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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Everysport Media Group (pub), 556739-8143, avger
härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12- 31.
Företaget har sitt säte i Stockholm. Företagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market (EVERY).
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK Presentation i årsredovisningen anges i kr om
inte annat anges.

Koncernbeskrivning
Everysport Media Group (ESMG) är en koncern inom sport. ESMG är uppdelat i två affärsområden,
Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och
tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs verksamhet inom den snabbväxande
sporten padel. Koncernen har totalt cirka 160 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm, bolaget
har också kontor i Norge och USA.

Moderbolaget
Everysport Media Group AB (publ) är koncernens moderföretag. I moderföretaget verkar koncernens
operativa ledningsgrupp, inklusive verkställande direktör (VD) samt koncerngemensamma funktioner
för HR, ekonomi, internteknik samt marknadsföring.
I koncernen finns följande dotterföretag
Everysport AB
•
Daytime Media House AB
•
Daytime Media House AS
•
ESMG North America INC
•
ESMG Norway AS
•
Trav og Galopp-nytt A/S
•
Hesteportalen AS
•
ESMG Transactions AB
•
Every Padel i Sverige AB
•
Every Padel Courts in Sweden AB
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Every Padel Jönköping AB
Every Padel Jönköping shop AB
Every Padel i Västerås AB
Uppsala Padelcenter AB
Sporto-Media AB
Media-Fon AS
Traveas Sports Media AB
Fabam Ltd (Inaktivt bolag)

Verksamhetens utveckling
Verksamhetens utveckling har under 2021 framför allt präglats av flertalet strategiska förvärv med
Every Padel (fd Klövern Padel) som det enskilt största vilket även banade väg för breddning av
verksamheten. Bolaget har snabbt skalat upp det nya affärsbenet genom ytterligare förvärv och
etablering av nya padelanläggningar. Under mars månad tillträddes även de två norska förvärvade
bolagen Trav og Galoppnytt och Hesteportalen vilka kompletterade bolagets mediaportfölj
ytterligare.
ESMG har genom förvärven inom padel etablerat två tydliga affärsområden, Everysport Media och
Every Padel. Inom Everysport Media äger och utvecklar man digitala plattformar och tjänster inom
sport och inom Every Padel bedriver verksamhet inom den snabbväxande sporten padel. Koncernens
strategiska position har därmed breddats och stärkts vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.
Det senaste året har ESMG fortsatt att göra viktiga strategiska investeringar. Bland annat har bolaget
fortsatt investera i sin skalbara medieplattform för att förbättra kundupplevelsen i både text- och
videoformat. Plattformen möjliggör personifierade upplevelser och tillgång till hela koncernens
prenumerationstjänster via ett och samma inlogg. Genom att tillgodose många kunders breda
sportintresse skapas förutsättningar att tillvarata allt fler synergier vartefter mediaportföljen växer.
Covid-19-pandemin har under 2021 fortsatt medföra stora effekter på möjligheten att genomföra
idrottsevenemang både i Sverige som internationellt. Även om de flesta professionella ligor kunnat
fortsätta arrangeras så har bredd- och ungdomsidrotten i de flesta länder fortsatt att drabbas
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negativt. Den andra och tredje vågen av pandemin fortsatte påverka efterfrågan på flera av
koncernens produkter och tjänster.
Annonsmarkaden som inledningsvis påverkades kraftigt negativt av pandemin fortsatte att
återhämta sig under året och var vid utgången av 2021 tillbaka på nivåer som före pandemin. De
långsiktiga effekterna av pandemin har medfört en ökad digitalisering som är här för att stanna, vilket
påverkat ESMG positivt. Människor har ändrat livsstil och har i större utsträckning använt digitala
plattformar för att konsumera information, interagera med andra, samt konsumera unikt och
trovärdigt innehåll. Det gynnar koncernens snabbt växande B2C-relaterade produkter. Som en följd
av ett antal nya produktlanseringar under 2021, har ESMG fortsatt att satsa och bland annat
rekryterat nya medarbetare till kontoren i Sverige och internationellt.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Den 22 januari 2021 signerade Everysport Media Group AB (publ) ett strategiskt samarbetsavtal med
Norsk Rikstoto. Samarbetet innebär att ESMGs norska dotterbolag levererar speltips, redaktionella
reportage och spelinformation för både Norge och Sverige.
Den 1 mars 2021 genomförde Everysport Media Group AB (publ) förvärvet av Trav og Galopp-Nytt
AS (TGN). TGN är Norges största medie kring trav- och galoppsport. I förvärvet ingick Trav og
Galoppnytt (tgn.no), hesteportalen.no, hest.no samt hunden.no- TGN. Förvärvet har integrerats med
ESMGs befintliga verksamhet i Norge och därmed skapat Norges ledande mediehus kring trav och
galopp.
Den 25 mars 2021 ingick Everysport Media Group AB (publ) avtal om att förvärva 50 procent av
aktierna i Klövern Padel AB (Klövern Padel). Köpeskillingen uppgick till 24,25 MSEK och bestod dels av
en kontant del om 3,0 MSEK, dels en aktiedel av nyemitterade aktier i ESMG motsvarande 21,25
MSEK. Förvärvet genomfördes den 1 april 2021.
Den 20 april 2021 offentliggjorde Everysport Media Group AB (publ) att dotterbolaget Every Padel i
Sverige AB (“Every Padel”) signerat ett strategiskt avtal med padellegendaren Fernando "Bela"
Belasteguín kring en rad gemensamma projekt. Avtalet innebär att den sextonfaldiga världsettan är
ny ambassadör för Every Padel globalt, med bland annat också en gemensam lansering av ett Bela
Padelcenter i Sverige - det första utanför Spanien - och konceptet Bela Padel Concept i
Skandinavien.
Den 17 juni 2021 offentliggjorde Everysport Media Group AB (publ) att dotterbolaget Every Padel i
Sverige AB (“Every Padel”) ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Padel Panorama AB.
Padelanläggningen är en av världens största inomhusanläggningar och rymmer 23 padelbanor och
åtta utomhusbanor. ESMG genomförde förvärvet den 1 juli 2021.
Den 21 juni 2021 offentliggjorde Everysport Media Group AB (publ) att dotterbolaget Every Padel i
Sverige AB (“Every Padel”) ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Västerås Padel
Arena AB. Köpeskillingen uppgick till 7 MSEK vilket erlades kontant vid tillträde den 1 juli 2021.
Den 2 juli 2021 offentliggjorde ESMG:s internationella hockeysajt Elite Prospects att de i sin
slutkundstjänsten EP Premium har uppnått milstolpen om 10 000 betalande abonnenter.
Den 15 juli 2021 ingick Everysport Media Group AB (publ) avtal om att förvärva resterande 50 procent
av aktierna i dotterbolaget Every Padel i Sverige AB (Every Padel). Köpeskillingen uppgick till 28,2
MSEK och bestod av nyemitterade aktier i ESMG. Säljare i transaktionen var fastighetsbolaget Corem
Property Group AB (Corem) via dotterbolaget Dagon Sverige AB som genom transaktionen blev ny
aktieägare i ESMG. Under våren 2021 genomförde ESMG ett förvärv av 50% av aktierna i Every Padel
som ett led i att positionera koncernen inom padel och skapa nya förutsättningar för framtida
expansion och produktlanseringar. Under juli 2021 förvärvas alltså resterande 50% av bolaget som
därmed blev helägt av ESMG.
Den 27 juli offentliggjorde Everysport Media Group AB (publ) att Klövern AB:s (publ) innehav i ESMG,
genom det helägda koncernbolaget Dagon Sverige AB, har passerat flaggningsgränsen om 10
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procent. Corem Properties indirekta innehav i ESMG har uppkommit efter att Dagon erhållit en
köpeskilling av nyemitterade aktier i ESMG med anledning av förvärvet av resterande 50 procent av
aktierna i Every Padel i Sverige AB.
Den 8 oktober 2021 öppnade Everysport Media Group AB (publ) dotterbolag Every Padel i Sverige
AB (“Every Padel”) sin andra padelanläggning i Västerås. Anläggningen innehåller nio padelbanor och
är i premiumsegmentet med konferens- och loungeytor tillsammans med ytor för shop och event.
Den 23 juli 2021 lanserade Everysport Media Groups helägda dotterbolag Every Padel
jämställdhetsinitiativet Empower i syfte att synliggöra ojämlikheter inom sport. Den 3-5 december
arrangerades Empower Weekend i Every Padel Kopparlunden, Västerås. Syftet med initiativet är att
inspirera människor att forma sina liv utan föreställningar om att kön är en begränsning, med sporten
och padel som primär utgångspunkt.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Genom de investeringar och satsningar i tekniska plattformar och organisation som gjorts under de
senaste åren står ESMG väl rustat för att vrida upp de internationella expansionsplanerna ytterligare
samt öka satsningen på slutkundsprodukter som är viktiga ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.
Dessa huvudfokus skapar långsiktigt aktieägarvärde för bolaget framgent.
Genom den starka nordamerikanska trafiktillväxten på Eliteprospects och den etablerade
organisationen i USA ser bolaget stora möjligheter att fortsätta växa starkt på den Nordamerikanska
marknaden. Avregleringen av spelmarknaden i USA ger Eliteprospects och ESMG en intressant
möjlighet, dels genom ett starkt sportmediaerbjudande men även genom den djupa kunskap som
finns inom spel i koncernen.
Genom förvärvet av Every Padel i Sverige AB och lanseringen av de digitala produkter som bolaget
har gjort inom sporten har bolaget en stark position i en större del av värdekedjan inom padel.
Genom den kunskap som kommer från det förvärvade bolaget i kombination med den digital
kompetens bolaget redan besitter har bolaget stora möjligheter att växa sin marknadsandel inom
sporten, både nationellt som internationellt. Every Padel opererar vid utgången av 2021 8 antal
padelbanor och är därmed en av Sveriges största aktörer.
De huvudsakliga affärsriskeerna i verksamheten ligger idag dels inom den traditionella medieaffären
där hela mediebranschen brottas med att annonsörer ständigt söker nya och alternativa kontakter
med slutkonsumenterna. Koncernens potentiella oförmåga att förutse, anta och utveckla produkter
och tjänster efter förändrat kundbehov kan påverka bolagets konkurrenskraft negativt. När flera av
bolagets produkter väl har distribuerats och integrerats med externa system, är våra kunder
beroende av oss som leverantör för att lösa eventuella problem kopplade till ESMGs produkter. Inom
affärsområdet Every Padel bedöms den största risken utgöras av överetablering av
padelanläggningar, vilket på sikt kan leda till prispress på speltider. Bolaget bedömer även att det
allmänna intresset för sporten i Sverige varit på historiskt höga nivåer de senaste åren, vilket riskerar
att minska och därmed även efterfrågan på både företagsaktiviteter och enskilda bantider. Genom
att verka som hyresgäst istället för att själv äga anläggningarna verksamheterna bedrivs i har risker
kopplade till värdeförändringar på fastigheterna helt mitigerats.
Everysport Media Group är föremål för en rad olika förordningar, lagar och branschstandarder.
Eftersom lagstiftning och regelverk förändras är det viktigt att övervaka och motverka risker
kopplade till regelefterlevnad och skyddande av intellektuella rättigheter och patent, konfidentiell
information, skydd av personuppgifter, insiderinformation, etc.
Andra faktorer som kan försvåra för EMSGs expansionsplaner är att genomförande av
planerade bolagsförvärv. Förvärvssituationer innebär alltid, i varierande utsträckning, risker som kan få
negativa effekter för den förvärvande parten. Risker kopplade till förvärv utgörs bland annat av
finansiella, legala samt operationella risker. Om vi överskattat graden av produktifiering/
produktbolagskultur, överskattat repetitiva intäkter, överskattat operativa kassaflöden, underskattat
personberoenden eller missat definitiva marknadsförändringar. Om vi underskattat komplexiteten
eller behovet av resurser eller hastigheten i integrationsarbetet.
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Coronapandemin med dess olika varianter har under 2021 fortsatt påverka ESMG som är beroende av
att idrottsevenemang kan hållas för att kunna leverera intäktsnivåer inom affärsområdet Everysport
Media i linje med nivåer före pandemin. Every Padel har under pandemin sett en ökad efterfrågan på
speltider vilket tillfälligt ökat B2C-intäkterna inom affärsområdet. Vid utgången av 2021 och i samband
med lättade och borttagna restriktioner upplevde koncernen ett uppdämt behov av att genomföra
inställda konferenser och företagsevenemang.
Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar det geopolitiska läget och ökar osäkerheterna på de globala
marknaderna. Everysport Media Group har ingen verksamhet i vare sig Ryssland eller Ukraina och anser
därför att denna händelse inte har någon direkt påverkan på koncernens verksamhet, resultat och/eller
finansiella ställning.
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Aktien
Aktiedata
Marknadsplats

