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VI ÄR ACROUD

Acroud är en snabbväxande global utmanare inom 
iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar.

Acroud driver och utvecklar 30+ jämförelse- och nyhets-
sajter under starka digitala varumärken i traditionella 
och nya vertikaler. Vi utvecklar och erbjuder även SaaS-
lösningar (Software as a Service) i affiliate industrin, 
tillhandahåller streamingtjänster och driver det innova-
tiva speleventet: The Festival Series. 

Företaget grundades 2003 med syftet att göra det lättare 

för användare att hitta, jämföra och välja digitala tjänster. 

Genom åren har Acroud vuxit till en global toppaktör på 

Lead Generation inom iGaming-branschen.

Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har många 
skickliga branschexperter anslutit sig till vår resa, vilket 
också utvecklat organisationen mot ett mjukvarubaserat 
affilieringsföretag.

Idag är vi strikt oberoende och fullt integrerade i ett 75 
personer starkt och talangsprudlande team med kontor 
på Malta, i Danmark, Storbritannien och Sverige. Drivna 
av tillväxt och lönsamhet hos våra partners är vårt 
uppdrag att koppla samman människor och företag med 
kreatörer (youtubers, streamare, affiliates) och företag.

Acroud är noterat på Nasdaq First North Growth Market 
sedan juni 2018.

SaaS-segment

Affiliate-segmentTHE

OFFER Affiliation inom sökmotoroptimering (SEO)

Acroud driver mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter 
inom ramen för starka digitala varumärken och levererar 
innehåll av hög kvalitet, sökmotoroptimering och den 
senaste tekniken till affiliatetillgångar för att fortsätta att 
få höga placeringar i sökordsrankningar.

Social och communitybaserad affiliation

I takt med att efterfrågan på influerare ökar har Acroud 
nu ett starkt community som följer ett team av 
ambassadörer med högt förtroende: 
The Gambling Cabin. Acroud anpassar sig ständigt till 
konsumenternas beteende och trenderna i den digitala 
miljön. Därför har vi börjat hänvisa spelare till operatörer 
även via strömning och sociala medier.

Fysiska och digitala event för att överbrygga klyftan 
mellan landbaserat spel och digital affiliationverk-
samhet

Genom att slå ihop den digitala sfären med landbaserat 
spel skapar Acroud ett påtagligt värde för både 
peratörer och spelarcommunities, vilket är avgörande 
för att affiliationverksamheten ska bli framgångsrik på 
lång sikt. The Festival Series är det första eventet med 
den här typen av blandade spelformat.

Branschledande datainsamling
och tjänster för beslutsstöd

Inom SaaS-segmentet (Software as a Service)
utvecklar och tillhandahåller vi B2B-programvar-
ulösningar för andra affiliates och ökar deras 
tillväxt och vinst med vår teknikbas.

Nätverksmodellen

Vår programvaruteknik ger skapare av innehåll 
tillgång till en stor kundbas och pool av 
kampanjer som annars är utom räckhåll för dem.

en mjukvarubaserad affiliate
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Mål
Målet
Att skapa
det bästa
ekosystemet
inom mediaoch 
affiliationindustrin.

Vision
Vårt idealtillstånd
Att vara
Framtidens
Mediahus.

Mission
Varför vi existerar
För att förena
människor,
Content
Creators” samt 
verksamheter.

2021 har varit ett händelserikt år 
för Acroud. Det har präglats av 
strategiska förvärv och synergier 
mellan varumärkena i bolagets 
portfölj. 
 
Det nya Acroud har ställt om till 
ett programvarubaserat affiliationföretag 
och gått över från en verksamhet med  
låga inträdeshinder till en unik position 
på marknaden med diversifierade 
intäktsflöden. Effektiviserings- 
programmet som inleddes i november 2021 
har börjat leverera fler effektivitetsvinster 
i bolagets processer, bättre synergier 
mellan olika verksamhetsområden och 
en mer slimmad kostnadsbas. Vi har en 
mission som ger oss drivkraft och en 
vision som inspirerar oss mot vårt mål.

Ett 
Nytt 

Acroud
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2021 I KORTHET

Ett händelserikt år
Januari 2021 Acroud förvärvade tillgångarna i Power Media Group (PMG), som omfattar tre 
snabbväxande företag som huvudsakligen är verksamma på den europeiska marknaden: 
affiliatenätverket Matching Visions, kampanjmäklaren Traffic Grid och den branschledande 
SaaS-tjänsteleverantören Voonix. PMG group förvärvades på kontant- och skuldfri bas till en 
köpeskilling om 4,8 MEUR plus en potentiell tilläggsköpeskilling baserad på EBT-utvecklingen 
under räkenskapsåret 2022. 
 
Acroud erhöll också licenser för att börja driva affiliateverksamhet inom 
Sports Betting, Casino och Poker i Pennsylvania och Michigan.

Februari 2021 En ny organisationsstruktur infördes, med två operativa 
segment: iGaming Affiliation- och SaaS-segmenten. I samband med den 
nya organisationen bildades en ny och förstärkt ledningsgrupp.

Mars 2021 En extra bolagsstämma godkände införandet av ett personaloptionsprogram. 
Programmet omfattar nyckelpersonal och löper på tre år, fram till och med mars 2024. 

April 2021 Acroud stärkte sin position inom streaming och affiliation inom Sports Betting  
och Poker genom förvärvet av The Gambling Cabin (TGC). TGC förvärvades på kontant-  
och skuldfri basis till en köpeskilling om 47 MSEK plus en potentiell tilläggsköpeskilling 
baserad på EBITDA-utvecklingen under perioden 1 april 2022–mars 2023. Köpeskillingen 
betalades kontant och med nyemitterade aktier i Acroud.  

Maj 2021 Jonas Strömberg och Maria Grimaldi Andersson valdes som nya 
styrelseledamöter i Acroud. Fredrik Rüden och Jonas Bertilsson avböjde omval.

September 2021 Acroud återupptog sina liveevent med den lyckade lanseringen av 
den första omgången av The Festival Series. Därmed stärkte Acroud sin ställning som 
brobyggare mellan landbaserad gaming och affiliation och producerade samtidigt innehåll 
av hög kvalitet för att stärka sina digitala flaggskeppsprodukter, som Pokerlistings.com.  

Oktober 2021 Nederländerna öppnade sin reglerade marknad för onlinespel;  
en av de större marknaderna i Europa. Tio operatörer beviljades licens och fler  
licenser väntas utfärdas under 2022. 
 
November 2021 Roderick Attard utsågs till ny CFO för Acroud. Roderick hade tidigare 
befattningen som Head of Finance vid Acroud. Han har djupa branschkunskaper 
om iGaming-branschen och en bakgrund som revisor hos KPMG.

Efter sina fortsatta investeringar i produktivitet, synergier och programvaruverktyg  
lanserade Acroud i mitten av november ett omfattande effektiviseringsprogram som påverkade 
ett tjugotal personer. Syftet med programmet var att skapa kostnadsbesparingar på cirka  
1,2 MEUR under 2022 och samtidigt skynda på intäktstillväxten under 2022 och framåt. 

I mars 2022 avyttrade Acroud sina tillgångar inom finansiell affiliation för 425 
USD tusen. Avyttringen är i linje med bolagets strategi att bli den föredragna 
digitala affiliationpartnern inom iGaming-marknaden. Den totala köpeskillingen 
om 425 EUR tusen motsvarar en multipel på ca. 4,0x årlig EBITDA, baserat på de 
senaste tolv månaderna. Köpeskillingen betalades på transaktionsdagen. 

Under första kvartalet 2022 har bolagets styrelse inlett finansieringsprocessen 
och har utsett finansiella (Pareto Securities AB) och juridiska (Gernandt 
& Danielsson Advokatbyrå KB) rådgivare som stöd i processen.

Bolaget publicerade en handelsuppdatering om sitt resultat för första kvartalet i april 2021. 
Intäkterna för första kvartalet väntas nå 6,9 EUR miljoner, motsvarande en tillväxt om 24 
% på årsbasis. EBITDA för första kvartalet väntas uppgå till 1,8 EUR miljoner, vilket väntas 
öka till 2,2 EUR miljoner när vinsten på avyttringen av finansiella tillgångar inkluderas.

Kv4
2021

Kv3
2021

Kv2
2021

Kv1
2021

Kv1
2022
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2021 I KORTHET

Finansiell sammanfattning

NYCKELTAL JAN - DEC

kEUR 2021 2020 Y/Y%

Intäkter 24 767 11 630 113%

Omsättningstillväxt, % 113% -19% 132%p

Organisk tillväxt, % -12,6% -18,3% 6%p

EBITDA 4 676 5 492 -15%

EBITDA-marginal, % 19% 47% -28%p

Justerad EBITDA 5 395 5 782 -7%

Justerad EBITDA-marginal, % 22% 50% -28%p

Resultat efter skatt 718 1 256 -43%

Resultat per aktie (efter utspädning) 0.006 0.016 -64%

Justerad vinst efter skatt 1 063 2 992 -64%

Justerat resultat per aktie (efter utspädning) 0,008 0,038 -78%

Nettoskuld / justerad EBITDA rullande 12 mån 3,2 2,9 10%

New Depositing Customers (NDCs) 133 195 36 275 267%

%p = procentenheter

 
Intäkterna från iGaming Affiliation (11,2 MEUR) påverkades av regleringseffekter i 
Nederländerna, där bolaget hade en stark närvaro. Ökade intäkter inom Poker och 
Sports Betting har delvis uppvägt minskningen i intäkterna inom Casino till följd av de 
nederländska produkterbjudandena, vilket förklarar den negativa organiska tillväxten 
om -12,6 %. SaaS-intäkterna har konsekvent ökat sekventiellt och nådde 13,6 MEUR.

iGamingGaming Affiliation-verksamheten hade en justerad EBITDA-
marginal på 46 % medan SaaS-verksamheten hade en EBITDA-marginal 
på 8 %. Investeringarna i tillväxtinitiativ under andra halvåret 2021 
och genomförandet av effektiviseringsprogrammet i november 2021 
syftad till att öka lönsamhetsmarginalerna från 2022 och framåt.

Acroud fortsatte att upprätthålla en hög kassagenerering, som uppgick till 
91 % under 2021. Kassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive en 
engångsbetalning av skatt i samband med förvärv, uppgick till 4 373 kEUR. 

INTÄKTER
24,8 MEUR

EBITDA-MARGINAL
22%

OPERATIVT KASSAFLÖDE
3,3 MEUR
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ÅRSRAPPORT 2021

VD har ordet
När jag ser tillbaka på de senaste tolv månaderna 
och tänker på hur jag skulle sammanfatta Acrouds 
resa från början av 2021 och fram till i dag, är det 
bara ett ord jag kan tänka på: omvandling. 

2021 – Ett år av omvandling
I januari 2021 påbörjade Acroud sin strategiska omvandling 
från att vara en renodlad aktör med traditionella 
jämförelsesajter till ett programvarubaserat affiliationföretag 
med en produktmix av mer komplexa lösningar med 
höga inträdesbarriärer och högkvalitativt innehåll. 
 
Genom förvärvet av Power Media Group tog Acroud ett 
stort språng in i SaaS-branschen och började inte bara att 
erbjuda B2B-programvarulösningar utan skapade också 
synergier för den befintliga produktportföljen, vilket hjälpte 
den grundläggande affiliationverksamheten tillbaka till tillväxt.
 
Denna strategiska förändring har skapat ett nytt företag som 
är mindre exponerat mot SEO-risker och andra risker som 
är förknippade med affiliationbranschen och har samtidigt 
byggt en stabilare intäktsplattform för framtida tillväxt.

En stabil grund för snabbare tillväxt 
Under 2021 levererade Acroud en intäktsökning på årsbasis 
med 113 procent till 24 767 kEUR, drivet av förvärv. 
EBITDA, exklusive engångskostnader till följd av förvärv 
och omstruktureringsprogrammet, uppgick till 5 395 kEUR 
jämfört med 5 782 kEUR föregående år. Minskningen i 
EBITDA kan hänföras till iGaming Affiliation-segmentet 
och berodde framför allt på minskningen i organiska 
intäkter (som påverkades av bolagets justeringar på den 
nederländska marknaden) och ökningen i investeringar i olika 
tillväxtinitiativ som påverkade lönsamheten på kort sikt. 
 
Med ett ständigt fokus på att optimera verksamheten 
infördes i november 2021 ett effektiviseringsprogram. 
Programmet ger stöd för framtida omsättningstillväxt, 
med en mer slimmad organisation. Det medförde en 
engångskostnad på cirka 245 kEUR fjärde kvartalet 
2021 och kommer att ge kostnadsbesparingar 
på ungefär 1,2 MEUR under 2022.
 
