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MÅL &

STRATEGI

Vision
Att vara pionjärer inom esport.

SYFTE
Att demokratisera tävlingsspel för spelare över hela världen. G-Loot vill sänka trösklarna 

för spelare att delta i esport genom att erbjuda tävlingar på olika skicklighetsnivåer och 

som kan slutföras på kort eller längre tid.

MISSION
Att addera ett extra lager spänning till ditt spelande. Vi gör det genom att skapa innovativa 

tävlingar och ge våra spelare möjlighet att utveckla en livslång spelaridentitet.
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Strategi
G-Loot har utarbetat en fokuserad strategi för att säkerställa att produkten kan leverera på 

affärsmålen. När målen har nåtts avser bolaget att satsa på en bredare tillväxt, vilket fordrar 

en annan taktik och även viss anpassning av strategin.

G-Loot vänder sig till alla

Utvalda spel och ett brett spelutbud

Flera intäktsströmmar

Speldata lägger grunden

Fair play

Ha en god relation med spelutvecklare

Intäktskällor

5



En ny platform

Spelen på G-loot
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Att tävla i spel med G-Loot

Teknik och data
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partners

Spelutvecklare

Content creators

Sponsorer och reklam

Andra partners
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compliance

Laglig verksamhet

Lämplig ålder

Betalningar till och från spelare

Fair play
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Kultur och medarbetare

Våra värderingar

We strive for greatness

We never stop learning

We value honor and honesty

We are fearless

Antal medarbetare
92 personer

Snittålder 2021
32 år

Könsfördelning
25% kvinnor  / 75% män
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Aktie och ägare

Aktiekapital

Notering

Incitamentsprogram
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Ägarstruktur

Utdelningspolicy

Aktieägare Antal aktier Andel
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BOLAGETS STYRNING

Aktier och aktieägare

Bolagsordning

Bolagsstämma

Rätt att delta i bolagsstämma

Initiativ till bolagsstämma
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Extra bolagsstämma den 13 april 2021

Årsstämma 21 juni 2021

Styrelsen

Utskott
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Styrelsens arbete under 2021

Verkställande direktör och ledande befattningshavare

Riskhantering
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Intern kontroll

Policyer

Intern revision

Revision
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ÅRSREDOVISNING och

KONCERNREDOVISNING för

G-loot Global Esports AB (publ)
556981-0517

2021-01-01 – 2021-12-31



innehållsförteckning

1. Förvaltningsberättelse

2. Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

3. Koncernens rapport över finansiell ställning

4. Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

5. Koncernens rapport över kassaflöden

6. Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat

7. Moderbolagets balansräkning

8. Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

9. Moderbolagets rapport över kassaflöde

10. Noter till koncernredovisninge

 10.01 Verksamhetens karaktä
 10.02 Allmän information, överensstämmelse med IFRS och fortlevnadsprincipe
 10.03 Ändringar i enlighet med IAS 8


11. Betydande redovisningsprincipe
 11.01 Grund för upprättand
 11.02 Grund för konsoliderin
 11.03 Rörelseförvär
 11.04 Omräkning av utländsk valut
 11.05 Segmentrapporterin
 11.06 Intäkte
 11.07 Rörelsekostnade
 11.08 Immateriella tillgånga
 11.09 Materiella anläggningstillgånga
 11.10 Leasade tillgånga
 11.11 Finansiella instrumen
 11.12 Inkomstskatte
 11.14 Eget kapital, reserver och utdelninga
 11.15 Avsättninga
 11.16 Ersättningar till anställd
 11.17 Betydande bedömningar av koncernledningen vid tillämpning av redovisnings- och 

värderingsprinciper samt osäkerhet i uppskattninga
 11.18 Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper


12. Andelar i dotterföretag

13. Segmentrapportering

14. Övriga rörelseintäkter och kostnader

15. Moderbolagets försäljning till och inköp från koncernföretag
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18. Finansiella tillgångar och skulder

19. Kundfordringar och andra fordringar

20. Eget kapital

21. Avsättningar

22. Ersättningar till anställda m fl.

23. Ersättningar till revisorer

24. Avtalsskulder och övriga skulder

25. Finansiella intäkter och finansiella kostnader

26. Skattekostnad
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1. Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för G-Loot Global Esports AB (publ), organisationsnummer 556981-0517, med säte i Stockholm, avger 
härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. 



Beloppen nedan anges i tusentals svenska kronor, Kkr, om inte annat anges.

Verksamheten
G-Loot Global Esports-koncernen utvecklar och erbjuder unika esportsplattformar för en internationell marknad där utövarna får tillgång till 
skicklighetsbaserade tävlingar i de digitala spel som de redan spelar och älskar.



Esportstävlingar via koncernens tjänster möjliggör att spelare med PC kan tävla i realtid mot varandra oavsett var man befinner sig i världen.



Verksamheten mäts i fyra olika geografiska segment; Sverige, övriga EU, USA och övriga världen.

Koncernstruktur
Koncernen består av moderbolaget G-Loot Global Esports AB (publ) samt de tre helägda dotterbolagen iModules AB, G-Loot AB och Gumbler Ltd. 



Intäkterna i koncernen redovisas i moderbolaget G-Loot Global Esports AB som är den enhet som har avtal med kunder. Större delen av 
verksamhetens kostnader, framför allt personalkostnader, återfinns i dotterföretaget iModules AB som fakturerar moderföretaget för utförda 
tjänster.



I de övriga dotterbolagen finns ingen eller väldigt liten aktivitet under 2021.
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Flerårsöversikt
Styrelsen och verkställande direktören för G-Loot Global Esports AB (publ), organisationsnummer 556981-0517, med säte i Stockholm, avger 
härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. 



Beloppen nedan anges i tusentals svenska kronor, Kkr, om inte annat anges.

Koncernen

2021 2020 2019
Resultaträkning
Nettoomsättning 10 658 60 361 23 658

Rörelseresultat -159 691 -251 707 -137 725

Finansnetto 20 231 -272 -46

Resultat före skatt -139 460 -251 979 -137 771

Årets resultat -139 460 -251 979 -137 771

Balansräkning
Anläggningstillgångar 1 054 12 454 10 978

Likvida medel 227 121 383 244 158 039

Eget kapital 210 151 349 198 136 839

Långfristiga skulder - 150 -

Kortfristiga skulder 24 793 50 328 44 122

Balansomslutning 241 270 401 987 180 961

Kassaflöde
Kassaflöde från löpande verksamheten -165 370 -238 173 -119 369

Kassaflöde från investeringsverksamheten 8 834 -959 -10 801

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 413 464 338 209 224

Årets kassaflöde -156 123 225 206 79 055

Nyckeltal
Rörelsemarginal, procent neg. neg. neg.

Soliditet, procent 87% 87% 76%

Medelantal anställda, antal 92 88 46

Aktiedata

Resultat per aktie, kronor, räknat på resultat hänförligt

till moderbolagets aktieägare under året -38 -69 -52

Antal aktier, stycken 3 658 742 3 658 742 2 627 814
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Moderbolaget

2021 2020 2019

Resultaträkning
Nettoomsättning 10 658 60 361 23 658

Rörelseresultat -168 606 -263 788 -143 516

Finansnetto 20 232 -199 6 777

Resultat före skatt -139 484 -253 475 -136 739 

Årets resultat -139 484 -253 475 -136 739 

Balansräkning
Anläggningstillgångar 100 9 664 11 196

Likvida medel 205 051 367 240 146 988

Eget kapital 210 073 349 143 138 280

Långfristiga skulder - - -

Kortfristiga skulder 24 145 45 851 39 991

Balansomslutning 240 543 397 306 178 270

Kassaflöde
Kassaflöde från löpande verksamheten -182 679 -250 909 -133 151

Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 564 - -9 564

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 925 471 161 213 638

Årets kassaflöde -162 190 220 252 70 923

Nyckeltal
Rörelsemarginal, procent neg. neg. neg.

Soliditet, procent 87% 88% 78%

Medelantal anställda, antal - - -

Aktiedata

Resultat per aktie, kronor, räknat på resultat hänförligt

till moderbolagets aktieägare under året -38 -69 -52

Antal aktier, stycken 3 658 742 3 658 742 2 627 814
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Marknadsutveckling under året 

Under 2021 har marknaden för gaming fortsatt att växa internationellt. Totalt uppskattas gaming ha vuxit med 1,4% till 180,3 miljarder dollar 2021. 
Detta upp från rekordåret 2020 som var under pandemin. Spelandet ökade under pandemin men har inte gått ned efter utan snarare fortsatt den 
uppåtgående trenden för spelande.



Under 2020 och 2021 satte pandemin i praktiken stopp för e-sportevent, ett stopp som höll sig nästan hela 2021. Trots pandemi ökade esport-
industrin och tittandet och enligt Newzoo når den en publik på 532 miljoner tittare.



En av de största händelserna inom esport-industrin är Saudi-ägda Savvy Group’s uppköp av MTG-ägda ESL samt FaceIT. Uppköpet av MTG’s esport-
verksamhet på över 1 miljard dollar och FaceIT för 500 miljoner satte återigen esport på kartan som en framtidsgenre inom sport och visar på att 
marknaden fortsatt är attraktiv.

Utvecklingsprocessen
Alla tjänster har designats och utvecklats av anställda i dotterbolaget iModules AB. Alla rättigheter ägs av G-Loot Global Esports AB. 



