
Transaktion 09222115557428994864 Signerat HA, PF, CG1, CG2, GaK, JE, MH, AN



Everysport Media Group AB (publ) 
556739-8143

Styrelsen och verkställande direktören för Everysport Media Group AB (publ) får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. Everysport Media Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stock 
Market. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.  

Förvaltningsberättelse  

Information om verksamheten 
  
Everysport Media Group (ESMG) är en mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Koncernen utgår från två 
huvudkomponenter: Content och Media. Inom content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och 
sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och 
slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMG:s produktportfölj inom Media. Ledande 
digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera 
ryms inom detta område. De digitala sajterna fungerar som motor för de produkter som koncernen erbjuder.  

Företaget har sitt säte i Stockholm.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

2019 har varit ett framgångsrikt år för ESMG. De investeringar och satsningar på tekniska plattformar och förstärkt 
organisation som genomfördes under slutet av 2018 och som har fortsatt under 2019 har fallit väl ut. 
Produkterbjudandet har breddats och fokuseringen på slutkundsintäkter och internationell expansion, med USA som 
största fokus, har skapat nya och mer långsiktiga strategiska intäktsslag.  

Från första januari 2019 infördes den nya spellagen i Sverige, vilket har slagit hårt mot den digitala 
annonsmarknaden. Trots att ESMG intäkter till stor del kommer från digital annonsering så har både omsättning och 
resultat förbättrats jämfört med 2018 som en följd av tillväxten inom mer strategiskt långsiktiga intäktsslag. 

Bolaget ingick i januari ett nytt strategiskt samarbetsavtal med affiliatebolaget Game Lounge som löper över 3 år tom 
januari 2022. Avtalet avser en gemensam satsning på affiliatemarknadsföring och lansering av tre nya 
marknadskanaler för licensierade svenska spelbolag. ESMG och Game Lounge har sedan tidigare ett samarbete kring 
innehåll och media. 

I februari avslutades Teckningsoptionsprogrammet 2016 – 2019 som riktades till personer i styrelsen och anställda i 
koncernen med en teckningsgrad om 17,2%, vilket medförde att antalet aktier i bolaget ökade med 981 484 stycken 
(innan den omvända spliten) 

I september lanserades prenumerationstjänsten Hockeysverige+. Lanseringen var den tredje prenumerationstjänsten 
inom den svenska medieportföljen, som under senare delen av 2019 och i början av 2020 även kompletterades med 
ytterligare plustjänster för Fotbolldirekt.se samt Everysports hela svenska mediaportfölj (Everysport+). Lanseringarna 
av prenumerationstjänster är viktiga ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv då efterfrågan på betaljournalistik ökar.  

Vid en extra bolagsstämma den 18 oktober beslutades det om en sammanläggning av bolagets aktier av serie A (1:25) 
för att uppnå ändamålsenligt antal aktier, varvid styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för 
sammanläggningen. Avstämningsdagen beslutades att ske den 7 november och sammanläggningen genomfördes 
enligt plan. Med anledning av sammanläggningen aktier så kommer även bolagets teckningsoptioner av serie 
2018/2020:1 och serie 2018/2020:2 att räknas om i enlighet med dess villkor. Den nya teckningskursen uppgår till 
14,25 SEK för båda teckningsoptionsserierna. 

Möjligheter och risker 

Genom de investeringar och satsningar på tekniska plattformar och organisation som gjorts under de senaste två åren 
står ESMG nu väl rustat för vrida upp de internationella expansionsplanerna ytterligare samt öka satsningen på 
slutkundsprodukter som är viktiga ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Två huvudfokus för bolaget framåt för att 
skapa långsiktigt aktieägarvärde. 

Genom den starka nordamerikanska trafiktillväxten på Eliteprospects och den etablerade organisationen i USA ser vi 
stora möjligheter att fortsätta växa starkt på den Nordamerikanska marknaden. Avregleringen av spelmarknaden i 
USA ger Eliteprospects och ESMG en intressant möjlighet, dels genom ett starkt sportmediaerbjudande men även 
genom den djupa kunskap som finns inom spel i koncernen.  
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Den huvudsakliga affärsrisken i verksamheten idag ligger inom den traditionella medieaffären där hela 
mediabranschen brottas med att annonsörer ständigt söker nya och alternativa kontakter med slutkonsumenterna. 
Eftersom en stor del av intäkterna inom koncernen finns inom den traditionella medieaffären idag så ses den som den 
största affärsrisken i dagsläget.  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Efter rapportperiodens utgång har pandemin covid-19 brutit ut. Det har fått effekter på möjligheten att genomföra 
idrottsevenemang. Det får omedelbart effekt på efterfrågan på flera av koncernens produkter och tjänster. När det här 
skrivs kan Everysport Media Group inte göra en exakt bedömning av de långsiktiga effekterna på koncernens 
verksamhet och finansiella utveckling då ett slutdatum för pandemin inte går att estimera med säkerhet. Ledning och 
styrelse övervakar löpande verksamhetens utveckling i detta sammanhang för att snabbt och effektivt kunna hantera 
de eventuella risker och situationer som kan uppstå. Flertalet åtgärder har redan tidigt vidtagits för att anpassa 
kostnadsmassan mot den minskade efterfrågan och koncernen står då redo att växla upp verksamheten så fort som 
restriktionerna släpper och det är möjligt att hålla idrottsevenemang igen. Det är koncernens bedömning att man idag 
har de tillgängliga likvida medel samt möjligheter genom de stödåtgärder som presenterats av de nordiska 
regeringarna som säkerställer den fortsatta verksamheten 2020. 