Med de kunskaper, tillgångar och den kostnadsbas som 
vi nu har fått på plats är jag övertygad om att vi har lagt 
grunden för att skynda på omsättningstillväxten och nå 
optimala marginaler. Under första kvartalet 2022 har 
intäkterna ökat med 6% sekventiellt, medan EBITDA ökade 
till 118% sekventiellt. Det finns mer att göra, men under 
tiden är detta det bästa kvittot på att vi är på rätt spår.  
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ÅRSRAPPORT 2021

VD har ordet

iGaming Affiliation anpassad till framväxande mediatrender
Konsumtionstrenderna för sociala medier är under ständig förändring. Därför blir det allt mer tydligt att vi 
behöver differentiera och stärka produkterbjudandet. Historiskt sett har branschen varit starkt bonus- och 
erbjudandedriven, men detta håller nu på att förändras, så att fokus allt mer ligger på unikt innehåll, produktkvalitet 
och skapande av verkligt värde. Samtidigt som de klassiska affiliate-jämförelsesidorna fortfarande har sina växande 
målgrupper, sträcker sig denna typ av rikt, högkvalitativt, dynamiskt och förfinat innehåll längre än så.  
 
Därför var förvärvet av The Gambling Cabin ytterligare en viktig milstolpe på vägen mot att skapa det ”nya” Acroud. Förvärvet 
av denna snabbväxande aktör inom strömnings- och programvarulösningar för medier och affiliation har gett hos en stabil 
digital närvaro, ytterligare stärkt vår position som SaaS-leverantör och gett oss möjlighet att gå in på streamingmarknaden. 

Lanseringen av The Festival Series var en annan strategisk åtgärd baserad på denna vision. 

Ett fysiskt event utgör en bro mellan landbaserad gaming och affiliation, samtidigt som The Festival Series utökar vår  
närvaro online kraftigt. Alla kvalificeringsomgångar genomförs online, våra partner onlineoperatörer och eventet skapar rikt  
och unikt innehåll, inte bara för varumärket The Festival Series utan också för våra andra produkter, såsom Pokerlistings  
och The Gambling Cabin. 

Oöverträffade programvarulösningar 
I framtiden kommer användningen av programvarubaserade verktyg och AI att öka kontinuerligt, vilket ligger i linje  
med vårt större fokus på SaaS-verksamhet. 
 
När det gäller det segmentet och vårt fokus på programvarubaserad affiliation har vi sett en fortsatt stabil tillväxt. 
Voonix och programvaran Matching Visions har också tagit de steg som behövs för att växa utanför iGaming-sektorn 
och erbjuda tjänster i nya vertikaler som exempelvis e-sport och streaming. Några av våra konkurrenter har försökt 
och misslyckats med detta, men vår affärsmodell och programvara öppnar för helt nya sätt att tjäna pengar för redan 
etablerade leverantörer av strömmad e-sport och våra första partnerskap inom detta visar hittills att vi har rätt.
 
SaaS-intäkterna fortsatte att växa stadigt under 2021 och ökade med 32 procent på årsbasis. Acrouds avancerade 
datainsamlingsverktyg Voonix har levererat en stabil tillväxt på årsbasis under 2021, motsvarande en ökning på  
31 procent i intäkter. Matching Visions intäkter har ökat med 32 procent på årsbasis. 
 
Det är sant att Acroud har haft vissa utmaningar de senaste åren. Nu när vi har ett mer slimmat och rörligare företag ligger  
Acroud bra till för att leverera betydande tillväxt i såväl intäkter som lönsamhet under 2022 och framåt. Resultatet från första 
kvartalet 2022 bevisar detta. Därför går vi med stor optimism in i detta räkenskapsår. Jag är övertygad om att 2022 är början  
på en mycket ljus framtid för Acroud. Dessutom menar jag att våra leveranser av det bästa innehållet på marknaden, med 
understöd av oöverträffade programvarulösningar kommer att bli en vinnande kombination när vi går in i det nya året.  
 
Ni kan räkna med att vi fortsätter att utveckla vår produkter, bygger vidare på de synergier som uppnåtts och fortsätter  
att investera klokt.  

Enjoy The Ride!

 Robert Andersson 
 19 April 2022
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VÅRA AFFÄRSMODELLER

iGaming Affiliation-segmentet
iGaming Affiliation-segmentet är vår underliggande 
affiliateverksamhet som vi fortlöpande diversifierar 
genom att anpassa oss till konsumenternas beteenden och 
trenderna i den digitala utvecklingen. Verksamheten omfattar 
traditionella jämförelse- och nyhetssajter, medier med 
rikt innehåll och fokus på streaming och podcasting, samt 
innovativa live-event.   
 
 
Affärsidé
 
Vår affärsidé för iGaming Affiliation är att äga, driva och 
utveckla produkter och digitala varumärken som lockar en 
mängd engagerade följare och besökare och som vägleder 
slutkonsumenter till våra partner (operatörer inom iGaming). 
Genom användbarhet, funktionalitet och unikt innehåll 
underhåller, vägleder och inspirerar vi iGaming-spelare så att 
de gör bättre val och i gengäld genererar leads av hög kvalitet 
till iGaming-operatörerna. Acroud genererar leads direkt på 
tre sätt: SEO, social och communitybaserad och live-event. 

 
Affärsområden och varumärken

Affiliation inom sökmotoroptimering (SEO)
Acroud driver mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter på olika språk under olika 
digitala varumärken inom vertikalerna Casino, Poker och Sports Betting. Vi 
levererar innehåll av hög kvalitet, sökmotoroptimering och den senaste tekniken 
till varumärken för att fortsätta att få höga placeringar i sökordsrankningar. 
Några av de etablerade varumärkena har funnits sedan mitten av 2000-talet 
och har hög domänauktoritet hos sökmotorer och även en hög branschnärvaro.

Social och communitybaserad affiliation
Förtroende och gemenskap blir allt viktigare. Gamingspelare är på väg bort 
från sökresultat från Google och andra sökmotorer och förlitar sig mer 
på rekommendationer från influerare. Genom förvärvet av The Gambling 
Cabin har Acroud fått ett community som leds av ambassadörer med högt 
förtroende och samtidigt placerat sig i främsta ledet bland nya medier, 
streaming och podcasting inom iGaming-branschen. Detta varumärke är 
inriktat på rikt innehåll, produktkvalitet och skapande av verkligt värde som 
levereras i form av dagliga sportuppdateringar, liveströmmar, bettingverktyg 
och skräddarsydda upplevelser. Detta innehåll produceras av erfarna 
personligheter som har förtroende hos en stor och lojal bas av följare och 
som publiceras i en mängd olika kanaler (strömning, podcast, webbsajter, 
sociala medier). Verksamheten är redan väletablerad i Sverige, med Svenska 
Spel som sin största kund. Vi har lanserat konceptet i Nederländerna. Sedan 
verksamheten inleddes i januari 2022 växer communityt dag för dag och 
vi ser stor potential för att expandera till andra marknader i framtiden.

Liveevent 
I september 2021 lanserade Acroud sitt första liveevent inom gambling,  
The Festival Series. Acrouds roll i detta nya koncept är att locka Gaming-
spelare (t.ex. pokerspelare) och koppla dem till landbaserade casinon 
där turneringen hålls. Utöver att generera intäkter genom eventet i 
sig genererar Acroud NDC genom att marknadsföra eventet via egna 
befintliga kanaler och partner i eventet (t.ex. Pokerlisting.com).

Potential User B2C One of our products

Our online operators End User B2C

Visits

Leads to

Converting

Rich  
Content

SEO

Live 
Events
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VÅRA AFFÄRSMODELLER

iGaming Affiliation-segmentet

Intäkter per intäktsmodell

Intäkter per produkt

Intäkter per affärsområde

Intäkter per marknad

Intäktsmodell 
Acrouds intäktsmodell för iGaming Affiliation-segmentet är prestationsbaserad och baseras på att en användare, det vill säga 
slutkonsument, har gjort en insättning och börjat spela hos någon av Acrouds partner – iGaming-operatörerna. Intäkterna 
baseras på typen av kundavtal och delas in i tre huvudsakliga intäktsmodeller: CPA (”cost per acquisition”: en engångsintäkt för 
varje förmedlad spelare), Revenue Share (intäktsdelning, där operatörerna ger Acroud en andel av de intäkter som genereras 
för varje hänvisad spelare tills kontot avslutats) samt övrigt (som består av marknadsföringsavgifter, banderollavgifter och 
partnerskap med provision).  
 
Vi bygger en plattform med diversifierad risk 
Affiliate-segmentet har utvecklats från att vara alltför beroende av SEO-casinowebbplatser, till en verksamhet  
med mer diversifierade intäktsflöden och risker.  
 
Vi är fortsatt mycket starka i Europa, där flera av de stora länderna nu har en reglerad iGaming-marknad.
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VÅRA AFFÄRSMODELLER

SaaS-segmentet
Inom SaaS-segmentet utvecklar och tillhandahåller 
Acroud business-to-business-lösningar (B2B) till andra 
affiliates i syfte att öka deras tillväxt och vinstpotential 
genom vår teknikbas. Vår programvaruteknik ger också 
skapare av innehåll tillgång till en stor pool av kunder 
och kampanjer som annars är utom räckhåll för dem. 

 
Affärsidé
 
Syftet med SaaS-segmentet är att ge branschaktörerna 
tillgång till utvecklade programvarulösningar av hög kvalitet 
som tillgodoser kundens centrala behov och som byggs kring 
en vision om direkt transparens och enkelhet. Klienterna 
tvingas inte in i långa och komplicerade avtal utan erbjuds 
en unik och prisvärd lösning för en specifik utmaning. I 
kombination med vår djupa förståelse av branschens behov 
skapar detta affärskoncept en skalbar affärsenhet med lågt 
kundbortfall. Tusentals iGaming-affiliates använder våra 
produkter att dagligen och får via vår unika mjukvarulösning 
skräddarsydda kampanjer och innehåll som har förhandlats 
fram och utvecklats av SaaS-segmentet. I stället för att arbeta 
med kanske hundratals speloperatörer arbetar kunderna 
(affiliates) enbart med Acroud. De har en enda kontaktpunkt 
och de får all provision i en enkel månadsbetalning. Genom 
att ingå i Acroud minskar de inte bara sin arbetsbörda utan 
kan också dra nytta av styrkan i att vara en del av ett mer 
omfattande nätverk av affiliates. De får unika erbjudanden 
och kampanjer samt en oöverträffad service. 
 
Antalet kunder ökar
Intäktsgenererande enheter (RGU) motsvarar antalet företag 
som betjänas av SaaS-segmentet. Antalet intäktsgenererande 
enheter ökade kontinuerligt under hela 2021 inom både SaaS-
prenumerations- och nätverksmodellerna, vilket garanterar 
ökade intäkter inom SaaS under 2021 och framåt.

RGUs utveckling  
– SaaS segmentet

GROUP

Q1 2022

iGAMING AFFILIATION

SaaS

ENGLISH SWEDISH

Group Revenue Development

iGaming Affiliation segment SaaS segment
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Intäkts-
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Business Areas & Brands
SaaS-segmentet baseras i princip på två affärsmodeller: 

Nätverksmodellen
De andra delarna i SaaS-segmentet använder sina program- 
varuprodukter för att skapa en ram för transaktioner 
med affiliatekunder för iGaming-operatörernas räkning. 
Denna affärsmodell är centrerad kring SaaS-segmentet 
och använder dess affärsvolym och kontakter för att 
förhandla om provisionsnivåer med operatörer och få 
en andel av provisionen i form av vinst efter utbetalning 
till affiliatekunden. Provisionen är strukturerad kring 
samma tre modeller som i iGaming Affiliation-segmentet 
och i branschen i stort: CPA, intäktsdelning och fasta 
marknadsföringsavgifter. Precis som i affiliation-segmentet 
har denna del av SaaS-segmentet utgått från tanken om 
att skapa hållbart långsiktigt värde. Det betyder att mer 
än 50 procent av intäkterna i segmentet genereras genom 
avtal om intäktsdelning. Nätverksmodellen har historiskt 
används med traditionella SEO-baserade affiliates, men 
från och med 2021 har SaaS-segmentet börjat tillämpa 
samma koncept p marknaden för strömning av iGaming, 
vilket har lett till skapandet av DreamStream. Nätverket 
fortsätter att växa och vid utgången av 2021 hade mer  
än 1 000 affiliates och över 150 olika iGaming-varumärken 
anslutit sig.

SaaS-prenumerationsmodellen
Vi tillhandahåller programvaru-lösningar för B2B till 
en månatlig serviceavgift. Programvarulösningarna 
är självgående och efter utbildning kan kunden driva 
lösningen på egen hand, utan stöd från teamet inom 
SaaS-segmentet. Priset är beroende av kundens behov.  
Det extremt låga kundbortfallet/antalet avslutade 
prenume-rationer inom SaaS-avdelningen är ett kvitto 
på produkternas kvalitet. Den prenumerationsbaserade 
enheten, som betecknas med produktnamnet Voonix,  
är den mest renodlade SaaS-produkten i segmentet.