Nya tjänster tas fram i samarbete mellan produktägare och marknadsavdelningen. Därefter läggs beställningar hos utvecklingsavdelningen som 
slutför leverans.



Utvecklingsavdelningen består främst av programmerare som fokuserar på produktens backend och frontend. Till det kommer grafiker som 
ansvarar för användargränssnittet. Generellt delas de upp i kategorierna UX-designers och UI-designers. UX-designers fokuserar på hur spelarna 
upplever gränssnittet medan UI-designers mer konkret bestämmer hur gränssnittet ska se ut.



När produkten är färdig för lansering övertar marknadsavdelningen ansvaret för att hitta spelare som är intresserade av esport. I många fall innebär 
det att spelare måste rekryteras för att locka dem till spel eller att så kallade influensers får betalt för att marknadsföra vår plattform i sina kanaler.



Vid större tävlingar så finns det även möjlighet att sälja rättigheter och reklamplatser på plattformen. För detta finns en särskild säljavdelning inom 
G-Loot.

Väsentliga händelser under året
En extra bolagsstämma valde Jonas Eriksson till ny styrelseordförande och Johan Persson, Håkan Jerner samt Patrik Nybladh till 
styrelseledamöter. Årsstämman omvalde Johan Persson, Håkan Jerner och Jonas Eriksson, samt nyval av Louise Ringström Grandinson till 
ledamot.  

Under vintern 2021 utsågs styrelseordförande Johan Persson till VD och lämnade i samband med detta rollen som styrelsens ordförande. 

Under året arbetade G-Loot med att förnya och förbättra sina plattformar, fram till hösten då G-Loot beslutade att utveckla en ny plattform som 
skapar ett större engagemang hos spelarna och ställer lägre krav på prispotter. Den nya plattformen lanserades i november 2021. Plattformen som 
fungerar för PC, har initialt mottagits väl av såväl spelare som samarbetspartners.

23



Verksamheten i dotterbolag
Moderbolaget G-Loot Global Esports AB äger samtliga aktier i de tre dotterbolagen; iModules AB, Gloot AB och Gumbler Ltd. Under räkenskapsåret 
har samtliga andelar i det tidigare helägda dotterbolaget Strandstrosaren 45 AB avyttrats. 



Verksamhetens operativa kostnader, såsom personalkostnader och övriga externa kostnader hanteras i iModules för att sedan vidarefaktureras till 
moderbolaget med ett vinstpålägg.



Alla anställda finns i dotterbolaget iModules AB.



De övriga dotterbolagen saknar i stort sett verksamhet under gångna året.

Koncernens finansiella utveckling

Resultat och ställning

För år 2021 uppgick nettoomsättningen till 10 658 (60 361) Kkr, en minskning  med 82% jämfört med år 2020. Den minskade omsättningen är en 
följd av skifte i verksamhetens fokus. Under år 2020 var fokuset en expansiv marknadssatsning för att generera fler spelare på plattformen. Detta 
genererade hög omsättning, men även höga kostnader. Under år 2021 var fokuset istället att styra om verksamheten mot lönsamhet. Ett steg mot 
lönsamhet var att minska prispotterna, vilket även ledde till lägre omsättning. Under november lanserades den nya produkten och Pay to enter 
fasades ut helt. Även detta har bidragit till den minskade omsättningen under året. 



Rörelseresultatet uppgick till -159 691 (-251 707) Kkr. Att rörelseresultatet förbättrades för 2021 jämfört med 2020 beror på det ovan nämnda 
skiftet i verksamhetens fokus, vilket ledde till minskade rörelsekostnader. Övriga externa kostnader minskade även under 2021. 



Finansnettot uppgick till 20 231 (-272) Kkr. Den stora förändringen beror att moderbolaget sålde sitt innehav i det israeliska bolaget Overwolf Ltd.



Årets resultat uppgick till -139 460 (-251 979) Kkr. Det förbättrade resultatet är till följd av de sänkta prispotterna, utfasandet av Pay to Enter och 
försäljningen av innehavet i Overwolf Ltd.



Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2021 till 227 121 (383 244) Kkr.  Minskningen beror på att den löpande verksamheten har 
genererat ett negativ kassaflöde, samtidigt som inga större tillskjutningar av kapital har genomförts. 



Koncernens egna kapital uppgick till 210 151 (349 198) Kkr.



Balansomslutningen uppgick den 31 december 2021 till 241 270 (401 987) Kkr. Att balansomslutningen minskat beror främst på den minskade 
kassan.



Totala skulder uppgick den 31 december 2021 till 24 793 (50 477) Kkr och utgörs till fullo av kortfristiga skulder. Dessa utgörs, i sin tur, främst av 
leverantörsskulder, klientmedelsskulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Föregående år uppgick kortfristiga skulder till 50 328 
Kkr. 
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Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under helåret 2021 till -165 370 (-238 173) Kkr. Detta är en följd av det förbättrade 
resultatet för perioden. 



Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 8 834 (-959) Kkr. Den stora positiva förändringen beror på tidigare nämnd försäljning av 
aktier i Overwolf Ltd.



Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 413 (464 338) Kkr som till fullo utgörs av inbetalningar från styrelseledamöter och 
personer i företagsledningen avseende optionsprogrammet. 



Årets kassaflöde uppgick till -156 123 (225 206) Kkr. 

Investeringar
Koncernens aktiverade investeringar är förhållandevis låga. Årets investeringar uppgick till 8 834 (-959) Kkr. Av dessa var 9 565 Kkr från 
försäljningen av aktierna i Overwolf Ltd.


Aktien
Resultat per aktie före och efter utspädning för år 2021 uppgick till -38 (-69) kronor.



Antalet aktier för år 2021 uppgick till 3 658 742 (3 658 742) stycken.

Affärssegmentens utveckling
Verksamheten delas upp i fyra geografiska segment; Sverige, EU (förutom Sverige), USA samt övriga världen. Under 2021 var har majoriteten av 
intäkterna och de direkta kostnaderna från segmentet Övriga världen, liksom under år 2020. Övriga rörelseintäkter och samtliga kostnader, förutom 
de direkta, är genererade i Sverige.


Övrig koncerninformation
Hållbarhetsupplysningar
Den grundläggande utgångspunkten för G-Loots hållbarhetsarbete är att minimera de potentiella negativa effekterna av verksamheten och dra nytta 
av de möjligheter som hållbart företagande innebär. 

 

Affärsidén är att göra det möjligt för dataspelsutövare runt om i världen att tävla i de spel som de redan spelar och älskar och att möta andra 
spelare med samma intresse. 

 

G-Loot skapar värde genom att generera spänning, utmaningar och underhållning. Detta sker genom minimal miljöpåverkan eftersom koncernen i 
grunden är ett tjänsteföretag. G-Loot har effektiva lokaler och varje anställd erbjuds en dator som arbetsverktyg. Därutöver finns ingen nämnvärd 
miljöpåverkan. Möten hålls företrädesvis via video och tjänsteresorna är få.



Koncernen värnar om att göra ansvarsfulla och säkra affärer, vara en rättvis arbetsgivare och ta ett större ansvar i värdekedjan. 

 

Bolagets mål är i första hand att lönsamheten per spelare ska vara högre än kostnaden för att få spelaren till plattformen. 



Bolagets strategier bygger på att så snabbt som möjligt nå målen. De främsta strategierna är därför följande:



geografiskt fokus på ett litet antal marknader

monetarisering av högst fem spel 

etablering på i första hand PC



Ytterligare om G-Loots mål och strategier beskrivs i avsnittet Mål och strategi i denna årsredovisnings första delar.
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Styrningen av verksamheten samt ansvarsfördelning sker i första hand genom styrelsen på årsbasis rapporterar via en årsredovisning till ägarna på 
årsstämman. Årsstämman utser därefter en styrelse för det kommande året och styrelsen konstituerar sig och lägger en plan för mandatperioden.



Styrelsen ansvarar för bolagets långsiktiga utveckling och tar fram en plan för detta. En verkställande direktör utses av styrelsen för att bygga en 
organisation som kan genomföra styrelsens plan och för att utse en ledning.



Ytterligare information om vår verksamhet och om ansvarsfördelningen beskrivs under avsnittet Bolagets styrning i denna årsredovisnings första 
del.



För att säkerställa en enhetlig företagskultur under den tillväxtresa som koncernen står inför har fyra värderingar tagits fram som ska genomsyra 
arbetet och de anställda. Dessa är framtagna på engelska och är följande:



We strive for greatness

We never stop learning

We value honesty and integrity

We are fearless no mather the situation



Ytterligare information om sociala förhållanden och personal återfinns under avsnittet Kultur och medarbetare i denna årsredovisnings framvagn.



Koncernens sätt att motverka korruption hanteras i första hand av bolagets Compliance-avdelning. Compliance arbetar självständigt med att 
granska och följa upp verksamheten och rapporterar direkt till VD.



Grundläggande för Compliance är ett antal policyer som ledningen godkänt. De viktigaste är följande:



Laglig verksamhet, plattformen ska endast fungera i länder där esport är lagligt

Lämplig ålder, spelare ska ha fyllt 16 år för att få tillgång till hela plattformen

Betalning till och från spelare, identifiering av spelare sker via tredjepartsprodukter och manuella kontroller

Fair play, tävlingarna övervakas för att hindra att vinnare har fuskat



 Hur vi motverkar korruption och liknande beskrivs under avsnittet Compliance i denna årsredovisnings framvagn.

