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Året i korthet

Händelser under året
-       Bolaget genomför en fullt säkerställd företrädesemission om ca 22,4 MSEK som beslutas av extra bolagsstämma
-       Bolaget upptar en kreditfacilitet om 1 MSEK för expansion
-       Bolaget ingår avsiktsförklaring om förvärv av Eco Web Hosting Limited
-       Bolaget genomför riktad emission (övertilldelningsoption) om ca 2 MSEK
-       Bolaget förvärvar Sociallite AB med tillhörande plattform Connectio.io
-       Bolaget ingår avsiktsförklaring om förvärv av Torget Updated Sweden
-       Bolaget  fastslår tilläggsköpeskilling till säljaren av Connectio.io om 950 000 USD
-       Bolaget  avbryter förhandlingarna om förvärv av Eco Web Hosting Limited
-       Bolaget  håller extra bolagsstämma byter namn till Sociallite US AB (publ)

Efter årets utgång

-       Bolaget förvärvar Torget updated Sweden AB
-       Bolaget förvärvar 51 procent av plattformen www.hostingdata.co.uk
-       Patrik Axelsson tillträder som verkställande direktör

Vision, affärsidé, mål och strategi
Vision

Bolagets vision är att vara en lönsam aktör inom digitala produkter och leadgenerering, samt erbjuda kvalitativa tjänster
inom vårt affärsområde.

Affärsidé

Mål

Strategi

Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och driva bolag och plattformar inom SaaS, leadgenerering och
prestationsbaserad marknadsföring online.

Målsättningen kommande två åren är att växa genom förvärv för att diversifiera verksamheten och skapa synergier och
stordriftsfördelar. Bredda produkterbjudandet till att innefatta fler vertikaler för att kunna erbjuda sina tjänster på en
större marknad. Utveckla nuvarande plattformar för att driva mer trafik åt sina nuvarande kunder och växa organiskt
och utveckla organisationen.

Bolagets strategi är att förvärva bolag, teknik och plattformar inom SaaS och leadgenerering. Bolaget delar upp
strategin i fyra steg: 
1. Scanning och analys av förvärvsobjekt 
2. Etablera kontakt och påbörja Due Diligence 
3. Ingå förvärvsavtal, tillträda objektet 
4. Integrera och utveckla förvärvsobjekt
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VD har ordet

Helåret 2021 är nu avklarat och det är med stolthet jag blickar tillbaka på det gångna året. Vi har fortsatt arbetat hårt
med utvecklingen av våra tillgångar samtidigt som vi fortsätter att addera nya bolag till vår portfölj. För helåret 2021
redovisar vi en omsättning om ca. 13.8 MSEK med ett EBITDA-resultat på ca. -0.4 MSEK. För det fjärde kvartalet
redovisar vi en omsättning om ca. 4.1 MSEK med ett EBITDA resultat om ca. -0.6 MSEK.

Vår strategi har kontinuerligt varit att växa i alla led, en strategi vi under året fortsatt exekvera på. Genom förvärvet av
Sociallite AB med tillhörande plattformen Connectio.io har vi fortsatt vår expansion inom digitala produkter och utökat
vårt potentiella kundgrupp. Parallellt med detta har ett ihärdigt arbete pågått med synergi-realiseringar för att skapa en
så effektiv organisation som möjligt. Efter periodens slut har bolaget även genomfört förvärvet av Torget Updated
Sweden samt plattformen hostingdata.co.uk och har på så sätt kompletterat bolagets tjänsteportfölj med en bredare
målgrupp och att nu även erbjuda annonsering via fler kanaler. Givet vår bolagsportfölj finns flertalet områden
identifierade i vilka våra tillgångar kan samarbeta för att kunna erbjuda respektive bolags existerande kunder en
bredare produkt. Detta skapar dagligen nya spännande möjligheter som vi som koncern ihärdigt arbetar med för att
vidareutveckla för att skapa fortsatt tillväxt.