OperatorsAffiliates

Publishers Operators
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Synergier och Tillväxt
I januari 2021 gjorde Acroud en ompositionering från en enda affärsmodell som inriktade sig på en uppsättning marknader 
till en programvarubaserad affärsmodell med diversifierad affärsrisk. Under de kommande kvartalen kommer vår tillväxt 
att drivas av nya initiativ och genom ett effektivt samarbete och nya synergier mellan de olika affärsområdena.

CH
IN

ESE W
ALLS

Tillväxt genom synergier

SaaS

Utöka vårt produkterbjudande 
för att behålla våra befintliga 

kunder och locka nya

Skapa kommersiella 
partnerskap med kunder

iGaming Affiliation SaaS – Nätverksmodell

Fortsätta att investera i och 
förbättra vår SEO-teknik

Utöka vår räckvidd organiskt 
och via partnerskap
med andra nätverk

Fortsatt expansion av The Gambling 
Cabin till andra strategiska 
marknader och vertikaler

Öka omsättningen genom ytterligare 
och bättre avtal om fasta avgifter

Partnerskap med Mediahus och 
en utbyggnad av The Festival

till fler länder
Tillväxt inom streaming nischen

Gemensamma ansträngningar för att nå ut till iGaming-operatörer 
och erbjuda en bred portfölj av tjänster och garanterad leverans 

av ett stort antal NDC. Genom att slå samman resurser är vi bättre 
rustade att förhandla om och optimera befintliga och nya avtal.

De ökade trafikvolymerna i koncernen skapar en innehållsrik statistikbas 
som hjälper beslutsstödsteamen att fatta mer träffsäkra beslut om vilka 

partner som ska marknadsföras i olika geografiska marknader.

Hjälpa varandra att få kännedom om
och ta in nya iGaming-varumärken som lanseras på marknaden.

Tillväxt genom nya initiativ

Total tillväxt

iGaming Affiliation SaaS – Nätverksmodell



Sida

14

Acroud AB (publ)

Org Nr: 556693-7255

+356 2132 3750/1

info@acroud.com

ÅRSRAPPORT 2021

Finansiella mål
Acrouds finansiella mål utgör en långsiktig ambition som 
styrelsen och ledningen anser är rimlig för bolaget.
Styrelsen har fastslagit följande finansiella mål:

Resultattillväxt per aktie
 
Acroud ska över tid uppvisa en genomsnittlig ökning av  
resultat per aktie om minst 20 procent per år. Resultattillväxt  
per aktie är det övergripande finansiella målet och Acroud 
anser att vinsttillväxt per aktie är det bästa sättet att mäta 
aktieägarvärde över tid.

Organisk omsättningstillväxt
 
Acrouds långsiktiga mål är en organisk omsättningstillväxt  
i intervallet 15–25 procent per år. Acroud kommer kontinuerligt 
att investera i kärnverksamheten och i nya interna tillväxt-
satsningar för att säkerställa uthålligt god organisk tillväxt.  
Tiden när tillväxtsatsningar bär frukt kommer att variera och 
därför kommer den organiska tillväxten att fluktuera över tid. 

Acrouds definition av organisk tillväxt baseras på omsättning 
jämfört med föregående period exklusive förvärv och avyttringar  
i enlighet med IFRS3 (senaste 12 månaderna) samt valutakurs-
rörelser.

Kapitalstruktur
 
Acrouds långsiktiga mål är att Nettoskuld/EBITDA ej ska 
överstiga 2,0. Bolaget ska över tid bedriva verksamheten med 
låg nettoskuldsättning och därmed låg finansiell risk. Styrelsen 
har, under perioder, rätt att frångå detta mål om det bedöms 
gynnsamt för såväl bolag som aktieägarvärde.

Utdelning
 
Acroud kommer under de närmaste åren att prioritera sänkt 
nettoskuldsättning, god likviditet och interna tillväxtinvesteringar 
framför utdelning. 
 

Nyckelantaganden
 
Marknaden för iGaming förväntas fortsätta att växa med en 
årlig genomsnittlig tillväxttakt om ca 9 procent under perioden 
2021–2026. Andelen spel online (iGaming) uppgår idag till ca 20 
procent och förväntas öka till 22 procent fram till år 2024. Acroud 
förutser en fortsatt uthållig underliggande tillväxt på iGaming-
marknaden. 

Idag svarar Sports Betting för ca 50 procent av iGaming-
marknaden. Under 2020 har Acroud stärkt sin position inom 
Sports Betting genom utveckling av underliggande verksamhet 
och förvärvet av MaxFreeBets, och förväntar sig på sikt kunna 
generera högre tillväxt än genomsnittet för iGaming-marknaden 
totalt från denna vertikal. 

USA går mot omregleringar i allt fler delstater och numera 
tillåts även Sports Betting. Acroud har haft tillgångar på den 
amerikanska marknaden sedan 2003 och vi kommer att kunna 
kapitalisera på dessa och nya varumärken när ett ökande antal 
delstater öppnar för iGaming. 

Acroud är idag en ledande aktör inom affiliatesegmentet och har 
mångåriga relationer med våra partners. Acroud räknar med att 
kunna bibehålla dessa partnerskap samt ingå nya partnerskap 
när fler aktörer etablerar sig på marknaden. 

Acroud förväntar sig att konkurrensen bland affiliatebolag 
kommer att förbli relativt oförändrad, då fortsatt konsolidering 
av marknaden uppvägs av att nya aktörer tillkommer. Bolaget 
bedömer dock att det kommer att ske en förskjutning av 
marknadsandelar till förmån för större aktörer, såsom bland 
andra Acroud. 

Vid framtagandet av de långsiktiga finansiella målen har bolaget 
inte tagit höjd för eventuella betydande negativa effekter som ett 
resultat av väsentliga förändringar inom, men ej begränsat till, 
följande områden:

• Det regulatoriska klimatet och de lagar och regler 
   som bolaget, iGaming affiliate-marknaden, bolagets partners
   samt den breda iGaming-marknaden är föremål för.
• Våra partners (operatörernas) syn på användandet av 
   affiliates vid kundanskaffningen.
• Befintliga politiska, skattemässiga, marknadsförhållanden 
   och/eller ekonomiska förhållanden, samt den administrativa,  
   reglerande eller skatterelaterade behandlingen av koncernen.
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Namn Antal aktier Ägande, %

Trottholmen AB 57 390 981 44,26%

Strategic Investment A/S (JPM Chase) 22 047 397 17,00%

Swedishsantas Media AB 7 709 202 5,95%

SMD Group Ltd 5 937 008 4,58%

RIAE MEDIA 3 727 338 2,87%

Byggnadsaktiebolaget Westnia 3 104 407 2,39%

Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 699 822 2,08%

Power Media Group A/S 1 700 488 1,31%

ES Aktiehandel AB 1 700 000 1,31%

Clearstream Banking S.A. 1 518 582 1,17%

Trading House Scandinavia 1 176 400 0,91%

Bank Julius Baer & Co Ltd 1 111 111 0,86%

Robert Andersson 1 066 500 0,82%

Six Sis AG 1 065 517 0,82%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 963 838 0,74%
Övriga aktieägare 16 740 764 12,93%
TOTALT 129 659 355 100,00%

ÅRSRAPPORT 2021

Aktien
Sedan 27 juni 2018 handlas Acroud AB (publ) på Nasdaq 
First North Premier Growth Market Stockholm. Tidigare 
handlades aktien på Aktietorget. I samband med 
namnändringen till Acroud AB ändrade bolaget också 
sin tickersymbol på Nasdaq från ”NETG” till ”ACROUD” 
som började tillämpas från och med den 17 juli 2020.

Handelsvolym och aktiekurs under 2021 
Aktiens marknadsvärde föll med 15 procent under 2021. Den 
högsta stängningskursen var 4,17 SEK den 13 april 2021 och den 
lägsta var 2,34 SEK den 27 oktober 2021 och den 21 december 
2021. Totalt omsattes 41,8 miljoner aktier till ett sammanlagt 
värde av cirka 125,8 MSEK. I genomsnitt omsattes 165 043 aktier 
per börsdag under året. 
 
Aktiekapital 
Aktiekapitalet den 31 december 2021 uppgick till 3 280 kEUR (2 
883) fördelat på 129 659 355 (113 950 153) aktier. Under 2021 
har bolaget emitterat 15 709 202 aktier som delbetalning av två 
förvärv som genomfördes i januari 2021 (PMG Group) och april 
2021 (The Gambling Cabin). Bolaget har ett aktieslag – A-aktier. 
Varje aktie berättigar ägaren till en (1) röst vid bolagsstämman.
 
Aktiekapitalet har efter bytet av redovisningsvaluta den 
1 januari 2019 omräknats till 1 912 678,10 EUR.
 
 
 

Obligationslån 
Acroud upptog ett obligationslån under hösten 2017, vilket 
noterades den 7 november 2017 för institutionell handel 
på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm med 
bondticker-symbolen NETGAM002. Efter namnbytet uppdaterade 
bolaget sin Nasdaq Bond-tickersymbol till ”ACROUD 02”.
 
I maj 2020 röstade obligationsinnehavarna genom ett 
skriftligt förfarande för att förlänga obligationslånet 
till september 2022. Obligationslånet löper till en 
rörlig ränta på Stibor 3m +7,25 procent.

För att optimera sin kapitalstruktur har bolaget genomfört 
återköp av sitt obligationslån på marknaden under 2019 och 
2020, motsvarande ett nominellt belopp om 67 MSEK respektive 
72,6 MSEK. Under 2020 och 2021 amorterade bolaget på 
obligationslånet och betalade 12,125 MSEK respektive 23,5 MSEK.

Personaloptionsprogram
Den 1 mars 2021 har det inrättats ett 5 600 000 
personaloptioner till nyckelanställda. Varje personaloption 
innebär en rätt att förvärva en (1) ny aktie i bolaget 
under perioden den 15 mars 2024–12 april 2024.
 
Ägarstruktur 
Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktieägare 
till 1 992 (2 224). Per den 31 december 2021 innehade 
de 15 största ägarna 87 procent av aktiekapitalet. 
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Hållbarhet
Acrouds hållbarhetsstrategi och mål tar sin utgångspunkt  
i visionen, affärsidén och bolagets värderingar om 
långsiktighet, utveckling och tillförlitlighet. Vi har byggt  
in rätt kultur, rätt metoder och rätt riktlinjer för att stödja  
den strategin och de utgör den standard som vi följer i  
vårt arbete och beslutsfattande. Vårt arbete med 
CSR (företags sociala ansvar) bygger på delaktiga 
medarbetare och i vårt hållbarhetsarbete prioriterar vi de 
områden som har störst relevans för vår verksamhet.
 
Våra hållbarhetsprioriteringar är:

 
• Rättvis och trygg iGaming
• Ekonomiskt hållbar utveckling
• Minskad miljöpåverkan
• Diversifierad och inkluderande personal

Rättvis och trygg iGaming  
Ansvarstagande iGaming är ett oerhört viktigt område 
inom Acrouds hållbarhetsarbete. Det är avgörande för att 
bibehålla relationer som bygger på rättvisa och förtroende 
med kunder, anställda, myndigheter och investerare. Vi är fast 
beslutna att se till att se till att spelarna spelar ansvarsfullt 
för att minimera eventuella skador till följd av spelandet.

Inom iGaming Affiliation-verksamheten vägleder och inspirerar 
vi människor att fatta rätt beslut i en komplex iGaming-värld. 
Genom att tillhandahålla information om regler och olika 
typer av spel, strategier och marknadsföringskampanjer 
leder vi våra användare i rätt riktning mot att fatta kloka 
beslut om vilken operatör de ska välja. Vår strategi är att våra 
webbplatser ska vara användarvänliga, roliga, oberoende 
och tillförlitliga. Vi betraktar iGaming som underhållning 
och vi vill att våra användare i både Affiliation- och SaaS-
segmenten ska uppleva iGaming som underhållande. Våra 
slutkonsumenter spelar framför allt som rekreation och ser 
iGaming som ett rent nöje, inte som en inkomstkälla.
 
Samtidigt som vi säkerställer att spelare har rätt laglig ålder 
för att spela strävar vi efter att öka kunskaperna om Safe 
iGaming. På alla våra affiliate-webbplatser lämnar vi den 
information som är nödvändig för att förstå de eventuella 
negativa effekterna av spelande och hur man kan förebygga 
dem. Vi erbjuder också självbedömningstester för våra 
användare, så att de kan kontrollera sina egna spelmönster 
och beteenden. I tillägg till informationen och verktygen ger 
vi vägledning om vem man kan kontakta och var man kan 
söka hjälp om man är i riskzonen för att bli spelberoende.
Alla våra varumärken gör mer än de minimiåtgärder som 
krävs enligt gällande lagstiftning och organisationer för 
ansvarsfullt spelande, däribland IGC (Interactive Gaming 
Council) och NCPG (National Council on Problem Gaming). 
Eftersom vi inte bedriver någon iGaming-operatörsverksamhet 
har vi en fortlöpande dialog med våra affärspartner och 
gör kontinuerliga utvärderingar av dem för att säkerställa 
att de följer reglerna för ansvarsfull iGaming och reklam 
och att de agerar i enlighet med våra värderingar.