Spotlight Stock Market

Noterad

2009-06-26

Sektor

Kommunikation

Kortnamn

EVERY

ISIN-kod

SE0016127831

Valuta

SEK

Antal aktier

6 089 764

Högsta kurs 2021

63,50 SEK

Lägsta kurs 2021
Stängningskurs 2021

15,70 SEK
43,60 SEK

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank AB (publ)

Största ägarna per 31 mars 2022
Aktieägare

Andel %

Röster

Johan Ejermark & Magnus Wide

20,68 %

20,68 %

Nordic Growth Capital AB

15,72 %

15,72 %

Klövern AB

10,5 %

10,5 %

Hannes Andersson

6,40 %

6,40 %

Nordnet Pensionsförsäkring

6,39 %

6,39 %

Paul Fischbein

4,91 %

4,91 %

Andreas Ehrnvall Consulting AB

3,95 %

3,95 %

Jk Eriksson Consulting AB

3,16 %

3,16 %

Erik Karlsson

1,84 %

1,84 %

AB Björk & Blandat

1,58 %

1,58 %

Summa 10 största aktieägare

75,13 %

75,13 %

Övriga

24,87 %

24,87 %

Totalt

100 %

100 %

Antalet aktieägare i Everysport Media Group AB uppgick den 31 mars 2022 till 1.825 st. Alla aktier har
samma rösträtt. Varje aktie har en röst.
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Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets vinst

117 515 568
-20 724 481
2 874 881
99 665 968

Disponeras så att i ny räkning överföres

99 665 968

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Årsstämma
Den ordinarie årsstämman kommer att hållas 19 maj 2022
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Flerårsöversikt
Belopp i tkr
Koncern
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2021
186 769
-2 354
353 252
20
46

2020
82 336
59
67 457
33
78

2019
90 248
6 489
54 741
41
64

2018
89 663
-4 704
54 232
29
63

2017
91 700
-25 114
59 785
33
38

2021
22 973
-8 177
152 159
8
30

2020
17 290
-5 347
84 643
61
49

2019
15 076
-4 018
86 950
64
70

2018
9 553
-5 114
69 289
74
55

2017
8 552
-10 734
67 977
68
22

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Koncernens rapport över totalresultatet
Belopp i kr
Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

3
13
4

186 769 118
513 401
3 641 688
190 924 207

82 336 192
1 636 595
708 333
84 681 120

5
6
7

-30 769 519
-55 833 716
-71 703 761

-8 646 721
-32 152 960
-39 068 853

13,14,15,16
12

-30 409 522
0
-188 716 518

-3 934 912
-139 205
-83 942 651

2 207 689

738 469

42 329
-4 604 110
-4 561 781

9 519
-688 891
-679 372

-2 354 092

59 097

9

-2 399 664
-4 753 756

667 981
727 078

10

-0,85

0,16

-5 849 946
1 096 189

720 590
6 488

660 600
-4 093 156

-665 832
61 246

-5 189 346
1 096 189

54 758
6 488

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa
Rörelsens kostnader
Rörliga driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Resultat från andelar i intresseföretag
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultatet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella poster - netto

8
8

Resultat före skatt
Inkomstskatt
Årets resultat
Resultat per aktie
Resultat per aktie före och efter utspädning
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Övrigt totalresultat
Poster som kan återföras över resultatet i framtida perioder
Valutakursdifferenser
Summa totalresultat för perioden
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

11
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Koncernens balansräkning, tillgångar
Belopp i kr
Not

2021-12-31

2020-12-31

4 837 091
1 612 089
81 683 942
88 133 122

5 229 875
317 732
28 038 219
33 585 826

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Varumärken
Goodwill
Summa immateriella tillgångar

13

32

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Nyttjanderättstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

14
15
16

8 980 452
2 719 985
202 347 958
214 048 395

214 867
0
5 031 447
5 246 314

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

18
19

3 521 658
90 661
3 612 319

4 511 609
4 442
4 516 051

305 793 836

43 348 191

547 795
16 734 185
20 448
4 821 753
15 487 842
37 612 023

0
7 533 625
31 002
1 276 012
4 890 644
13 731 283

9 845 774
47 457 797

10 377 246
24 108 529

353 251 633

67 456 720

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Varulager
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

20
21
22

23
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Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder
Belopp i kr
Not

2021-12-31

2020-12-31

24

6 089 764
118 521 172
-103 623
-53 715 866

4 542 496
68 959 715
-774 058
-50 238 557

70 791 447
1 152 974
71 944 421

22 489 597
56 783
22 546 291

25
16
26
27

931 531
167 604 013
5 024 993
4 189 312
177 749 849

503 776
3 744 195
4 774 234
4 848 436
13 870 641

26

3 762 843
14 834 983
3 093 160
45 907 514
10 257 206
25 701 657
103 557 363

1 000 000
4 268 764
639 890
1 425 643
8 964 484
14 741 007
31 039 788

281 307 212

44 910 429

353 251 633

67 456 720

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital som kan hänföras till
moderföretagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserad vinst inklusive årets resultat
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets
aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
SKULDER
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga leasingskulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Kortfristiga leasingskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

16
29
30
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Förändring av eget kapital

Koncernen

Ingående balans
2020.01.01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
Kapital

Reserver

Balanserad
Innehav utan
Vinst inkl.
bestämmande
Årets resultat
inflytande

4 542 496

68 959 715

-98 104

-50 959 145

50 295

720 588

6 488

Årets resultat
Årets omräkningsdifferens

-665 832

Summa totalresultatet

-665 832

Totalt

22 495 257
727 076
-665 832

720 588

6 488

61 246

Transaktioner med ägare
Förändring koncernstruktur

0

Nyemission

0

Teckningsoptioner

0

Utgående balans
2020.12.31

4 542 496

68 959 715

-774 058

-50 238 557

56 783

22 546 291
0

Ingående balans
2021.01.01

4 542 496

68 959 715

-774 058

Årets resultat
Årets omräkningsdifferens

670 435

Summa totalresultatet

670 435

-50 238 557

56 783

22 546 291

-5 849 946

1 096 191

-4 753 755
670 435

-5 849 946

1 096 191

-4 083 320

Transaktioner med ägare
Förändring koncernstruktur
Nyemission

2 372 635
1 547 268

Kostnader för nyemission

49 657 326

51 204 594

-527 840

Teckningsoptioner
Utgående balans
2021.12.31

2 372 635

-527 840

431 971
6 089 764

118 521 172

431 971
-103 623

-53 715 868

1 152 974

71 944 421
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Koncernens kassaflödesanalys
Belopp i kr
Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-2 354 092
27 709 519
-1 464 409
23 891 018

59 096
3 685 823
-760 516
2 984 403

1 196 582

0

-20 125 540
10 546 853
15 508 913

-1 687 454
7 746 559
9 043 508

-488 351
-2 428 109
-45 219
-3 414 692
-6 376 371

-1 356 567
0
0
0
-1 356 567

Nyemission inkl relaterade kostnader
Aktieägartillskott
Upptagna lån
Amortering av lån
Amortering av leasingskulder

431 971
1 235 606
7 000 000
7 500 000
-6 413 660
-19 405 966

0
3 500 000
0
0
-1 971 549
-1 814 953

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-9 652 049

-286 502

-519 507
-11 965
10 377 246
9 845 774

7 400 439
0
2 976 807
10 377 246

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betalda inkomstskatter

31

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kortfristiga rörelsefordringar
Förändring kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella tillgångar
Förvärv finansiella anläggningstillgångar
Rörelseförvärv
Kassaflöde från investeringsverksamheten

32

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Optionspremier

Minskning/ökning likvida medel
Årets kassaflöde
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
TRUE

TRUE
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Koncernens noter
Not 1 - Allmän information
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Everysport Media Group AB (moderföretaget) med org nr
556739-8143 och dess dotterföretag (koncernen). Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm. Aktien är noterad på Spotlight
Marketplace.
Koncernens huvudsakliga verksamheter delas in i Content och Media. Inom content är koncernen en ledande
leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Inom Media har koncernen de digitala siterna bl.a.
SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, Travtjänsten och Sporttjänsten vilka fungerar som
motorer för de produkter som koncernen erbjuder.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser de två jämförelseåren.
Styrelsen har den 28 april 2022 godkänt denna årsredovisning och koncernredovisning för publicering, vilken kom
att läggas fram för antagande vid årsstämma den 19 maj 2022.

Not 2 - Redovisningsprinciper
De viktigast redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa
principer har tillämpats konsekvent för alla år, om inte annat anges.
2.1 Grund för koncernredovisningen
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS utgivna av International Accounting Standards Board
(IASB) och tolkningar som utfärdats av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) såsom de antagits av Europeiska
Unionen (EU). Vidare tillämpar koncernen årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för
koncerner utgivet av Rådet för finansiell rapportering.
Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är
värderade med utgångspunkt i anskaffningsvärdet, om inte annat anges nedan. Koncernredovisningen är
upprättad i enlighet med förvärvsmetoden. Samtliga dotterföretag, i vilka bestämmande inflytande innehas,
konsolideras från och med det datum detta inflytande erhölls.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att flera uppskattningar görs av ledningen för
redovisningsändamål. 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, anges i ”Viktiga
uppskattningar och bedömningar”. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter samt
andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda
bedömningar om gjorda bedömningar ändras eller andra förutsättningar föreligger.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder
som presenteras i koncernens finansiella rapporter.
2.2 Konsolidering
Dotterföretag är alla företag över vilka ESMG har ett bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag
när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från innehavet 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 erhålls, och exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då
det bestämmande inflytandet upphör.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som
en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I
förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och
övertagna skulder. Eventuella 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, vilket bestäms per transaktion. Transaktionsutgifter som uppkommer redovisas direkt
i resultatet, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller
skuldinstrument. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar
och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, så
kallat förvärv till lågt pris, redovisas denna direkt i resultatet.
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Intresseföretag
Andelar i företag över vilka koncernen har ett betydande inflytande klassificeras som intresseföretag och
redovisas i enlighet med kapitalandelsmetoden. Enligt kapitalandelsmetoden redovisas ett innehav inledningsvis till
anskaffningsvärde. Det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta ägarföretagets andel av
investeringsobjektets resultat efter förvärvstidpunkten.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Andelar i företag över vilka koncernen har ett betydande inflytande klassificeras som intresseföretag och
redovisas i enlighet med kapitalandelsmetoden. Enligt kapitalandelsmetoden redovisas ett innehav inledningsvis till
anskaffningsvärde. Det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta ägarföretagets andel av
investeringsobjektets resultat efter förvärvstidpunkten.