Everysport Media Group har efter rapportperiodens slut även kommunicerat att koncernen planerar för ett byte av 
redovisningsprincip från K3 till IFRS under 2020. Syftet med bytet av redovisningsprincip är att skapa en bättre 
jämförbarhet mot andra noterade bolag samt att skapa en ökad transparens och förståelse för internationella 
investerare kring de finansiella rapporterna 

Ägarförhållanden

Större ägare
Namn Kapitalandel Röster
Menmo2 AB 28,38 % 28,38 %
Nordic Growth Capital AB 21,08 % 21,08 %
Avanza Pension 4,15 % 4,15 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,08 % 2,08 %
Isac Brandberg Invest 2,03 % 2,03 %

Flerårsöversikt (tkr)
Koncern 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 90 248 89 663 91 700 61 644 20 892
Resultat efter finansiella poster −5 198 −4 704 −25 114 −15 021 −3 296
Balansomslutning 40 722 54 232 59 785 80 184 15 234
Soliditet (%) 27 29 33 53 15
Kassalikviditet (%) 69 63 38 55 101

Moderbolaget 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 15 076 9 553 8 552 6 569 11 824
Resultat efter finansiella poster −4 018 −5 114 −10 734 −10 198 −1 173
Balansomslutning 86 950 69 289 67 977 66 144 12 342
Soliditet (%) 64 74 68 77 39
Kassalikviditet (%) 70 55 22 29 171

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
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Förändring av eget kapital

Koncernen Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 
kapital

Reserver Annat eget 
kapital inkl. 
Årets resultat

Minoritetsi
ntresse

Totalt

Belopp vid årets ingång 4 503 238 68 468 983 −94 989 −57 285 041 47 380 15 639 571

Teckningsoptioner 39 258 490 733 529 991

Årets 
omräkningsdifferens

−2 393 −2 393

Utdelning till minoritet i 
dotterbolag

0

Årets resultat −5 338 264 2 915 −5 335 349

Belopp vid årets 
utgång

4 542 496 68 959 716 −97 382 −62 623 305 50 295 10 831 820

0

Moderbolaget Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat

Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 4 503 238 67 463 378 −26 856 686 5 860 032 50 969 962

Teckningsoptioner 39 258 490 733 529 991

Disposition enligt beslut 
av årsstämma

5 860 032 −5 860 032 0

Årets resultat 3 978 738 3 978 738

Belopp vid årets 
utgång

4 542 496 67 954 111 −20 996 654 3 978 738 55 478 691

0
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Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Ansamlad förlust −20 996 654

Överkursfond 67 954 111

Årets vinst 3 978 738

50 936 195

Disponeras så att i ny 
räkning överföres

50 936 195

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, -20 996 654 SEK avräknas mot överkursfonden och att därefter 

kvarstående överkursfond, 46 957 457 SEK samt årets vinst om 3 978 738 som totalt summerar till 50 936 195 

SEK balanseras i ny räkning.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING  

Belopp i kr

Not 2019-01-01 
-2019-12-31

2018-01-01  
-2018-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 90 247 750 89 662 867
Aktiverat arbete för egen räkning 2 986 872 2 040 506
Övriga rörelseintäkter 961 458 0
Summa 94 196 080 91 703 373

Rörelsens kostnader
Rörliga driftskostnader −8 758 141 −19 265 816
Övriga externa kostnader 22 −35 585 814 −28 991 443
Personalkostnader 1 −40 606 175 −34 503 909
Summa rörelsekostnader (exklusive avskrivningar och 
nedskrivningar på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

−84 950 130 −82 761 168

EBITDA 9 245 950 8 942 205

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 4,5,9 −13 831 750 −12 386 652
Summa rörelsekostnader −98 781 880 −95 147 820

Rörelseresultatet −4 585 800 −3 444 447

Resultat från andelar i intresseföretag −94 403 −65 263
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 19 379 59 544
Räntekostnader och liknande resutlatposter −584 915 −1 253 834
Resultat från andelar dotterbolag 47 979 0
Finansiella poster - netto −611 960 −1 259 553

Resultat före skatt −5 197 760 −4 704 000

Skatt på årets resultat 3 −202 870 −102 550
Uppskjuten skatt 3 65 281 129 745
Årets resultat −5 335 349 −4 676 805

Moderbolagets andel av årets resultat −5 338 264 −4 665 004
Minoritetens andel av årets resultat 2 915 −11 801
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

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

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 5 442 070 4 303 391
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 4 458 945 600 159
Goodwill 4 16 562 469 28 155 245
Summa immateriella tillgångar 22 463 484 33 058 795

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 274 943 67 367
Summa materiella anläggningstillgångar 274 943 67 367

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 14 139 205 233 608
Uppskjuten skattefordran 6 2 103 066 2 103 066
Andra långfristiga fordringar 7 5 688 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 247 959 2 336 674

Summa anläggningstillgångar 24 986 386 35 462 836

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 899 493 9 195 171
Aktuella skattefordringar 0 96 382
Övriga kortfristiga fordringar 1 621 911 1 434 255
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 4 236 966 4 104 732
Summa kortfristiga fordringar 12 758 370 14 830 540

Kassa och bank 2 976 807 3 938 647
Summa omsättningstillgångar 15 735 177 18 769 187

Summa tillgångar 40 721 563 54 232 023
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital som kan hänföras till 
moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 16 4 542 496 4 503 238
Övrigt tillskjutet kapital 68 959 716 68 468 983
Reserver −97 382 −94 989
Balanserad vinst inklusive årets resultat −62 623 305 −57 285 041

10 781 525 15 592 191
Minoritetsintresse
Minoritetsintresse 50 295 47 380

Summa eget kapital 10 831 820 15 639 571

SKULDER

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 112 002 177 283

112 002 177 283
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 2 000 004 3 000 000
Övriga skulder 20 5 131 162 5 508 622
Summa långfristiga skulder 7 131 166 8 508 622

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 8 0 986 413
Skulder till kreditinstitut 18 1 000 000 1 228 571
Leverantörsskulder 3 454 824 5 155 720
Aktuell skatteskuld 93 281 236 667
Övriga kortfristiga skulder 3 372 001 5 566 103
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 14 726 469 16 733 073
Summa kortfristiga skulder 22 646 575 29 906 547

Summa skulder 29 889 743 38 592 452

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 721 563 54 232 023
SANT SANT
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

Belopp i kr
Not 2019-01-01 

-2019-12-31
2018-01-01 

-2018-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster −5 197 760 −4 704 000
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 14 037 313 12 451 915
Betalda inkomstskatter −270 687 −800 356

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapitalet

8 568 866 6 947 559

Förändring av varulager och pågående arbeten 0 0
Förändring kortfristiga rörelsefordringar 2 195 454 −1 795 887
Förändring kortfristiga rörelseskulder −6 000 151 701 313

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 764 169 5 852 985

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar −2 990 547 −2 785 924
Investeringar i materiella tillgångar −297 484 0

Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade 
likvida medel 0 −139 404
Avyttring aktier i dotter-/intreseföretag 42 400 13 033