Ansvarsfull iGaming innebär också ett aktivt arbete för  
en hög kundsekretess och informationssäkerhet. Vi strävar 
efter att vara transparenta gällande vilken information vi 
samlar in, hur vi använder den, vem vi delar den med och hur 
vi säkerställer den. Vi säkerställer också att vi fullt ut följer 
bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen 
(GDPR) och att vi endast använder personuppgifter som har 
lämnats till oss när vi har laglig rätt att göra det. Vi följer 
 bästa praxis och verkar i enlighet med annonseringsregler  
och krav på säljfrämjande kommunikation och marknads- 
föring i fråga om ansvarsfullt spelande samt nationell 
lagstiftning där våra produkter saluförs.
 
Bolaget har förbundit sig att agera i enlighet med gällande 
lagar, regler och förordningar i alla jurisdiktioner där det  
bedriver verksamhet. 

Ekonomiskt hållbar utveckling  
Acroud bidrar både direkt och indirekt till de samhällen där 
företaget är verksamt och vi har ett ansvar att skapa tillväxt 
och lönsamhet för våra intressenter. Målsättningen är att 
över tid öka bolagets värde och därmed säkerställa en hållbar 
utveckling och en långsiktig avkastning till aktieägarna. Acroud 
bidrar till en ekonomisk tillväxt i samhället, både genom att 
våra tjänster hjälper användare att fatta rätt beslut i en 
komplex iGaming-värld och genom att erbjuda arbetstillfällen. 
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Minskad miljöpåverkan  
Här på Acroud förstår vi att klimatförändringen är en 
viktig fråga som påverkar alla företag och sektorer. 
Även om vårt miljöavtryck är förhållandevis litet, 
eftersom vårt bolag framför allt är verksamt online, 
är miljöskydd en djupt integrerad del i vår kultur. 
Vi agerar med omtanke om jordens knappa resurser 
och har tydliga mål för hur vi som företag och individer 
kan bidra till att påverka miljön så lite som möjligt. 
 
Acroud har ett eget ”Green Team” bestående av medarbetare 
som kontinuerligt jobbar med att säkerställa att bolaget 
har en miljövänlig profil genom att främja olika miljövänliga 
beteenden. Under 2021 gick vi till exempel över till miljö-
vänliga pappersvaror av vetehalm för att ytterligare minska 
vår plastförbrukning. Vi har infört ett effektivt system för 
avfallsåtervinning på våra kontor, vi främjar pappersfritt 
arbete, delar ut återanvändbara vattenflaskor till alla våra 
medarbetare och omplacerar outnyttjade resurser. 
Vi har gett vår äldre it-utrustning nytt liv genom att donera 
bärbara datorer, datorskärmar och tangentbord till lokala  
välgörenhetsorganisationer, gett stöd till ett lokalt åter-
beskogningsprogram och deltagit flera miljösaneringar. 
 
Genom att införa en hybridmodell för distansarbete 
fortsätter Acroud också att minimera behovet av resor, 
vilket ytterligare minskar vårt koldioxidavtryck.

Diversifierad och inkluderande personal   
På Acroud är vi övertygade om att jämlikhet, mångfald 
och inkludering skapar en stark och sammanhållen kultur 
som berikar bolaget och skapar en bra dynamik bland 
medarbetarna. Vi förespråkar jämlika villkor för våra 
medarbetare och arbetssökande och vi har nolltolerans 
mot all form av diskriminering. Detta omfattar lika lön 
för lika arbete och jämlika arbetsmöjligheter oavsett 
kön, nationalitet, etnisk bakgrund, religion, ålder, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning eller militär status.

Vi sätter värde på varje medarbetares unika egenskaper  
och strävar efter att hjälpa dem att nå sin fulla potential.  
Vi strävar ständigt efter att diversifiera vår personal och  
minska jämställdhetsklyftan på alla nivåer i organisationen. 
Acroud gör också allt för att anställa och lyfta fram 
minoritetsgrupper och kvinnor och göra dem delaktiga  
på alla anställningsnivåer och i allt beslutsfattande. 
 
Vi är stolta över att koncernens 60 anställda fördelas på 26 
nationaliteter, och 33 procent av koncernens chefspositioner 
besätts av kvinnor, en ökning från 20 procent föregående år.
 

Vårt engagemang för att jämställdhet, mångfald och 
inkludering ska utgöra grunden för vår kultur drivs inte 
bara av vår vilja att förbättra samhället; det är också 
viktigt för att upprätthålla en sund affärsstrategi.
 

Våra medarbetare
Efter ett antal förvärv 2020 och 2021 har flera erfarna profiler 
inom branschen anslutit sig till vår resa och har snabbt 
förvandlat Acroud till ett framåtlutande programvarubaserat 
affiliation-företag som präglas av entreprenörstänkande.
 
Vi är obändigt självständiga och totalt integrerade: 
ett team på mer än 75 skarpsinnade individer, med 
kontor i Malta, Danmark, Storbritannien och Sweden. 
I kontoren på Malta finns bland annat ledningsgrupp, 
skribenter, utvecklare, SEO-specialister och designers, 
Voonix-teamet har sin bas i centrala Köpenhamn, medan 
teamet på The Gambling Cabin finns i Stockholm. 
 
Vår personal är förhållandevis ung och vi investerar 
ständigt i att utveckla våra drivna medarbetare och i 
att stärka vår företagskultur. För oss är en bra balans 
mellan arbete och fritid avgörande och vi uppmuntrar 
våra medarbetare till en aktiv livsstil, med mycket fysisk 
aktivitet. Våra anställda erbjuds ett flertal personalförmåner 
som till exempel sjukförsäkring och gymkort, samt flexibla 
arbetsvillkor med en hybridmodell för distansarbete. 
 
Vi arbetar med individuellt anpassad kompetensutveckling utifrån 
varje medarbetares behov och intresse. Vi fokuserar på intern 
utbildning, men vi använder ibland även externa resurser för att 
vidareutveckla vår organisation. Vi har målmedvetna medarbetare 
och vi utvärderas deras utveckling regelbundet. Dessutom 
genomför vi återkommande enkäter för medarbetarnöjdhet, 
där det ges möjlighet att bidra med nya idéer och synpunkter. 
 
Acroud erbjuder en trivsam, innovativ och stimulerande 
arbetsmiljö. Vi gillar att umgås och vi tycker om att fira 
framgångar tillsammans. Därför anordnar företaget 
regelbundna personalevenemang och ibland bjuds även 
anställdas respektive samt barn in att delta. 
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Riskhantering
I likhet med alla andra företag är Acrouds verksamhet utsatt för olika typer av affärsmässiga risker. En väl avvägd riskhantering 
kan leda till nya möjligheter och i slutändan skapa värde för aktieägarna, samtidigt som risker som inte hanteras rätt kan leda till 
skador och förluster. 

Under 2021 har bolagets operativa riskprofil förbättrats väsentligt. Styrelse och koncernledning arbetar löpande med riskhantering  
med fokus på de mest betydande riskerna som koncernen står inför vilka omfattar operativa, strategiska, rättsliga och finansiella  
(dvs. kredit-, likviditets- och marknadsrisker) risker. Uppfyllelsen av de mål som Acroud har enligt affärsplanen kan på både kort  
och lång sikt påverkas av strategiska, operativa, legala samt finansrelaterade risker. Styrelsen och koncernledningen arbetar  
löpande med att identifiera nya risker och begränsa riskexponering.

 
 

OPERATIV RISK
 

Risken att intäkterna 
eller kostnaderna 

påverkas på grund av 
interna eller externa 

verksamhetsfaktorer.

Affiliate-verksamheten är beroende av sökmotorer som Google, Bing and Yahoo! som i framtiden skulle kunna 
införa strategier som gör det svårare för Acroud att bedriva sin verksamhet. Detta kan i sin tur påverka koncernens 
lönsamhet och därför potentiellt leda till att de berörda tillgångarna skrivs ned i värde. För att begränsa denna risk 
investerar bolaget fortlöpande för att utöka sin verksamhet på olika reglerade marknader och på så sätt diversifiera 
sin exponering mot olika sökmotorer.

Under 2021 har bolaget genomfört två viktiga förvärv som har minskat den operativa risken avsevärt. Genom förvärvet 
av The Gambling Cabin, har iGaming Affiliation-verksamheten infört ett nytt intäktsflöde som verkar på sociala 
medieplattformar och därför ligger utanför sökmotorerna. Genom förvärvet av Power Media Group har Acroud dessutom 
börjat erbjuda B2B-tjänster/SaaS-lösningar. Denna strategiska förändring har skapat ett nytt företag som är mindre 
exponerat mot SEO-risker och andra risker som är förknippade med affiliationbranschen och har samtidigt byggt en 
stabilare intäktsplattform för framtida tillväxt. Bolaget har inga lager eller betungande leverantörsavtal.

STRATEGISK RISK
 

Exponering för faktorer 
utanför Acrouds egen 

verksamhet; avser risker i 
form av ändrade strategiska 

förutsättningar.

Acrouds affiliationverksamhet har redan förhållandevis låga hinder för marknadsinträde, vilket betyder att det hela tiden 
kommer in nya konkurrenter. Detta påverkar framför allt marknaden inom iGaming Affiliation-branschen. I och med 
förvärven av PMG och The Gambling Cabin har Acroud rört sig ”uppåt till höger” i konkurrenslandskapet och erbjuder mer 
dynamiskt innehåll och SaaS-lösningar som har betydligt högre inträdeshinder än traditionella affiliatesajter.

LEGAL RISK
 

Risk som uppstår till följd av 
ändringar i lagar och regler 
på de marknader där våra

kunder är verksamma.

Även om koncernen inte bedriver någon internetbaserad spelverksamhet är den beroende av den internetbaserade 
spelindustrin, där huvuddelen av kunderna är verksamma. Införandet av nya regleringar eller förändringar i befintliga 
regler på marknader där Acrouds kunder är verksamma kan påverka Acrouds intäkter och värdet på de underliggande 
tillgångarna. Merparten av Acrouds intäkter och dess tillväxtinitiativ härrör från reglerade marknader. Dessutom är 
kundbasen tillräckligt diversifierad för att begränsa denna risk.

KREDITRISK
 

Exponering mot en potentiell 
finansiell förlust om en 

motpart (främst gäldenärer 
och finansinstitut) 

underlåter att fullgöra 
sina avtalsskyldigheter.

Finansteamet övervakar regelbundet kreditrisken, bedömer kundernas kreditkvalitet och säkerställer att kreditrisken 
hanteras och begränsas på ett tillfredsställande sätt. Likvida medel innehas hos olika högt ansedda finansinstitut i 
Sverige, Malta och Danmark.

LIKVIDITETSRISK 
 

Risk för svårigheter med 
att erhålla finansiering i tid 

vilket skulle innebära att 
bolaget inte kan fullgöra 
sina åtaganden i rätt tid.

Genom rullande likviditetsprognoser ser finansteamet till att bolaget alltid har tillräckligt med likviditet för att betala 
sina skulder på förfallodagen.

Under första kvartalet 2022 har bolagets styrelse inlett finansieringsprocessen och har utsett finansiella (Pareto 
Securities AB) och juridiska (Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB) rådgivare som stöd i processen. Med tanke på 
tidigare framgångsrik finansiering är ledningen säker på att även denna refinansieringsprocess kommer att bli lika 
framgångsrik

MARKNADSRISK
 

Exponering mot förändringar 
i marknadspriser såsom 
räntor och växelkurser.

Bolagets största exponering mot valutarisk härrör från bolagets obligationslån i svenska kronor. För att hantera denna 
risk skapar bolaget en naturlig säkerhet genom ett innehav av överskottslikviditet i SEK. Den stora majoriteten av 
koncernens kunder faktureras i euro, medan övriga kunder faktureras i stora valutor, i huvudsak US-dollar och brittiska 
pund. Merparten av kostnaderna är i EUR och GBP.