2.3 Valuta
Funktionell valuta
Den funktionella valutan för moderföretaget är svenska kronor, vilken utgör rapporteringsvalutan för
moderföretaget och koncernen. Samtliga belopp anges i svenska kronor om inget annat anges.
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på
transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på balansdagen. Icke-monetära poster, som värderas med utgångspunkt i
anskaffningsvärdet i en utländsk valuta, omräknas inte. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna
redovisas i resultatet. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i
rörelseresultatet, medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella
poster.
Omräkning av utländska dotterbolag
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till
koncernens rapporteringsvaluta till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en
utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av de
valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid
valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i omräkningsreserven i
eget kapital. När bestämmande inflytande upphör för en utlandsverksamhet omklassificeras tillhörande
omräkningsdifferenser från omräkningsreserven i eget kapital till årets resultat.
2.4 Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar består i allt väsentligt av belopp
som förväntas realiseras under koncernens normala verksamhetscykel som är 12 månader efter rapportperioden.
Kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas regleras under koncernens normala
verksamhetscykel som är 12 månader efter rapportperioden.
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2.5 Intäkter från avtal med kunder
Koncernen redovisar en intäkt när ett prestationsåtagande uppfylls, vilket är då en utlovad vara eller tjänst
levereras till kunden och kunden övertar kontrollen av varan eller tjänsten. Kontroll av ett prestationsåtagande kan
överföras över tid eller vid en tidpunkt. Intäkten utgörs av det belopp som koncernen förväntar sig erhålla som
ersättning för överförda varor eller tjänster.
Koncernens intäkter utgörs av intäkter från försäljning av annonser, distribution av information om sport och spel
både före och efter att respektive evenemang genomförts, samt abonnemangsintäkter från sportsiter.
Koncernens kunder utgörs av företag och privatpersoner. Avtalen är vanligen korta, dvs förväntad avtalsperiod
understiger ett år, eller uppsägningsbara för vilka avtalsperioden motsvaras av uppsägningsperioden.
Transaktionspriset utgörs i huvudsak av fasta belopp eller belopp som beror på antalet leveranser.
Transaktionspriset är hänförligt till enskilda prestationsåtaganden genom fristående prissättning.
Betalningsvillkoren är av standardkaraktär och koncernen erhåller normalt betalning i anslutning till att
prestationsåtagandet uppfylls.
Vid tillämpning av standarden har ESMG analyserat huruvida koncernen agerar som huvudman eller ombud, särskilt
i samband med annonseringslösningar. I vissa avtal bedömer ESMG att åtagandet består av förmedling av
annonser till ett företag som ansvarar för annonseringen och att ESMG därmed agerar som ombud i dessa avtal. I
huvuddelen av avtalen relaterade till annonseringslösningar bedömer ESMG att koncernens åtagande är att
ansvara för att kundens (annonsörens) annons får överenskommen synlighet under den avtalade perioden.
Därmed ansvarar ESMG för leveransen av annonseringstjänsten och agerar som huvudman i transaktionen.

Prestationsåtagande

Beskrivning av prestationsåtagande

Tidpunkt för
redovisning av intäkten

Leverans av spelsystem och
analyser

ESMG ansvarar för att ta fram analyser
och spelsystem inför olika evenemang.

Vid en tidpunkt – när
produkten levereras

Uppdatering av spelsystem
och analyser vid ändrade
förutsättningar

ESMG uppdaterar löpande analyser och
spelsystem om förutsättningarna för den
ursprungliga analysen eller systemet
ändras. T.ex. om en tippad favorit stryks
inom travspel.

Linjärt över den tid som
åtagandet omfattar.

Leverans av sport- och
spelresultat

ESMG sammanställer och anpassar sportoch spelresultat till hemsidor eller tryckta
medier.

Vid en tidpunkt – när
produkten levereras

Annonseringstjänster

ESMG ansvarar för att kundens annonser
får överenskommen synlighet under en
viss period.

Över tid - i takt med att
avtalade visningar
uppfylls

Förmedling av
annonstjänster

I vissa avtal förmedlar ESMG annonserna.
I dessa avtal är det företaget som
ansvarar för annonseringen som är kund.
Intäkten redovisas minskat med ESMGs
kostnader för att erhålla intäkten (dvs.
netto).

Vid en tidpunkt – I
samband med att
annonsen har
förmedlats

Abonnemang

Tillgång till sportinformation på siter som
kräver att användaren har ett
abonnemang.

Över tid – över
abonnemangsperioden

Speltider

Tillgång till padelbana

Vid en tidpunkt – när
produkten levereras

Sponsorintäkter

ESMG ansvarar för att leverera den
överenskomna synligthet under den
avtalade perioden

Linjärt över den tid som
åtagandet omfattar.
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2.6 Rörelsesegment
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den
Högste Verkställande Beslutsfattaren. Den Högste Verkställande Beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för
tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats
som ledningsgrupp. Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan
generera intäkter och ådra sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig.
Koncernens indelning i segment baseras på den interna strukturen av koncernens affärsverksamheter, vilket
innebär koncernens verksamhet har delats in i segmenten Business to business (B2B) och Business to Customer
(B2C). Rörelsesegmenten följs enbart upp på nettoomsättningsnivå.
Samma redovisningsprinciper används inom segmenten som för koncernen.

2.7 Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgifter och semesterersättning kostnadsförs i den period
de anställda utför tjänsterna.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
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. Koncernen har därmed ingen ytterligare
risk. Koncernens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultatet i
den takt de intjänas genom att de anställda utför tjänster åt koncernen under perioden.
Ersättning vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen
förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före
den normala tidpunkten.
Incitamentsprogram
ESMG erbjuder möjligheten att köpa teckningsoptioner till ledande befattningshavare och vissa anställda, samt till
styrelsen. Incitamentsprogrammen inneb r en emission av h gst 156 176 teckningsoptioner. 1 teckningsoptioner
ger r tt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 28,17 kr per aktie.
Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden fr n och med den 18 mars 2023 till och med
den 13 juni 2023, respektive 18 mars 2024 till och med den 13 juni 2024. 156 176 teckningsoptioner har tecknats
totalt, 78 088 i respektive program., vilket vid fullt framtida utnyttjade av teckningsoptioner skulle leda till en
utspädning om 156 176 aktier.
ESMG tillämpar sig utav Black & Scholes-modellen vid optionsvärderingen för att fastställa optionens pris. Premien
värderas till ett marknadsmässigt pris vilket innebär att optionsprogrammen inte faller inom tillämpningsområdet
för IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar.

2.8 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och eventuella realisationsvinster på finansiella tillgångar. Ränteintäkter
redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade
framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens
eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av
avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser.
Finansiella intäkter inkluderar valutakursvinster på finansiella poster. Finansiella intäkter redovisas i den period till
vilken de hänför sig.
Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts.
Finansiella kostnader

å

ö

ä

ä
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Finansiella kostnader utgörs främst av räntekostnader på skulder vilka beräknas med tillämpning av
effektivräntemetoden enligt beskrivning ovan och eventuella realisationsförluster på finansiella tillgångar.
Finansiella kostnader inkluderar valutakursförluster på finansiella poster. Finansiella kostnader redovisas i den
period till vilken de hänför sig.

2.9 Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultatet utom då den
underliggande transaktionen redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig
till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess redovisade värden. Temporära
skillnader beaktas inte vid redovisning av goodwill eller för den initiala redovisningen av ett tillgångsförvärv
eftersom förvärvet inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller
temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur och i vilken jurisdiktion de underliggande tillgångarna eller
skulderna förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser
och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen och som förväntas gälla i den jurisdiktion när
den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i
den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna
skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt att kvitta skattefordringar mot skatteskulder och den uppskjutna
skatten är hänförlig till samma enhet i koncernen och samma skattemyndighet.
2.10 Immateriella tillgångar
En immateriell tillgång redovisas om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till
tillgången kommer tillfalla företaget samt att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. En immateriell
tillgång värderas till anskaffningsvärde då den tas upp för första gången i den finansiella rapporten. Immateriella
tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod prövas årligen för
nedskrivningsbehov samt i de fall det föreligger indikationer på ett nedskrivningsbehov.
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet vid ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av
förvärvade nettotillgångar. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter som väntas gynnas av rörelseförvärvets
synergieffekter. Goodwill anses ha en obestämbar nyttjandeperiod och prövas därmed minst årligen för
nedskrivningsbehov.
Varumärken
Varumärken redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Redovisade varumärken
utgörs av Innebandymagazinet som förvärvats som del av ett rörelseförvärv.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utgifter för utveckling av koncernens egna IT-plattformer aktiveras när kriterierna enligt IAS 38 är uppfyllda vilket
innebär att projektets utvecklingsfas har nåtts. Kriterierna för aktivering är bland annat att utvecklingsarbetets
produkt sannolikt kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och att utgifterna kan mätas på ett tillförlitligt
sätt. De utgifter som aktiveras innefattar utgifter för material, direkt lön och andra direkt till projektet hänförliga
utgifter. Utgifter som inte möter kriterierna för aktivering kostnadsförs. Internt upparbetade immateriella tillgångar
testas minst årligen för nedskrivningsbehov.
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Avskrivningsprinciper
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas vid varje års slut och justeras vid behov. Immateriella tillgångar med bestämbar
nyttjandeperiod skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. Beräknade nyttjandeperioder för
immateriella anläggningstillgångar uppgår till:

- Goodwill
- Varumärke
- Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

Obestämbar
5 år
5 år

För immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod omprövas nyttjandeperioden vid varje bokslut. Goodwill
som har en obestämbar nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer
uppkommer som tyder på att tillgången har minskat i värde.

2.11 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter
direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att nyttjas i enlighet med syftet med
anskaffningen.
Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust
som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig
rörelseintäkt/-kostnad.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar
som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Avskrivningsprinciper
Avskrivningar görs linjärt för att fördela anskaffningsvärdet, minskat med det beräknade restvärdet, över
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. De bedömda nyttjandeperioderna är:

- Inventarier
- Förbättringsutgifter på annans fastighet.