Medarbetare
Samtliga medarbetare är anställda i Sverige i dotterbolaget iModules AB. Antalet anställda var i genomsnitt 92 (88) personer under 2021. 
Koncernen strävar efter en mångsidig arbetskraft och jämställdhet.

Miljöpåverkan
Koncernens miljöpåverkan bedöms uppstå vid resor i tjänsten. Resorna sker främst internationellt och därför med flyg.



Annan möjlig miljöpåverkan bedöms vara vid utrangering av maskiner och inventarier, som främst består av datorer.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Verkställande direktörens ersättning beslutas av styrelsen. Ersättningsfrågor rörande övriga medlemmar i styrelse beslutas av stämman efter 
förslag från valberedningen.



Till styrelsens ordförande utgår ett årligt arvode om 450 Kkr och för övriga ledamöter 200 Kkr vardera. För VD utgår inget styrelsearvode.



Till ledningen har styrelsen beslutat om följande riktlinjer avseende ersättningar. Koncernen skall tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och 
anställningsvillkor som behövs för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål. 
Koncernledningens ersättning ska omfatta fast grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Lön och övrig ersättning skall fastställas 
med hänsyn tagen till kompetens, erfarenhet, ansvarsområde och prestation. Ersättningen revideras årligen.
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Säsongsvariationer
Esportbranschen är relativt sett ung och det har hittills inte utvecklats några tydliga säsongsvariationer. Detta beror med största sannolikhet på att 
branschen är global.

Moderbolaget
Moderbolaget i koncernen är G-Loot Global Esports AB.



Samtliga intäkter och direkta kostnader bokförs i moderbolaget. Dessutom fakturerar dotterbolagen sina kostnader med ett marknadsmässigt 
pålägg till moderbolaget.



Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 10 658 (60 361) Kkr vilket innebär en minskning med 82 procent. 



Rörelseresultatet uppgick till -168 606 (-263 788) Kkr vilket är en förbättring med 95 182 Kkr. 



Resultatet efter skatt uppgick till -139 484 (-253 475) Kkr vilket är en förbättring med 113 991 Kkr. 



Orsaken till det förbättrade resultatet är främst skiftet från expansiva marknadssatsningar till att sträva efter lönsamhet.

Aktiekapital och ägare
Aktiekapitalet uppgick vid årets utgång till 1 134 210 (1 134 210) kronor och antalet aktier till 3 658 742 (3 658 742) stycken.



Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet till cirka 340 (350) stycken. De största ägarna redovisas separat i ett annat avsnitt.
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Incitamentsprogram
Koncernen har under året ställt ut två incitamentsprogram till samtliga anställda i koncernen samt ledningen och styrelsen som specificeras nedan.  

Incitamentsprogram (LTIP 2021)  

På årsstämman den 21 juni 2021 beslutades det om ett incitamentsprogram (LTIP 2021) riktat till anställda inom koncernen. Koncernen utfärdade 
76 000 personaloptioner vilka berättigar innehavaren att för varje option förvärva en ny aktie mot ett kontant vederlag till en teckningskurs på 500 
kronor.  Personaloptionerna är vederlagsfria och tjänas in enligt nedan.  

De tilldelade personaloptionerna kommer att intjänas under en treårsperiod enligt följande: 


a) 1/3 av personaloptionerna intjänas den 31 augusti 2022;

b) 1/3 av personaloptionerna intjänas den 31 augusti 2023; och

c) 1/3 av personaloptionerna intjänas den 31 augusti 2024.  

Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och

med 1 december 2024 till och med 31 december 2024.  

Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med 23 560 kronor vilket innebär en utspädningseffekt om maximalt cirka 
2 procent av aktierna och rösterna om de föreslagna personaloptionerna utnyttjas till fullo. Utspädningseffekten är beräknad som

relationen mellan de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer att utnyttjas för

och antalet nuvarande aktier och de tillkommande aktierna som teckningsoptionerna kommer

att utnyttjas för. LTIP 2021 förväntas enbart få en marginell effekt på koncernens nyckeltal.
 

Incitamentsprogram (2021/2024)  

På årsstämman 21 juni 2021 beslutades det om ett incitamentsprogram (2021/2024) riktat till styrelse och ledande befattningshavare. Koncernen 
utfärdade 38 000 teckningsoptioner vilka berättigar innehavaren att för varje option förvärva en ny aktie mot ett kontant vederlag till en 
teckningskurs på 500 kronor. Totalt tecknades 15 598 teckningsoptioner i detta program. Optionspremien på teckningsoptionerna är beräknade 
enligt Black-Scholes-formeln vilket gett ett optionspris på 26,49 kronor per teckningsoption.  

Teckningsoptionerna i detta program berättigar teckning av aktierna under perioden 31 augusti 2024 till 31 december 2024.   

Om samtliga utfärdade teckningsoptioner utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med 5 890 kronor vilket motsvarar en utspädningseffekt 
på maximalt cirka 0,5 procent.

Styrelse
Under året har styrelsens sammansättning ändrats och uppgår nu till fyra (tidigare fem) ledamöter och inga suppleanter.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

På grund av Rysslands invasion av Ukraina så fattade koncernen beslutet att blockera spelare i Ryssland och Belarus från plattformen. Spelare i 
Ryssland och Belarus stod för ungefär 7% av totala antalet spelare på plattformen vid tillfället för blockeringen.
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Väsentliga risker och riskhantering
All verksamhet är förenad med olika risker. För att tydliggöra och begränsa riskexponeringen arbetar G-Loots koncernledning löpande med att 
identifiera och hantera risker och osäkerhetsfaktorer. Varje år genomförs en riskbedömning av hela koncernen och en sammanfattning av de mest 
väsentliga riskerna presenteras nedan.

Bransch- och marknadsrisker
Ökad branschreglering

Beskrivning

I flera länder finns myndigheter som inte har kunskap om skillnaden mellan turbaserade spel och prestationsbaserade spel. G-Loot befinner sig i 
det sistnämnda facket eftersom de som vinner i genomförda tävlingar har utvecklat en betydande skicklighet.



Koncernens hantering

Aktivt följa politiska trender på de nyckelmarknader där vi är aktiva och bearbeta politiker och beslutsfattare.



Förändringar i prisbild och efterfrågan

Beskrivning

G-Loots produkter kan skalas upp till en världsmarknad. Det innebär även att nya produkter och tjänster som liknar våra kan etableras och 
konkurrera. En överetablering skulle kunna innebära en prispress.



Koncernens hantering

Med stor aktivitet följa trender och förändringar som våra konkurrenter presenterar samt nära kontakt med våra främsta spelare för att tidigt förstå 
vilka nya erbjudanden som dyker upp.

Verksamhetsrisker
Konkurrensutsatta tjänster

Beskrivning

Branschen är under snabb tillväxt och intresset är stort. Det innebär att flera liknande tjänster sannolikt kommer att lanseras av nya eller etablerade 
aktörer.



Koncernens hantering

Hela tiden omvärldsbevaka de tjänster som etableras och erbjuds av våra konkurrenter samt stadigt höja kompetensen hos våra medarbetare så att 
vi är och förblir skickligast på området.



Yrkeskompetens samt förmåga att behålla och attrahera medarbetare

Beskrivning

Efterfrågan på skickliga mjukvaruutvecklare är hög. Rörligheten är stor i branschen.



Koncernens hantering

Säkerställa att vi i första hand kännetecknas av att vara en framtidsbransch och att vi särskiljer oss från traditionella teknikföretag. 
Marknadsmässiga löner och incitamentsprogram för personal och ledning.



Tillstånd

Beskrivning

I somliga länder och vissa stater i USA finns politiska krafter och rörelser som motsätter sig spel och gambling. Detta kan påverka koncernens 
verksamheter.



Koncernens hantering

Tydliggöra skillnaden mellan prestationsbaserat spelande och turbaserat. Esport baseras på skicklighet och är närmast att jämföra med fysiska 
sporter.

29



Negativ publicitet eller verksamhetsindicier

Beskrivning

Bolaget vänder sig till konsumenter som älskar dataspel. Konsumenter är snabbrörliga och information är lättillgängligt. Minsta negativa nyhet 
sprids snabbt på nätet.



Koncernens hantering

Stor aktiv närvaro i sociala media och hög kontroll över vad vi kommunicerar. Tydlighet i vem som företräder koncernen.

Finansiella risker
Rörelsemarginal

Beskrivning

Försämrad rörelsemarginal kan uppstå som ett resultat av lägre intäkter, försämrad bruttovinst eller ökade operativa kostnader.



Koncernens hantering

Väl utvecklad prognostisering av verksamheten och noggrann uppföljning samt hög kostnadskontroll.



Finansiering

Beskrivning

G-Loot har fortfarande ett negativt kassaflöde och är därmed beroende av externa finansiärer. För närvarande finns riskvilligt kapital tillgängligt på 
finansmarknaden.



Koncernens hantering

Regelbundet träffa och uppdatera de finansiärer som följer moderbolaget och som intresserar sig för vår bransch. Genom att leva upp till de 
prognoser vi lämnat och genom att visa hög aktivitet och stor företagsamhet byggs förtroende och fortsatta förväntningar. Därmed blir 
moderbolaget en attraktiv investering.
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Vinstdisposition
Styrelsen föreslår att årets förlust -139 483 677 kronor avräknas mot överkursfonden och att därefter kvarstående överkursfond, 208 938 426 kronor 
balanseras i ny räkning. Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar är föremål för fastställelse på årsstämman den 28 juni 2022.