Koncernen övervakar ränterisken fortlöpande och anser att den inte är betydande med hänsyn till den förhållandevis låga 
skuldsättningsgraden till följd av de intäkter som genereras av förvärv och den operativa verksamheten.
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Möt Styrelse

Henrik Kvick 
Styrelseordförande 
Ordförande sedan 2012
 
Född: 1977 Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi Linköpings Tekniska Högskola Övriga nuvarande 
uppdrag: Styrelseordförande, Trottholmen AB, styrelseordförande, NetJobs Group AB, styrelsesuppleant, PFK 
Invest AB  Tidigare uppdrag: Styrelseordförande, Speqta AB (publ), styrelseledamot, Tradedoubler AB (publ), 
styrelseledamot, Entraction Holding AB(publ), CEO, NetJobs Group AB (publ). Oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets största ägare:: Nej Innehav per den 19 
april 2022:  57 390 981 aktier

Kim Mikkelsen 
Styrelseledamot, Ordförande för Revisionskommitte 
Styrelseledamot sedan 2020
 
Född: 1968 Utbildning: HD Finance, CPH Business School Övriga nuvarande uppdrag: CIO och majoritetsägare 
Strategic Investments, styrelseledamot i Nord Insuretech Group. Tidigare uppdrag: Bikuben Bank, Swiss Bank, 
Greenwich Capital, SEB, Nordic Asset Management. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja 
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Nej Innehav per den 19 april 2022: 22 047 397 aktier

Peter Åström 
Styrelseledamot, ordförande för ersättningsutskottet 
Styrelseledamot sedan 2019
 
Född: 1966 Utbildning: Civilekonom/Master of Science in Business Administration vid Umeå universitet. Övriga 
nuvarande uppdrag: Egen konsultverksamhet. Tidigare uppdrag: CEO och styrelseledamot i Entraction AB, vice 
VD i Kama Net AB, EBC – Executive Board Consulting AB, Nordic Leisure Incentive AB, Score 24 AB, Lifland Gaming 
AB, Mediarevolution Nu AB, Baltic Gaming AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja 
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja Innehav per den 19 april 2022: -

Jonas Strömberg 
Styrelseledamot 
Styrelseledamot sedan 2021
 
Född: 1981 Utbildning: Dubbla examina som civilekonom/Master Degree of Science in Business Administration and 
Economics och kandidatexamen i samhällsvetenskap med nationalekonomi som huvudämne vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Övriga nuvarande uppdrag: Investment manager vid Erik Selin Fastigheter AB, styrelseledamot i 
Carlsson & Norén Asset Management och Dignisa Tidigare uppdrag: – Oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja Innehav per den 19 april 2022:  
1 700 000 i ES Aktiehandel AB och 58 000 privat ägda

Maria Andersson Grimaldi 
Styrelseledamot 
Styrelseledamot sedan 2021
 
Född: 1968 Utbildning: Examen i varumärkes- och marknadsföringskonomi Övriga nuvarande uppdrag: 
Lednings- och företagsrådgivare och investerare, Chairmwomen Fall Damage AB, styrelseledamot i M.O.B.A 
Network. Tidigare uppdrag: Ordförande, CEO Bublar Group (publ), CEO Computer Game Industry Oberoende 
i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja 
Holding as at 19 April 2022: -
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Möt Ledningsgrupp

Robert Andersson 
Verkställande direktör

Antal aktier i bolaget: 1 066 500

Antal aktieoptioner: 1 000 000

Robert Andersson är 44 år och har en examen inom 
Computer Science från Stockholms universitet och 
Griffiths universitet. Robert har mångårig erfarenhet 
av att skapa aktieägarvärde och utveckla tillväxtbolag 
inom iGaming samt mediaindustrin. Innan Robert 
tillträdde sin tjänst hos Acroud var han VD på Enlabs 
och Catena Media där han byggde upp och utvecklade 
verksamheterna från mindre bolag med ett fåtal 
anställda till större etablerade listade bolag. Robert 
tillträdde sin tjänst hos Acroud i februari 2020.

Roderick Attard 
CFO

Number of shares in the company: -

Antal aktieoptioner: 150 000

Roderick Attard är 34 år gammal, har över 11 års 
erfarenhet inom iGaming-industrin och har en 
kandidatexamen i redovisning från University of Malta. 
Han har samlat kunskap och branscherfarenhet under 
de sju år han jobbade som revisionsansvarig i det 
iGaming-specialiserade teamet på KPMG. Han började 
på Acroud som Financial Controller i september 2017 
och har sedan dess jobbat sig uppåt inom företaget. 
Roderick höll postionen Head of Finance innan han 
befordrades till sin nuvarande roll i november 2021.

Morten Marcussen 
VD As a Service-segmentet

Antal aktier i bolaget: Uppskattning 2 846 061 

Antal aktieoptioner: -

Morten har över åtta års erfarenhet inom 
spelindustrin och har mer än 20 års erfarenhet 
av affärsutveckling online. Morten har en dubbel 
civilekonomexamen med inriktning på Design and 
communication management. Morten har varit VD 
för Voonix sedan 2018, men fokuserar också på 
affärsutveckling inom olika områden för Acroud.

Ruben Gräve 
COO Affiliation-segmentet

Antal aktier i bolaget: 80 000

Antal aktieoptioner: 325 000

Ruben Gräve är 28 år och har mer än tio års 
internationell erfarenhet inom digital marknadsföring, 
iGaming och e-handelsindustrin. Ruben grundade 
sitt första företag som tolvåring i Amsterdam och 
studerade datorvetenskap vid Harvard Business School 
Online. Han har framgångsrikt byggt upp och sålt 
sina företag under de senaste åren och har ett starkt 
entreprenörsfokus och stor erfarenhet av att bygga 
högpresterande team. Ruben har sedan 2014 haft flera 
olika befattningar inom organisationen. Han befordrades 
till sin nuvarande roll inom Acroud i feb 2021.

Daria Piotrowicz 
Head of Communications

Antal aktier i bolaget: -

Antal aktieoptioner: -

Daria Piotrowicz är 31 år gammal och har en kandidat-
examen i journalistik från Anglia Ruskin University i 
Cambridge. Daria kom till Acroud i början av 2021 som 
Social Media Manager och utökade sitt uppdrag till 
intern och extern digital kommunikation, PR och IR inom 
några månader. I november 2021 tog hon över som 
kommunikationschef och anslöt sig till ledningsgruppen.

Innan Acroud tillbringade Daria fem år inom 
Corporate Communications Team på MAG, där hon 
ledde team för sociala medier, först på London STN 
Airport och sedan inom hela flygplatskoncernen.

Agne Galvelyte 
Head of Legal and Compliance

Antal aktier i bolaget: -

Antal aktieoptioner: -

Agne Galvelyte är 29 år gammal och har en dubbel 
masterexamen i europeisk och internationell affärsjuridik 
med fokus på AML-åtgärder och förebyggande av 
BEPS. Agne gick med i iGaming-industrin för fem år 
sedan och började sin resa med Matching Visions som 
chefsjurist, därefter gick hon med i Acroud i början av 
2021 och i Acrouds ledningsgrupp i början av 2022.

Innan hon utvecklade sin karriär inom iGaming-industrin 
arbetade hon inom affärsjuridik i över fyra år.
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Bolagsstyrningsrapport 2021
Inledning 
Acroud AB (publ) (”Acroud” eller ”bolaget”) är noterat på 
Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. 
Bolagsstyrning är en uppsättning system, principer och processer 
som används för att styra bolaget. Acroud har åtagit sig att 
upprätthålla en hög standard i sin bolagsstyrning i enlighet 
med Svensk kod för bolagsstyrning. Acrouds bolagsstyrning 
utgår från bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, 
Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk kod 
för bolagsstyrning (tillgänglig på www.bolagsstyrning.
se) (”Koden”) samt andra tillämpliga lagar och regler. I 
denna bolagsstyrningsrapport sammanfattas koncernens 
bolagsstyrningspraxis, som tillämpades under hela det 
räkenskapsår som avslutades den 31 december 2021 i både 
moderbolaget Acroud AB och koncernen. 
 

Principer för bolagsstyrning 

Acroud tillämpar de regler som följer av lag eller annan författning, 
samt Koden. Bolaget följer Kodens regler bortsett från avvikelse 
avseende valberedning (se nedan). 
 

Struktur för bolagsstyrning 

På årsstämma/bolagsstämma är det aktieägarna som gör
de val och sätter upp de riktlinjer som utgör grunden för 
Acrouds bolagsstyrning. Nedanstående organisationskarta 
sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad i Acroud.

 
 

Styrinstrument
Till de externa styrinstrument som utgör ramarna för Acrouds  
bolagsstyrning hör aktiebolagslagen, årsredovisningslagen,  
Börsens regelverk, Koden och andra relevanta lagar. Utländska 
dotterbolag tillämpar de lagar och förordningar som är gällande 
i aktuellt land, men ser även till att koncernens riktlinjer för 
styrning och kontroll följs. Styrelsen är ytterst ansvarig för 
organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Tillsyn utövas av myndigheter och av organ som myndigheterna 
har utsett och sker dels genom bolagets rapportering till dessa 
och dels genom myndigheternas regelbundna kontroller.
Till de interna styrinstrumenten hör den av bolagsstämman 
fastställda bolagsordningen, liksom styrelsens arbetsordning och 
instruktioner för verkställande direktören, styrelsens utskott och 
den ekonomiska rapporteringen. Därutöver finns bland annat 
finansiella och kvantitativa mål, budgetar, rapporter, policyer, 
värderingar och uppförandekoder. De policyer som beslutas av 
styrelsen är uppförandekod (Code of Conduct), finanspolicy, 
kommunikationspolicy, policy för ansvarsfullt spelande, 
attestpolicy och insiderpolicy. VD beslutar om krishanteringspolicy, 
IT-säkerhetspolicy samt arbetsmiljöpolicy, vilka delges styrelsen. 
Dessutom finns ytterligare styrdokument som beslutas av VD eller 
den VD utser. 

Ansvarsfördelning
Aktieägarna utövar sitt inflytande över Acroud AB på bolagsstämman,  
som är bolagets högsta beslutande organ, medan ansvaret för  
bolagets organisation och förvaltningen av bolagets ange-
lägenheter ankommer på styrelsen och verkställande direktören i 
enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, 
gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen
och styrelsens interna styrinstrument.

Struktur för bolagsstyrning
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Aktien och aktieägarna 
Enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken hade Acroud
per den 31 december 1 992 (2 224) aktieägare.
 
De femton största ägarna hade ett totalt innehav motsvarande
87,1 (86,8) procent av det emitterade aktiekapitalet. Per den  
31 december 2021 uppgick aktiekapitalet till 3 280 kEUR  
(2 883) fördelat på 129 659 355 (113 950 153) aktier.  
Bolaget har ett (1) aktieslag – A-aktier. Varje aktie berättigar  
ägaren till en (1) röst vid bolagsstämman.
 
Under 2021 lanserades ett personaloptionsprogram som 
omfattade 5 600 000 optioner. Bolaget har vid årets utgång  
inga andra utestående personaloptioner eller 
teckningsoptioner. På not 15 finns ytterligare information om 
aktien, aktieägare med mera. 
 

Bolagsstämman 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Acroud 
AB. Årsstämman hålls i Stockholm inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. Bland årsstämmans obligatoriska 
uppgifter ingår att fastställa resultat- och balansräkningar, 
besluta om utdelning och ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 
VD, välja styrelse och fastställa dess arvode, i förekommande 
fall välja revisorer, besluta om arvode till revisorerna, 
behandla andra lagstadgade ärenden, fatta beslut om 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt 
hantera andra förslag från styrelsen och aktieägare.
Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en 
viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har 
rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet 
av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud. Aktieägare 
vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att få rätt 
att delta i och kunna utöva rösträtt på bolagsstämman, 
tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn, enligt 
vad som följer av kallelsen till bolagsstämman.
Revisorerna avrapporterade sin granskning till årsstämman 
genom avgiven revisionsberättelse om arbetet under det 
gångna året. Vid årsstämman 2021 beslutades att

• fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 
och att bevilja styrelseledamöter och verkställande 
direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020,
• fastställa styrelsearvodet till 160 000 SEK för respektive 
ledamot som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i 
ersättnings- eller revisionsutskott fastställdes ett arvode om 
40 000 SEK och till ledamot som ingår i ersättnings- eller 
revisionsutskott fastställdes ett arvode om 20 000 SEK. 
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
• Henrik Kvick, Kim Mikkelsen och Peter Åström omvaldes 
till styrelsen, medan Maria Andersson Grimaldi och 
Jonas Strömberg nyvaldes. Henrik Kvick omvaldes 
som styrelsens ordförande. Till revisor utsågs återigen 
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 
med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.
• Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission 

av högst sextio miljoner aktier. Emission ska kunna 
ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med 
apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med 
villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. 
Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller 
flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Syftet
med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka
bolagets kassa eller möjliggöra förvärv
där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma ska 
ske genom annonsering i Post och Inrikes tidningar samt på 
bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens 
Nyheter. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma 
som ska behandla ändring av bolagsordningen ska ske 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
 

Valberedning 

Mot bakgrund av aktieägarkretsens sammansättning har 
en valberedning inte ansetts behövlig. Förslag avseende 
val av ordförande vid årsstämma, styrelseval och i 
förekommande fall revisorsval samt förslag till arvode för 
styrelseledamöterna samt revisorerna lämnas därför av 
bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till 
årsstämma samt på bolagets webbplats. Bolaget avviker 
således från Kodens regler avseende valberedning.
 

Revisorer 

Acrouds revisorer väljs vid årsstämman. Vid årsstämman 
2021 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med 
auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig, 
till revisor för perioden fram till och med årsstämman 2022.
 