5 år
10 år

Tillämpade avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje räkenskapsårs slut.
2.12 Leasingavtal
Leasingavtal redovisas som nyttjanderättstillgångar och leasingskulder i balansräkningen. Koncernen tillämpar
lättnadsreglerna avseende korttidsleasingavtal och leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde.
Utgifter som uppstår i samband med sådana leasingavtal redovisas linjärt över leasingperioden som
rörelsekostnader i resultatet.
Vid ingåendet av ett avtal fastställer ESMG om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal baserat på avtalets
substans. Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period
bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.
Leasingskulder
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Leasingskulder värderas initialt till nuvärdet av de leasingavgifter som inte betalats vid startdatumet. Dessa
leasingskulder redovisas inom posten för övriga långfristiga skulder och övriga kortfristiga skulder.
Leasingperioden bestäms som den icke-uppsägningsbara perioden tillsammans med perioder att förlänga eller
säga upp avtalet om ESMG är rimligt säkra på att nyttja optionerna. Vid bedömning av leasingperioden när det
finns förlängnings- och uppsägningsmöjligheter övervägs både affärsstrategi och avtalsspecifika förutsättningar för
att fastställa om koncernen är rimligt säker att nyttja optionerna.
Leasingbetalningarna inkluderar fasta betalningar (efter avdrag för eventuella förmåner i samband med tecknandet
av leasingavtalet), variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris (t.ex. en referensränta), och belopp
som förväntas betalas enligt restvärdesgarantier. Leasingbetalningarna inkluderar dessutom lösenpriset för en
option att köpa den underliggande tillgången eller straffavgifter som utgår vid uppsägning om ESMG är rimligt
säkra på att nyttja dessa optioner. Variabla leasingavgifter som inte beror på ett index eller ett pris redovisas som
en kostnad i den period som de är hänförliga till.
För nuvärdesberäkning av leasingbetalningar tillämpas den implicita räntan i avtalet om den kan fastställas, i övriga
fall används den marginella upplåningsräntan per startdatumet för leasingavtalet. Efter startdatumet av ett
leasingavtal ökar leasingskulden för att återspegla upplupen räntan på leasingskulden och minskar med utbetalda
leasingavgifter. Dessutom omvärderas leasingskulden till följd av avtalsmodifieringar, förändringar av
leasingperioden, förändringar i leasingbetalningar eller förändringar i en bedömning att köpa den underliggande
tillgången.
Nyttjanderättstillgångar
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar i balansräkningen vid startdatumet för leasingavtalet.
Nyttjanderättstillgångarna redovisas separat från övriga tillgångar i balansräkningen.
Nyttjanderättstillgångar värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar, samt justerat för omvärderingar av leasingskulden. Anskaffningsvärdet inkluderar det initiala värdet
som redovisas för den hänförliga leasingskulden, initiala direkta utgifter, eventuella förskottsbetalningar som görs
på eller innan startdatumet för leasingavtalet efter avdrag av eventuella erhållna incitament, samt en uppskattning
av eventuella återställningskostnader.
Förutsatt att ESMG inte är rimligt säkra att de kommer överta äganderätten till den underliggande tillgången vid
utgången av leasingavtalet skrivs nyttjanderättstillgången av linjärt under det kortaste av leasingperioden och
nyttjandeperioden.
2.13 Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Koncernen genomför ett nedskrivningstest i de fall det föreligger indikationer på att en värdenedgång har skett i
för materiella eller immateriella tillgångar, det vill säga närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar
att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. Detta gäller även nyttjanderättstillgångar hänförliga till
leasingavtal. Vidare prövas tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod, det vill säga koncernens goodwill och
varumärken, årligen för nedskrivningsbehov genom att tillgångens återvinningsvärde beräknas, oavsett om det
föreligger indikationer på en värdenedgång eller ej.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Ett
återvinningsvärde utgörs av det högsta av ett nettoförsäljningsvärde och ett nyttjandevärde som utgör ett internt
genererat värde baserat på framtida kassaflöden. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). Då
nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas
nedskrivningsbeloppet i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar
som ingår i enheten (gruppen av enheter). Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med
en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. En
eventuell nedskrivning belastar resultatet.
Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker
dock inte om den skulle leda till att det redovisade värdet är större än det värde som skulle ha redovisats (efter
avskrivningar) om koncernen inte hade gjort några nedskrivningar i tidigare perioder. En eventuell återföring
redovisas i resultatet. Nedskrivning av goodwill återförs inte.
2.14 Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell
skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar på tillgångssidan; kundfordringar samt likvida medel. Bland skulderna ingår; skulder till kreditinstitut,
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checkräkningskredit, leverantörsskulder samt övriga skulder. Redovisningen beror på hur de finansiella
instrumenten klassificeras.
Redovisning och borttagande
Finansiella tillgångar och skulder redovisas när koncernen blir en part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor.
Transaktioner med finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som är den dag då koncernen förbinder sig att
förvärva eller avyttra tillgångarna. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när en faktura har skickats och
koncernens rätt till ersättning är ovillkorlig. Skulder redovisas när motparten har presterat och avtalsenlig
skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte har mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura
har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen (helt eller delvis) när rättigheterna i avtalet har realiserats eller
förfallit, eller när koncernen inte längre har kontroll över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen (helt
eller delvis) när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång och en finansiell skuld
nettoredovisas i balansräkningen när det föreligger en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och avsikten är
att antingen reglera nettot eller att realisera tillgången samtidigt som skulden regleras. Vinster och förluster från
borttagande från balansräkning samt modifiering redovisas i resultatet. Vid varje rapporttillfälle utvärderar
företaget behov av nedskrivning avseende förväntade kreditförluster för en finansiell tillgång eller grupp av
finansiella tillgångar, samt eventuell övrig förekommande kreditexponering.

Klassificering och värdering - Finansiella tillgångar
Klassificeringen av finansiella tillgångar som är skuldinstrument baseras på koncernens affärsmodell för förvaltning
av tillgången och karaktären på tillgångens avtalsenliga kassaflöden. Instrumenten klassificeras till:

- Upplupet anskaffningsvärde
- Verkligt värde via övrigt totalresultat, eller
- Verkligt värde via resultatet
Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde innehas enligt affärsmodellen att inkassera
avtalsenliga kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.
Finansiella tillgångar som är klassificerade till upplupet anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt värde med
tillägg av transaktionskostnader med undantag för kundfordringar som initialt värderas till transaktionspris. Efter
första redovisningstillfället värderas tillgångarna enligt effektivräntemetoden. Tillgångarna omfattas av en
förlustreservering för förväntade kreditförluster.
Koncernens finansiella tillgångar som är skuldinstrument klassificerade till upplupet anskaffningsvärde utgörs av
kundfordringar och likvida medel.
Klassificering och värdering - Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella skulder redovisade till upplupet
anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. Efter det första
redovisningstillfället värderas de till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av
skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen. Lånekostnader redovisas i resultatet i den period till vilken de
hänför sig. Upplupen ränta redovisas som en del av kortfristig upplåning från kreditinstitut, i det fall räntan
förväntas regleras inom 12 månader från balansdagen.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar, förutom de som klassificeras till verkligt värde via resultatet, samt egetkapitalinstrument där
ett initialt val gjorts att värdera innehavet till verkligt värde via övrigt totalresultat, omfattas av nedskrivning för
förväntade kreditförluster. Nedskrivning för kreditförluster är framåtblickande och en förlustreservering görs när
det finns en exponering för kreditrisk, vanligtvis vid första redovisningstillfället för en tillgång eller fordran.
Förväntade kreditförluster återspeglar nuvärdet av alla underskott i kassaflöden hänförliga till fallissemang
antingen för de nästkommande tolv månaderna eller för den förväntade återstående löptiden för det finansiella
instrumentet, beroende på tillgångsslag och på kreditförsämring sedan första redovisningstillfället.
För kundfordringar tillämpas den förenklade metoden. En förlustreserv redovisas, i den förenklade metoden, för
fordrans eller tillgångens förväntade återstående löptid.
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För övriga poster som omfattas av förväntade kreditförluster tillämpas en nedskrivningsmetod med tre stadier.
Initialt, samt per varje balansdag, redovisas en förlustreserv för de nästkommande tolv månaderna, alternativt för
en kortare tidsperiod beroende på återstående löptid (stadie 1). Om det har skett en väsentlig ökning av kreditrisk
sedan första redovisningstillfället, medförande en rating understigande investment grade, redovisas en
förlustreserv för tillgångens återstående löptid (stadie 2). För tillgångar som bedöms vara kreditförsämrade
reserveras fortsatt för förväntade kreditförluster för den återstående löptiden (stadie 3). För kreditförsämrade
tillgångar och fordringar baseras beräkningen av ränteintäkterna på tillgångens redovisade värde, netto av
förlustreservering, till skillnad mot på bruttobeloppet som i föregående stadier. Koncernens tillgångar har bedömts
vara i stadie 1, det vill säga, det har inte skett någon väsentlig ökning av kreditrisk.
De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen till upplupet anskaffningsvärde, det vill säga, netto av
bruttovärde och förlustreserv. Förändringar av förlustreserven redovisas i resultatet.
2.15 Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande
institut. Likvida medel omfattas av kraven på förlustreservering för förväntade kreditförluster.
2.16 Eget kapital
Företagets aktier består av stamaktier, vilka redovisas som aktiekapital. Aktiekapitalet redovisas till dess kvotvärde
och överskjutande del redovisas som övrigt tillskjutet kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till
emission av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
2.17 Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en
följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning
sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är
tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. Avsättningar omprövas vid varje bokslutstillfälle.
2.18 Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte
redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas.
2.19 Kassaflöde
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Detta innebär att resultatet justeras med
transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar samt för intäkter och kostnader som hänförs till investeringsoch/eller finansieringsverksamheten.
2.20 Uppskattningar och bedömningar
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.
Prövning av nedskrivningsbehov är ett område som kräver bedömningar från ledningens sida huruvida
tillgångars redovisade värden kan stödjas av nuvärdet av framtida kassaflöden från tillgångarna varvid
kassaflödesprognoser som har diskonterats med en lämplig ränta. Vid beräkningar av nuvärdet av de framtida
kassaflödena krävs vissa antaganden avseende synnerligen osäkra faktorer, däribland ledningens förväntan
avseende tillväxten i EBITDA (resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar). Tillväxten i EBITDA har
kalkylerats utifrån en budget för 2019, som styrelsen godkänt, och ledningens förväntan. För att ta fram
nuvärdet av kassaflödena har de framtida kassaflödena diskonterats med en ränta (WACC) på 11,3% efter skatt.
Ledningens bedömningar avseende tillväxt och diskonteringsränta är motiverade utifrån tidigare erfarenheter
och förväntningar på marknadens utveckling.
Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet för att ge en så verklig och aktuell bild som möjligt. Enligt företagsledningen är väsentliga
bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst
relaterade värdering av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, andelar i koncernföretag samt uppskjuten
skattefordran.
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Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten värderas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade
avskrivningar. Eventuellt nedskrivningsbehov prövas årligen genom en nuvärdesberäknad avkastningsanalys.
Analyserna baseras på förväntat framtida kassaflöde genererade av tillgången under en femårsperiod samt en
evig tillväxt efter det på 2 %. Då analyserna baseras på framtida förväntad avkastning finns en osäkerhet i om
det verkliga utfallet kommer att överensstämma med prognosen.
Andelar i koncernföretag värderas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. För att fastställa
värdet på aktierna har en nuvärdesberäknad avkastningsanalys gjorts. Analyserna baseras på förväntat
kassaflöde genererade av tillgången under en femårsperiod samt en evig tillväxt efter det på 2 %. Då
analyserna baseras på framtida förväntat kassaflöde finns en osäkerhet i om det verkliga utfallet kommer att
överensstämma med prognosen.
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna gör Everysport Media Group en beräkning av inkomstskatten för
varje skattejurisdiktion där koncernen är verksam, liksom av uppskjutna skatter. Uppskjutna skattefordringar,
vilka är hänförliga till förlustavdrag, redovisas om skattefordringarna kan förväntas återvinnas genom framtida
beskattningsbara intäkter. Förändringar i antaganden om prognostiserade framtida beskattningsbara intäkter,
liksom förändringar av skattesatser, kan resultera i betydande skillnader i värderingen av uppskjutna skatter.
Fordringar på koncernföretag ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet per
balansdagen enligt ÅRL. Dessa värden bedöms vara lika på balansdagen och kommer att kunna regleras under
nästkommande räkenskapsår.
2.21 Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
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Not 3 -Segmentsrapportering
Koncernen delar upp verksamheten i ett segment enligt IFRS’ definition. För att ge en bättre förståelse för
koncernens verksamhet fördelas nettoomsättningen i två huvudsakliga källor; Business to Business (B2B)
och Business to Consumer (B2C)
2021