Under året har bolaget genomfört ett gediget strategiarbete för att överse hur vi gemensamt som grupp ska arbeta
framåt. Det globala marknadsföringsuniversumet är under konstant utveckling vilket skapar kontinuerliga utmaningar i
hur vi som bolag ska positionera oss för att få optimal utväxling av våra marknadsföringsinvesteringar. Stort fokus har
därför lagts på att lägga en gemensam marknadsföringsplan för att kunna skapa så goda förutsättningar för framtida
omsättningssynergier som möjligt. Ett steg i detta har varit att utöka antalet marknadsföringspartners för att ge alla våra
tillgångar en mer diversifierad verktygslåda när det kommer till våra marknadsföringsinitiativ. Implementeringen av
denna strategi initierades under årets sista kvartal och är något vi som grupp fortsätter utveckla dagligen för att nå en
långsiktigt skalbar modell.

Att vi idag består av en grupp om ca. 30 medarbetare världen över där samtliga drivs av utveckling och innovation med
ambition att konstant göra våra produkter ännu bättre och mer attraktiva känns otroligt glädjande. Vi utvärderar
regelbundet hur vi kan skala upp vår affär och erbjuda våra produkter i fler kanaler. Vi kommer därför att fortsätta
fokusera på tillväxt och bygga organisationen ännu större för att kunna ta ytterligare kliv framåt. 

Jag vill med detta sagt tacka våra befintliga ägare för det gångna året och hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår
resa!

3  (19)  

$:-/03&.3$-+

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: c2b91025d33fcd5378a4afe8a1030beb44dd961666c9893a14f880a5295f215c7937b3fec465dd88446ea7f96f3adc650bd94a34f8f88ee8b4dc390e34c9cbae



Sociallite US AB (publ)
559078-0531

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Utdelning

Koncernen

Organisation och styrelse 

Förväntad framtida utveckling 

Avskrivningar

Aktien

Största ägarna per 2021-12-31
Röster Kapital

Iron Branch Invest AB 46,12% 46,12%
Lubrica Equity AB 12,30% 12,30%
Modelio Equity AB (publ) 12,30% 12,30%
NanoCap Group S AB 11,83% 11,83%
Avanza Pension 2,12% 2,12%

Under 2021 har avskrivningar av varumärken och goodwill enligt plan uppgått till -20 091 782 SEK för koncernen vilket
belastar resultaträkningen. Utöver detta har med försiktighetsprincipen i beaktande genomförts nedskrivningar på
Online Gaming Info OGI Holding AB och Gravel Sweden AB om totalt 17 194 554 SEK vilket belastar moderbolagets
resultaträkning.

Bolaget driver sin verksamhet i Sverige och verkar på global basis genom sina produkter och
leadgenereringsplattformar. Via dessa attraherar Bolaget leads världen över till sina kunder. Framledes har Bolaget för
avsikt att gå in på fler marknader genom förvärv av plattformar och/eller bolag i såväl nya som befintliga
affärsområden.

Styrelsen föreslår att ingen ordinarie utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021, samt att resultatet överförs till ny
räkning.

Styrelsen lämnar inga prognoser för framtiden.

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos Spotlight Stock Market under kortnamnet SOCIAL, ISIN-kod är
SE0013235553. Aktiekapitalet i Sociallite uppgår till 100 049 662,35 kronor fördelat på 74 110 861 aktier med ett
kvotvärde om 1,35 kr per aktie per den 31 december 2021. Aktiekapitalet i Sociallite ska uppgå till lägst 100 049 662,35
kronor och högst 400 198 649,40 kronor fördelat på lägst 74 110 861 aktier och högst 296 443 444 aktier per 31
december. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

Sociallite US AB (publ) har fyra (4) dotterbolag, Online Gaming Info OGI Holding AB, Gravel Sweden AB, CMR Equity II
AB och Sociallite AB per 2021-12-31. I januari 2022 förvärvade bolaget Torget Updated Sweden AB.