Kassaflöde från investeringsverksamheten −3 245 631 −2 912 295

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Teckningsoptioner 529 990 492 605
Upptagna lån 0 4 000 000
Amortering av lån −3 010 368 −5 426 576
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −2 480 378 −933 971

Minskning/ökning likvida medel
Årets kassaflöde −961 840 2 006 719
Kursdifferens i likvida medel 0 0
Likvida medel vid årets början 3 938 647 1 931 928
Likvida medel vid årets slut 2 976 807 3 938 647

0 0
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

Belopp i kr Räkenskapsåret

Not 2019-01-01 
-2019-12-31

2018-01-01  
-2018-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 15 075 708 9 553 302
Övriga rörelseintäkter 550 0
Summa 15 076 258 9 553 302

Rörelsens kostnader
Rörliga driftskostnader −2 595 708 −1 481 307
Övriga externa kostnader 22 −8 198 459 −6 216 807
Personalkostnader 1 −7 780 865 −6 039 680
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 5,9 −14 367 −4 512
Summa rörelsens kostnader −18 589 399 −13 742 306

Rörelseresultatet 10 −3 513 141 −4 189 004

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 11 42 400 0
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag

−94 403 −65 263

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 305 766 95 736
Räntekostnader och liknande resutlatposter −758 798 −955 680
Finansiella poster - netto −505 035 −925 207

Resultat efter finansiella poster −4 018 176 −5 114 211

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner 2 7 996 914 11 487 727
Summa bokslutsdispositioner 7 996 914 11 487 727

Resultat före skatt 3 978 738 6 373 516

Skatter
Uppskjuten skatt 3 0 −513 484
Årets resultat 3 978 738 5 860 032
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i kr

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 61 486 10 153
Summa materiella anläggningstillgångar 61 486 10 153

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 12,13 65 091 605 59 741 606
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 14 139 205 233 608
Uppskjuten skattefordran 6 914 716 914 716
Andra långfristiga fordringar 4 442 4 442
Summa finansiella anläggningstillgångar 66 149 968 60 894 372

Summa anläggningstillgångar 66 211 454 60 904 525

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 138 731 128 361
Fordringar koncernföretag 19 148 806 6 527 160
Aktuella skattefordringar 108 965 48 745
Övriga fordringar 92 304 137 922
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 1 043 246 844 595
Summa kortfristiga fordringar 20 532 052 7 686 783

Kassa och bank 206 812 697 722

Summa tillgångar 86 950 318 69 289 030
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 4 542 496 4 503 238
Fritt eget kapital
Överkursfond 67 954 111 67 463 378
Balanserat resultat −20 996 654 −26 856 686
Årets resultat 3 978 738 5 860 032
Summa eget kapital 55 478 691 50 969 962

SKULDER

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 2 000 000 3 000 000
Summa långfristiga skulder 2 000 000 3 000 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 1 000 000 1 228 571
Leverantörsskulder 1 327 888 1 209 553
Skulder till koncernföretag 25 750 552 10 507 416
Övriga skulder 0 297 592
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 1 393 187 2 075 936
Summa kortfristiga skulder 29 471 627 15 319 068

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 950 318 69 289 030

SANT SANT
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

Belopp i kr
2019-01-01 

-2019-12-31
2018-01-01 

-2018-12-31Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster −4 018 176 −5 114 211
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 94 404 69 775
Betalda inkomstskatter −108 966 −94 421

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapitalet

−4 032 738 −5 138 857

Förändring kortfristiga rörelsefordringar −4 785 051 −3 050 668
Förändring kortfristiga rörelseskulder 9 034 389 9 126 594
Summa förändring av rörelsekapital 4 249 338 6 075 926

Kassaflöde från den löpande verksamheten 216 600 937 069

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar −51 332 0
Investeringar i immateriella tillgångar 0 0

Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade 
likvida medel

0 −139 404

Avyttring av dotterbolag/intressebolag 42 400 13 033
Kassaflöde från investeringsverksamheten −8 932 −126 371

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Teckningsoptioner 529 989 492 605
Upptagna lån 0 4 000 000
Amortering av lån −1 228 567 −4 229 322
Utnyttjad checkräkningskredit 0 −386 149
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −698 578 −122 866

Minskning/ökning likvida medel
Årets kassaflöde −490 910 687 832
Likvida medel vid årets början 697 722 9 890
Likvida medel vid årets slut 206 812 697 722
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Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna utlysningar 

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.  
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.  
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.  

Intäktsredovisning 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Koncernredovisning 
Konsolideringsmetod  

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger 
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt 
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.  

Dotterföretag  

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en 
rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till 
och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. 

Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till 
egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget. Minoritetsintresse 
redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar sin 
utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen har 
bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som delvis har andra ägare. 
Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel. 

Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster 
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett 
nedskrivningsbehov.  
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Omräkning av utländska dotterföretag

Balansräkningarna i utländska dotterföretag har omräknats till SEK till balansdagens kurs. Resultaträkningarna har 
omräknats till årets genomsnittskurs. Den omräkningsdifferens som uppkommer i samband med 
valutaomräkningen redovisas direkt mot eget kapital. 
Det utländska dotterföretaget Fabam Ltd har däremot svenska kronor som funktionell valuta. Fabams transaktioner 
sker i svenska kronor och likvida medel förvaras på svenska bankkonton. Bokslutet har omräknats från annan 
valuta. 

Goodwill

Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på 
den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en 
tillgång i balansräkningen.  

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär 
att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och 
skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är 
uppfyllda.  

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget 
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.  

Andelar i dotterbolag  

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli 
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt. 
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Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget 
kapital. 

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker 
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för 
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i 
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som 
finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är 
hänförlig till obeskattade reserver. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 

Ersättning till anställda 

Koncernföretagen har avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt 
vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller 
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att 
betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller 
tidigare perioder. 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. 
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Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 

Balansomslutning 

Företagets samlade tillgångar 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.  

Kassalikviditet 

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar, 
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter 
anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, 
som inte annars framgår tydligt från andra källor.  