2020

B2B

86 214 873

54 394 084

B2C

100 554 245

27 942 108

Totalt

186 769 118

82 336 192

TRUE

TRUE

2021

2020

149 238 794

71 711 851

Norge
USA

25 364 125
12 166 199

4 485 158
6 139 183

Totalt

186 769 118

82 336 192

Ingen kund står för 10 % av intäkterna eller mer.
Försäljning per geografisk marknad
Sverige

Tidpunkt för intäktsföring
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt
Prestationsåtagande som uppfylls över tid

2021

2020

59 300 802

19 085 323

127 468 316

63 250 869

186 769 118

82 336 192

TRUE
2021

TRUE
2020

266 569 544

42 864 078

Norge
USA

39 179 073
45 219

484 113
0

Totalt

305 793 836

43 348 191

2021

2020

Anläggningstillgångarnas placering geografiskt
Sverige

Not 4 - Övriga rörelseintäkter
Valutakursvinster
Negativ skillnad
Erhållet statligt stöd
Försäkringsersättning
Övrigt
Totalt

70 800

291 469

2 704 654

0

197 276

387 658

215 359
453 599

0
29 206

3 641 688

708 333

TRUE

TRUE

Not 5 - Rörliga Driftskostnader
Inköp av varor
Provisionskostnader

2021

2020

-14 732 697

0

-5 854 552

-5 056 312

Inköp av tjänster

-3 135 834

0

Driftskostnader

-2 314 120

-763 889

Serverkostnad

-2 997 715

-2 044 219

-844 363
-890 238

-782 301
0

-30 769 519

-8 646 721

Kostnader betaltjänster
Övrigt
Totalt
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Not 6 - Ersättning till revisorerna
Koncernen
Ersättning till revisorerna

2021

2020

Ernst & Young
– Revisionsuppdraget

720 824

543 633

– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

360 150

185 125

1 080 974

728 758

31 875

6 300

1 112 849

735 058

Summa
Övriga revisorer
– Revisionsuppdraget
Koncernen totalt

Med revisionsuppdrag avses revisorns arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag eller skatterådgivning.

Not 7 - Personalkostnader
2021

2020

52 039 119
10 366 729
825 069

24 535 071
6 306 587
628 266

63 230 917

31 469 924

1 208 170
391 383
48 540

1 139 198
368 125
42 000

Summa

1 648 093

1 549 323

Övriga ledande befattningshavare (6 personer)
Löner och ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa

4 076 432
1 362 668
337 397

3 718 414
1 220 104
213 432

5 776 497

5 151 950

2021

2020

317 500

237 500

0

39 577

Kostnader för ersättningar till anställda
Löner och ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa
Ledande befattningshavare
VD Hannes Andersson
Löner och ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader

Arvode till styrelseledamöter
Styrelseordförande, Paul Fischbein
Styrelseledamot, Göran Thomasson af Klercker
Styrelseledamot, Charlotte Gustavsson
Styrelseledamot, Carl Gyllfors
Styrelseledamot, Johan Ejermark

0

39 577

149 988

118 740

0

0

Styrelseledamot, Mernosh Saatchi

49 581

0

Styrelseledamot, Michael Hansen

70 411

39 577

587 480

474 971
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Medelantal anställda
Koncernen

2021

2020

Sverige

Medelantal
anställda
116

Varav
män
89

Medelantal
anställda
55

Varav
män
51

Norge

21

15

5

5

USA

6

4

4

3

143

108

64

59

Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande
befattningshavare

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare

2021
Antal på
balansdagen
5
7

Varav
män
5
7

2020
Antal på
Varav
balansdagen
män
6
5
7

7

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig
ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de personer
som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.
Avgångsvederlag
Verkställande direktören har en uppsägningstid på 6 månader ifall uppsägningen är från koncernens sida och
om verkställande direktören väljer att avsluta sin anställning är uppsägningstiden 6 månader.

Not 8 - Finansiella intäkter och kostnader
2021
Ränteintäkter
Valutakursvinster på kortfristiga fordringar
Finansiella intäkter
Räntekostnader till kreditinstitut
Räntekostnader andra långfristiga skulder
Räntekostnad leasingskuld
Övriga räntekostnader
Valutakursförluster
Finansiella kostnader

Finansiella poster - netto

28 131

2020
9 552

14 198

-33

42 329

9 519

-256 577

-267 233

-311 302

-251 990

-3 981 443

-54 627

-50 432

-39 775

-4 356

-75 266

-4 604 110

-688 891

TRUE

TRUE

-4 561 781

-679 372

TRUE

TRUE
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Not 9 - Inkomstskatt
Koncernen
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt på årets resultat
Förändring av uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt
Koncernen
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 20,6% (21,4%)
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ej redovisad uppskjuten skatt
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av
uppskjuten
skattperiod före förvärv
Skatt avseende
Övrigt

2021

2020

-1 455 370
-944 294

-1 348 788
2 016 769

-2 399 664

667 981

TRUE

TRUE

2021

2020

-2 354 092
484 943
-56 743
0
-944 295
0
-1 896 164
12 595

59 097
-12 647
605 300
-28 145
0
481 315
-377 842
0

-2 399 664

667 981

*Omärdering av av uppskjuten skatt avser den nya skattesatsen i Sverige
på 20,6%

Skatteskulden uppgår per 2021-12-31 till 3 093 tkr.

Not 10 - Resultat per aktie före och efter utspädning
Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är hänförliga till moderbolagets aktieägare divideras
med genomsnittligt antal aktier per den 31 december 2021 (6 089 764 st.) Periodens resultat per aktie
2021-12-31 är -0,85 (0,16)
Beräkning: Resultat / antal aktier = resultat per aktie (-5 189 346/6 089764 = -0,85)
Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare
Resultat per aktie efter utspädning räknat på resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare
Antal aktier vid periodens utgång
Antal aktier vid maximal framtida utspädning

2021-12-31
-0,85

2020-12-31
0,16

-0,83

0,15

6 089 765
6 245 941

4 542 496
4 698 672

2021

2020

Not 11 - Valutakursdifferenser - netto
Valutakursddifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:
82 706

291 469

Övriga rörelsekostnader

-346 518

-191 899

Omräkningsreserv

660 600

-690 103

14 198

-33

-4 355

-75 266

406 631

-665 832

Övriga rörelseintäkter

Valutakursdifferens på kortfristiga fordringar och skulder
Valutakursdifferens på långfristiga fordringar och skulder
Summa
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Not 12 - Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
2021-12-31

Koncernen

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

0

139 205

Försäljningar/utrangeringar

0

-139 205

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

Not 13 - Immateriella tillgångar

Goodwill

Ingående balans 1 januari 2020

Varumärken

Balanserade
utgifter för
utvecklingsarbete

Summa

28 248 268

458 945

5 442 070

34 149 283

Rörelseförvärv

0

0

0

0

Aktivering av utgifter

0

0

1 515 294

1 515 294

Omräkningsdifferenser

-210 049

0

0

-210 049

Utrangering/Försäljning

0

0

0

0

Avskrivningar

0

-141 213

-1 634 315

-1 775 528

Nedskrivningar

0

0

-93 174

-93 174

28 038 219

317 732

5 229 875

33 585 826

TRUE

TRUE

TRUE

28 038 219

317 732

5 229 875

33 585 826

53 610 641

1 538 112

0

55 148 753

0

0

1 560 060

1 560 060

Omräkningsdifferenser

35 082

0

0

35 082

Utrangering/Försäljning

0

0

0

0

Avskrivningar

0

-243 755

-1 952 844

-2 196 599

Nedskrivningar

0

0

0

0

81 683 942

1 612 089

4 837 091

88 133 122

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

Utgående balans 31 december 2020
Ingående balans 1 januari 2021
Rörelseförvärv
Aktivering av utgifter

Utgående balans 31 december 2021
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Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Följande är en sammanställning av goodwill
Ingående
redovisat
värde

Rörelseförvärv

Nedskrivning

Omräkningsdifferens

Utgående
redovisat
värde

Försäljning

2021-12-31

28 038 219

53 610 641

0

0

35 082

81 683 942

2020-12-31

28 248 268

0

0

0

-210 049

28 038 219

Goodwillvärdet prövas årligen mot beräknat återvinningsvärde, vilket antingen är nyttjandevärdet
eller verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Goodwill har prövats mot
nyttjandevärde per 2021-12-31 samt per 2020-12-31. Goodwill prövas per segmenten Media, Padel
och Norge med lika tillvägagångssätt. Goodwill per segment; Media: 25 219 tkr, Padel: 50 328 tkr,
Norge: 5 136 tkr
Nyttjandevärdet utgår från uppskattade bedömningar av framtida kassaflöden före skatt, vilka
baseras på rimliga och verifierbara antaganden som utgör bästa uppskattningar av de
ekonomiska förhållanden som beräknas råda. Bedömningen av framtida kassaflöden baseras
budget och prognoser för den kommande 3 års perioden. Kassaflöden efter prognosperioden
beräknas med ett antagande om en långsiktig tillväxttakt efter prognosperioden om 2 procent
per år för 31 december 2021 (31 december 2020: 2 procent).
Viktiga antaganden vid beräkningen är bland annat diskonteringsränta,
försäljningstillväxt, EBITDA-marginaler.
Diskonteringsränta före skatt uppgår till 11,3 procent för 31 december 2021 (31 december 2020:
11,3 procent).
Långsiktig tillväxt uppgår till 2 procent för 31 december 2021 (31 december 2020: 2 procent)
Långsiktig EBITDA-marginal uppgår till 14 procent 31 december 2021 (31december 2020 12,7
procent)
Ingen rimligt möjlig förändring i viktiga antaganden skulle innebära att det redovisade värdet
Not 14 - Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Rörelseförvärv
Försäljning/utrangering
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

900 425
1 990 804
8 155 828
-62 360
0

900 425
0
0
0
0

10 984 697

900 425

-685 558
-1 366 143
47 456
0

-625 482
0
-60 076
0

-2 004 245

-685 558

8 980 452
TRUE

214 867
TRUE
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Not 15 - Förbättringsutgifter på annans fastighet
2021-12-31
0
683 556
2 488 136

2020-12-31
0
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 171 692

0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
-451 707
-451 707

0
0
0

2 719 985
TRUE

0
TRUE

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Rörelseförvärv

Utgående redovisat värde
Not 16 - Nyttjanderättstillgångar leasingskulder
Lokaler

Fordon

Totalt

Ingående balans 1 januari 2020
Tillkommande avtal
Avskrivningar
Räntekostnader
Leasingavgifter

2 368 010
4 537 276
-1 880 137
0
0

81 874
0
-75 576
0
0

2 449 884
4 537 276
-1 955 713
0
0

Utgående balans 31 december 2020

5 025 149

6 298

5 025 149
30 266 476
194 563 572
-27 389 944
0
0

6 298
0
0
-123 593
0
0

5 031 447
TRUE
5 031 447
30 266 476
194 563 572
-27 513 537
0
0

Ingående balans 1 januari 2021
Tillkommande avtal
Rörelseförvärv
Avskrivningar
Räntekostnader
Leasingavgifter
Utgående balans 31 december 201

202 465 253

Leasingskul
d
2 448 416
4 537 276
0
53 728
-1 869 580
5 169 840
5 169 840
33 336 443
194 563 572
0
3 926 396
-23 549 695

-117 295 202 347 958 213 446 556
TRUE
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Not 17 - Finansiella instrument per kategori
Finansiella tillgångar
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Summa
verkligt värde