Acrouds bolagsordning innehåller inte någon mandatperiod 
för revisorn. Detta innebär att val av revisor i Acroud sker 
enligt aktiebolagslagen årligen på årsstämman. Revisionen 
avrapporteras till aktieägarna i form av revisionsberättelse som 
utgör en rekommendation till aktieägarna inför beslutspunkterna 
på årsstämman om fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disposition 
av vinsten i moderbolaget samt ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören. Arbetsinsatserna omfattar 
bland annat kontroll av efterlevnaden av bolagsordningen, 
aktiebolagslagen och årsredovisningslagen samt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), frågor rörande värdering 
av poster i balansräkningen, uppföljningar av väsentliga 
redovisningsprocesser samt av styrning och ekonomisk kontroll.
 
Bolagets revisor är närvarande vid minst ett styrelsesammanträde 
alternativt revisionsutskottsmöte varje år. Revisorerna har varit 
närvarande vid de flesta av revisionsutskottets sammanträden.
 
Bolaget har utöver revisionsuppdraget konsulterat Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i frågor som främst berör 
skattehantering. Som revisor i Acroud med dotterbolag är 
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skyldigt att pröva 
sitt oberoende inför beslut att genomföra även andra 
uppdrag. Storleken av till Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
betalda ersättningar anges i not 8 till årsrapporten.  
 

Styrelsen och dess arbete 

Styrelsens sammansättning 
ABolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till tio 
ledamöter med högst tio suppleanter valda av bolagsstämman 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Acroud AB:s styrelse, 
som utsetts av årsstämman 2021, bestod under 2021 av fem 
ledamöter. 

Som nämnts lämnar bolagets större aktieägare förslag avseende 
bland annat styrelseval. Styrelsen ska ha en sammansättning 
som är lämplig för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och ska 
vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas 
kompetens, erfarenhet och bakgrund. 
 
Årsstämman 2021 valde fem ledamöter i enlighet med de större 
aktieägarnas förslag. 

Styrelsens sammansättning 2021 samt ersättningar till 
styrelseledamöterna för 2021 och 2020 framgår av tabellen i 
not 9. Ytterligare information och presentation av de uppdrag 
som styrelseledamöterna för närvarande innehar se Styrelsen 
på sidan 20. 
 

Styrelsens oberoende 
Enligt Koden ska en majoritet av de bolagsstämmovalda 
ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen samt minst två av dessa ledamöter även vara 
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Samtliga styrelseledamöter anses vara oberoende i förhållande till 
bolaget och dess ledning. Samtliga styrelseledamöter anses vara 
oberoende av bolagets största ägare, med undantag för Henrik 
Kvick och Kim Mikkelsen. 

Efter VD-bytet till Robert Andersson i februari 2020 är 
verkställande direktören inte längre ledamot av styrelsen, 
men adjungeras till samtliga styrelsemöten, utom då 
utvärdering av styrelsens arbete och av verkställande 
direktören står på dagordningen. Även andra tjänstemän i 
bolaget deltar som föredragande alltefter behov. Bolagets 
CFO är sekreterare i styrelsen. Acrouds styrelse har 
således bedömts uppfylla Kodens krav på oberoende.
 

Utvärdering av styrelsens arbete 
För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga 
eventuella behov av ytterligare kompetens och erfarenhet 
genomför ordföranden, i enlighet med styrelsens arbetsordning, 
årligen en utvärdering av styrelsens arbete. 

Styrelseordföranden har haft enskilda diskussioner med respektive 
ledamot i syfte att få en uppfattning om styrelseledamöternas 
åsikt om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan 
vidtas för att effektivisera detta. Resultatet av utvärderingen 
har diskuterats gemensamt i styrelsen. Syftet är att utveckla 
styrelsearbetet samt att förse större aktieägare med ett relevant 
beslutsunderlag inför årsstämman. 
 

Styrelsens arbete och ansvar 
Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom 
löpande uppföljning av verksamheten under året, ansvarar för 
att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets 
angelägenheter är ändamålsenligt uppbyggda.  
 
Styrelsen säkerställer även att det finns en till fredsställande 
intern kontroll där systemstöd finns för uppföljning av 
verksamheten och dess risker, samt för efterlevnad av lagar, 
regler och interna riktlinjer. Styrelsen ansvarar vidare för 
utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom 
planer och målsättning, beslut om förvärv och avyttringar 
av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och 
ersättningar till ledningen samt löpande uppföljning under 
året. Styrelsen fastställer även budget och årsbokslut.
 

Styrelsens arbetsordning 
Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som 
reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, 
beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning, 
ordförandens arbetsuppgifter samt instruktion för den 
ekonomiska rapporteringen. I styrelsens arbetsordning ingår 
även en särskild VD-instruktion avseende arbetsfördelning 
mellan styrelsen och verkställande direktören.
 
Konstituerande styrelsesammanträde hålls i omedelbar 
anslutning till årsstämman eller i omedelbar anslutning till 
eventuell extra bolagsstämma där ny styrelse valts. Acroud höll 
ett konstituerande styrelsesammanträde den 20 maj 2021 där 
bland annat ledamöter till styrelseutskotten utsågs och den ovan 
nämnda arbetsordningen fastställdes. Utöver det konstituerande 
mötet sammanträder styrelsen vid minst sex ordinarie tillfällen per 
år och därutöver när ordföranden finner det lämpligt eller inom 14 
dagar efter att någon ledamot eller VD framställt yrkande därom.  
 
Under 2021 har 21 styrelsemöten hållits. Styrelsens arbete följer 
en i förväg uppgjord plan med vissa fasta beslutspunkter under 
verksamhetsåret: 

• I januari/februari behandlas bokslutskommunikén, 
styrelsens rekommendation beträffande utdelning samt 
eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan. 
Dessutom ska styrelsen utvärdera sina arbetsformer 
och beslutsrutiner samt överväga förbättringar däri.
• Under mars/april behandlas den publika årsredovisningen. 
Bolagets revisorer rapporterar iakttagelser från revisionen.  
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Dessutom behandlas ersättningsfrågor.
• Kvartalsresultaten behandlas i maj, augusti
och november.
• I juni behandlas översyn av bolagets strategi, mål och
investeringsplaner.
• I november behandlas affärsplan för nästkommande 
år som utgör grunden för framtagande av årsbudget 
som arbetas fram i december. Affärsplanen baseras 
på grundstenarna i fastställd strategi.
• I december behandlas förberedelser för årsbokslut  
samt godkännande av budget samt affärsplan  
för nästkommande år.

 
Behandling av övriga ärenden styrs av varje enskilt 
ärendes karaktär. En gång per år behandlar styrelsen 
utvärderingen av verkställande direktörens arbete, varvid 
ingen från bolagsledningen närvarar. Styrelsen godkänner 
även de väsentliga uppdrag som verkställande direktören 
har utanför bolaget. Närvaron vid årets styrelsemöten 
har varit mycket god. Koncernens ekonomi- och 
finansdirektör (CFO) deltar vid styrelsemöten och är även 
styrelsens sekreterare. Andra befattningshavare deltar 
vid styrelsens sammanträden såsom föredragande av 
särskilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt.
 

Styrelsens kontroll av den finansiella 
rapporteringen 
Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet 
genom instruktioner avseende denna och genom instruktioner till 
verkställande direktören. VD har i uppgift att, tillsammans med 
ekonomi- och finansdirektören, granska och säkerställa kvaliteten 
i all extern ekonomisk rapportering inklusive bokslutsrapporter, 
delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden med 
ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband 
med möten med medier, ägare och finansiella institutioner.
Styrelsens revisionsutskott medverkar till att säkerställa att 
en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet upprättas, 
slutligen godkänns av styrelsen och kommuniceras. Styrelsen 
erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje 
styrelsesammanträde behandlas bolagets och koncernens 
ekonomiska situation. 
 
Styrelsen behandlar vidare delårsrapporter och årsredovisning. 
För att säkerställa styrelsens informationsbehov rapporterar 
bolagets revisorer, förutom till revisionsutskottet, också till 
styrelsen varje år sina iakttagelser från revisionsgranskningen och 
sin bedömning av bolagets interna kontroll. Minst en gång per år 
redogör bolagets revisorer för styrelsen för huruvida bolaget tillsett 
att bokföring, förvaltning och ekonomisk kontroll fungerar, varefter 
styrelsen för en dialog med revisorerna, utan närvaro av VD eller 
annan person från bolagsledningen. 

 

Ersättning till styrelsen 
Arvodet till styrelsens ledamöter valda av bolagsstämman 
beslutas av bolagsstämman på förslag av bolagets största 
aktieägare. Vid årsstämman 2021 beslutades att arvode till 
styrelsen, från årsstämman 2021 till och med årsstämman 2022, 
ska utgå med sammanlagt 1 000 000 SEK varav 160 000 SEK till 
styrelsens ordförande och 160 000 SEK till var och en av övriga 
av årsstämman valda ledamöter. Ordförande i revisionsutskottet 
samt ersättningsutskottet erhåller en extra ersättning 
om 40 000 SEK, medan ledamot i revisionsutskottet samt 
ersättningsutskottet erhåller en extra ersättning om 20 000 SEK.
 

Styrelsens utskott 
Styrelsen har den fulla insikten i, och ansvaret för, alla 
frågor som styrelsen har att besluta om. Under året har 
arbete bedrivits i två av styrelsen utsedda utskott:
revisionsutskottet och ersättningsutskottet. 
 
Revisionsutskott 
Utskottet består av minst tre representanter för styrelsen.  
Det har bland annat till uppgift att inför styrelsens beslut: 

• Bereda styrelsens arbete med kvalitetssäkring 
av bolagets finansiella rapportering.
• Övervaka och lämna rekommendationer och förslag för att 
säkerställa rapporteringens tillförlitlighet med avseende bl.a. 
på effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering.
• Biträda vid upphandlingen av revisionen samt 
förbereda val och arvodering av revisorer.
• Överväga omfattningen och inriktningen 
på revisionsuppdraget.
• Bereda frågor om revision och utvärdera revisionsinsatsen.
• Fastställa riktlinjer för upphandling av tillåtna tjänster 
utöver revision av bolagets revisor och om tillämpligt 
godkänna sådana tjänster enligt riktlinjerna.
• Följa upp och överväga tillämpningen av nuvarande 
redovisningsprinciper och införandet av nya redovisnings-
principer samt av andra krav på redovisningen som följer 
av lag, god redovisningssed samt gällande börsregler.

Bolagets huvudansvarige revisor och representanter 
för revisionsfirman är adjungerade vid merparten av 
sammanträdena. I förekommande fall adjungeras ledande 
befattningshavare. Utskottet har sedan årsstämman 2021 
bestått av Kim Mikkelsen, Henrik Kvick och Jonas Strömberg  
Kim Mikkelsen är ordförande för utskottet. Revisionsutskottet 
har haft två sammanträden under 2021 och styrelsen erhåller 
löpande protokoll från sammanträdena. Revisorerna har varit 
närvarande vid två av revisionsutskottets sammanträden.
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Ersättningsutskott 
Utskottet kan bestå av ett fritt antal representanter för styrelsen. 
Utskottets arbetsuppgifter ska främst vara att bereda styrelsens 
beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen, samt gällande generella 
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

Ersättning till VD samt principer för ersättning till bolagsledningen 
beslutas av styrelsen. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av 
ersättningsutskottet inom de ramar som fastställts av styrelsen 
och årsstämman. 

Ersättningsutskottet har sedan årsstämman 2021 bestått av 
Peter Åström, Henrik Kvick och Kim Mikkelsen. Ordförande i 
utskottet är Peter Åström. Utskottet har haft två sammanträden 
under 2021. Inga protokoll har upprättats, men styrelsen fick 
muntliga redovisningar från ersättningsutskottet vid styrelsens 
sammanträden. 
 

VD/Koncernchef 
VD har i enlighet med aktiebolagslagens regler och övrig 
lagstiftning i uppgift att sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar, samt vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska skötas på 
ett betryggande sätt. VD ska vidare se till att styrelsen löpande 
får information som behövs för att på ett tillfredsställande sätt 
följa bolagets och koncernens ekonomiska situation, ställning 
och utveckling samt i övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet 
avseende ekonomiska förhållanden. 

Bolagets VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen 
lagt fast i den särskilda VD-instruktionen. Instruktionen omfattar 
bland annat VD:s ansvar för den dagliga verksamheten och frågor 
som alltid kräver styrelsebeslut eller anmälan till styrelsen samt 
VD:s ansvar för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. 

VD tar i samråd med ordföranden fram nödvändigt informations- 
och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och 
motiverar förslag till beslut. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s 
arbete. 
 

Koncernledning 
TVD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd 
med de övriga i ledningen. 