Prövning av nedskrivningsbehov är ett område som kräver bedömningar från ledningens sida huruvida tillgångars 
redovisade värden kan stödjas av nuvärdet av framtida kassaflöden från tillgångarna varvid kassaflödesprognoser 
som har diskonterats med en lämplig ränta. Vid beräkningar av nuvärdet av de framtida kassaflödena krävs vissa 
antaganden avseende synnerligen osäkra faktorer, däribland ledningens förväntan avseende tillväxten i EBITDA 
(resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar). Tillväxten i EBITDA har kalkylerats utifrån en budget för 
2019, som styrelsen godkänt, och ledningens förväntan. För att ta fram nuvärdet av kassaflödena har de framtida 
kassaflödena diskonterats med en ränta (WACC) på 11,3% efter skatt. Ledningens bedömningar avseende tillväxt 
och diskonteringsränta är motiverade utifrån tidigare erfarenheter och förväntningar på marknadens utveckling. 

Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses 
över regelbundet för att ge en så verklig och aktuell bild som möjligt. Enligt företagsledningen är väsentliga 
bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst 
relaterade värdering av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, andelar i koncernföretag samt uppskjuten 
skattefordran. 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten värderas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade 
avskrivningar. Eventuellt nedskrivningsbehov prövas årligen genom en nuvärdesberäknad avkastningsanalys. 
Analyserna baseras på förväntat framtida kassaflöde genererade av tillgången under en femårsperiod samt en evig 
tillväxt efter det på 2 %. Då analyserna baseras på framtida förväntad avkastning finns en osäkerhet i om det 
verkliga utfallet kommer att överensstämma med prognosen. 

Andelar i koncernföretag värderas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. För att fastställa 
värdet på aktierna har en nuvärdesberäknad avkastningsanalys gjorts. Analyserna baseras på förväntat kassaflöde 
genererade av tillgången under en femårsperiod samt en evig tillväxt efter det på 2 %. Då analyserna baseras på 
framtida förväntat kassaflöde finns en osäkerhet i om det verkliga utfallet kommer att överensstämma med 
prognosen. 

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna gör Everysport Media Group en beräkning av inkomstskatten för 
varje skattejurisdiktion där koncernen är verksam, liksom av uppskjutna skatter. Uppskjutna skattefordringar, vilka 
är hänförliga till förlustavdrag, redovisas om skattefordringarna kan förväntas återvinnas genom framtida 
beskattningsbara intäkter. Förändringar i antaganden om prognostiserade framtida beskattningsbara intäkter, 
liksom förändringar av skattesatser, kan resultera i betydande skillnader i värderingen av uppskjutna skatter. 
Fordringar på koncernföretag ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet per 
balansdagen enligt ÅRL. Dessa värden bedöms vara lika på balansdagen och kommer att kunna regleras under 
nästkommande räkenskapsår.  
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Not 1 - Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda
Koncernen 2019 2018

Medelantal 
anställda

Varav män Medelantal 
anställda

Varav män

Sverige 56 53 50 48

Norge 5 5 6 6
USA 3 3 0 0

64 61 56 54

Moderbolaget 2019 2018

Medelantal 
anställda

Varav män Medelantal 
anställda

Varav män

Sverige 8 5 6 6

8 5 6 6

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

2019 2018

Antal på 
balansdagen

Varav män Antal på 
balansdagen

Varav män

Styrelseledamöter 6 5 6 5
Verkställande direktör och 
övriga ledande 
befattningshavare

7 7 7 7
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2019 2018
Koncernen

Kostnader för ersättningar till anställda
Löner och ersättningar 24 012 832 19 701 914

Sociala kostnader 6 909 108 5 981 982
Pensionskostnader 740 139 591 556

31 662 079 26 275 452
Ledande befattningshavare, VD Hannes Andersson
Löner och ersättningar 1 207 611 1 085 365

Rörlig lön 0 212 500

Sociala avgifter 379 431 407 789
Pensionskostnader 42 919 42 000

1 629 961 1 747 654
Koncernen 

Övriga ledande befattningshavare (6 personer)
Löner och ersättningar 3 915 952 3 965 443

Rörlig lön 75 000 300 000

Sociala avgifter 1 253 862 1 340 202
Pensionskostnader 250 686 175 148

5 495 500 5 780 793
Moderbolaget

Löner och ersättningar 1 647 799 1 279 738

Sociala kostnader 699 119 462 763
Pensionskostnader 100 021 135 442

2 446 939 1 877 943
Moderbolaget

Övriga ledande befattningshavare, inklusive VD (3 personer)
Löner och ersättningar 2 562 060 2 541 493

Rörlig lön 50 000 312 500

Sociala avgifter 820 759 896 724
Pensionskostnader 129 759 112 788

3 562 578 3 863 505
Mellan företaget och verkställande direktör gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. 

Arvode till styrelseledamöter 2019 2018
Styrelseordförande, Paul Fischbein 300 000 300 000

Styrelseledamot, Göran Thomasson af Klercker 50 000 50 000
Styrelseledamot, Charlotte Gustavsson 50 000 50 000
Styrelseledamot, Carl Gyllfors 150 000 125 000
Styrelseledamot, Johan Ejermark 0 0
Styrelseledamot, Michael Hansen 50 000 50 000

600 000 575 000
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Not 2 - Bokslutsdispositioner

Moderbolaget 2019 2018

Mottagna koncernbidrag 7 996 194 11 675 100

Lämnade koncernbudrag 0 −187 373

Not 3 - Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen 2019 2018
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt −202 870 −102 550
Förändring av uppskjuten skatt 65 281 129 745
Totalt redovisad skatt −137 589 27 195

Avstämning av effektiv skatt
Koncernen 2019 2018

Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt −5 197 760 −4 704 000
Skatt enligt gällande skattesats 21,4 % 1 112 321 22,2 % 1 043 255
Avskrivning koncerngoodwill 48,1 % −2 500 761 54,8 % −2 576 415
Ej avdragsgilla kostnader 5,2 % −269 693 3,6 % −171 359
Ej skattepliktiga intäkter −0,0 % 6 −0,0 % 49

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt

12,5 % −651 325 8,9 % −417 183

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade 
underskottsavdrag

−0,1 % 6 301 −0,3 % 12 315

Justering för skillnader i skattesats i utlandet −1,6 % 82 468 0,0 % 0
Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler 0,0 % −112 0,5 % −25 646
Omvärdering av uppskjuten skatt −40,5 % 2 104 263 −46,0 % 2 162 179
Övrigt 0,4 % −21 057