2021-12-31
Överkursfond 348 422 103 kronor

Årets resultat -139 483 677 kronor

Summa 208 938 426 kronor

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras: 208 938 426 kronor
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2. Koncernens resultaträkning och rapport över 
totalresultat

Not 2021 2020

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 13 10 658 60 361

Övriga rörelseintäkter 12, 14 487 401

Summa rörelsens intäkter 11 145 60 762

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader i form av vinstpotter 13 -10 413 -99 813

Övriga externa kostnader 13 -63 883 -119 869 

Kostnader för ersättning till anställda 13, 22 -94 423 -91 190

Avskrivningar av
- materiella anläggningstillgångar 13, 16 -559 -1 216

Övriga rörelsekostnader 13, 14 -1 559 -381

Summa rörelsens kostnader -170 836 -312 468

Rörelseresultat 13 -159 691 -251 707

Resultat från finansiella poster 25

Finansiella intäkter 20 249 22

Finansiella kostnader -18 -294

Summa finansiella poster netto 20 231 -272

Resultat före skatt -139 460 -251 979

Inkomstskatt 26 - -

Årets resultat -139 460 -251 979

Övrigt totalresultat
Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat -139 460 -251 979

Årets resultat hänförligt till:

- Moderbolagets aktieägare -139 460 -251 979

Resultat per aktie i kronor, före och efter utspädning, räknat 
på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året 28 -38 -69
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 3. Koncernens rapport över finansiell ställning

Tillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 16 986 1 810

Nyttjanderättstillgångar 17 - 1 010

Summa materiella anläggningstillgångar 986 2 820

Finansiella anläggningstillgångar 18

Övriga finansiella tillgångar - 9 564

Finansiella tillgångar, deposition hyra 68 69

Summa finansiella anläggningstillgångar 68 9 633

Summa anläggningstillgångar 1 054 12 454

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 18, 19 1 591 9

Övriga fordringar 18, 19 1 604 3 401

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18, 19 9 900 2 880

Likvida medel 18 227 121 383 244

Summa omsättningstillgångar 240 216 389 533

Summa tillgångar 241 270 401 987

33



Eget kapital och skulder Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital 20

Aktiekapital 1 134 1 134

Övrigt tillskjutet kapital 348 422 834 337

Balanserat resultat inklusive årets resultat -139 405 -486 273

Summa eget kapital 210 151 349 198

Skulder
Avsättningar

Övriga avsättningar 21 6 326 2 312

Summa avsättningar 6 326 2 312

Långfristiga skulder

Leasingskuld 17 - 150

Summa långfristiga skulder - 150

Kortfristiga skulder

Avtalsskuld 24 - 10

Leverantörsskulder 18 4 188 14 825

Aktuella skatteskulder 18, 26 - -

Leasingskuld 17, 18 - 877

Övriga kortfristiga skulder 18, 24 10 542 22 555

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18, 24 10 063 12 060

Summa kortfristiga skulder 24 793 50 328

Summa skulder 24 793 50 477

Summa eget kapital och skulder 241 270 401 987
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4. Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Övriga avsättningar Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl. 


årets resultat
Summa eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 815 374 364 -238 340 136 839

Årets resultat och övrigt totalresultat - - -251 979 -251 979 

Summa totalresultat - - - 251 979 -251 979 

Nyemission 320 499 680 - 500 000

Nyemission, utgifter - -39 708 - -39 708

Korrigering eget kapital föregående år - - 4 046 4 046

Summa transaktioner med koncernens ägare 320 459 973 4 046 464 338

Utgående balans per 31 december 2020 1 134 834 337 -486 273 349 198

Ingående balans per 1 januari 2021 1 134 834 337 -486 273 349 198

Årets resultat och övrigt totalresultat - - -139 460 -139 460

Summa totalresultat - - -139 460 -139 460

Nyemission - - - -

Disposition enligt beslut av årets årsstämma - -486 328 486 328 -

Optionsprogram - 413 - 413

Summa transaktioner med koncernens ägare - -485 915 486 328 413

Utgående balans per 31 december 2021 1 134 348 422 -139 405 210 151
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5. Koncernens rapport över kassaflöden

Not 2021 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -139 460 -251 979

Betalda inkomstskatter -433 -365

Ej likviditetspåverkande poster 27

 Avskrivningar 16, 17 559 494

 Realisationsresultat 996 -

 Justering leasingränta 17 -17 17

 Avsättning 21 4 014 2 312

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapitalet

-134 341 -249 522

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av kundfordringar -1 582 345

Förändring av kortfristiga fordringar -4 790 5 512

Förändring av leverantörsskulder -10 637 1 506

Förändring av kortfristiga skulder -14 020 3 984

Summa förändringar av rörelsekapital -31 029 11 349

Kassaflöde från den löpande verksamheten -165 370 -238 173

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 16 -731 -959

Försäljning av övriga finansiella tillgångar 18 9 565 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 8 834 -959

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Inbetalda optioner 413 -

Nyemission - 464 338

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 413 464 338

Minskning/ ökning av likvida medel -156 123 225 206

Likvida medel vid årets början 383 244 158 039

Likvida medel vid årets slut 18 227 121 383 244
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 6. Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat

Not 2021 2020

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 13 10 658 60 361

Övriga rörelseintäkter 14 14 49

Summa rörelsens intäkter 10 672 60 410

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader i form av vinstpotter 13 -10 413 -99 813

Övriga externa kostnader 13 -168 210 -222 144

Övriga rörelsekostnader 13,14 -326 -193

Nedskrivningar dotterbolag 25 -330 -2 048

Summa rörelsens kostnader -179 278 -324 198

Rörelseresultat -168 606 -263 788

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 20 249 -

Räntekostnader och liknande resultatposter 25 -17 -199

Summa resultat från finansiella poster 20 232 -199

Resultat efter finansiella poster -148 375 -263 987

Koncernbidrag 8 891 10 512

Resultat före skatt -139 484 -253 475

Skatt på årets resultat 26 - -

Årets resultat och totalresultat -139 484 -253 475
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7. Moderbolagets balansräkning

Tillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 12 100 100

Övriga finansiella tillgångar - 9 564

Summa finansiella tillgångar 100 9 664

Summa anläggningstillgångar 100 9 664

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 19 1 591 9

Fordringar hos koncernföretag 19 27 551 11 538

Övriga fordringar 19 6 142 8 543

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 109 311

Kassa och bank 205 051 367 240

Summa omsättningstillgångar 240 443 387 642

Summa tillgångar 240 543 397 306
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Eget kapital och skulder Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital 20

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 134 1 134

Summa bundet eget kapital 1 134 1 134

Fritt eget kapital

Överkursfond 348 422 834 337

Balanserat resultat - -232 853

Årets resultat -139 484 -253 475

Summa fritt eget kapital 208 938 348 009

Summa eget kapital 210 073 349 143

Skulder

Avsättningar

Övriga avsättningar 21 6 326 2 312

Summa avsättningar 6 326 2 312

Kortfristiga skulder

Avtalsskulder 24 - 10

Leverantörsskulder 16 677 28 396

Övriga kortfristiga skulder 24 7 204 15 336

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 264 2 109

Summa kortfristiga skulder 24 145 45 851

Summa skulder 24 145 45 851

Summa eget kapital och skulder 240 543 397 306
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8. Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

Aktiekapital Överkursfond
Balanserat resultat inkl. 


årets resultat
Summa eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 815 374 364 -236 899 138 280

Årets resultat - - -253 475 -253 475

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat - - -253 475 -253 475

Nyemission 320 499 680 - 500 000

Nyemission, utgifter - -39 708 - -39 708

Korrigering eget kapital föregående år - - 4 046 4 046

Summa transaktioner med moderbolagets ägare 320 459 973 4 046 464 339

Utgående balans per 31 december 2020 1 134 834 337 -486 328 349 143

Ingående balans per 1 januari 2021 1 134 834 337 -486 328 349 143

Årets resultat - - -139 484 -139 484

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat - - -139 484 -139 484

Nyemission - - - -

Disposition enligt beslut av årets årsstämma - -486 328 486 328 -

Optionsprogram - 413 - 413

Summa transaktioner med moderbolagets ägare - -485 915 486 328 413

Utgående balans per 31 december 2021 1 134 348 422 -139 484 210 073
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9. Moderbolagets rapport över kassaflöde

Not 2021 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -148 375 -263 987

Ej likviditetspåverkande poster 27

Avsättning 21 4 014 2 312

Betald ränta - -

Nedskrivning av dotterbolag 12 330 2 048

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring i rörelsekapitalet

-144 031 -259 627

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av kundfordringar -1 582 345

Förändring av kortfristiga fordringar -15 360 2 715 

Förändring av leverantörsskulder -11 719 3 984

Förändring av kortfristiga skulder -9 988 1 673

Summa förändringar av rörelsekapital -38 649 8 718

Kassaflöde från den löpande verksamheten -182 679 -250 909

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Försäljning av övriga finansiella tillgångar 18 9 564 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 564 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Koncernbidrag 10 512 6 823

Inbetalda optioner 20 413 -

Nyemission 20 - 464 338

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 925 471 161

Minskning/ökning av likvida medel -162 190 220 252

Likvida medel vid årets början 367 240 146 988

Likvida medel vid årets slut 205 051 367 240
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10. Noter till koncernredovisningen

10.01 Verksamhetens karaktär 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget G-Loot Global Esports AB och dess dotterbolag (koncernen). Moderbolaget är ett publikt aktiebolag 
registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Rådmansgatan 49. Koncernen bildades 1 januari 2017.