Per den 31 december 2021 har koncernen tolv (12) heltidsanställda utöver ett antal konsulter som arbetar med
uppdrag i nära anslutning till bolaget. Vid utgången av 2021 hade Bolaget fyra styrelseledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga
medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till bolaget samt behålla
medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas
årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga
ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen ska baseras på den
anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess
dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå
till sex månadslöner. Styrelsen för Sociallite US AB (publ) ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det
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Risker

Covid-19

Styrelsens säte: Stockholm

Flerårsöversikt koncernen 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning (tkr) 13 761 4 373 566 0
Resultat efter finansiella poster (tkr) -23 301 -4 590 -2 274 0
Balansomslutning (tkr) 177 542 12 962 1 510 0
Soliditet (%) 64,7% -64,7% -1377,1% 0,0%

Flerårsöversikt Moderföretaget 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning (tkr) 1 318 2 383 295 1 113
Resultat efter finansiella poster (tkr) -22 896 -9 418 -14 261 -5 741
Balansomslutning (tkr) 178 175 28 777 23 585 1 406
Soliditet (%) 74,6% 31,9% 8,1% 74,0%

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Överkursfond 120 296 714
Balanserat resultat -64 597 866
Årets resultat -22 896 297

32 802 551
disponeras så att

i ny räkning överföres 32 802 551
32 802 551

Det finns flertalet risker som kan påverka bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger
bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka.
Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering
görs i bolaget.

Den pandemi som vi befinner oss i undgår ingen inklusive vår koncern. Det finns risk att bolagets verksamhet och
utveckling påverkas till följd av smittspridningen av viruset som orsakar COVID-19. Bolaget arbetar aktivt med att varje
dag anpassa oss efter de rådande förutsättningarna samtidigt som de eventuella effekterna utvärderas på löpande
basis.
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Koncernens resultaträkning

Not
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31

Nettoomsättning 13 761 166 4 372 723
Övriga rörelseintäkter 141 285 2 707

13 902 451 4 375 430
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -28 118 -148 161
Övriga externa kostnader -8 485 711 -3 363 474
Personalkostnader 2 -5 489 086 -2 172 117
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -20 091 782 -1 606 825
Övriga rörelsekostnader -275 283 0

-34 369 980 -7 290 577
Rörelseresultat 3 -20 467 529 -2 915 147

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 665 154
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 835 757 -1 675 262

-2 833 092 -1 675 108
Resultat efter finansiella poster -23 300 621 -4 590 255

Skatt på årets resultat 4 -243 677 0
Minoritetsintresse 302 516 362 371
Årets resultat -23 241 782 -4 227 884
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Koncernens balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 5 142 986 355 5 981 755
Domännamn 6 27 904 021 4 993 055

170 890 376 10 974 810
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 7 28 996 0

28 996 0

Summa anläggningstillgångar 170 919 372 10 974 810

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 685 059 1 267 937
Aktuella skattefordringar 106 161 94 391
Övriga fordringar 95 384 70 959
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 318 555 313 438

2 205 159 1 746 725

Kassa och bank 4 417 958 240 295
Summa omsättningstillgångar 6 623 117 1 987 020

SUMMA TILLGÅNGAR 177 542 489 12 961 830

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital 100 049 662 5 610 950
Övrigt tillskjutet kapital 120 296 714 68 156 387
Annat eget kapital inklusive årets resultat -105 509 448 -82 173 087
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 114 836 928 -8 405 750

Minoritetsintresse 24 748 24 665
114 861 676 -8 381 085

Långfristiga skulder
Övriga skulder 41 410 544 0

41 410 544 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 103 260 710 974
Skulder till koncernbolag 0 16 345 119
Aktuella skatteskulder 243 677 0
Övriga skulder 20 177 726 3 494 719
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 745 606 792 103

21 270 269 21 342 915

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 177 542 489 12 961 830
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Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Övrigt Annat eget 
tillskjutet kapitel inkl. Minoritets-