Summa
redovisat värde

613 069

613 069

613 069

7 533 625

7 533 625

7 533 625

10 377 246

10 377 246

10 377 246

18 523 940

18 523 940

18 523 940

658 568

658 568

658 568

Kundfordringar

16 734 185

16 734 185

16 734 185

Likvida medel

9 845 774

9 845 774

9 845 774

27 238 527

27 238 527

27 238 527

4 774 234

4 774 234

4 774 234

4 848 436

4 848 436

4 848 436

Tillgångar i balansräkningen
Andra långfristiga fordringar
Kundfordringar
Likvida medel
Summa 2020-12-31
Tillgångar i balansräkningen
Andra långfristiga fordringar

Summa 2021-12-31
Skulder i balansräkningen
Långfristiga skulder till
kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder

4 268 764

4 268 764

4 268 764

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 251 853

4 251 853

4 251 853

Leasingskulder
Övriga kortfristiga skulder

538 715

538 715

538 715

19 682 002

19 682 002

19 682 002

Långfristiga skulder till
kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

5 024 993

5 024 993

5 024 993

4 254 285

4 254 285

4 254 285

Leverantörsskulder

14 834 983

14 834 983

14 834 983

Summa 2020-12-31

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leasingskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa 2021-12-31

3 762 843

3 762 843

3 762 843

213 511 527

213 511 527

213 511 527

472 699

472 699

472 699

241 861 330

241 861 330

241 861 330

Not 18 - Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skattefordran redovisas till ett värde motsvarande skatten på underskottsavdrag som det
anses sannolikt att kunna avräknas mot framtida beskattningsbara vinster inom två år.
Framtida resultatutveckling för koncernen är förbunden med en viss osäkerhet relaterad till huruvida det
verkliga utfallet kommer medföra att underskottsavdragen kan komma att nyttjas. Förnyade prövningar
av skattefordringar kommer göras varje år.
Per bokslutsdagen har koncernen en ej aktiverade skattefordran på 2,7 miljoner kronor som är
koncernbidragsspärrad till och med 2021.12.31
2021-12-31
2020-12-31
Ingående värde
4 511 609
2 103 066
Tillägg i samband med förvärv
316 851
0
Skatteeffekt, nyttjat/ ej nyttjat underskottsavdrag
-1 306 802
2 408 543
Utgående värde

3 521 658

4 511 609
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Not 19 - Andra långfristiga fordringar

Andra långfristiga fordringar avser deposition för kontorslokaler.
2021-12-31

2020-12-31

Ingående värde

4 442

5 687

Insättning

86 219

-1 245

90 661

4 442

TRUE

TRUE

2021-12-31

2020-12-31

17 191 015

7 575 605

-456 831

-41 980

16 734 184

7 533 625

Utgående värde

Not 20 - Kundfordringar
Kundfordringar
Reserv för osäkra fordringar
Summa

Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten
inte är väsentlig.
Per den 31 december 2021 uppgick fullgoda kundfordringar till 16 734 tkr
Per den 31 december 2021 var kundfordringar uppgående till 7 741 tkr förfallna men utan att något
nedskrivningsbehov ansågs föreligga för koncernen. De förfallna fordringarna avser ett antal kunder vilka
tidigare inte haft några betalningssvårigheter. Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:
2021-12-31

2020-12-31

1-30 dagar

4 173 774

1 445 829

31 - 60 dagar
> 61 dagar

3 560 962
6 480

3 008 738
3 079 058

Summa förfallna kundfordringar

7 741 216

7 533 625

2021-12-31

2020-12-31

12 984 482

6 667 871

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar är följande:
SEK
DKK

15 026

0

NOK

1 249 477

200 540

USD

2 473 998

849 204

GBP

7 608

1 174

EUR
CHF

25 742
-22 149

-163 263
-21 901

16 734 184

7 533 625

Summa

33

Everysport Media Group AB (publ)
556739-8143

Not 21 - Övriga kortfristiga fordringar
2021-12-31

2020-12-31

4 131 000

804 741

690 753

471 271

4 821 753

1 276 012

TRUE

TRUE

2021-12-31

2020-12-31

Upplupna intäkter

4 726 570

3 240 528

Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda sponsorkostnader

3 723 573

545 863

2 683 481

0

Förutbetalda personalrelaterade kostnader

320 910

0

Förutbetalda konsultkostnader

810 719

0

364 273

419 883

2 858 317

684 370

15 487 843

4 890 644

2021-12-31

2020-12-31

Banktillgodohavanden

9 845 774

10 377 246

Summa

9 845 774

10 377 246

Antal aktier

Aktiekapital

Stamaktier

4 542 496

4 542 496

Per 31 december 2020
Stamaktier

4 542 496

4 542 496

6 089 764

4 542 496

Per 31 december 2021

6 089 764

4 542 496

Skattekonto
Övriga poster
Summa

Not 22 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Förutbetalda försäkringskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
Not 23 - Likvida medel

Not 24 - Aktiekapital

Not 25 - Uppskjuten skatteskuld
Förändring i uppskjutna skatteskulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma
skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:
Uppskjutna skatteskulder

Obeskattade
reserver

Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten

Summa

Per 1 januari 2020
Redovisat i resultaträkningen

37 468
457 054

74 534
-65 280

112 002
391 774

Per 31 december 2020

494 522

9 254

503 776
TRUE

Per 1 januari 2021
Redovisat i resultaträkningen
Per 31 december 2021

494 522
437 009

9 254
-9 254

503 776
427 755

931 531

0

931 531
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TRUE
Not 26 - Skulder till kreditinstitut
Koncernen
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

0
0

Lånebelopp
2020-12-31
1 250 007
1 006 922

1,55 %

0

2 517 305

3,75 %

1 262 843

0

Banklån Nordea

3,64 %

6 875 000

0

Banklån Nordea

5,75 %

649 993
8 787 836

0
4 774 234

3 762 843

1 000 000

Lånebelopp
2021-12-31
4 726 984
4 726 984

Lånebelopp
2020-12-31
5 387 151
5 387 151

472 698

538 715

Långivare

Räntesats

Banklån, Nordea
Banklån, Nordea

3,00 %
5,00 %

Banklån, Nordea
Banklån, Nordea

Kortfristig del av skuld till kreditinstitut

Lånebelopp
2021-12-31

Not 27 - Övriga långfristiga skulder
Koncernen
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Långivare

Räntesats

Menmo AB

5%

Kortfristig del av skuld - Menmo AB
Långfristig del av skuld som förfaller inom 2 - 5 år
Långfristig del som förfaller till betalning senare
än 5 år från balansdagen

2 535 517

1 616 145

1 653 796

3 232 291

Summa långfristig del

4 189 313

4 848 436

Not 28 - Checkräkningskredit
Koncernen
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

2021-12-31
7 000 000
0

2020-12-31
7 000 000
0
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Not 29 - Övriga kortfristiga skulder
Personalrelaterade skulder
Momsskuld
Kortfristig del av långfristig skuld, Menmo
Skuld avseende korttidspermittering
Skuld avseende anstånd skattebetalning
Skuld till Andreas Ehrnvall Consulting AB
Övriga poster
Summa

2021-12-31
3 386 325

2020-12-31
1 801 768

3 076 741

1 139 100

472 698

538 715

0

1 180 430

0

4 303 964

3 000 000
321 442

0
507

10 257 206

8 964 484

TRUE

TRUE

2021-12-31

2020-12-31

14 408 407
7 891 734

6 526 738
4 847 498

286 129

506 111

1 303 834

1 550 000

449 924

170 000

Not 30 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld och andra personalrelaterade poster
Upplupna provisionskostnader
Upplupna konsultkostnader
Upplupna revisionskostnader
Övriga upplupna kostnader
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 361 629

1 140 661

25 701 657
TRUE

14 741 008
FALSE

2021
240 385
30 169 134
0
0
0
-2 700 000
27 709 519

2020
60 076
1 920 023
2 231 029
139 205
-664 510
0
3 685 823

Not 31 - Justering för poster som inte påverkar kassaflödet

Av- och nedskrivning materiella tillgångar
Av- och nedskrivning immateriella tillgångar
Avsättningar
Resultat från innehav enligt kapitaland- elsmetoden
Övrigt totalresultat
Negativ goodwill
Summa
TRUE

TRUE
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Not 32 - Förvärv
Every Padel i
Sverige AB

Every Padel i
Västerås AB

Every Padel i
Jönköping AB

Likvida medel

3 000 000

7 000 000

552 000

Nyemitterade aktier

49 435 954

Summa köpeskilling

52 435 954

7 000 000

552 000

100 000

50 000

25 000

7 706 183

1 583 515

3 231 654

Förvärv av verksamheter under 2021

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar
och övertagna skulder
Aktiekapital
Förvärvat eget kapital inklusive resultat hänförligt upp till
förvärv
Summa
Goodwill

7 806 183

1 633 515

3 256 654

44 629 771

5 366 485

-2 704 654
-2 704 654

Negativ Goodwill, övrig rörelseintäkt

Förvärvade balanser
Anläggningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Aktiekapital
Balanserat resultat inklusive årets resultat
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Every Padel i
Sverige AB

Every Padel i
Västerås AB

Every Padel i
Jönköping AB

5 193 371

264 831

176 020

1 540 259

275 470

237 507

2 823 911

1 023 308

51 595

10 045 354

800 633

176 847

9 263 388

252 465

3 545 662

28 866 283

2 616 707

4 187 631

100 000

50 000

25 000

7 706 183

1 583 515

3 231 654

21 060 100

983 192

930 977

28 866 283

2 616 707

4 187 631

Den 1 April förvärvades 50% av aktierna i Every Padel i Sverige AB (tidigare Klövern Padel AB). ESMG
förvärvade 50% av Klövern Padel för en köpeskilling om 24,25 mkr. Köpeskillingen bestod av en kontant del om
3,0 mkr som finansieras av ESMGs kassa, samt 816 993 nyemitterade aktier i ESMG. Teckningskursen för de
nyemitterade aktierna uppgick till 26,01 kr per aktie.
Den 15 juli förvärvade ESMG de resterande 50% av Every Padel i Sverige AB för en köpeskilling om 28,2 MSEK.
Köpeskillingen bestod av 639 425 nyemitterade aktier i ESMG. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna
uppgick till 44,08 SEK.
Den 1 juli förvärvade Every Padel i Sverige AB 100% av aktierna i Every Padel i Västerås AB (tidigare Västerås
Padel AB), köpeskillingen uppgick till 7 mkr.
Den 1 juli förvärvade Every Padel i Sverige AB 100% av aktierna i Every Padel i Jönköping AB (tidigare Padel
Panorama AB), köpeskillingen uppgick till 0,6 mkr.
Every Padels bidrag till koncernens nettoomsättning var 65 665 tkr och bidraget till EBITDA var 27 389 tkr för
perioden från förvärvsdatumet fram till det finansiella årets slut. Om Every Padel skulle ha varit konsoliderat
från 1a januari 2021 så skulle bidraget till nettoomsättningen ha uppgått till 96 587 tkr och bidraget till EBITDA
ha uppgått till 27 389 tkr.
Goodwill som uppkommit vid transaktionerna, underbyggs av flera faktorer vilka till stor del kan hänföras till
marknadsandelar för de förvärvade bolagen
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Förvärv av verksamheter under 2021 NOK

Trav och Galoppnytt och
Hesteportalen

Likvida medel

4 000 000

Nyemitterade aktier

0

Summa köpeskilling

4 000 000

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och
övertagna skulder
Aktiekapital