G-Loot Global Esports AB har en global och unik esportplattform som möjliggör skicklighetsbaserade tävlingar i spel som spelarna redan spelar 
och älskar. Esporttävlingar via bolagets tjänster möjliggör att spelare via PC kan tävla live mot varandra oavsett var man befinner sig i världen.

10.02 Allmän information, överensstämmelse med IFRS och fortlevnadsprincipen
Koncernredovisningen för G-Loot Global Esports AB har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) och tolkningar 
från IFRS Interpretations Committee (IFRSIC) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande regler för koncerner samt årsredovisningslagen.



Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder som är värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats 
anges nedan.



Koncernredovisningen har upprättats under förutsättning att koncernen bedriver sin verksamhet enligt fortlevnadsprincipen. 



Belopp redovisas i tusentals svenska kronor, Kkr, där annat inte anges. Belopp inom parentes avser motsvarande värden föregående år.



Dessa koncernräkenskaper har godkänts av G-Loot Global Esports AB:s styrelse den 5 juni 2022. Balans- och resultaträkning kommer att 
föreläggas årsstämman den 28 juni 2022 för fastställande.



Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall 
moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i slutet av denna not.



Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att ledningen gör uppskattningar och bedömningar vid tillämpningen av 
koncernens redovisningsprinciper, se not 13.19: Betydande bedömningar av koncernledningen vid tillämpning av redovisnings- och 
värderingsprinciper samt osäkerhet i uppskattningar.

10.03 Nya standards tillämpade per 1 januari 2021 
Det finns inte några nya standarder eller uttalanden att beakta. Inga standardader eller uttalanden tillämpas i förtid.
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11. Betydande redovisningsprinciper 

11.01 Grund för upprättande 
De finansiella rapporterna upprättas i SEK som är moderföretagets redovisningsvaluta och koncernens rapporteringsvaluta. 



Resultat och balansräkningar för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan omräknas till koncernens rapportvaluta, 
svenska kronor (SEK), enligt följande:



(a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;



(b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en 
rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till 
transaktionsdagens kurs), och 



c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i det löpande resultatet

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

Koncern tillämpar förvärvsmetoden och konsoliderar från förvärvsdag till avyttringsdag.

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



Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på 
överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling.



Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje 
förvärv avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets 
proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs 
när de uppstår.

11.04 Omräkning av utländsk valuta 
Funktionell valuta avser poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen och är värderade i den valuta som används 
i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt. 
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11.05 Segmentrapportering 
Verksamheten är organiserad och styrs utifrån rörelsesegment fördelat på Sverige, övriga EU, USA och Övriga världen. I G-Loot Global Esports AB 
har högste verkställande beslutsfattare identifierats som verkställande direktören. Utgångspunkten för segmentsredovisningen är den interna 
rapporteringen. Styrelsen och ledningen använder främst nettoomsättning per segment för sin uppföljning. Redovisningsprinciperna 
överensstämmer med de som tillämpas i koncernredovisningen.

11.06 Intäkter 
G-Loots affärsmodell bygger i huvudsak på fyra olika intäktsströmmar:



1) Spelare som deltar i tävlingar betalar en avgift. Den vanligaste modellen är att spelare betalar en entréavgift för att få tävla, så kallad Pay To 
Enter, samt sedan för att få starta om i samma spel som tillåter det, betalas en så kallad retry-avgift. Dessa avgifter minus prispotterna skapar ett 
överskott och en vinst till G-Loot. På den utbetalade prispotten tas även en serviceavgift ut, vanligtvis på ca 10 procent. Noterbart är att denna 
tävlingstyp och tillika intäktsström stängts ner under året.



2) Den andra intäktskällan är återkommande intäkter i form av prenumerationer , där spelaren genom att betala en månadsavgift får tillgång till 
extra mervärde och förmåner på plattformen. 



3) Den tredje intäktskällan är försäljning av sponsring och medierättigheter, dvs där tredje part betalar för att sända, marknadsföras eller strömma 
från G-Loots event. Dessa intäkter avtalas och faktureras på traditionellt sätt.  

4) Den fjärde intäktskällan består i försäljning på plattformen, också benämnt som “In-App Purchases”. 	



Intäkterna redovisas i enlighet med följande steg:



När spelaren registrerar sig på någon av G-Loots plattformar så ingås ett avtal där rättigheter och åtaganden specificeras.



Båda parter kan då identifiera sina åtaganden, t ex att G-Loot erbjuder tävlingar i olika spel och att våra användare har skyldigheter avseende ålder, 
penningtvätt, skatter etc. De olika prestationsåtagandena i dessa kontrakt har identifierats och analyserats utifrån femstegsmodellen i IFRS 15.



Transaktionspriset, dvs G-Loots intäkter från plattformen, bestäms utifrån vad spelarna väljer att köpa. De utlovade tjänsterna i form av deltagande 
i tävlingar, möjligheten att vinna tävlingen, prispotter, upplevelser och spänning, är det som lockar spelare att delta.



Fördelningen av intäkten på de olika åtagandena är främst entréavgifter (Pay 2 enter), retry-avgifter, serviceavgifter, prenumerationer eller in-app 
purchases.



Intäkterna redovisas efter att en tävling är slutförd, dvs när G-Loots åtagandet är uppfyllt. eller när tiden för prenumerationen är inne, eller när ett 
köp har slutförts och tjänsten eller produkten levererats



När en spelare vinner en tävling och därmed vinner en pott så uppstår en avtalsskuld som spelaren får på sitt klientmedelskonto.	
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11.07 Rörelsekostnader 
Rörelsekostnader redovisas i resultatet när tjänsten utnyttjas eller när händelsen inträffat.

11.08 Immateriella tillgångar 
Koncernens utvecklingsverksamhet avser framtagande av en plattform för spel.



Med produktutveckling avses kostnaden för nedlagd tid i form av personalkostnader och konsultkostnader. En immateriell tillgång som uppstår 
som ett resultat av produktutveckling redovisas endast om företaget kan påvisa det följande enligt IAS 38: 



1)De tekniska möjligheterna att färdigställa den immateriella tillgången så att den blir tillgänglig för användning eller försäljning. 

2)Avsikten att färdigställa den immateriella tillgången för användning eller försäljning. 

3)Företagets förmåga att använda eller sälja den immateriella tillgången.  

4)	Hur den immateriella tillgången kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar.

5)	Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att slutföra utvecklingen och användningen eller försäljningen av den 
immateriella tillgången. 

6)	Företagets förmåga att tillförlitligt mäta utgifterna hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling.



Koncernens utgifter för utvecklingsarbete prövas löpande mot de krav som anges i IAS 38 för att aktivering ska ske. I nuläget uppfyller inte 
koncernen de krav som ställs för aktivering. Samtliga utvecklingsutgifter har därför kostnadsförts.

11.09 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende 
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma 
koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 



Redovisat värde för en ersatt del tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i 
resultaträkningen under den period de uppkommer. Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i 
förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde, skrivs av separat. 



Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den antagna 
nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:



Inventarier och installationer: 5 år



Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs 
omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger det bedömda återvinningsvärdet.



Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det 
redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i rapporten över totalresultat.
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11.10 Leasade tillgångar 
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasing. Väsentliga leasingavtal består endast av hyrda lokaler. Enligt IFRS 16 redovisas dessa i rapporten över 
finansiell ställning. Avskrivningarna på nyttjanderättstillgångarna redovisas i rörelseresultatet medan räntan på leasingskulden redovisas som en 
finansiell kostnad. Den del av leasingavgiften som inte rör ränta avser amortering av leasingskulden. 



Gällande bedömning kring avtalslängd i de fall avtalen innehåller förlängnings- och uppsägningsmöjligheter överväger koncernen både 
affärsstrategi och avtalsspecifika förutsättningar för att fastställa om koncernen är rimligt säker på att nyttja dem. 



Avseende identifierade icke-leasingkomponenter tillämpar koncernen huvudregeln i IFRS 16, det vill säga de redovisas åtskilt från 
leasingkomponenten.



Leasingavtal som är kortare än tolv månader och leasingavtal där den underliggande tillgång är av mindre värde kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

11.11 Finansiella instrument 
Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna nedan.



Klassificering

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: 



tillgångar till upplupet anskaffningsvärde, samt 

övriga finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde



Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de 
finansiella tillgångarna och skulderna till det upplupna anskaffningsvärdet.



På tillgångssidan utgörs tillgångar till upplupet anskaffningsvärde främst av kundfordringar och lånefordringar.



Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, 
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 



Redovisning och värdering

Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell ställning när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts 
och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från rapporten 
över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt har utsläckts. 



Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 



Kundfordringar

Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den löpande verksamheten. 
Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare klassificeras de som omsättningstillgångar. 



Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten 
från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.   

Likvida medel 
Likvida medel består av banktillgodohavanden
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11.12 Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt som redovisas i årets resultat. Aktuell skatt beräknas på den aktuella skattesatsen för 
innevarande räkenskapsåret. Uppskjuten skatt beräknas på de skattesatser och skatteregler som är aktuella för balansdagen och som förväntas 
gälla vid eventuell realisering av den uppskjutna skatteskulden. 


Koncernen och moderbolaget redovisar inte någon uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskottsavdrag eftersom det ännu inte kan anses 
sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. En ny bedömning gör per varje balansdag.