Aktiekapital       kapital årets resultat intresse Totalt

Ingående balans 2020-01-01 0 2 580 000 54 512 342 -77 885 275 0 -20 792 933

Nyemission 0 3 030 950 13 644 045 0 0 16 674 995
Förvärv dotter 0 0 0 -59 928 555 820 495 892
Omföring reslutat 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 -4 227 884 -531 156 -4 759 040
Utgående balans 2020-12-31 0 5 610 950 68 156 387 -82 173 087 24 665 -8 381 085

0

Nyemission 0 94 438 712 52 140 327 0 0 146 579 039
Erhållet aktieägartillskott 0 0 0 0 302 600 302 600
Förvärv dotterbolag 0 0 0 -94 579 0 -94 579
Årets resultat 0 0 0 -23 241 782 -302 517 -23 544 299
Utgående balans 2021-12-31 0 100 049 662 120 296 714 -105 509 448 24 748 114 861 676
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Koncernens kassaflödesanalys
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -23 300 621 -4 590 255

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 378 449 1 969 196
-1 922 172 -2 621 059

Betald inkomstskatt 22 782 -97 315
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -1 899 390 -2 718 374

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -525 236 -43 240
Förändring av rörelseskulder -3 335 647 7 896 566
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 760 273 5 134 952

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 7 249 181 210 819
Förvärv materiella anläggningstillgångar -29 996 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -8 236 120 -5 439 067
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 016 935 -5 228 248

Finansieringsverksamheten
Nyemission 12 839 569 0
Emissionskostnader -1 884 698 -25 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 954 871 -25 000

Årets kassaflöde 4 177 663 -118 296
Likvida medel vid årets början 240 295 358 591
Likvida medel vid årets slut 4 417 958 240 295
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Moderföretagets resultaträkning

Not
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31

Nettoomsättning 1 318 482 2 383 480
Övriga rörelseintäkter 191 999 0

1 510 481 2 383 480
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 093 990 -2 201 151
Personalkostnader 2 -993 106 -937 405
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -1 087 812 -997 161
Övriga rörelsekostnader -20 214 0

-5 195 122 -4 135 717
Rörelseresultat 3 -3 684 641 -1 752 237

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag -17 194 554 -6 000 000
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 017 102 -1 665 439

-19 211 656 -7 665 439
Resultat efter finansiella poster -22 896 297 -9 417 676

Skatt på årets resultat 4 0 0
Årets resultat -22 896 297 -9 417 676
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Moderföretagets balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Domännamn 6 3 354 094 4 441 906

3 354 094 4 441 906
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8,9 171 299 999 23 852 002

171 299 999 23 852 002

Summa anläggningstillgångar 174 654 093 28 293 908

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 342 668 317 745
Fordringar hos koncernföretag 665 500 0
Övriga fordringar 0 2 209
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 118 000 22 000

1 126 168 341 954

Kassa och bank 2 394 748 141 637
Summa omsättningstillgångar 3 520 916 483 591

SUMMA TILLGÅNGAR 178 175 009 28 777 499

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 049 662 5 610 950

100 049 662 5 610 950
Fritt eget kapital
Överkursfond 120 296 714 68 156 387
Balanserat resultat -64 597 866 -55 180 190
Årets resultat -22 896 297 -9 417 676

32 802 551 3 558 521
132 852 213 9 169 471

Långfristiga skulder
Övriga skulder 41 286 667 0

41 286 667 0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 50 182 236 218
Skulder till koncernföretag 168 035 16 500 882
Övriga skulder 3 526 864 2 558 955
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 291 048 311 973

4 036 129 19 608 028

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 178 175 009 28 777 499
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Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital
Aktie- Aktie- Överkurs- Balanserat Årets Totalt

kapital kapital fond resultat resultat

Ingående balans 2020-01-01 0 2 580 000 54 512 342 -40 918 896 -14 261 294 1 912 152

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -14 261 294 14 261 294 0
Nyemission 0 3 030 950 13 644 045 0 0 16 674 995
Årets resultat 0 0 0 0 -9 417 676 -9 417 676
Utgående balans 2020-12-31 0 5 610 950 68 156 387 -55 180 190 -9 417 676 9 169 471

