr (40,2 Mkr).  

GoldBlues aktiekapital är fördelat på 152 801 804 aktier med ett kvotvärde om 0,09 kr. Samtliga aktier 

utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. 
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Flerårsöversikt 

Flerårsöversikt (kr)  2019 2018 2017 

Nettoomsättning   573 559 1 104 878 180 000 

Resultat efter finansiella poster -26 668 869 -137 201 276 -413 364 

Balansomslutning  25 209 380 44 302 996 166 635 052 

Soliditet (%)   96% 91% 100% 

Medeltal anställda  0 1 0 

 

Resultatdisposition 
(Belopp i kr)         

Förslag till disposition av 
bolagets resultat       
         
Till bolagsstämmans 
förfogande står:        
överkursfond        174 777 961 

Balanserat resultat        -137 614 639 

årets resultat        -26 668 869 

                10 494 453 

         
         
Styrelsen föreslår att:        
till aktieägarna utdelas       0 

i ny räkning överföres       10 494 453 

                10 494 453 

 
Motivering till styrelsens förslag 
 
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas 0 kr.  Styrelsens förslag 
motiveras av det automatiska inlösenförfarandet som kommer att föreslås årsstämman varvid varje aktie splittas i en ny inlösenaktie 
med ett värde om 10 öre. Utbetalningsdag för inlösenaktien beräknas till den 2 juli 2020.
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Ägarstruktur 
Per den 31 december 2019 var nedan GoldBlue ABs (publ) tio (10) största ägare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Namn Antal aktier Ägarandel 

Rune F. Löderup m.bolag 
 

16,0% 

 

24 461 028 

 

Olle Stenfors 

 

6,5% 

 

10 000 000 

 

Knutsson Holdings AB 

 

 

 

 

 

 

  

 

4,8% 

 

7 300 000 

 

Avanza Pension 

 

4,4% 

 

6 657 974 

 

Andre Rodrigues 

 

4,2% 

 

6 432 140 

 

Swedbank Estonia 

 

 

3,5% 

 

5 358 161 

 

Landsbanken 

 

2,9% 

 

76 180 516 

 

Staffan Lindgren m. bolag 

 

2,5% 

 

4 439 094 

 

Ghanem Choua 

 

1,9% 

3 842 800 

 

Övriga 49,9% 

 

2 902 445 

 

Summa 100% 

 
152 801 804 

 

SEB Luxembourg 

 
5 227 646 

 
3,4% 
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Insynspersoners innehav i bolaget 
Per den 31 december 2019 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt 

och indirekt.  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

mer att framtidsmöjligheterna 

är mycket goda med de framsteg som gjorts 

under perioden med investeringar på IT- och 

produktutveckling samt marknadens 

investeringar inom Telecom infrastruktur. 

Styrelsen väljer emellertid inte att gå ut med 

någon prognos för kommande period.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Namn Befattning Aktier 

Rune F. Löderup m. bolag 
 

24 461 028 

 

 

Styrelseledamot, VD 

 

Staffan Lindgren m. bolag 

 

3 842 800 Styrelseledamot 

 

Jesper Jensen 

 

 

133 333 

 

Styrelseledamot 

 

Harmen Brenninkmeijer 

 

- 

 

Styrelseordförande 
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RESULTAT 

Resultaträkning 

       2019-01-01 2018-01-01 

  Belopp i kr     Not   2019-12-31 2018-12-31 

         

         

  Intäkter     573 559 1 104 878 

 Kostnad för sålda tjänster     0 0 

 Bruttoresultat    573 559 1 104 878 

         

 Administrationskostnader 2,3  -4 876 160 -3 147 637 

 Övriga rörelsekostnader 4  -9 471 501 -29 811 969 

           

 Rörelseresultat    -13 774 102 -31 854 728 

         

 Reultat från finansiella investeringar   

 Resultat från andelar i koncernföretag 5  -14 226 073 -105 000 000 

 Ränteintäkter och liknande resultatposter  6  1 994 810 16 083 

 Räntekostnader och liknande resultatposter -663 504 -362 632 

 Summa finansiella poster  -12 894 767 -105 346 549 

         