11.13 Eget kapital, reserver och utdelningar
Aktiekapital

Aktiekapital representerar det nominella värdet (kvotvärdet) för emitterade aktier. Per den 31 december 2021 omfattade det registrerade 
aktiekapitalet 3 658 742 aktier med ett kvotvärde om 0,31 kronor. Innehavare till aktierna är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och 
aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman med en röst per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda och inga aktier är reserverade för 
överlåtelse. Inga aktier innehas av moderbolag själv eller dess dotterföretag.



Övrigt tillskjutet kapital

Övrigt tillskjutet kapital innefattar eventuell premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella transaktionskostnader som 
sammanhänger med nyemission av aktier dras av från Övrigt tillskjutet kapital, med hänsyn tagen till eventuella inkomstskatteeffekter. 



Balanserat resultat

Balanserat resultat inklusive årets resultat omfattar ackumulerade förluster i moderbolaget och dess dotterbolag.

11.14 Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. 
En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns 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. 



Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. 
Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet
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11.15 Ersättningar till anställda
Pensioner

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, 
avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller 
minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.



Koncernens plan för ersättningar efter avslutad anställning bygger på avgiftsbestämda pensionsersättningar.



Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar 
frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar ersättningar vid uppsägning vid den tidigaste av följande tidpunkter: 



när koncernen inte längre har möjlighet att återkalla erbjudandet om ersättning; och 

när företaget redovisar utgifter för en omstrukturering som är inom tillämpningsområdet för IAS 37 och som innebär utbetalning av 
avgångsvederlag. 



I det fall företaget har lämnat ett erbjudande för att uppmuntra till frivillig avgång beräknas ersättningar vid uppsägning baserat på det antal 
anställda som beräknas acceptera erbjudandet. Förmåner som förfaller mer än tolv månader efter rapportperiodens slut diskonteras till nuvärde.



Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning 
redovisas för den förväntade kostnaden för rörlig kontant lön och vinstdelningsprogram när koncernen har en gällande förpliktelse att göra sådana 
betalningar, till följd av att tjänster erhållits från anställda, och förpliktelser kan beräknas tillförlitligt

11.16 Betydande bedömningar av koncernledningen vid tillämpning av redovisnings- och 
värderingsprinciper samt osäkerhet i uppskattningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.
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11.17 Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Moderföretagets redovisning är upprättad enligt RFR2 Redovisning för juridiska personer. Andra redovisningsprinciper än de som anges för 
koncernen tillämpas i de fall som anges nedan.



Uppställningsformer

Resultat- och balansräkning följer Årsredovisningslagens uppställningsform. Resultaträkningen benämns moderbolagets resultaträkning. Rapport 
över förändring av eget kapital följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i Årsredovisningslagen. 



Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas 
förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en 
beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten resultat från 
andelar i koncernföretag.



Koncernbidrag

Moderföretaget redovisar såväl erhållna som lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition.  

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
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12. Andelar i dotterföretag 

(Kronor) Moderbolaget
Aktier i dotterbolag 2021-12-31 2020-12-31

Ingående redovisat värde 100 001 1 632 001

Aktieägartillskott 329 773 516 059

Nedskrivning -329 773 -2 048 059

Utgående redovisat värde 100 001 100 001

Aktieägartillskott, tillhörande nedskrivning samt koncernbidrag; Imodules AB, org. nr. 556734-5433.

Org. nr. Säte Kapitalandel, % Antal aktier

Imodules AB 556734-5433 Stockholm 100 5 000

Gloot AB 559115-8034 Stockholm 100 50 000

Gumbler Ltd C60079 Malta 100 1

Koncernen har under räkenskapsåret avyttrat samtliga andelar i dotterföretaget Strandstrosaren 45 AB.
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13. Segmentrapportering 
Den högste verkställande beslutsfattaren utvärderar koncernens verksamhet utifrån geografi och har identifierat fyra rapporterbara segment, 
Sverige, EU (förutom Sverige), USA och övriga världen. Verkställande direktören är koncernens högste verkställande beslutsfattare och använder 
nettoomsättning i bedömningen av rörelsesegmentens tillväxt. Nedan följer fördelning per rörelsesegment.

Koncernen, segment 2020

Koncern-

gemensamt Sverige EU USA Övriga


världen Summa

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter - 761                    5 382 10 887 43 332 60 361

Övriga rörelseintäkter 401 - - - - 401

Summa rörelsens intäkter 401 761 5 382 10 887 43 332 60 762

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader i form

av vinstpotter - -1 551 -9 845 -17 343 -71 073 -99 813

Övriga externa kostnader -119 869 - - - - -119 869

Kostnader för ersättning

till anställda -91 190 - - - - -91 190

Avskrivningar av:

- materiella anläggningstillgångar -1 216 - - - - -1 216

Övriga rörelsekostnader -318 - - - - -318

Summa rörelsens kostnader -212 656 -1 551 -9 845 -17 343 -71 073 -312 468

Rörelseresultat -212 255 -790 -4 463 -6 456 -27 742 -251 706

Koncern-

gemensamt Sverige EU USA Övriga


världen Summa

Tillgångar 401 987 - - - - 401 987
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Koncernen, segment 2021

Koncern-

gemensamt Sverige EU USA Övriga


världen Summa

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning - 103 946 1 023 8 586 10 658

Övriga rörelseintäkter 487 - - - - 487

Summa rörelsens intäkter 487 103 946 1 023 8 586 11 145

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader i form av vinstpotter - -115 -375 178 -10 102 -10 413

Övriga externa kostnader -63 883 - - - - -63 883

Kostnader för ersättning till anställda -94 423 - - - - -94 423

Avskrivningar av:

- materiella anläggningstillgångar -559 - - - - -559

Övriga rörelsekostnader -1 559 - - - - -1 559

Summa rörelsens kostnader -160 423 -115 -375 178 -10 102 -170 836

Rörelseresultat -159 936 -12 572 1 201 -1 516 -159 691

Koncern-

gemensamt Sverige EU USA Övriga


världen Summa

Tillgångar 241 270 - - - - 241 270

Koncernen intäktsslag 2020

Subscription & other Pay to enter Broadcasting rights Ads & sponsorship Summa

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 769 58 473 61 59 60 361

Övriga rörelseintäkter 401 - - - 401

Summa 2 169 58 473 61 59 60 762

Koncernen intäktsslag 2021

Subscription & other Pay to enter Broadcasting rights Ads & sponsorship Summa

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 230 10 063 -205 570 10 658

Övriga rörelseintäkter 487 - - - 487

Summa 716 10 063 -205 570 11 145
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14. Övriga rörelseintäkter och kostnader

Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Valutakursvinster 87 262 14 49

Bidrag i form av sjuklöneersättning - 139 - -

Övrigt 400 - - -

Summa 487 401 14 49

Övriga rörelsekostnader Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Valutakursförluster -564 -381 -326 -193

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång -996 - - -

Summa -1 559 -381 -326 -193

15. Moderbolagets försäljning till och inköp från koncernföretag
Moderbolaget har under året gjort inköp från koncernföretag uppgående till 162 497 (212 386) Kkr för koncerngemensamma tjänster. 
Moderbolaget har under året fakturerat koncernföretag 13 718 (0) Kkr avseende vidarefakturering av hyra.
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16. Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 813 740 - -

Årets anskaffningar 350 73 - -

Årets försäljningar och utrangeringar - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 162 813

Ingående avskrivningar -349 -191 - -

Årets avskrivningar -195 -158 - -

Årets försäljningar och utrangeringar - - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -544 -349 - -

Utgående redovisat värde 618 464 - -

Förbättringsutgifter på annans fastighet Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 751 865 - -

Årets anskaffningar 381 886 - -

Årets försäljningar och utrangeringar -1 751 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 381 1 751 - -

Ingående avskrivningar -405 -69 - -

Årets avskrivningar -363 -336 - -

Årets försäljningar och utrangeringar 755

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 -405 - -

Utgående redovisat värde 368 1 346 - -
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17. Leasingavtal 
Koncernen har identifierat sina tillgångar genom leasing till de hyresavtal som koncernen har ingått, varav det enda hyresavtalet löper ut inom ett år 
och därför betraktas som korttidsleasing i enlighet med IFRS 16:53c. Därmed har inget leasingavtal identifierats som en nyttjanderättstillgång i 
enlighet med IFRS 16. Under 2021 har de avtal som identifieradessom nyttjanderätstillgång föregående räkenskapsår avslutats.

Belopp redovisade i resultat Nyttjanderättstillgångar Leasingskuld

Ingående balans 1 januari 2021 1 010 1 027

Tillkommande avtal - -

Avslutade avtal -1 010 -1 010

Avskrivningar på nyttjanderätter - -

Räntekostnader för leasingskuld - -17

Leasingavgifter - -

Utgående balans 31 december 2021 - -

Den 31 december 2021, har koncernen förpliktelser gällande korttidsleasingsavtal om 0 (1 334) Kkr.



Koncernen kostnadsförde under helåret 2021 leasingavgifter hänförliga till korttidsleasing uppgående till 6 785 Kkr.