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -9 417 676 9 417 676 0
Nyemission 0 94 438 712 52 140 327 0 0 146 579 039
Årets resultat 0 0 0 0 -22 896 297 -22 896 297
Utgående balans 2021-12-31 0 100 049 662 120 296 714 -64 597 866 -22 896 297 132 852 213
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Moderföretagets kassaflödesanalys

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -22 896 297 -9 417 676

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19 569 033 6 997 161
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 327 264 -2 420 515
före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -784 215 -21 841
Förändring av rörelseskulder -4 590 281 7 749 068
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 701 760 5 306 712

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -5 439 067
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -5 439 067

Finansieringsverksamheten
Nyemission 12 839 569 0
Emissionskostnader -1 884 698 -25 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 954 871 -25 000

Årets kassaflöde 2 253 111 -157 355
Likvida medel vid årets början 141 637 298 992
Likvida medel vid årets slut 2 394 748 141 637
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning

Intäktsredovisning

I den månad tjänsten utförs uppstår intäkten.

Förvärvet av Online Gaming Info OGI Holding AB är att betrakta som ett omvänt förvärv. Om ett företag har förvärvat ett annat företag
genom att betala med andelar som det självt har gett ut och kontrollen över det förvärvande företaget som en följd av det har övergått 
till nya ägare (omvänt förvärv), ska det förvärvade företaget anses som moderföretaget och det förvärvande företaget anses som
dotterföretag.

erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår och utövar bestämmande inflytande genom att inneha över hälften av rösterna.
Alla dotterföretag har balansdag den 31 december och tillämpar Moderföretagets värderingsprinciper. Koncernredovisningen
presenteras i SEK som också är Moderföretagets redovisningsvaluta. 

Belopp som redovisas i de finansiella rapporterna för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med
koncernens redovisningsprinciper.

Resultat för dotterbolag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet alternativt till det datum avyttringen
träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt.

Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på
transaktioner mellan koncernföretagen.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls.
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget,
direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.
Förvärvsmetoden innebär att det redovisade värde av Moderföretagets andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot
dotterföretagets egna kapital vid förvärvet. 

Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera Koncernens anskaffningsvärde, dels för andelarna,
dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten
skatteskuld och eget kapital.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten sm intäkt när de väsentliga förmåner och risker är förknippade med ägandet av
varan har överförts från företaget till köparen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3):

Intäkter redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget värderar intäkten till nominellt
värde (fakturabelopp) eftersomkoncernen får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga dotterföretags verksamheter fram till och med den 31 december
2021. Dotterföretag är alla företag i vilka koncernen har rätten att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att       
      

Vid utförande av tjänster redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med
tjänsten  har överförts från koncernen till köparen.
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Ersättningar till anställda

Inkomstskatter

Immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 5 år
Domännamn 5 år

Prövning av nedskrivningsbehov av finansiella anläggningstillgångar

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar, skulder och avsättningar

Likvida medel

Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade
värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs
en nedskrivning som kostnadsförs. Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är det högsta av verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 

Nyttjandevärdet utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång eller en kassagenererande enhet väntas ge upphov till. Vid
nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara
grupp med i allt väsentligt oberoende inbetalningar. Följden är att vissa tillgångars nedskrivningsbehov prövas enskilt och vissa prövas
på nivån kassagenererande enhet.

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en
ersättning.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då en underliggande transaktion redovisas i eget kapital varvid även tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Koncernens aktiverade utgifter för domännamn redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.

Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, och andra kortfristiga, likvida
placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer.
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar.
      

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.