2,6 % −137 589 −0,6 % 27 195

Moderbolaget 2019 2018
Skatt på årets resultat
Förändring av uppskjuten skatt 0 −513 484
Totalt redovisad skatt 0 −513 484

Avstämning av effektiv skatt
Moderbolaget 2019 2018

Procent Belopp Procent Belopp
Resultat före skatt 3 978 738 6 373 516
Skatt enligt gällande skattesats −21,4 % −851 450 −22,0 % −1 402 174
Ej avdragsgilla kostnader −3,0 % −117 954 −0,9 % −59 493
Ej skattepliktiga intäkter 0,0 % 6 0,0 % 0
Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler 0,0 % 112 −0,4 % −25 646
Omvärdering av uppskjuten skatt 24,4 % 969 286 15,3 % 973 829

0,0 % 0 −8,1 % −513 484
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Not 4 - Immateriella tillgångar

Koncernen Goodwill Koncessioner, 
patent, licenser, 
varumärken 
samt liknande 
rättigheter  

Balanserade 
utgifter för 

utvecklingsarbete

Summa

Ingående balans 1 januari 2018 39 759 544 0 2 760 846 42 520 390

Tillägg 706 071 2 079 853 2 785 924

Omräkningsdifferenser 85 539 0 30 856 116 395

Utrangering/Försäljning 0 0 0 0

Avskrivningar −11 689 838 −105 912 −568 164 −12 363 914

Nedskrivningar 0 0 0

Utgående balans 31 december 2018 28 155 245 600 159 4 303 391 33 058 795

SANT SANT SANT

Ingående balans 1 januari 2019 28 155 245 600 159 4 303 391 33 058 795

Tillägg 0 0 2 986 872 2 986 872

Omräkningsdifferenser 93 022 0 66 637 159 659

Utrangering/Försäljning 0 0 0 0

Avskrivningar −11 685 798 −141 214 −971 934 −12 798 946

Nedskrivningar 0 0 −942 896 −942 896

Utgående balans 31 december 2019 16 562 469 458 945 5 442 070 22 463 484
SANT SANT SANT SANT

Not 5 - Materiella anläggningstillgångar
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 602 941 599 986
Inköp 297 484 0
Omräkningsdifferens 0 2 955
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 900 425 602 941

Ingående avskrivningar −535 574 −510 358
Omräkningsdifferens 0 −2 479
Årets avskrivningar −44 308 −22 737
Årets nedskrivningar −45 600 0
Utgående ackumulerade avskrivningar −625 482 −535 574

Utgående redovisat värde 274 943 67 367
SANT SANT

Moderbolaget 2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 22 561 22 561
Anskaffningar 65 700 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 88 261 22 561

Ingående avskrivningar −12 408 −7 896
Årets avskrivningar −14 367 −4 512
Utgående ackumulerade avskrivningar −26 775 −12 408

Utgående redovisat värde 61 486 10 153
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Not 6 - Uppskjuten skattefordran

Koncernen 
Uppskjuten skattefordran redovisas till ett värde motsvarande skatten på underskottsavdrag som det anses sannolikt att 
kunna avräknas mot framtida beskattningsbara vinster inom två år.  

Framtida resultatutveckling för koncernen är förbunden med en viss osäkerhet relaterad till huruvida det verkliga utfallet 
kommer medföra att underskottsavdragen kan komma att nyttjas. Förnyade prövningar av skattefordringar kommer göras 
varje år.  
Per bokslutsdagen har koncernen en ej aktiverade skattefordran på 2,7 miljoner kronor som är koncernbidragsspärrad till 
och med 2020.12.31 

Moderbolaget 
Uppskjuten skatt har beräknats på årets skattemässiga resultat.

Not 7 -Andra långfristiga fordringar

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 688 0
Avgående fordringar 0 0
Utgående redovisat värde 5 688 0

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 442 4 442
Avgående fordringar 0 0
Utgående redovisat värde 4 442 4 442

Not 8 - Checkräkningskredit

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 7 000 000 7 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till 0 986 413

Not 9 - Avskrivningar och nedskrivningar

Koncernen 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 10 %
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 %
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 20 %
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 20 %
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Moderbolaget 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 %
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 20 %

Not 10 - Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget 2019 2018

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 9,64 % 4,69 %

Andel av årets totala försäljningar som skett från andra företag i koncernen 77,23 % 73,38 %

Not 11 - Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2019 2018

Avyttring dotterbolag 42 400 0
42 400 0

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

Ingående anskaffningsvärden 66 867 685 66 776 713

Inköp 0 90 972
Aktieägartilskott 5 350 000 0
Tillkommande köpeskilling 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 72 217 685 66 867 685

Ingående nedskrivningar −7 126 080 −7 126 080
Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar −7 126 080 −7 126 080

Utgående redovisat värde 65 091 605 59 741 605
SANT
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Not 13 - Specifikation andelar i koncernföretag

Kapita
landel

Rösträt
tsandel

Antal 
andelar

Bokfört 
värdeNamn Org.nr Säte

Traveas Sports Media AB 556591-7332 Stockholm 100 % 100 % 1 000 5 294 132
Everysport AB 556516-6021 Stockholm 100 % 100 % 1 000 17 491 243
Daytime Media House AB 556763-4828 Stockholm 100 % 100 % 500 000 38 018 760
Media-Fon AS 957544088 Drammen, 

Norge
100 % 100 % 456 4 146 497

ESMG Transactions AB 559132-8223 Stockholm 100 % 100 % 50 000 50 000
ESMG North America Inc 6886261 Delaware, 

USA
100 % 100 % 1 000 90 973

SANT 65 091 605

Namn Eget kapital Årets resultat
Traveas Sports Media AB 6 568 026 5 249 882
Everysport AB 188 633 −489 602
Daytime Media House AB 546 308 −127 410
Media-Fon AS −3 550 697 −2 095 777

ESMG Transactions AB 50 316 315
ESMG North America Inc −1 766 477 −1 312 519

Not 14 - Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 233 608 172 500

Inköp 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 −13 033
Aktieägartillskott 0 139 404
Andel av årets resultat −94 403 −65 263

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 139 205 233 608

Utgående redovisat värde 139 205 233 608

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 233 608 172 500

Inköp 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 −13 033
Aktieägartillskott 0 139 404
Andel av årets resultat −94 403 −65 263