Löptidsanalys Koncernen

2021-12-31

Inom ett år -

Senare än ett men inom fem år -

Senare än fem år -

-

Klassificeras som:

Långfristiga skulder -

Kortfristiga skulder -
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18. Finansiella tillgångar och skulder 

Kategorier av finansiella tillgångar och skulder 

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Upplupet anskaffningsvärde
Andelar och värdepapper i andra företag - 9 564

Andra långfristiga fordringar 68 69

Kundfordringar 1 591 9

Övriga fordringar 1 604 3 401

Likvida medel 227 121 383 244

Summa 230 383 396 287

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Upplupet anskaffningsvärde
Långfristig leasingskuld - 150

Leverantörsskulder 4 188 14 825

Övriga kortfristiga skulder 10 542 22 555

Kortfristig leasingskuld - -

Summa 14 730 38 407
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19. Kundfordringar och andra fordringar 

Övriga fordringar Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Kundfordringar 1 591 9 1 591 9

Skattekonto 7 309 5 -

Momsfordran 821 2 534 6 051 8 473

Fordringar iModules AB - - 27 551 11 538

Övrigt 776 558 86 70

Summa 3 195 3 410 35 284 20 090

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda hyror 8 547 179 - -

Upplupna intäkter - 205 - 204

Förutbetalda licenskostnader 1 131 2 377 81 -

Övrigt 222 119 28 107

Summa 9 900 2 880 109 311

20. Eget kapital 

Emissionsbelopp Antal aktier Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Summa

Nybildning 2014-08-28 50 000 50 000 50 000 - 50 000

Nyemission 2015-05-12 2 580 900 11 450 3 072 2 622 954 2 580 900

Nyemission 2015-06-29 4 306 218 102 529 5 127 4 301 091 4 306 218

Nyemission 2015-08-22 2 207 184 52 552 2 628 2 204 556 2 207 184

Nyemission 2016-09-15 44 520 000 296 800 14 840 40 080 7960 40 080 796

Nyemission 2016-12-09 480 000 3 200 160 479 840 480 000

Nyemission 2017-11-21 22 649 940 125 833 6 292 22 643 648 22 649 940

Fondemission 2018-01-10 - 1 000 000  427 015 -427 015 -

Nyemission 2018-01-17 99 583 720 408 130 126 520 92 956 6000 93 083 120

Nyemission 2018-01-17 456 280 1 870 580 455 700 456 280

Nyemission 2019-03-25 225 000 950 575 450 178 389 209  045 983 209 224 372

Nyemission 2020-10-06 500 000 080 1 030 928 319 588 459 972 572 460 292 160

Summa 901 835 272 3 658 742 1 134 210 834 336 726 835 470 936

Se not 13.13 gällande innehåll för respektive del.
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21. Avsättningar

Avsättningar Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Övriga avsättningar 6 326 2 312 6 326 2 312

Summa 6 326 2 312 6 326 2 312

Övriga avsättningar avser avsättning som gjordes för att ta höjd för kommande kostnader avseende de klientmedel som blivit borttagna på grund 
av inaktivitet på plattformen. Storleken på avsättningen har beräknats utifrån företagsledningens bästa uppskattning och justeras löpande vid 
behov. Tidpunkten för kassaflöden relaterade till avsättningar är än så länge osäker.

22. Ersättningar till anställda m fl. 

Personalkostnader Koncernen

2021 2020
Löner och andra ersättningar -65 668 -66 061

Sociala avgifter -19 462 -18 976

Pensionskostnad -6 973 -3 618

Övriga personalkostnader -2 320 -2 535

Summa -94 423 -91 190

Koncernen 2021 2020

Löner och andra 
ersättningar

Sociala avgifter

(varav pensionskostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala avgifter

(varav pensions-kostnader)

Styrelseledamöter, verkställande

direktör och andra ledande befattningshavare 13 383 4 205 22 782 7 165

Övriga anställda 52 285 15 257 43 278 12 184

Pensionskostnader - (6 973) - (3 618)

Summa 65 668 26 435 66 061 22 968

2021 2020

Medelantalet

anställda Varav kvinnor

Medelantalet 
anställda Varav kvinnor

Moderbolaget, Sverige - - - -

Dotterbolag, Sverige 92 23 88 23

Summa 92 23 88 23

Snittåldern för koncernen är 32 år (33).
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Koncernen 2021 2020

Antal på

balansdagen Varav kvinnor

Antal på 
balansdagen Varav kvinnor

Styrelseledamöter 4 1 5 -

Verkställande direktör och andra ledande 
befattningshavare 5 - 9 1

Summa 9 1 14 1

Moderbolaget 2021 2020

Antal på

balansdagen Varav kvinnor

Antal på 
balansdagen Varav kvinnor

Styrelseledamöter 4 1 5 -

Verkställande direktör och andra ledande 
befattningshavare - - - -

Summa 4 1 5 -

Pensioner

För samtliga anställda inom Sverige utgår en pensionspremie på 1 Kkr i månaden per person. Till detta kommer sjukförsäkring som varierar baserat 
på ålder och inkomst. 



Det förekommer även personer som har annan ersättning och har erhållit detta vid förhandlingar när anställning ingicks och avser i första hand 
löneväxling.



Avgångsvederlag och uppsägningstid

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader och mellan företaget och andra ledande 
befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Varken verkställande direktören eller någon i koncernledningen har rätt till 
avgångsvederlag.
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23. Ersättningar till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.



Allt annat är andra uppdrag.

Ersättningar till revisorer Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020
Revisionsuppdrag (Grant Thornton AB) - -1 193 - -1 122

Revisionsuppdrag (Ernst & Young AB) -943 - -826 -

Summa -943 -1 193 -826 -1 122

Inget annat än ordinarie revisionsarvode har utgått. Koncernen har under året bytt revisionsbyrå till Ernst & Young AB.

24. Avtalsskulder och övriga skulder 
 Avtalsskulder och övriga skulder består av följande: 

Övriga kortfristiga skulder Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Personalskatt 1 474 3 933 - -

Moms - - - -

Övrigt 2 010 4 111 146 836

Avtalsskulder (klientmedelskonto spelare) 7 058 14 511 7 058 14 511

Summa 10 542 22 555 7 204 15 347

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Upplupna sociala avgifter 1 711 1 984 - -

Upplupna personalkostnader 5 444 6 314 - -

Upplupna särskilda löneskatter 2 068 1 122 - -

Övriga upplupna kostnader 826 2 640 250 2 109

Förutbetalda intäkter 14 - 14 -

Summa 10 063 12 060 264 2 109
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25. Finansiella intäkter och finansiella kostnader 

Finansiella intäkter Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020
Resultat vid försäljning av värdepapper 18 735 - 18 735 -

Övriga finansiella intäkter 1 514 22 1 514 -

Summa 20 249 22 20 249 -

Finansiella kostnader Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020
Räntekostnad leasing 17 -47 - -

Övriga finansiella kostnader -27 -247 -17 -199

Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag -8 - - -

Nedskrivning aktier i dotterbolag - - -330 -2 048

Summa -18 -294 -347 -2 247

26. Skattekostnad 
Nedan redovisas en analys av koncernens inkomstskatt samt hur denna påverkas av ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader. 
Förklaring ges också kring uppskattningar som gjorts av koncernens skatteposition

Avstämning mellan teoretisk skattekostnad

och redovisad skatt

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020
Resultat före skatt -139 815 -251 979 -139 484 -253 475

Inkomstskatt beräknad enligt moderbolagets 
skattesats 20,6% (21,4%) 28 802 53 924 28 734 54 244

Skatteeffekt av:

Ej aktiverade förlustavdrag -32 524 -51 318 32 523 -52 176

Ej skattepliktiga intäkter 3 859 - 3 859 -

Ej skattepliktiga kostnader -138 -2 606 -70 -2 068

Skatt på övrigt - - -

Skattekostnad 0 0 0 0

Underskottsavdrag Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020
Outnyttjade underskottsavdrag för vilka ingen 
uppskjuten skattefordran har redovisats

632 720 472 839 632 698 472 819

Potentiell skatteförmån, 20,6% 130 340 97 405 130 336 97 401

De outnyttjade underskottsavdragen är inte tidsbegränsade. För ytterligare information om redovisade underskott och väsentliga bedömningar 
avseende dessa, se not 11.12 61



27. Ej likviditetspåverkande poster

Ej likviditetspåverkande poster Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020
Avskrivningar 559 494 - -

Nedskrivningar - - 330 2 048

Realisationsresultat 965 - - -

Justering leasingränta -17 17 - -

Avsättning 4 014 2 312 4 014 2 312

Summa 5 521 2 823 4 344 4 360

Underskottsavdrag Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Nyemission 2020-10-06 - 464 338 - 464 338

Nyemission via optionsprogram 2021/2024 413 - 413 -

Summa 413 464 338 413 464 338

De outnyttjade underskottsavdragen är inte tidsbegränsade. För ytterligare information om redovisade underskott och väsentliga bedömningar 
avseende dessa, se not 11.12

28. Resultat per aktie och utdelning 
Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera: resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, exklusive utdelning som är 
hänförlig till preferensaktier med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden, justerad för fondemissionselementet i 
stamaktier som emitteras och exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget.

Resultat per aktie efter utspädning

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen som använts för beräkning av resultat per aktie före utspädning genom att 
beakta: effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på potentiella stamaktier och det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier 
som skulle ha varit utestående vid en konvertering av samtliga potentiella stamaktier.