 Resultat före skatt    -26 668 869 -137 201 277 

         

  Periodens resultat       -26 668 869 -137 201 277 
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Balansräkning 
 

  Belopp i kr      Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR      

        

Anläggningstillgångar     

Finansiella anläggningstillgångar   

 Andelar i koncernföretag     9 0 35 000 000 

 Långfristiga fordringar på koncernföretag             10 0 0 

      0 35 000 000 

        

Summa anläggningstillgångar  0 35 000 000 

        

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

 Övriga fordringar      11 5 710 744 4 699 360 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 000 431 925 

      5 743 744 5 131 285 

        

Kassa och bank    19 465 636 4 171 711 

        

Summa omsättningstillgångar  25 209 380 9 302 996 

        

SUMMA TILLGÅNGAR     25 209 380 44 302 996 
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Balansräkning forts 

  Belopp i kr       2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

        

Eget kapital       

Bundet eget kapital     

 Aktiekapital    13 752 162 2 845 275 

      13 752 162 2 845 275 

Fritt eget kapital      

 Överkursfond    174 777 961 175 009 108 

 Balanserad vinst   -137 614 639 -413 364 

 Årets resultat    -26 668 869 -137 201 276 

      10 494 453 37 394 468 

        

Summa eget kapital   24 246 615 40 239 743 

        

Kortfristiga skulder     

 Leverantörsskulder   59 869 712 761 

 Övriga skulder   292 896 2 949 593 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 610 000 400 899 

Summa kortfristiga skulder  962 765 4 063 253 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 209 380 44 302 996 

 

 

Förändring av eget kapital 
 

    Aktie- 
Ej 

registrerat 
Övrigt 

tillskjutet Balanserad 
vinst inkl årets 

resultat 

Summa 

 Belopp i kr  kapital aktiekapital kapital 
eget 

kapital 

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 2 845 275 2 845 275 172 163 833 -137 614 640 40 239 743 

Registrering aktiekapital  2 845 275 -2 845 275   0 

Nyemission    8 061 612  6 270 142  14 331 754 

Emissionskostnader*     -3 656 014  -3 656 014 

Årets resultat       -26 668 869 
-26 668 

869 

Belopp vid årets utgång 2019-12-31 13 752 162 0 174 777 961 -164 283 509 24 246 615 

 
*Av emissionskostnader 2019 avser 1,2 Mkr den emission som skedde i december 2018. 
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Kassaflödesanalys 

      2019-01-01 2018-01-01 

Belopp i kr     Not 2019-12-31 2018-12-31 

                

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster    -26 668 869 -137 201 277 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     

Valuta kursdifferenser     -1 994 810 0 

Nedskrivning av andelar i koncernföretag   14 226 073 105 000 000 

Nedskrivning av fordran på koncernföretag   9 471 501 29 811 969 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4 966 105 -2 389 308 

före förändringar av rörelsekapital     

        

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar   -14 003 149 -24 964 072 

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder   1 876 415 6 646 707 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -17 092 839 -20 706 673 

        

Investeringsverksamheten      

Avyttring av finasiella anläggningstillgångar   22 432 030 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   22 432 030 0 

        

Finansieringsverksamheten      

Nyemission      13 610 748 7 080 195 

Ökning/minskning emissionskostnader   -3 656 014 -3 113 577 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   9 954 734 3 966 618 

        

Årets kassaflöde     15 293 925 -16 740 055 

Likvida medel vid årets början    4 171 711 20 911 766 

Likvida medel vid årets slut       19 465 636 4 171 711 

 

 

Likvida medel består i sin helhet av behållning på bolagets bankkonto. 
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Noter 

Tilläggsupplysningar 
 
Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 
 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av 
finansiella rapporter.     
  
Redovisningsvaluta   
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och 
beloppen anges i kr om inget annat anges.  
    
Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
metoden varvid justering skett för transaktioner som inte 
medfört  
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, 
förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande 
på koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt 
kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en 
obetydlig risk för värdefluktuation.   
      
Värderingsprinciper m.m.   
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.  
 
Intäktsredovisning  
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit 
eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att erhållas. 
 