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 139 205 233 608

Utgående redovisat värde 139 205 233 608

SANT SANT
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Not 15 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna intäkter 2 607 609 2 514 326
Övriga förutbetalda kostnader 1 629 357 1 590 406
Summa 4 236 966 4 104 732

SANT SANT
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna intäkter 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 1 043 246 844 595
Summa 1 043 246 844 595

SANT SANT

Not 16 - Antal aktier och kvotvärde

Koncernen

Namn Antal aktier Kvotvärde

Antal A-aktier 4 542 496 1

Moderbolaget

Namn Antal aktier Kvotvärde

Antal A-aktier 4 542 496 1

Not 17 - Disposition av vinst

Styrelsen föreslås att fritt eget kapital, kronor 50 936 195, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning; 50 936 195
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Not 18 - Skulder till kreditinstitut

Koncernen
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Långivare Räntesats Lånebelopp 2019-12-31 Lånebelopp 2018-12-31
Banklån, Nordea 3 % 3 000 000 4 000 000
ALMI-lån 7,81 % 0 28 571

3 000 000 4 028 571

Kortfristig del av långfristig skuld 1 000 000 1 228 571

Moderbolaget
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Långivare Räntesats Lånebelopp 2019-12-31 Lånebelopp 2018-12-31
Banklån 3 % 3 000 000 4 000 000
ALMI-lån 7,81 % 0 228 571

3 000 000 4 228 571

Kortfristig del av långfristig skuld 1 000 000 1 228 571

Not 19 - Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31
Borgen för dotterbolags räkning  - Obegränsad

Moderbolaget hade för checkräkningskrediter i bank per 2018.12.31 lämnat generell borgen för dotterbolagen Everysport AB 
och Daytime Media House ABs räkning. Denna borgen finns inte kvar 2019. 

Moderbolaget har även garanterat fortsatt drift fram till självfinansiering för Media-Fon AS:s räkning. 
Per balansdagen 2019-12-31 var borgensåttagandena för dotterbolagen ej utnyttjad. 

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31
Borgen för dotterbolags räkning  - Obegränsad

Moderbolaget har för checkräkningskrediter i bank lämnat generell borgen för dotterbolagen Everysport och Daytime Media 
House ABs räkning. Denna borgen finns inte kvar 2019. 

Moderbolaget har även garanterat fortsatt drift fram till självfinansiering för Media-Fon AS:s räkning. 

Koncernen
Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31
Aktier i dotterbolag (för banklån) 6 349 146 7 353 283
Företagsinteckningar för ALMI lån 0 3 750 000

Moderbolaget
Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31
Aktier i dotterbolag (för banklån) 60 854 135 55 504 135
Företagsinteckningar för ALMI lån 0 3 750 000
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Not 20 - Övriga långfristiga skulder
Koncernen
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Långivare Räntesats Lånebelopp 2019-12-31 Lånebelopp 2018-12-31

Menmo AB 5 % 6 356 714 6 655 732

6 356 714 6 655 732

Långfristig del av skuld 5 131 162 5 508 622
Långfristig del som förfaller till betalning senare än 5 år 
från balansdagen 1 925 685 2 448 276

Not 21 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31
Förutbetalda intäkter 7 142 774 5 185 192
Semesterlöneskuld och andra personalrelaterade poster 4 461 526 4 812 475
Upplupna provisionskostnader 697 784 2 106 697
Övriga upplupna kostnader 2 424 385 4 018 635
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 726 469 16 122 999

SANT FALSKT
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31
Semesterlöneskuld och andra personalrelaterade poster 802 231 919 583
Övriga upplupna kostnader 590 956 1 156 353
Summa 1 393 187 2 075 936

SANT SANT

27

Transaktion 09222115557428994864 Signerat HA, PF, CG1, CG2, GaK, JE, MH, AN



Everysport Media Group AB (publ) 
556739-8143

Not 22 - Ersättning till revisorerna

Koncernen

Ersättning till revisorerna 2019 2018
Nexia Revision Stockholm
– Revisionsuppdraget −16 952 1 054 424
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 149 726
– Skatterådgivning 0 0
– Övriga tjänster 0 0
Summa −16 952 1 204 150

Ernst & Young
– Revisionsuppdraget 502 415 0
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 535 540 0
– Skatterådgivning 0 0
– Övriga tjänster 0 0
Summa 1 037 955 0

Övriga revisorer
– Revisionsuppdraget 53 526 88 878
– Skatterådgivning 58 779
– Övriga tjänster 0
Koncernen totalt 1 074 529 1 351 807

Moderbolaget

Ersättning till revisorerna 2019 2018
Nexia Revision Stockholm
– Revisionsuppdraget −62 802 579 622
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 149 726
– Skatterådgivning 0 0
– Övriga tjänster 0 0
Summa −62 802 729 348

Ernst & Young
– Revisionsuppdraget 295 000 0
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 513 812 0
– Skatterådgivning 0 0
– Övriga tjänster 0 0
Summa 746 010 729 348
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Not 23 - Operationell leasing

Framtida sammanlagda minimileasavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:
Koncernen 2019 2018
Inom 1 år 2 303 740 2 238 915

Mellan 1 och 5 år 638 362 562 030
Mer än 5 år 0 0
Summa 2 942 102 2 800 945

2019 2018
Årets leasingkostnad för hyra av lokaler och leasingbilar 3 005 149 2 706 638

Not 24 - Justering för poster som inte påverkar kassaflödet

Koncernen 2019 2018
Av- och nedskrivn matriella tillgångar 89 909 22 737
Av- och nedskrivning immateriella tillgångar 13 585 860 12 363 915
Avsättningar 312 333
Resultat från innehav enligt kapitaland- elsmetoden 52 003 65 263
Övrigt −2 792

Summa 14 037 313 12 451 915
SANT SANT

Moderbolaget 2019 2018
Av- och nedskrivn matriella tillgångar
Av- och nedskrivning immateriella tillgångar
Avsättningar
Resultat från innehav enligt kapitaland- elsmetoden 94 403 65 263
Övrigt 1 4 512

Summa 94 404 69 775
SANT SANT
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Not 25 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Koncernen  

Efter Efter rapportperiodens utgång har pandemin covid-19 brutit ut. Det har fått effekter på möjligheten att 
genomföra idrottsevenemang. Det får omedelbart effekt på efterfrågan på flera av bolagets produkter och tjänster. 
När det här skrivs kan Everysport Media Group inte göra en exakt bedömning av de långsiktiga effekterna på 
bolagets verksamhet och finansiella utveckling då ett slutdatum för pandemin inte går att estimera med säkerhet. 
Ledning och Styrelse övervakar löpande verksamhetens utveckling i detta sammanhang för att snabbt och 
effektivt kunna hantera de eventuella risker och situationer som kan uppstå. Flertalet åtgärder har redan tidigt 
vidtagits för att anpassa kostnadsmassan mot den minskade efterfrågan och bolaget står då redo att växla upp 
verksamheten så fort som restriktionerna släpper och det är möjligt att hålla idrottsevenemang igen. Det är 
bolagets bedömning att man idag har dom tillgängliga likvida medel samt möjligheter genom de stödåtgärder 
som presenterats av de nordiska regeringarna som säkerställer den fortsatta verksamheten 2020. 