1 131 000

Förvärvat eget kapital inklusive resultat hänförligt upp till förvärv

-1 523 120

Immateriella tillgångar
Summa

1 191 000
798 880

Goodwill

3 201 120

Förvärvade balanser

Trav och Galoppnytt och
Hesteportalen

Anläggningstillgångar

2 647 062

Kundfordringar

663 810

Kortfristiga fordringar
Likvida medel

1 366 258
5 936 909

Summa tillgångar

10 614 039

Aktiekapital

1 131 000

Balanserat resultat inklusive årets resultat
Kortfristiga skulder

-1 523 120
11 006 159

Summa eget kapital och skulder

10 614 039

Den 26e februari tillträdde ESMG Norway AS 100% av aktierna i Trav och Galoppnytt AS med dotterbolag
Hesteportalen AS genom en köpeskilling om 4mNOK.
Trav og Galoppnytts bidrag till koncernens nettoomsättning var 18 723 tkr och bidraget till EBITDA var 1 851 tkr
för perioden från förvärvsdatumet fram till det finansiella årets slut. Om Trav og Galoppnytt skulle ha varit
konsoliderat från 1a januari 2021 så skulle bidraget till nettoomsättningen ha uppgått till 21 444 tkr och bidraget
till EBITDA ha uppgått till 1 378 tkr. Goodwill som uppkommit vid transaktionerna, underbyggs av flera faktorer
vilka till stor del kan hänföras till marknadsandelar för de förvärvade bolagen
Not 33 - Eventualförpliktelser och ställda säkerheter
Ställda säkerheter
Aktier i dotterbolag

2021-12-31

2020-12-31

4 858 044

5 049 292

Moderbolaget har för checkräkningskrediter i bank lämnat generell borgen för dotterbolagen Everysport och
Daytime Media House ABs räkning.
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Not 34 - Transaktioner med närstående
I enlighet med beslut på extra bolagsstämman den 17 mars 2021 så har Everysport Media Groups VD Hannes
Andersson tecknat sig för 90 850 A-aktier, vilket är det maximala antalet aktier enligt stämmans beslut, till en
teckningskurs om 17,27 kronor per aktie. Antalet aktier i Bolaget efter emissionen och registrering hos
Bolagsverket kommer att uppgå till 4 633 346 A-aktier och antalet röster till 46 333 460.

Not 35 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar det geopolitiska läget och ökar osäkerheterna på de globala
marknaderna. Everysport Media Group har ingen verksamhet i vare sig Ryssland eller Ukraina och anser därför
att denna händelse inte har någon direkt påverkan på koncernens verksamhet, resultat och/eller finansiella
ställning.
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Moderföretagets resultaträkning
Belopp i kr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Räkenskapsåret
Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

3
6
4

22 973 250
513 401
2 824

17 290 130
0
34 104

23 489 475

17 324 234

-1 847 904
-17 519 654
-11 490 111

-2 965 621
-11 116 328
-8 030 630

-14 268

-17 652

-30 871 937

-22 130 231

-7 382 462

-4 805 997

14

0

-139 205

9
9

444 862
-1 239 419

453 042
-854 817

-794 557

-540 980

-8 177 019

-5 346 977

Summa
Rörelsens kostnader
Rörliga driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

5
7
8
6,12

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultatet
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resutlatposter
Finansiella poster - netto
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner

10

11 725 000

-256 000

11 725 000

-256 000

3 547 981

-5 602 977

-673 100

1 896 412

Årets resultat

2 874 881

-3 706 565

Moderbolagets rapport över totalresultat
Poster som kan återföras till resultaträkning
Årets resultat

2 874 881

-3 706 565

Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för året

0
2 874 881

0
-3 706 565

Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Uppskjuten skatt

11

Moderbolagets rapport över totalresultat
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Moderföretagets balansräkning, tillgångar
Belopp i kr
Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Summa materiella anläggningstillgångar

6

513 401
513 401

0
0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

12

80 765
80 765

43 833
43 833

13
15

118 557 250
2 138 028
4 442
120 699 720

66 091 605
2 811 128
4 442
68 907 175

121 293 886

68 951 008

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

16
17
18

28 446 919
37 848
1 981 612
30 466 379

14 105 229
478 074
1 013 549
15 596 852

Kassa och bank

19

399 034

95 113

152 159 299

84 642 973

Summa tillgångar
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Moderföretagets balansräkning, eget kapital och skulder
Belopp i kr
Not

2021-12-31

2020-12-31

6 089 764

4 542 496

117 515 568

67 954 111

-20 724 481
2 874 881

-17 017 916
-3 706 565

105 755 732

51 772 126

0

1 250 007

0

1 250 007

1 262 843

1 000 000

2 904 286

1 659 833

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

20,21

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

22

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

22

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

23

36 553 617

26 106 846

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24
25

3 893 871
1 788 950

1 043 961
1 810 200

Summa kortfristiga skulder

46 403 567

31 620 840

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

152 159 299

84 642 973

TRUE

TRUE

42

Everysport Media Group AB (publ)
556739-8143

Moderföretagets förändring över eget kapital
Förändring av eget kapital

Moderbolaget
Ingående balans
2020-01-01
Disposition enligt beslut av
årsstämma

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

4 542 496

67 954 111

-20 996 654

3 978 738

55 478 691

3 978 738

-3 978 738

0

-3 706 565

-3 706 565

-3 706 565

51 772 126

Årets resultat
Summa totalresultatet

-17 017 916

Transaktioner med ägare
Förändring koncernstruktur

0

Nyemission

0

Teckningsoptioner

0

Utgående balans
2020-12-31

4 542 496

67 954 111

-17 017 916

-3 706 565

51 772 126

Ingående balans
2021-01-01
Disposition enligt beslut av
årsstämma
Årets resultat

4 542 496

67 954 111

-17 017 916

-3 706 565

51 772 126

-3 706 565

3 706 565

0

2 874 881

2 874 881

2 874 881

54 647 007

Summa totalresultatet

-20 724 481

Transaktioner med ägare
Nyemission

730 275

Kostnader för nyemission
Kvittningsemission

816 993

Teckningsoptioner
Utgående balans
2021-12-31

6 089 764

29 384 179

30 114 454

-527 840

-527 840

20 273 147

21 090 140

431 971

431 971

117 515 568

-20 724 481

2 874 881 105 755 732
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Moderföretagets kassaflödesanalys
Belopp i kr
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-8 177 019
14 268
-56 517

-5 346 977
156 857
-45 642

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet

-8 219 268

-5 235 762

Förändring kortfristiga rörelsefordringar
Förändring kortfristiga rörelseskulder
Summa förändring av rörelsekapital

-6 808 717
15 216 095
8 407 378

4 586 941
1 287 119
5 874 060

Kassaflöde från den löpande verksamheten

188 110

638 298

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella tillgångar
Förvärv av dotterbolag/intressebolag
Avyttring av dotterbolag/intressebolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-51 200
-513 402
-3 000 000
0
-3 564 602

0
0
0
0
0

431 971

0

Upptagna lån
Nyemission
Kostnader för nyemission
Amortering av lån
Utnyttjad checkräkningskredit

3 000 000
707 766
527 840
-987 164
0

0
0
0
-749 997
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 680 413

-749 997

Förändring likvida medel
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

303 921
95 113

-111 699
206 812

Likvida medel vid årets slut

399 034

95 113

TRUE

TRUE

Not
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betalda inkomstskatter

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Optionspremier

26

13

44

Everysport Media Group AB (publ)
556739-8143

Moderföretagets noter
Not 1 - Allmän information
Everysport Media Group AB (Moderföretaget i ESMG koncernen) är en mediakoncern inom sport.
Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är
Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser jämförelseåret.
Not 2 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Moderföretaget upprättar sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och den av Rådet för
finansiell rapportering utgivna rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridisk person. Moderföretaget
tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de avvikelser som anges nedan. De nedan angivna
redovisningsprinciperna för moderföretaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i
moderföretagets finansiella rapporter, om inte annat anges.
2.1 Uppställning
Rapporten över finansiell ställning och rapporten över resultatet är för moderföretaget uppställda enligt
årsredovisningslagens uppställningsformer, medan rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i
eget kapital och rapport över kassaflöden baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7
Rapport över kassaflöden.
2.2 Intäkter från andelar i dotterföretag
Utdelning redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker. Intäkter från försäljning av dotterföretag
redovisas då kontrollen av dotterföretaget övergått till köparen.
2.3 Skatter
I moderföretaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver utan uppdelning på eget kapital och
uppskjuten skatteskuld, till skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen görs i moderföretaget på motsvarande
sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.
2.4 Goodwill
I moderföretaget skrivs goodwill av i enlighet med ÅRL. Nyttjandeperioden anses uppgå till 5 år.
2.5 Leasingavtal
Reglerna om redovisning av leasingavtal 16 tillämpas inte i moderföretaget. Detta innebär att leasingavgifter
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden, och att nyttjanderätter och leasingskulder inte inkluderas i
moderföretagets balansräkning. Identifiering av ett leasingavtal görs dock i enlighet med IFRS 16, d.v.s. att ett
avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över
användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.
2.6 Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderföretaget i enlighet med anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att
transaktionskostnader inkluderas i det redovisade värdet för innehavet. I de fall bokfört värde överstiger
företagens koncernmässiga värde sker nedskrivning som belastar resultatet. En analys om huruvida
nedskrivningsbehov finns genomförs vid utgången av varje rapportperiod. I de fall en tidigare nedskrivning inte
längre är motiverad sker återföring av denna.
Antaganden görs om framtida förhållanden för att beräkna framtida kassaflöden som bestämmer
återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet jämförs med det redovisade värdet för dessa tillgångar och ligger till
grund för eventuella nedskrivningar eller återföringar. De antaganden som påverkar återvinningsvärdet mest är
framtida resultatutveckling, diskonteringsränta och nyttjandeperiod. Om framtida omvärldsfaktorer och
förhållanden ändras kan antaganden påverkas så att redovisade värden på moderföretagets tillgångar ändras.
2.7 Koncernbidrag
Moderföretaget redovisar såväl erhållna som lämnade koncernbidrag som bokslutsdispositioner i enlighet med
alternativregeln. Av moderföretaget lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelar i
koncernföretag. Erhållna aktieägartillskott redovisas som en ökning av fritt eget kapital.
2.8 Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella instrument tillämpas inte i moderföretaget. Istället tillämpas i enlighet med ÅRL
anskaffningsvärdemetoden. I moderföretaget värderas därmed finansiella anläggningstillgångar till
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anskaffningsvärde och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, med tillämpning av
nedskrivning för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 avseende tillgångar som är skuldinstrument. För övriga
finansiella tillgångar baseras nedskrivning på marknadsvärden.
2.9 Nedskrivning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar, inkluderat koncerninterna fordringar, är föremål för reglerna om reservering för förväntade
kreditförluster. För metod rörande nedskrivning för förväntade kreditförluster, se koncernens
redovisningsprinciper. För koncerninterna fordringar tillämpas den generella metoden i IFRS 9.
Reserveringsbehovet bedöms utifrån en ratingbaserad metod.
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Not 3 - Nettoomsättningens fördelning
I moderbolaget består nettoomsättningen endast av en huvudsaklig källa; Business to Business (B2B).
2021

2020

Nettoomsättning

425 332

2 073 729

Övriga intäkter

400 032

511 707

Koncernintern intäkt, Daytime Media House AB

4 854 742

3 979 629

Koncernintern intäkt, Daytime Media House AS

0

55 329

Koncernintern intäkt, ESMG Norway AS

2 049 473

0

Koncernintern intäkt, Everysport AB

11 494 287

6 897 681

Koncernintern intäkt, Media-Fon AS

22 150

447 055

Koncernintern intäkt, Sporto-Media AB

1 034 677

1 847 756

Koncernintern intäkt, Traveas Sports Media AB
Koncernintern intäkt, Every Padel i Sverige AB

1 457 029
1 235 528

1 477 244
0

22 973 250

17 290 130

Totalt
Försäljning per geografisk marknad
Sverige
USA
Norge
Storbritannien
Totalt

2021

2020

20 615 509

14 839 952

0

0

2 071 622
286 119

502 384
1 947 794

22 973 250

17 290 130

Not 4 - Övriga rörelseintäkter
2021

2020

Valutakursvinster
Övrigt

0
2 824

21 525
12 579

Totalt

2 824

34 104

Not 5 - Rörliga driftskostnader
Inköp från koncernföretag
Serverkostnader
Försäljningsprovision
Köpta tjänster
Totalt

2021

2020

-523 054

-1 531 126

-1 257 773

-1 434 495

-3 316
-63 761

0
0

-1 847 904

-2 965 621
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Not 6 - Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produktutveckling

2021-12-31

2020-12-31

6 144 344

6 144 344

513 401

0

Summa

6 657 745

6 144 344

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar - internt utvecklade

-6 144 344

-6 144 344

Summa

-6 144 344

-6 144 344

513 401

0

2021

2020

– Revisionsuppdraget

301 050

226 000

– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

360 150

185 125

0

6 300

661 200

417 425

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar - internt utvecklade

Utgående redovisat värde
Not 7 - Ersättning till revisorerna
Ersättning till revisorerna
Ernst & Young

– Övriga tjänster
Summa

Med revisionsuppdrag avses revisorns arbete för den lagstadgade revisionen och med
revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i
revisionsuppdrag eller skatterådgivning.