Fordringar, skulder och avsättningar  
Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats 
till anskaffningsvärde om annat ej anges. Fordringar och 
skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens 
kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och 
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan 
kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och 
skulder nettoredovisas som finansiell post. Avsättning 
redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och 
det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att 
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället 
värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det 
belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje 
balansdag. Om tillämpligt redovisas avsättningen till 
nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att 
reglera förpliktelsen. 
   
Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden. 
Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till 
anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella 

transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av 
tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt 
ägarintressen i övriga företag där verkligt värde är lägre än 
det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om 
värdenedgången kan antas vara bestående. 
Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av 
framtida betalningar diskonterade med den effektivränta 
som beräknats vid anskaffningstillfället. Kortfristiga 
fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett 
säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna för 
säkringsredovisning, redovisats till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som 
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli 
inbetalt efter avdrag för dels en generell reserv kopplad till 
förfallna fordringar och dels individuellt bedömda osäkra 
fordringar.  
 
Låneskulder och leverantörsskulder  
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellan - 
skillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp 
av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer 
vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det 
belopp som ska återbetalas.   
    
Nedskrivningar    
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en 
tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. 
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet 
skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet 
definieras som det högsta av marknadsvärdet och 
nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet 
av de uppskattade framtida betalningar som tillgången 
genererar. Nedskrivningar redovisas över 
resultaträkningen.     
  
Inkomstskatter    
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, 
förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i 
eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget 
kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt 
balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära 
skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda 
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det 
skattemässiga värdet.     
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den 
skattesats som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen.     
   
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det 
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 
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Ersättningar till anställda  
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar 
som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, 
betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad 
anställning. Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad 
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse 
att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
 
Noter som inte har en direkt referens till resultat eller 
balansräkning  
NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper  
NOT 8 Skatt på årets resultat 
NOT 12 Antal aktier och kvotvärde 
NOT 13 Förslag till vinstdisposition 
NOT 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
NOT 15 Uppskattningar och bedömningar
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
 
 
Not 2 Arvode till revisorer    
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.   
  
 
            2019-12-31 2018-12-31 

Revisionsbyrån Mazars                                                                                        

Revisionsuppdraget                     223 500 200 500 

Revisionsnära tjänster                                0 0 

Övriga tjänster                                0 0 

Summa            223 500         200 500 

 
 
 
Not 3 Anställda och 
personalkostnader           2019-12-31 2018-12-31 

Medelantalet anställda                               0    0 

Varav män                                                                                                                                          0                     0 

Summa                      0 0 

 
  

Löner och andra ersättningar           2019-12-31 2018-12-31 

Styrelse, VD och ledande 
befattningshavare                    325 000         240 000 

Övriga anställda               1 823 129 116 

Sociala kostnader              61 841 97 125 
Pensionskostnader för styrelse, 
VD och ledande 
befattningshavare                      0 0 
Pensionskostnader övriga 
anställda                      0 0 

Övriga sociala kostnader                      0 0 

Summa            388 664 466 241 

 
 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare              2019-12-31 2018-12-31 

Andel kvinnor i styrelsen                                0%  0% 

Andel män i styrelsen                            100% 100% 
Andel kvinnor bland övriga 
ledande befattningshavare                        0% 100% 
Andel män bland övriga ledande 
befattningshavare                                   100% 100% 
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Löner och andra ersättningar till styrelse och ledning      

2019, (KSEK) Grundlön/Arvoden 
Övrig 
ersättning* 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader 

Övriga 
ersättningar Totalt 

Harmen Brenninkmeijer, 
styrelseordförande 130 0 0 0 0 130 

Rune Löderup, ledamot, inkl bolag 65 964 0 0 40 1 069 

Staffan Lingren, ledamot, inkl bolag 65 62 0 0 0 127 

Jesper Ramskov Jensen, ledamot 65 0 0 0 0 65 

       