Everysport Media Group har efter rapportperiodens slut även kommunicerat att bolaget planerar för ett byte av 
redovisningsprincip från K3 till IFRS under 2020. Syftet med bytet av redovisningsprincip är att skapa en bättre 
jämförbarhet mot andra noterade bolag samt att skapa en ökad transparens och förståelse för internationella 
investerare kring de finansiella rapporterna 

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2020-05-26 för fastställelse. 

Stockholm 2020-04-29 

_____________________  ____________________         
Paul Fischbein  Göran Thomasson af Klercker 
Styrelseordförande    Styrelseledamot 

____________________  _____________________ 
Charlotte Gustavsson  Carl Gyllfors 
Styrelseledamot  Styrelseledamot 

____________________      
Johan Ejermark  Michael Hansen 
Styrelseledamot  Styrelseledamot 

____________________   
Hannes Andersson   
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-05-04 
Ernst & Young AB 

_____________________ 
Andreas Nyberg 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberä t t else
T ill bo lagsstämman i Everysport Media Group AB, org.nr 55 6739-8 143

Rappor t  om årsredovisningen och koncern-
redovisningen

U t t alanden

V i har ut för t en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Everysport Media Group AB för år 20 19 .

Enligt vår uppfat tning har årsredovisningen och koncernredovi-
sningen upprät tats i enlighe t med årsredovisningslagen och ger en
i a lla väsent liga avseenden rä t tvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansie lla stä llning per den 31 december 2 019 och av
dessas finansie lla resul t at och kassaflöden för året en ligt
årsredovisningslagen. Förva ltningsberä t te lsen är fören lig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övr iga de lar .

V i t illstyrker därför at t bolagsstämman faststä ller resul t at räk-
ningen och ba lansräkn ingen för moderbolaget och koncernen.

Grund för u t t alanden

V i har ut fört revisionen enl igt Interna t iona l Standards on Audit ing
(ISA) och god revisionssed i Sver ige . Vårt ansvar en ligt dessa
standarder beskr ivs närmare i avsnit t et Revisorns ansvar . V i är
oberoende i förhå llande t ill moderbolaget och koncernen en ligt god
revisorssed i Sver ige och har i övrigt ful lgjort vår t yrkeset iska
ansvar en ligt dessa krav .

V i anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och
ändamå lsenliga som grund för våra ut ta landen .

S t yrelsens och v erks t ällande direk töre ns ansvar

Det är styre lsen och verkstä llande direktören som har ansvaret för
at t årsredovisningen och koncernredovisningen upprät tas och at t
de ger en rä t tvisande bild en ligt årsredovisningslagen. Styre lsen
och verkstä llande direktören ansvarar även för den interna kont rol l
som de bedömer är nödvändig för at t upprät ta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehå ller några väsent liga fe l-
akt ighe ter , vare sig dessa beror på oegent ligheter e ller misstag.

V id upprät tandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styre lsen och verkstä llande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga at t for tsät ta verksamheten .
De upplyser , när så är t illämpligt , om förhå llanden som kan påverka
förmågan at t for tsät ta verksamheten och at t använda ant agandet
om for tsat t drif t . Antagandet om for tsat t drif t t illämpas dock inte
om styre lsen och verkstä llande direktören avser at t likvidera
bolaget , upphöra med verksamheten e ller inte har något rea list iskt
a l t ernat iv t ill at t göra något av dett a .

Revisorns ansv ar

Våra må l är at t uppnå en rimlig grad av säkerhe t om at t årsredo-
visningen och koncernredovisningen som he lhet inte innehåller
några väsent liga fe lakt ighe ter , vare sig dessa beror på oegent-
ligheter e ller misstag, och at t lämna en revisionsberä t te lse som
innehå ller våra ut ta landen . Rimlig säkerhe t är en hög grad av
säkerhe t , men är ingen garant i för at t en revision som ut förs en ligt
ISA och god revisionssed i Sver ige a llt id kommer at t upptäcka en
väsent lig fe lakt ighe t om en sådan finns. Fe lakt ighe ter kan uppstå
på grund av oegent ligheter e ller misstag och anses vara väsent liga
om de enskilt e ller t illsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fat tar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen .

Som de l av en revision en ligt ISA använder vi professione llt  om-
döme och har en professione llt  skept isk instä lln ing under he la
revisionen . Dessutom:

x ident ifierar och bedömer vi riskerna för väsent liga fe lakt ig-
he ter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegent ligheter e ller misstag, ut formar och
ut för granskn ingsåtgärder bland annat ut ifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är  t illräckliga och ändamå lsenliga
för at t utgöra en grund för våra ut talanden . Risken för at t inte
upptäcka en väsent lig fe lakt ighe t t i ll följd av oegent ligheter är
högre än för en väsent lig fe lakt ighe t som beror på misstag,
eft ersom oegent ligheter kan innefat ta agerande i maskopi, för-
fa lskn ing, avsikt liga ut e lämnanden , fe lakt ig informat ion e ller
åsidosätt ande av intern kont rol l.

x skaffar vi oss en förståe lse av den de l av bolagets interna
kont ro ll som har betyde lse för vår revision för at t ut forma
granskn ingsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill om-
ständigheterna , men inte för at t ut ta la oss om effekt ivit et en i
den interna kontro llen.

x utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styre lsens och verkstä llande direk-
törens uppska t tningar i redovisningen och t illhörande upplys-
ningar .