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
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Not 2  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Antal

anställda
Varav

män
Antal

anställda
Varav

män

Moderföretaget 1 100% 1 100%
Dotterföretag 10 20% 7 21%
Totalt koncernen 11 30% 8 31%

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Andel kvinnor i styrelsen 13% 10% 0% 0%
Andel män i styrelsen 88% 90% 100% 100%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 3  Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2021 2020

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen 0 0
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 
inom koncernen 296 000 275 000

Not 4  Skatt på årets resultat

2021 2020 2021 2020
Aktuell skatt -243 677 0 0 0
Redovisad skatt -243 677 0 0 0

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt -23 300 621 -4 590 255 -22 896 297 -9 417 676

Redovisad skatt 0 0 0 0

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2021 20,6% och 2020 21,4 %.

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen

2021 2020
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Not 5  Goodwill

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

Ingående anskaffningsvärden 6 409 023 0 0 0
Årets anskaffningar 153 651 560 6 409 023 0 0
Utgående ackumulerade 160 060 583 6 409 023 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -427 268 0 0 0
Årets avskrivningar -16 646 960 -427 268 0 0
Utgående ackumulerade -17 074 228 -427 268 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 142 986 355 5 981 755 0 0

Not 6  Domännamn

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

Ingående anskaffningsvärden 6 309 673 855 906 5 439 067 0
Årets anskaffningar 26 354 788 5 453 767 0 5 439 067
Utgående ackumulerade 32 664 461 6 309 673 5 439 067 5 439 067
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -1 316 618 -137 061 -997 161 0
Årets avskrivningar -3 443 822 -1 179 557 -1 087 812 -997 161
Utgående ackumulerade -4 760 440 -1 316 618 -2 084 973 -997 161
avskrivningar

Utgående redovisat värde 27 904 021 4 993 055 3 354 094 4 441 906

Not 7  Inventarier, verktyg och installationer

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

Ingående anskaffningsvärden 0 0 0 0
Årets anskaffningar 29 996 0 0 0
Utgående ackumulerade 29 996 0 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -1 000 0 0 0
Utgående ackumulerade -1 000 0 0 0
avskrivningar

Utgående redovisat värde 28 996 0 0 0

Moderföretaget

Koncernen

Koncernen

Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen
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Not 8  Andelar i koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 41 886 483 35 000 000
Förvärv 163 999 999 6 886 483
Lämnat aktieägartillskott 642 552 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 206 529 034 41 886 483

Ingående nedskrivningar -18 034 481 -12 034 481
Årets nedskrivningar -17 194 554 -6 000 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar -35 229 035 -18 034 481

Utgående redovisat värde 171 299 999 23 852 002

Not 9  Specifikation av andelar i  koncernföretag
Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört

andel andel värde
Online Gaming Info OGI Holding AB 100% 100% 500 5 000 000
CMR Equity II AB 100% 100% 250 300 000
Sociallite AB 100% 100% 50 000 163 999 999
Gravel Sweden AB 51% 51% 25 500 2 000 000

171 299 999

Org.nr. Säte
Online Gaming Info OGI Holding AB 559129-1074 Stockholm
CMR Equity II AB 559258-4550 Stockholm
Sociallite AB 559262-9413 Stockholm
Gravel Sweden AB 559063-4332 Stockholm

Not 10 Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

I moderbolagets kassa avser 50 000 sek eventualförpliktelse för betalningsgaranti till Euroclear. 

Not 12 Förslag till vinstdisposition

Ingen utdelning föreslås att ske för verksamhetsåret 2021.

Namn

Moderföretaget
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Not 13 Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

Bolaget förvärvar Torget updated Sweden AB
Bolaget förvärvar 51% av plattformen www.hostingdata.co.uk

Stockholm den                                      2022

Johan Lundquist Marcus Petersson
Styrelseordförande Ordinarie ledamot

Christian Kronegård Alexander Winqvist
Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Patrik Axelsson
Extern verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den                                           2022
Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag

Jan Hamberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
 
Till bolagsstämman i Sociallite US AB apubl)
Org.nr 559078-0531

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sociallite US AB apubl) för
räkenskapsåret 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

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

arund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing aISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet aevisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 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:
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inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller  misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

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

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sociallite US AB apubl) 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. 

arund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet aevisorns 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.
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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, eller
 

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

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

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

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