2018 (KSEK) Grundlön/Arvoden 
Övrig 
ersättning* 

Övriga 
förmåner 

Pensions-
kostnader 

Övriga 
ersättningar Totalt 

Rune Löderup, styrelseordförande, inkl 
bolag 120 1 074 0 0 88 1 282 

Staffan Lingren, ledamot, inkl bolag 60 38 0 0 0 98 

Harmen Brenninkmeijer, ledamot 60 0 0 0 0 60 

Jesper Ramskov Jensen, ledamot 60 0 0 0 0 60 
 
* Styrelseordförande Rune Löderup, via sitt helägda bolag Raging Bull Invest AB, har ingått avtal med Bolaget om att 
utöver styrelsearvode erhålla konsultarvode från Bolaget om 1000 SEK per timme för rådgivningstjänster som inte följer av 
styrelseuppdraget. Styrelseledamot Staffan Lindgren, via sitt helägda bolag Nexium AB, har ingått avtal med Bolaget om att 
utöver styrelsearvode erhålla konsultarvode från Bolaget om 1000 SEK per timme för rådgivningstjänster som inte följer av 
styrelseuppdraget.   
Årsstämman den 17 juni 2019 beslutade att arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå med 
65 KSEK för tiden fram till årsstämman 2020. För styrelseordföranden utgår ett arvode om 130 KSEK för tiden fram till 
årsstämman 2020.  
 

Not 4 Övriga rörelsekostnader 2019-12-31 2018-12-31 

   

Nedskrivning fordran på koncernföretag 9 471 501 29 811 969 

Summa         9 471 501 29 811 969 

 
 

Not 5 Resultat från andelar i 
koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31 

   

Nedskrivning andelar i koncernföretag 0 105 000 000 

Förlust försäljning andelar i 
koncernföretag 14 226 073 0 

Summa         14 226 073 105 000 000 
 

 

Not 6 Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 2019-12-31 2018-12-31 

   

Valutakursdifferenser 1 994 810 16 083 

Summa         1 994 810 16 083 
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Not 7 Exceptionella kostnader 2019-12-31 2018-12-31 

   
Övriga rörelsekostnader 
varav avser nedskrivning av fordran hos 
dotterföretag 9 471 501 29 811 969 

   
Resultat från andelar i koncernföretag 
varav avser nedskrivning av andelar i 
koncernföretag 0 105 000 000 
varav avser förlust vid försäljning av 
koncernföretag                       14 266 073 0 

Summa         23 697 574 134 811 969 

 

Not 8 Skatt på årets resultat 

 
 

2019-12-31 2018-12-31 

Aktuell skatt 0 0 

Avstämning av effektiv skattesats                                             

Redovisat resultat före skatt -26 668 869 -137 201 276 
Skatt på redovisat resultat enligt                                     
gällande skattesats(22%) 0 30 184 281 
Skatt på redovisat resultat enligt                                                
gällande skattesats(21,4%) 5 707 138 0 

Skatteeffekt av:   

Ej avdragsgilla kostnader -5 077 636 -29 667 456 
Effekt av kostnader som redovisats direkt 
mot eget kapital -782 387 -684 987 
Effekt av underskottsavdrag vars 
skattevärde ej redovisats som tillgång 152 885 168 162 

Summa         0   0 

 
 
 
Not 9 Andelar i koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 140 000 000 140 000 000 

Ingående bokfört värde 35 000 000 140 000 000 

Omklassificering 11 615 730 0 

Nedskrivning 0 -105 000 000 

Avyttring  -46 615 730 0 

Utgående bokfört värde 0 35 000 000 

Utgående 
anskaffningsvärde         0 140 000 000 

Utgående nedskrivning     0 -105 000 000 
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Not 10 Fordringar hos    
koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 29 811 969 3 924 070 

Ingående bokfört värde 0 3 924 070 

Ökning av fordran 21 087 231 25 887 899 

Omklassificering -11 615 730 0 

Nedskrivning  -9 471 501 -29 811 969 

Utgående bokfört värde 0 0 

Utgående 
anskaffningsvärde         0 29 811 969 
Utgående 
nedskrivning     0 -29 811 969 

   

Not 11 Övriga fordringar 

 
 

2019-12-31 2018-12-31 

Tilläggsköpeskilling* 5 367 100 0 

Övriga kortfristiga fordringar                                           343 644 4 699 360 

Summa         5 710 744   4 699 360 

              
  * Köpeavtalet avseende Goldblue Ltd innehåller garantier avseende beskattning, finansiering, kontrakt, tillgångar, 
anställda mm. Köparen har innehållit 500 000 EUR som säkerhet för säljarens uppfyllande av garantier. Köparen måste 
skriftligen informera säljaren innan den 26 april 2020 om köparen anser att garantierna inte är uppfyllda.   
 