x drar vi en slutsats om lämpligheten i a t t styre lsen och verk-
stä llande direktören använder antagandet om fortsat t drift vid
upprät tandet av årsredovisningen och koncernredovisningen .
V i drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen , om det finns någon väsent lig osäkerhets-
faktor som avser sådana hände lser e ller förhå llanden som kan
leda t ill betydande tvive l om bolagets och koncernens förmåga
at t fortsät ta verksamhe ten . Om vi drar slutsatsen at t det finns
en väsent lig osäkerhetsfaktor , måste vi i revisionsberä t te lsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsent liga osäkerhe ts-
faktorn e ller , om sådana upplysningar är ot illräckliga ,
modifiera ut ta landet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram t ill datumet för revisionsberä t te lsen . Dock
kan framt ida hände lser e ller förhå llanden göra at t et t bolag
och en koncern inte längre kan fortsät ta verksamheten.

x utvärderar vi den övergripande presentat ionen, st rukturen och
innehå llet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna , och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen åt erger de underliggande t ransakt ionerna och
hände lserna på et t sät t som ger en rät tvisande bild.

x inhämtar vi t illräckliga och ändamå lsen liga revisionsbevis av-
seende den finansie lla informat ionen för enheterna e ller
affärsakt ivit eterna inom koncernen för at t göra et t ut ta lande
avseende koncernredovisningen . V i ansvarar för styrn ing,
övervakn ing och ut förande av koncernrevisionen. V i är ensamt
ansvar iga för våra ut talanden .

V i måste informera styre lsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt t idpunkten för den. V i
måste också informera om betyde lsefulla iakt tage lser under
revisionen , där ibland de eventue lla betydande brister i den interna
kont ro llen som vi ident ifierat .

Transaktion 09222115557428994864 Signerat HA, PF, CG1, CG2, GaK, JE, MH, AN



2 (2)

Rappor t  om andra krav enlig t  lagar och andra
förf a t t ningar

U t t alanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även ut för t en revision av styre lsens och verkstä llande direk-
törens förva ltning av Everysport Media Group A B för år 20 19 samt
av förslaget t ill disposit ioner beträffande bolagets vinst e ller
för lust .

V i t illstyrker at t bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förva ltningsberät te lsen och beviljar styre lsens ledamöter och
verkstä llande direktören ansvarsfrihe t för räkenskapsåret .

Grund för u t t alanden

V i har ut fört revisionen enligt god revisionssed i Sver ige . Vårt
ansvar en ligt denna beskrivs närmare i avsni t t et Revisorns ansvar .
V i är oberoende i förhå llande till moderbolaget och koncernen
en ligt god revisorssed i Sver ige och har i övrigt ful lgjort vår t yrkes-
et iska ansvar enl igt dessa krav .

V i anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och
ändamå lsenliga som grund för våra ut ta landen .

S t yrelsens och v erks t ällande direk töre ns ansvar

Det är styre lsen som har ansvaret för förslaget t ill disposit ioner
beträffande bolagets vinst e ller för lust . V id förslag t ill utde ln ing
innefat tar detta bland annat en bedömning av om utde ln ingen är
försvar lig med hänsyn t ill de krav som bolagets och koncernens
verksamhe tsar t , omfattning och risker stä ller på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapita l, konsolider ingsbehov ,
likvidite t och stä llning i övr igt .

Styre lsen ansvarar för bolagets organ isat ion och förva ltningen av
bolagets ange lägenheter . Dett a innefa ttar bland annat at t for t-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situa t ion
och at t t illse at t bolagets organisat ion är ut formad så at t bok-
för ingen, mede lsförva ltningen och bolagets ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kont ro lleras på et t betryggande sät t . Verk-
stä llande direktören ska sköta den löpande förva ltningen en ligt
styre lsens rikt lin jer och anvisningar och bland anna t vidta de åtgär-
der som är nödvändiga för at t bolagets bokför ing ska ful lgöras i
överensstämme lse med lag och för at t mede lsförva ltningen ska
skötas på e t t betryggande sät t .

Revisorns ansv ar

Vårt må l beträffande revisionen av förva ltningen , och därmed vårt
ut ta lande om ansvarsfrihe t , är at t inhämta revisionsbevis för at t
med en rimlig grad av säkerhe t kunna bedöma om någon styre lse-
ledamot e ller verkstä llande direktören i något väsent ligt avseende:

x föret agit någon åtgärd e ller gjor t sig sky ldig t ill någon för-
summe lse som kan föran leda ersät tningssky ldighet mot
bolaget , e ller

x på något anna t sät t handla t i st rid med akt iebolagslagen,
årsredovisningslagen e ller bolagsordningen.

Vårt må l beträffande revisionen av förslaget t ill disposit ioner av
bolagets vinst e ller för lust , och därmed vår t ut ta lande om dett a , är
at t med rimlig grad av säkerhe t bedöma om förslaget är fören ligt
med akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhe t är en hög grad av säkerhe t, men ingen garant i för
at t en revision som ut förs en ligt god revisionssed i Sver ige a llt id
kommer at t upptäcka åtgärder e ller försumme lser som kan föran-
leda ersät tningssky ldighet mot bolaget , e ller at t et t förslag t ill
disposit ioner av bolagets vinst e ller för lust inte är fören ligt med
akt iebolagslagen.

Som en de l av en revision en ligt god revisionssed i Sver ige an-
vänder vi professione ll t omdöme och har en professione llt  skept isk
instä lln ing under he la revisionen. Granskn ingen av förva ltningen
och förslaget t ill disposit ioner av bolagets vinst e ller för lust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna . V ilka t ill-
kommande granskn ingsåtgärder som ut förs baseras på vår
professione lla bedömning med utgångspunkt i risk och väsent lig-
he t . Det innebär at t vi fokuserar granskn ingen på sådana åtgärder ,
områden och förhå llanden som är väsent liga för verksamheten och
där avsteg och övert räde lser sku lle ha särskild betyde lse för bola-
gets situa t ion. V i går igenom och prövar fat tade beslut , besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhå llanden som är
re levanta för vårt ut ta lande om ansvarsfrihe t . Som underlag för
vår t ut ta lande om st yre lsens försla g t ill disposit ioner beträffande
bolagets vinst  e ller för lust har vi granska t om förslaget är fören ligt
med akt iebolagslagen.

Stockho lm den 4 ma j 2 020

Ernst & Young AB

Andreas Nyberg
Auktor iserad revisor
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