Not 8 - Personalkostnader
2021

2020

5 667 855

3 364 486

1 666 071
140 967

832 589
273 490

7 474 893

4 470 565

2 639 777

2 399 884

Kostnader för ersättningar till anställda
Löner och ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa
Övriga ledande befattningshavare, inklusive VD (3 personer)
Löner och ersättningar
Rörlig lön

0

0

877 641
198 778

754 043
128 772

3 716 196

3 282 699

Sociala avgifter
Pensionskostnader
Summa
Medelantal anställda
2021
Medelantal
anställda
Sverige

2020

Varav män

Varav män

Medelantal
anställda

10

7

8

5

10

7

8

5

För ytterligare information se även not 8 för koncernen.
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Not 9 - Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter, koncern
Valutakursvinster på kortfristiga fordringar
Finansiella intäkter
Räntekostnader till kreditinstitut
Räntekostnader, koncern
Övriga räntekostnader
Valutakursförluster
Finansiella kostnader
Finansiella poster - netto

2021

2020

435 104

453 041

9 758

0

444 862

453 041

-80 116

-90 131

-1 120 926

-737 576

-8 790

-11 853

-29 587

-15 257

-1 239 419

-854 817

TRUE

TRUE

-794 557

-401 776

2021
3 700 000
8 025 000
0
11 725 000

2020
0

Not 10 - Bokslutsdispositioner

Mottaget koncernbidrag från Everysport AB
Mottaget koncernbidrag från Daytime Media House AB
Lämnat koncernbidrag till Traveas Sports Media AB
Totalt

-256 000
-256 000

Not 11 - Aktuell och uppskjuten skatt
Moderbolaget

2021

2020

Förändring av uppskjuten skatt

-673 100

1 896 412

Totalt redovisad skatt

-673 100

1 896 412

2021

2020

3 547 981

-5 346 977

-730 884

-1 144 253

Avstämning av effektiv skatt
Moderbolaget
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 20,6% (21,4%)
Ej avdragsgilla kostnader
Omvärdering av uppskjuten skatt*

57 784

26 385

0

1 896 019

-673 100

778 151

*Omvärdering av av uppskjuten skatt avser den
nya
skskattesskattesatsen
i Sverige på 20,6%
skattesatsen
i Sverige på 20,6%
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Not 12 - Materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden

2021-12-31

2020-12-31

88 261

88 261

Årets anskaffningar

51 200

0

Utrangeringar

-22 561

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

116 900

88 261

Ingående avskrivningar

-44 428

-26 775

-14 268

-17 653

Årets avskrivningar
Utrangeringar

22 561

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-36 135

-44 428

Utgående redovisat värde

80 765

43 833

TRUE

TRUE

Not 13 - Specifikation andelar i
koncernföretag

Namn

Traveas
Sports Media
AB
Everysport AB
Daytime
Media House
AB
Media-Fon AS
ESMG
Transactions
AB
Every Padel i
Sverige AB
ESMG Norway
AS
ESMG North
America Inc

Org.nr

556591-733
2
556516-60
21
556763-48
28
957544088
559132-822
3
55909-592
1
926678981
6886261

Säte

Kapit
alandel
tillika
röst-

Redovisa
t värde
2021-12-3
1

Redovisat
värde
2020-12-31

Eget
Kapital

Stockholm

100 %

7 457 174

5 294 132

5 294 132

Stockholm

100 %

1 520 208

18 491 243

18 491 243

Stockholm

100 %

3 337 836

38 018 760

38 018 760

Drammen,
Norge

100 %

-5 110 060

4 146 497

4 146 497

Stockholm

100 %

100 663

50 000

50 000

100 %

9 445 577

0

52 435 854

100 %

50 604

0

29 791

100 %

-4 003 240

90 973

90 973

Uppsala
Oslo,
Norge
Delaware,
USA

12 798 762

66 091 605 118 557 250

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

66 091 605

65 091 605

Aktieägartillskott till dotterbolag
Förvärv

0
52 465 645

1 000 000
0

Utgående redovisat värde

118 557 250

66 091 605

Utgående redovisat värde

118 557 250

66 091 605

TRUE

TRUE

För ytterligare information om förvärven se koncernbalansräkningens not 32.
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Not 14 - Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

0

139 205

Försäljningar/utrangeringar

0

-139 205

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

Not 15 - Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skattefordran redovisas till ett värde motsvarande skatten på underskottsavdrag som det
anses sannolikt att kunna avräknas mot framtida beskattningsbara vinster inom två år.
Framtida resultatutveckling för bolaget är förbunden med en viss osäkerhet relaterad till huruvida det
verkliga utfallet kommer medföra att underskottsavdragen kan komma att nyttjas. Förnyade prövningar
av skattefordringar kommer göras varje år.
2021-12-31

2020-12-31

Ingående värde

2 811 128

914 716

Tillägg i samband med förvärv
Skatteeffekt, nyttjat underskottsavdrag

0

0

-673 100

1 896 412

2 138 028

2 811 128

Sporto-Media AB

2021
1 085 723

2020
1 013 712

Media-Fon AS

5 538 740

4 548 300

ESMG North America Inc

5 449 016

5 164 260

0

2 194 139

11 961 279

611 144

Utgående värde

Not 16 - Fordringar koncernföretag

Everysport AB
Daytime Media House AB
Daytime Media House AS

0

121 891

Traveas Sports Media AB

207 899

451 783

2 049 473
2 154 789

0
0

ESMG Norway AS
Every Padel I Sverige AB
Summa

28 446 919
TRUE

14 105 229
TRUE
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Not 17 - Övriga kortfristiga fordringar
2021-12-31

2020-12-31

Skattefordran

35 810

0

Momsfordran
Skattekonto

0

477 974

Summa

2 038

100

37 848

478 074

TRUE

TRUE

2021-12-31

2020-12-31

Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Moderbolaget
Upplupna intäkter
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringskostnader

0

-312

489 605

477 890

227 761

209 377

Förutbetalda konsultkostnader

779 130

212 631

Förutbetalda personaloptioner

236 434

0

Övriga förutbetalda kostnader
Summa

248 682

113 963

1 981 612

1 013 549

TRUE

TRUE

2021-12-31

2020-12-31

Banktillgodohavanden

399 034

95 113

Summa

399 034

95 113

TRUE

TRUE

Not 19 - Kassa och bank

Not 20 - Eget kapital
För information om eget kapital se not 24 i
koncernredovisningen.

Not 21 -Förslag till vinstdisposition
Ansamlad förlust

-20 724 481

Överkursfond

117 515 568

Årets resultat

2 874 881
99 665 968

Disponeras så att i ny räkning överföres

99 665 968
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Not 22 - Skulder till kreditinstitut
Moderbolaget
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.
Långivare

Räntesats

Banklån, Nordea

3,75 %

Kortfristig del av skuld till kreditinstitut

Lånebelopp
2021-12-31
1 262 843

Lånebelopp
2020-12-31
2 250 007

1 262 843

2 250 007

1 262 843

1 000 000

Not 23 - Skulder till koncernföretag

Sporto-Media AB
ESMG Transactions AB
Everysport AB
Daytime Media House AS
Traveas Sports Media AB

2021
0

2020
859 658

0

69 831

35 764 795

22 054 671

234 436

266 872

0

2 604 970

Every Padel I Sverige AB

299 732

0

Fabam LTD

254 654

250 844

36 553 617

26 106 846

2021

2020

491 320
402 551
0
3 000 000

1 089 600
0
-45 642
0

3 893 871

1 043 958

Summa
Not 24 - Övriga kortfristiga skulder

Personalrelaterade skulder
Momsskuld
Skatteskuld
Skuld till Andreas Ehrnvall Consulting AB
Summa
TRUE

TRUE

Not 25 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld och andra personalrelaterade poster

2021-12-31

2020-12-31

15 884

55 095

1 248 569

859 415

475 497

575 690

Upplupna ej fakturerade kostnader

0

250 000

Upplupna rekryteringskostnader
Upplupna revisionskostnader

0

70 000

49 000

0

1 788 950

1 810 200

TRUE

TRUE

Upplupna konsultarvoden

Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Not 26 - Justering för poster som inte påverkar kassaflödet

Av- och nedskrivning materiella tillgångar
Resultat från innehav enligt kapitalandelsmetoden
Summa

2021
14 268

2020
17 652

0

139 205

14 268
TRUE

156 857
TRUE

Not 27 - Operationell leasing
Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som
följer;
2021

2020

1 931 056

1 905 456

4 535 664

6 063 520

0

0

6 466 720

7 968 976

1 911 561

1 796 928

Ställda säkerheter

2021-12-31

2020-12-31

Aktier i dotterbolag

56 510 003

56 510 003

Inom 1 år
Mellan 1 och 5 år
Mer än 5 år
Summa

Årets leasingkostnad för hyra av lokaler och leasingbilar

Not 28 - Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Moderbolaget har för checkräkningskrediter i bank lämnat generell borgen för dotterbolagen Everysport
och Daytime Media House ABs räkning.

Not 29 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar det geopolitiska läget och ökar osäkerheterna på de globala
marknaderna. Everysport Media Group har ingen verksamhet i vare sig Ryssland eller Ukraina och anser därför
att denna händelse inte har någon direkt påverkan på koncernens verksamhet, resultat och/eller finansiella
ställning.
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Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2022-05-19 för
fastställelse.

Underskrifter

_____________________
Paul Fischbein
Styrelseordförande

____________________
Carl Gyllfors
Styrelseledamot

____________________
Johan Ejemark
Styrelseledamot

_____________________
Michael Hansen
Styrelseledamot

____________________
Mernosh Saatchi
Styrelseledamot

Hannes Andersson
Verkställande direktör

55

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Everysport Media Group AB, org.nr 556739-8143

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Everysport Media Group AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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 och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller 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 och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.



utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.



inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

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 moderbolaget och koncernen 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 och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de 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
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten 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 att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 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 och koncernredovisningen.

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

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 moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Stockholm den 28 april 2022

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Everysport Media Group AB för år 2021 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

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 och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Ernst & Young AB

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 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.
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