2021 2020

Eget kapital

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, Kkr -139 460 -251 979

Vägt genomsnittligt antal aktier vid beräkning av resultat per aktie 3 658 742 2 873 542

Resultat per aktie, kronor, före utspädning räknat på resultat hänförligt 
till moderbolagets aktieägare

-38 -88
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29. Koncerninterna och närstående transaktioner
I koncernen har transaktioner mellan moderbolaget och dess dotterbolag, vilka är närstående till bolaget, eliminerats vid konsolideringen. 
Moderbolaget har under året gjort inköp från iModules AB uppgående till 162 497 (212 386) Kkr för koncerngemensamma tjänster. Moderbolaget 
har under året fakturerat iModules AB 13 718 (0) Kkr avseende vidarefakturering av hyra.  

Transaktioner med närstående är följande. Styrelseledamot Håkan Jerner har arbetat operativt inom koncernen med bland annat strategifrågor och 
för detta arbete fakturerat 250 Kkr genom sitt bolag ProwGrow AB.
 

Inga andra transaktioner med koncernens närstående har skett under året.

30. Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare
Till ledningen har styrelsen beslutat om följande riktlinjer avseende ersättningar. Koncernen skall tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och 
anställningsvillkor som behövs för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. 
Koncernledningens ersättning ska kunna omfatta fast grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Lön och övrig ersättning skall 
fastställas med hänsyn tagen till kompetens, erfarenhet, ansvarsområde och prestation. Den fasta lönen revideras årligen. 



Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.

2021 Grundlön/

arvode

Rörlig

ersättning

Övriga

förmåner

Pensions-

kostnad

Avgångs-

vederlag Summa

Styrelseordförande

Jonas Eriksson 319 - - - - 319

Styrelseledamöter

Louise Ringström Grandinson 100 - - - - 100

Håkan Jerner 225 - - - - 225

Johan Persson 133 - - - - 133

Peter Eriksén (avgått) 83 - - - - 83

Fredrik Benedict Nybladh (avgått) 83 - - - - 83

Verkställande direktör

Johan Persson 4 446 - - 613 - 5 059

Patrik Nybladh (avgått) 1 757 - 8 2 860 5 880 10 505

Andra ledande befattningshavare (5 st) 6 237 - 11 1 622 - 7 870

Summa ersättningar och 
övriga förmåner

13 383 - 19 5 095 5 880 24 377
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2020 Grundlön/

arvode

Rörlig

ersättning

Övriga

förmåner

Pensions-

kostnad

Avgångs-

vederlag Summa

Styrelseordförande

Johan Persson 200 - - - - 200

Styrelseledamöter

Patrik Nybladh - - - - - -

Håkan Jerner 100 - - - - 100

Peter Eriksén 100 - - - - 100

Fredrik Benedict Nybladh 100 - - - - 100

Verkställande direktör

Patrik Nybladh 4 833 4 800 3 323 9 959

Andra ledande befattningshavare (7 st) 7 929 4 820 18 1 380 - 14 147

Summa ersättningar och 
övriga förmåner

13 262 9 620 21 1 703 - 24 606

Rörlig ersättning innefattar prestationsbaserade bonusar. Pensionskostnad innefattar pension samt tillhörande särskild löneskatt. 


Avgångsvederlag och uppsägningstid

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 

	

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Ingen i koncernledningen utöver 
verkställande direktören är berättigad till avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida. 

31. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Spärrade bankmedel 474 474 50 50

Ställda säkerheter 467 - 467 -

Summa 941 474 517 50

Styrelsens bedömning är att koncernen inte har några eventualförpliktelser per balansdagen.  

Spärrade bankmedel avser hyresgarantier för koncernens gamla lokal på Birger Jarlsgatan 37B. Dessa kommer återföras under 2022.
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32. Risk avseende finansiella instrument 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. Koncernens övergripande riskhantering fokuserar på oförutsägbarheten på de 
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Riskhanteringen sköts 
och bevakas av koncernledningen där väsentliga och principiella förändringar i riskbedömning och hantering görs i samarbete med koncernens 
styrelse. Riskerna beskrivs i efterföljande tabeller. 



Framtida kassaflöden vad gäller skulder till kreditinstitut är diskonterade till rörlig ränta enligt den ränta som var vid balansdagen.

Koncernens exponering och hantering av finansiella risker

Risk Beskrivning av risk Hantering Utfall 2021

Valutarisk Fluktuationer i valutakurser får effekt 
på resultat- och balansräkning samt 

kassaflöde.

Bevakning av 
transaktionsvolymer.

Oförändrat låg 
valutaexponering.

Ränterisk Förändring i marknadsräntorna har 
effekt på resultat- och balansräkning 

samt kassaflöde.

Styrelsen har antagit 
riktlinjer för räntebindning 

och lånelöptider.

Marknadsräntorna har varit 
låga under året samt att 

inga lån har tagits.

Likviditetsrisk Risken att inte kunna fullgöra 
betalningsåtaganden.

Hög betalningsberedskap. Kapitalbindning enligt 
förväntan.

Finansieringsrisk Risken att refinansiering av lån som 
förfaller försvåras eller blir kostsam.

Uppföljning av villkor i 
kreditavtal.

Lån amorteras och förfaller 
enligt kreditavtal.

Kreditrisk Risken att kunder ställer in 
betalningar.

Kunderna är många med låg 
exponering av enskild kund.

Det finns inga kundfordringar av 
väsentlig karaktär så eventuella 

kredit-kundförluster är små.

Valutarisk
Koncernen verkar över hela världen och utsätts för valutarisker som uppstår från valutaexponeringar i främst USD och EURO. Valutarisk uppstår 
genom framtida transaktioner. Det medför att koncernen har exponering vad gäller transaktionsrisker.

Ränterisk
Koncernens ränterisk uppstår genom upplåning. All upplåning är med fast ränta och i svenska kronor (SEK).

I dagsläget finns ingen extern upplåning varför ränterisken är försumbar.

Likviditetsrisk
Koncernledningen följer löpande kassaflödet i verksamheten med avseende på nya investeringar och förändrade verksamhetsförutsättningar.

Nedan beskrivs koncernens löptidsanalys avseende diskonterade utbetalningar.
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Löptidsanalys

2021-12-31

Koncernen Inom 3

månader

Mellan 3 och

12 månader

Mellan 1 och

2 år

Mellan 2 och

3 år Summa

Övriga långfristiga skulder - - - - -

Leverantörsskulder 4 188 - - - 4 188

Leasingskuld - - - - -

Övriga kortfristiga skulder 10 542 - - - 10 542

Summa 14 730 - - - 14 730

2020-12-31

Koncernen Inom 3

månader

Mellan 3 och

12 månader

Mellan 1 och

2 år

Mellan 2 och

3 år Summa

Övriga långfristiga skulder - - - - -

Leverantörsskulder 14 825 - - - 14 825

Leasingskuld 219 658 149 - 1 027

Övriga kortfristiga skulder 22 555 - - - 22 555

Summa 37 599 658 149 - 38 407

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken av finansiering med lån försvåras och fördyras samt att koncernen inte kan uppfylla löpande 
betalningsförpliktelser som en följd av bristande likviditet. 

Kreditrisk
Koncernens kunder består i princip uteslutande av privatpersoner. Koncernens verksamhet, överenskommelser och avtal med betalande kunder är 
av sådan karaktär att kredit och kundförluster inte finns och därmed inte påverkar koncernens ekonomiska stabilitet. 

33. Värdering till verkligt värde 
Det finns inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde i koncernen.
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34. Principer och rutiner för kapitalförvaltning
Hantering av kapital

Koncernens målsättning i hanteringen av kapitalstrukturen är att säkerställa koncernens fortsatta verksamhet för att möjliggöra framtida 
avkastning till aktieägarna. Koncernen har för avsikt att långsiktigt lämna utdelning som uppgår till högst 50% av rörelseresultatet efter skatt. 
Resterande 50% ska återinvesteras i koncernens verksamhet i form av expansion eller förvärv. Koncernen har inte etablerat ytterligare kvantitativa 
mål för storleken på eget kapital innan utdelning kan göras utan detta är under bearbetning.

Koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Nettoskuld - -

Totalt eget kapital 210 151 349 198

Skuldsättningsgrad - -

35. Händelser efter balansdagen 
På grund av Ryssland invasion av Ukraina så fattade koncernen beslutet att blockera spelare i Ryssland och Belarus från plattformen. Spelare i 
Ryssland och Belarus stod för ungefär 7% av totala antalet spelare på plattformen vid tillfället för blockeringen.

36. Godkännande av finansiella rapporter 
Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS 
sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 



Års- och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och 
resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför.



Stockholm juni 2022



Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2022-06-28 för fastställelse.


Johan Persson
VD, styrelseledamot

Jonas Eriksson
Styrelseordförande

Håkan Jerner
Styrelseledamot

Louise Ringström Grandinson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Ernst & Young AB

Hamish Mabon
Auktoriserad revisor

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
G-Loot Global Esports AB för räkenskapsåret 2021. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 17–67 i detta 
dokument.



Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.



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. 



Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor 
som lämnat en revisionsberättelse daterad 3 juni 2021 med omodifierade 
uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 



Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 17-67. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. Vi har inget att rapportera i det avseendet.



Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU.

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 
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.



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.

 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 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.


Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i G-Loot Global Esports AB, org.nr 556981-0517
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Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av G-Loot Global Esports AB för räkenskapsåret 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

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.



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



Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.



Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets 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, elle

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.


Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.



Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.




Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift



Ernst & Young AB

Hamish Mabon		

Auktoriserad revisor	

Andreas Nyberg		

Auktoriserad revisor	

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

69