Denna bestod under 2021 av VD och ytterligare fem personer: 
CFO, COO iGaming Affiliation-segmentet, VD SaaS-segmentet, 
CTO samt CCO. Från och med februari 2022 har det införts en 
ny koncernledningskonstellation bestående av sex personer: 
CEO, CFO, COO iGaming Affiliation-segmentet, VD SaaS-
segmentet, Head of Communications och Head of Legal and 
Compliance. Information om VD och koncernledning framgår 
på sidorna 21 i årsredovisningen. Koncernledningen har 
regelbundna verksamhetsgenomgångar under VD:s ledning. 

Bolagsordning 
I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets verksamhet, 
antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till 
bolagsstämma, ärendebehandling under årsstämma och var 
stämma ska hållas. För nu gällande bolagsordning som antogs 
av årsstämman 2021, se bolagets webbplats www.acroud.com 
under Bolagsstyrning/Bolagsordning. 
 

Information 
Bolagets information till aktieägarna och andra intressenter 
ges via årsredovisningen, boksluts- och delårsrapporterna, 
pressmeddelanden och bolagets webbplats, www.acroud.com. 
På webbplatsen finns också information om bolagsstyrning. 
Informationsgivningen i bolaget följer en av styrelsen fastställd 
informationspolicy. 
 

Acrouds system för intern kontroll och 
riskhantering i samband med finansiell 
rapportering 
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden 
för den interna kontrollen. Bolagsstyrningsrapporten ska enligt 
årsredovisningslagen innehålla upplysningar om de viktigaste 
inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i 
samband med den finansiella rapporteringen. 

Acrouds internkontrollstruktur är huvudsakligen uppbyggd 
utifrån COSO- modellen enligt vilken det görs en genomgång 
och bedömning inom områdena kontrollmiljö, information 
och kommunikation, riskbedömning, kontrollaktiviteter samt 
uppföljning. 
 

Kontrollmiljö 
Styrelsen har fastställt ett antal styrdokument för bolagets 
interna kontroll och styrning, bland annat styrelsens arbets-
ordning och instruktioner för VD och styrelsens utskott samt 
rapporteringsinstruktioner, som alla syftar till att säkerställa 
en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Rapportering av 
finansiell information sker genom ett koncerngemensamt 
rapporteringssystem. Ansvaret att upprätthålla en effektiv 
kontrollmiljö och det löpande arbetet med internkontroll och 
riskhantering åligger VD och koncernledning som rapporterar till 
styrelsen utifrån fastställda rutiner. 

Cheferna på olika nivåer i företaget har vidare detta ansvar inom 
sina respektive ansvarsområden och rapporterar i sin tur till 
koncernledningen. 
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Information och kommunikation 
Den interna informationen och externa kommunikationen regleras 
på övergripande nivå bland annat av en informationspolicy. 
Den interna kommunikationen till och från styrelse och ledning 
sker bland annat genom att ledningen håller regelbundna 
informationsmöten. En annan viktig kommunikationskanal 
är bolagets intranät, där alla anställda får tillgång till aktuell 
information. På intranätet publiceras interna policyer, riktlinjer, 
instruktioner och motsvarande dokument som styr och stöder 
verksamheten. 
 

Riskbedömning 
Acroud uppdaterar kontinuerligt riskanalysen avseende bedömning 
av risker vilka kan leda till fel i den finansiella rapporteringen. 
Detta sker främst i koncernledningen i dialog med bolagets 
anställda. Vid riskgenomgångarna identifierar Acroud de  
områden där riskexponeringen är förhöjd. 
 

Kontrollverksamhet 
Varje månad upprättas finansiella rapporter för samtliga bolag 
inom koncernen tillsammans med konsoliderade finansiella 
rapporter. Dessa ligger till grund för löpande ekonomisk 
uppföljning och styrning i den operativa verksamheten där 
verkställande direktör deltar tillsammans med operativa chefer. 
Särskild analys görs av trafikflöde, leads, NDC, konvertering, 
lönsamhet per sajt, kostnadsuppföljning, investeringar och 
kassaflöde. Bolaget har veckovisa ekonomifunktionsmöten 
där ekonomi- och finansdirektören, Head of Finance, Financial 
Controller samt Business Controller deltar. 

På dessa möten läggs särskild vikt vid att eventuella problem-
ställningar följs upp och att en korrekt finansiell rapportering 
säkerställs. Helårsprognoser uppdateras minst var fjärde månad 
för samtliga koncernbolag. 
 
Styrelsen övervakar genom revisionsutskottet den finansiella 
rapporteringens tillförlitlighet och utvärderar rekommendationer 
om förbättringar och behandlar frågor om de risker som har 
identifierats. Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga 
rapporter till styrelsen samt lämnar förslag i frågor som kräver 
styrelsens beslut. Kontrollmiljön skapas genom gemensamma 
värderingar, företagskultur, regler och policyer, kommunikation och 
uppföljning samt av det sätt som verksamheten är organiserad. 

Koncernledningens och bolagets ekonomifunktions uppgift 
är dels att implementera, vidareutveckla och upprätthålla 
koncernens kontrollrutiner, dels utföra internkontrollinriktad analys 
på affärskritiska frågor. Acrouds revisorer granskar dels den 
finansiella informationen för tredje kvartalet och dels årsbokslutet. 
Dessutom granskar revisorerna varje år ett urval av kontroller 
och processer samt rapporterar eventuella förbättringsområden 
till både koncernledning och styrelsen. Huvudansvarig revisor 
närvarar även vid merparten av revisionsutskottets möten.
 

Uppföljning 
Bolaget utvärderar löpande den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen och att rapporteringen till styrelsen 
fungerar, framför allt genom att ställa frågor och ta del av 
ekonomifunktionens arbete. Styrelsen erhåller kvartalsrapporter 
med ekonomiskt utfall samt månadsrapporter inklusive 
ledningens kommentarer till verksamheten. Vid varje ordinarie 
styrelsesammanträde behandlas den ekonomiska situationen. 

Bolagets revisor medverkar vid revisionsutskottsmöten vid två 
tillfällen per år och informerar om sina iakttagelser om bolagets 
interna rutiner och kontrollsystem. Ledamöter har då tillfälle 
att ställa frågor. Styrelsen tar årligen ställning till väsentliga 
riskområden och utvärderar den interna kontrollen. 
 

Internrevision 
Bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur och utarbetade 
styr- och internkontrollsystem. Styrelsen följer upp bolagets 
bedömning av den interna kontrollen bland annat genom nära 
dialog med bolagets revisorer. Styrelsen har mot bakgrund av 
ovanstående valt att inte ha en särskild funktion för internrevision. 
 

Ytterligare information på www.acroud.com 

• Bolagsordning
• Information från tidigare årsstämmor (kallelser, 
protokoll, beslut, VD:s anföranden)
• Information om valberedning/majoritetsägare
• Bolagsstyrningsrapport (ingår i årsredovisningen  
för respektive år)
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Revisors yttrande om 
bolagsstyrningsrapporten 
Till bolagstämman i Acroud AB (publ), org.nr 556693-7255

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 22-27 och för att
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av
bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att
denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket
punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med
årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Aleksander Lyckow
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse 
För räkenskapsåret 2021
Styrelsen för Acroud AB (”bolaget eller ”moderbolaget”) 
med organisationsnummer 556693-7255, avger härmed 
årsredovisningen tillsammans med koncernredovisningen för 
räkenskapsåret till den 31 december 2021. Acroud har säte i 
Stockholm, Sverige med adress Box 7385, SE-103 91 Stockholm. 
”Acroud” eller ”koncernen” används genomgående i denna 
årsredovisning vid beskrivningen av koncernens verksamhet. 
Koncernens löpande verksamhet bedrivs huvudsakligen i 
dotterföretagen i Malta, Sverige och Danmark. 
 

Huvudsakliga verksamheten
Från och med januari 2021 har Acroud verksamhet 
inom två affärssegment: iGaming Affiliation och SaaS-
lösningar för business-to-business (”B2B”). 
Acrouds roll i iGaming Affiliation-segmentet är att sammankoppla 
iGaming-operatörer med iGaming-spelare. Acroud attraherar i 
första hand användare genom sökmotoroptimering (SEO) och 
online-streaming och kanaliserar därefter dessa användare 
till iGaming-operatörer Acroud äger och driver över trettio 
digitala varumärken med fokus på användarvänlighet och 
tydlig användarnytta samt ett innehåll av hög kvalitet på 
ett flertal olika språk. Innehållet på webbplatserna skrivs av 
professionella skribenter och uppdateras fortlöpande för att 
förse slutkonsumenterna med den mest relevanta informationen, 
så att de ska kunna göra en välgrundad bedömning av vilken 
operatör som tillgodoser deras önskemål på bästa sätt. 
Acrouds portfölj av affiliate-webbplatser omfattar allt från 
välkända varumärken som är etablerade sedan 2003 (t.ex. 
Pokerlistings) till förhållandevis nya och växande webbplatser.
Inom SaaS-segmentet levererar Acroud B2B-lösningar till olika 
enheter inom iGaming-branschen. Voonix är en ren SaaS-lösning 
i form av ett effektivt datainsamlingsverktyg som är särskilt 
byggt för att rapportera alla nödvändiga data som affiliate-
företag behöver. Voonix används av många affiliate-enheter, 
från små företag till stora aktörer på marknaden. Via Matching 
Visions och Traffic Grid ger Acroud iGaming-operatörer tillgång 
till trafikkällor, främst affiliate-enheter. Matching Visions har ett 
mycket omfattande nätverk inom branschen, som innebär att det 
är ett etablerat och välrenommerat varumärke på marknaden.

Marknadsutveckling 
Spelmarknaden har vuxit kraftigt på senare år och alla 
stödtjänster för spelbranschen har vuxit med den, inklusive de 
tjänster som Acroud driver. Enligt H2 Gaming Capital väntas 
spelmarknaden fortsätta att växa under de kommande fyra 
åren med en samlad årlig tillväxt på 9 procent. Dessutom 
har covid-19 skyndat på spelarnas efterfrågan på en 
övergång från landbaserade operatörer till online- och 
mobilbaserade lösningar. Onlinespel motsvarade 14 procent 
av den totala spelmarknaden 2019; denna andel hade 
ökat till 22 procent av den totala spelmarknaden 2020. 
Såväl nya onlineoperatörer som redan etablerade varumärken 
behöver synas på nya och befintliga marknader. Detta ger en  
garanterad och stark efterfrågan på traditionell och innovativ 

digital marknadsföring under överskådlig framtid, däribland  
inom Acrouds affiliationprodukter. I och med detta kommer  
efterfrågan på understödjande B2B-lösningar som Voonix,  
Matching Visions och Traffic Grid också att öka – vilket  
kommer att ge Acroud möjlighet att tjäna pengar på 
samma tillväxt inom olika segment. På den fragmenterade 
affiliatemarknaden finns det bara en handfull aktörer som 
kan generera ett betydande antal så kallade ”New Depositing 
Customers” (NDC) till operatörerna. Acroud har totalt sett 
levererat 133 195 NDC till sina kunder under 2021, vilket 
innebär att Acroud är ett av de få företag som kan leverera 
höga volymer NDC av god kvalitet på marknaden. 