 

Not 12 Antal aktier och kvotvärde 2019-12-31 2018-12-31 

        Antal aktier 152 801 804 31 614 167 

        Kvotvärde 0,09 0,09 
 
 
 
Not 13 Förslag till vinstdisposition   

(Belopp i kr)  
     

       

Till bolagsstämmans förfogande står: 
    

överkursfond 
     174 777 961 

Balanserat resultat 
    

-137 614 639 

årets resultat   
    

-26 668 869 

            10 494 453 

Föreslås balanseras vidare i nästa års räkning 
   10 494 453 

 
 
 
Not 14 Händelser efter balansdagen   
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 
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Not 15 Uppskattningar och bedömningar 
Vid upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses 
vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars 
framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. De uppskattningar och bedömningar som har den mest väsentliga 
påverkan på bolagets redovisning per 2019-12-31 är värderingen av den del av köpeskillingen från försäljningen av 
Goldblue Ltd som ännu inte erhållits och som redovisas som en kortfristig fordran, se vidare not 11.  

 

 

Kommande rapporttillfällen  

 
28 augusti 2020  Halvårsrapport 2020 
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Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 13 mars 2020. Bolagets resultat- och 

balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 2 april 2020.  

 

 

 

 

Stockholm den 13 mars      

2020 

 

 

 

 

Harmen Brenninkmeijer 

Styrelseordförande 

 Staffan Lindgren 

Styrelseledamot 

 

 

 

 

 

 

  

Rune Löderup 

VD och Styrelseledamot 

 Jesper Jensen 

Styrelseledamot 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vår revisionsberättelse 

har lämnats den 13 

mars 2020  

Mazars SET 

Revisionsbyrå AB 

 

 

 

Michael Olsson 

Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Till bolagsstämman i GoldBlue AB 

Org. nr 559078-0465 

 
Rapport om årsredovisningen 

 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för GoldBlue AB 

för år 2019. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 5-20 i 

detta dokument. 

 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av GoldBlue AB:s finansiella ställning per den 

31 december 2019 och av dess finansiella resultat och 

kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar. 

 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen. 

 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till GoldBlue AB enligt 

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 

Annan information än årsredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än 

årsredovisningen. Den andra informationen återfinns på sidorna 

2-4. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för den andra informationen. Vårt uttalande avseende 

årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 

inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 

information. I samband med vår revision av årsredovisningen är 

det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 

och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 

oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång 

beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 

revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 

innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete 

som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att 

den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 

skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 

avseendet.  
 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 

direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 

inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på misstag. 

 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 

verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 

att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-

heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 

om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 

verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 

med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 

att göra något av detta.    

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 

av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 

hela revisionen. Dessutom: 

 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 

följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 

kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 

intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala oss om 

effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 

upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 

drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 

huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 

avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
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fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 

uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 

de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 

och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 

som ger en rättvisande bild. 

 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 

måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 

interna kontrollen som vi identifierat. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

för GoldBlue AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust.  

 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till GoldBlue AB enligt 

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 

kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 

att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-

förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 

skötas på ett betryggande sätt.  

 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 

att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 

avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 

är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 

förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 

vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 

ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Anmärkning 

Styrelsen har under räkenskapsåret inte tillsett att lagstadgade 

årsstämmohandlingar för räkenskapsåret 2018 fanns tillgängliga 

tre veckor inför årsstämman 2019 i enlighet med 7 kap. 56b§ 

aktiebolagslagen. 

 

Stockholm, 2020-03-13 

Mazars SET Revisionsbyrå AB 

 

 

 

Michael Olsson 

Auktoriserad revisor 

 

 