Verksamhetsöversikt 2021 
År 2021 var en omvälvande period för Acroud som förnyade sig 
till ett entreprenörsmässigt ”framåtlutande” företag. Genom 
de förvärv som genomfördes under första halvåret 2021 har 
Acroud integrerat flera olika intäktsflöden och på så sätt minskat 
sin affärsrisk avsevärt. Förvärvet av The Gambling Cabin i april 
2021 medförde en innovativ metod för digital marknadsföring. 
Metoden är väletablerad i Sverige (som är en reglerad marknad) 
och vi planerar att införa samma affärsmodell i andra reglerade 
marknader under 2022, med början i Nederländerna. 
Ett annat intäktsflöde lades till i iGaming Affiliation-segmentet 
i september 2021, då The Festival lanserades. Genom 
att återuppta sina live-evenemang har Acroud stärkt sin 
marknadsposition och sina kontakter för att sammankoppla 
operatörer (även landbaserade) med spelcommunities. The 
Festival har producerat och kommer i framtida event att fortsätta 
att producera innehåll av hög kvalitet för att skapa tillväxt i 
Acrouds digitala flaggskeppsprodukter, som Pokerlistings.com.
Genom förvärvet av PMG Group i januari 2021 har Acroud 
fortsatt att ta in djupa branschkunskaper och samtidigt 
diversifiera sin affärsrisker och sina intäktsflöden genom 
att lägga till SaaS-lösningar till sina produkterbjudanden. 
PMG är ett snabbväxande företag som huvudsakligen 
är verksamt på den europeiska marknaden. 
Fokus under det andra halvåret 2021 låg på koncernens operativa 
effektivitet. Denna strategiska förändring handlade bland annat 
om att integrera de förvärvade verksamheterna, maximera 
synergieffekterna för verksamheten och optimera koncernens 
kostnadsbas. Lanseringen av effektiviseringsprogrammet i 
november 2021 var en viktig åtgärd som påverkade ungefär 
20 personer. Syftet var att skapa kostnadseffektivitet och 
samtidigt uppnå största möjliga synergieffekter, för att bli ett 
programvarubaserat affiliateföretag. Programmet kommer 
att generera ungefär 1,2 miljoner euro i kostnadsbesparingar 
under 2022, samtidigt som vi investerar i den totala tillväxten. 
Sammanfattningsvis har 2021 varit ett händelserikt år, där Acroud 
har omvandlat sig till ”A Crowd” av skarpsinnade individer under 
ledning av en grupp erfarna ledare och ett bolag med en unik 
position på marknaden. Med olika djärva strategiska beslut som 
har genomförts under året har styrelsen och ledningen skapat 
ett nytt företag med en effektiv kostnadsbas, diversifierade 
intäktsflöden och en stabilare plattform för framtida tillväxt. 
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Information om effekterna 
av Covid-19
Även om covid-19-utbrottet fortfarande påverkar 
världsekonomin finns tecken på att läget kan vara på väg att 
förbättras i olika länder tack vare vaccinationsprogrammen. 
Utbrottet innebar att regeringar tvingades vidta 
exceptionella åtgärder för att skydda folkhälsan, den 
lokala ekonomin och försörjningsmöjligheterna.
Cirka 90 procent av Acrouds iGaming Affiliation-intäkter 
genererades från Casino- och Pokervertikalerna under 
det första kvartalet 2020, före utbrottet av covid-19. 
De båda vertikalerna fortsätter att utvecklas väl under 
2021 (exklusive regleringseffekter) och ingen negativ 
effekt kan ses till följd av utbrottet av covid-19. 
Idrottsbranschen och organisatörer har anpassat sina 
arbetsmetoder efter störningar på grund av covid-19. Det 
har inneburit att mycket färre idrottsevenemang sköts upp 
eller ställdes in under 2021 jämfört med 2020, även om det 
skedde förändringar (t.ex. ett litet antal eller inga supportrar 
alls på plats). Detta har gjort det möjligt för Acrouds Sports 
Betting-vertikal att växa från 8 procent av intäkterna från 
affiliationverksamheten första kvartalet 2020 till 20 procent 
fjärde kvartalet 2021. Till följd av införandet av SaaS-
verksamheten motsvarade Sports Betting fortfarande 8 
procent av koncernens totala intäkter, vilket innebär att 
bolaget förväntar sig en begränsad effekt vid den mycket 
lilla möjligheten att covid-19-utbrottet skulle förvärras och 
innebära att en mängd idrottsevenemang ställs in globalt. 

Anställdas och partners hälsa och säkerhet är av högsta 
prioritet för Acroud. Bolaget har följt regeringens råd inom 
varje jurisdiktion och har sedan pandemins början antagit 
en beredskapsplan för att minimera eventuella störningar i 
verksamheten och garantera säkerheten för både Acrouds 
anställda och partners. Anställda har möjlighet att arbeta 
hemifrån och fysiska möten har ersatts med virtuella alternativ. 
Bolagets produktivitet har förblivit intakt och bolaget har inte 
upplevt några skador på den operationella verksamheten 
hittills. 
 

Finansiella resultat
Under 2021 ökade intäkterna med 113 procent på årsbasis, 
vilket säkerställdes genom förvärv som genomfördes under 
året. Den organiska tillväxten uppgick till -12,6 procent och 
drevs av bolagets anpassning av sitt produkterbjudande på den 
nederländska marknaden för att säkerställa regelefterlevnaden. 
Den nya spellagen trädde i kraft i oktober 2021, då endast tio 
licenser utfärdades. Därmed begränsades den internetbaserade 
affiliationmarknaden till en liten storlek. Även om anpassningen 
har inverkat negativt på intäkterna på kort sikt, är åtgärden en 
långsiktig investering för att säkerställa en stark position och 
hållbar utveckling för den nederländska verksamheten över tid. 
Kostnadsbasen exklusive engångsposter har också ökat på 
årsbasis, driven av förvärv under första halvåret och av de 
ökade investeringarna i tillväxtinitiativ under andra halvåret. 
Under 2021 drevs Affiliation- och SaaS-verksamheten med en 
EBITDA-marginal (exklusive engångskostnader) på  

46 procent respektive 8 procent, vilket ledde till en samlad 
EBITDA-marginal för koncernen (exklusive engångskostnader) 
på 22 procent. Ökningen i intäkter med 113 procent på 
årsbasis kan framför allt hänföras till SaaS-verksamheten, 
som har en lägre EBITDA-marginal – vilket också förklarar 
minskningen med 7 procent i EBITDA på årsbasis trots de 
ökade intäkterna. Tack vare det effektivitetsprogram som 
har införts kommer kostnaderna att minska med ungefär 
1,2 miljoner euro under 2022 och förbättra bolagets EBITDA-
marginal, framför allt i iGaming Affiliation-segmentet.
Bolagets finansiella poster netto uppgick till -2 118 kEUR (-2 
805) och består framför allt av räntekostnader (2 493 kEUR) 
och positiva valutaeffekter (374 kEUR) från obligationslånet 
(som är utfärdat i svenska kronor). Räntekostnaderna för 
obligationslånet har minskat stadigt med 16 procent eller 295 
kEUR under året efter minskningen av bolagets nettoskuld.
 
Resultatet efter skatt minskade till 719 kEUR (1 256) och 
resultatet per aktie efter utspädning minskade till 0,006 
EUR (0,016). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick 
resultatet efter skatt till 1 064 kEUR (2 992) och resultatet 
per aktie efter utspädning uppgick till 0,008 EUR (0,038).
 

Kassaflöden
Kassaflöde från den löpande verksamheten för helåret 
2021 uppgick till 4 373 kEUR (5 765), varav 1 092 kEUR 
användes för en engångsinbetalning av skatt i samband 
med förvärvade dotterföretags skatter före förvärvet. 
Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -5 264 
kEUR (-2 294), vilket framför allt motsvarade den andel av 
köpeskillingen för rörelseförvärv som betalades kontant.  
Kassaflöde från den finansieringsverksamheten under 2021 
uppgick till -3 893 kEUR (-2 084). Bolagets fortsatta starka 
kassagenerering har medfört att bolaget under året har 
kunnat amortera 2 309 kEUR på sitt obligationslån och sänka 
sina nettoräntebetalningar med 298 kEUR på årsbasis.
 

Likviditet och finansiell ställning 
Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid året slut 
till 17 812 kEUR, jämfört med 14 831 kEUR vid utgången av 
2020. Acrouds nuvarande bruttoskuld uppgår till 205,2 MSEK 
varav obligationslånet uppgår till 199,7 MSEK (exklusive 
återköp av obligationer och amorteringar om 175,3 MSEK 
under 2019, 2020 och 2021). Omräknat till balansdagens kurs 
uppgår obligationslånet till 19 247 kEUR. Per den 31 december 
2021 uppgår nettoskuld/EBITDA till 3,2x. Bolaget kommer 
under 2021 och framåt att fortsätta arbetet med att sänka 
skuldsättningsgraden i enlighet med sina finansiella mål. 

Bolaget har per den 31 december 2021 en total avsättning om 
9 460 kEUR (635) avseende eventuella tilläggsköpeskillingar. 

Bolagets obligationslån förfaller till betalning i september 2022  
och har därför redovisats som kortfristig skuld i balansräkningen  
i denna rapport. Bolagets styrelse arbetar för närvarande 
med att utse finansiella och legala rådgivare för att utvärdera 
olika refinansieringsalternativ. Med tanke på tidigare 
framgångsrik finansiering är ledningen säker på att även denna 
refinansieringsprocess kommer att bli lika framgångsrik.
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Omräkningseffekten för obligationslånet och vissa 
kontanta intäkter från SEK till EUR vid utgången 
av fjärde kvartalet uppgick till 153 kEUR, vilket har 
påverkat finansnettot positivt. Bolagets likvida medel 
uppgick vid årets slut till 2 202 kEUR (8 114).
 

Eget kapital 
Baserat på framtidsutsikter och finansieringsalternativ, 
bedömer styrelsen att det är lämpligt att upprätta finansiella 
rapporter utifrån fortlevnadsprincipen. Bolaget utför kvartalsvis 
nedskrivningsprövning för bedömning av eventuellt ned-
skrivningsbehov av goodwill. Nedskrivningsprövning per 
december 2021 visar inget behov av nedskrivning av bolagets 
goodwill. Soliditeten uppgick till 55 procent (60) och det egna 
kapitalet uppgick till 41 947 kEUR (36 422) per den  
31 december 2021. 
 

2022 och framåt 
Acroud verkar på en stor global marknad som förväntas 
fortsätta att växa under lång tid framöver. Fortsatta 
investeringar förväntas under 2022 att fortsätta att förbättra 
våra affiliate- och SaaS-produkter och investera i organiska 
tillväxtprojekt 

Väsentliga händelser 2021 
Under 2021 vidtog Acroud djärva åtgärder för att  
diversifiera sin affärsrisk, stärka sin närvaro på marknaden  
och optimera sin verksamhet och kostnadsbas. Följande är  
en sammanfattning av de mest väsentliga händelserna. 

 
Första kvartalet (kv1 2021)
Januari – Förvärv av PMG Group, vilket innebar en 
diversifiering av Acrouds intäktsflöden och affärsrisker till 
B2B-programvarulösningar. PMG förvärvades på kontant- 
och skuldfri bas till en köpeskilling om 4,8 MEUR plus en 
potentiell tilläggsköpeskilling baserad på EBT-utvecklingen 
under räkenskapsåret 2022. Dessutom erhöll Acroud 
licenser för att inleda verksamhet inom Casino, Poker 
och Sports Betting i Pennsylvania och Michigan, USA.
 
Februari – En ny organisationsstruktur infördes, med två 
operativa segment: iGaming Affiliation och SaaS. En ny och 
förstärkt ledningsgrupp bildades. 
 
Mars – En extra bolagsstämma beslutade om ett personal-
optionsprogram. Programmet omfattar nyckelpersonal och 
löper på tre år, fram till och med mars 2024. 
 

Andra kvartalet (kv2 2021)
April – Acroud införde nya sätt att bedriva affiliationverksamhet 
genom förvärvet av The Gambling Cabin (TGC). TGC förvärvades 
på kontant- och skuldfri basis till en köpeskilling om 47 MSEK 
plus en potentiell tilläggsköpeskilling baserad på EBITDA-
utvecklingen under perioden 1 april 2022–mars 2023.
 
Maj – Jonas Strömberg från Erik Selin Aktiehandel AB och Maria 
Grimaldi Andersson valdes som nya styrelseledamöter i Acroud. 
Fredrik Rüden och Jonas Bertilsson avböjde omval. 
 

Tredje kvartalet (kv3 2021)
September  – Acroud återupptog sina liveevent med den 
lyckade lanseringen av den första omgången av The Festival 
Series. Därmed stärkte Acroud sin ställning som brobyggare 
mellan landbaserad gaming och affiliation och producerade 
samtidigt innehåll av hög kvalitet för att stärka sina digitala 
flaggskeppsprodukter, som Pokerlistings.com. Det inledande 
veckolånga evenemanget, Festival Bratislava, hölls den 20–26 
september på Banco Casino. 
 

Fjärde kvartalet (kv4 2021)
Oktober – Den 1 oktober öppnade Nederländerna sin reglerade 
marknad för onlinespel, som är en av de större i Europa. Tio 
operatörer beviljades licens och fler licenser väntas utfärdas 
under 2022. Acroud har positionerat sig för att bli en av de 
starkaste aktörerna på den nederländska marknaden genom 
att samarbeta med ett omfattande nederländskt nätverk via 
SaaS-segmentet och expandera varumärket The Gambling 
Cabin till Nederländerna. 
 
November – Den 1 november utsågs Roderick Attard till ny CFO 
för Acroud. Roderick hade tidigare befattningen som Head 
of Finance vid Acroud. Han har djupa branschkunskaper om 
iGaming-branschen och en bakgrund som revisor hos KPMG.
 
Efter sina fortsatta investeringar i produktivitet, synergier och 
programvaruverktyg lanserade Acroud i mitten av november 
ett omfattande effektiviseringsprogram som påverkade ett 
tjugotal personer. Syftet med programmet var att skapa 
kostnadsbesparingar på cirka 1,2 MEUR under 2022 och 
samtidigt skynda på intäktstillväxten under 2022 och framåt.
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Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång 
I mars 2022 avyttrade Acroud sina tillgångar inom 
finansiell affiliation för 425 kUSD. Avyttringen är i linje 
med bolagets strategi att bli den föredragna digitala 
affiliationpartnern inom iGaming-marknaden-

Under första kvartalet 2022 har styrelsen inlett 
finansieringsprocessen och har utsett finansiella (Pareto 
Securities AB) och juridiska (Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå KB) rådgivare som stöd i processen.

I april 2022 publicerade bolaget en handelsuppdatering 
om sitt resultat för första kvartalet. Intäkterna för första 
kvartalet väntas nå 6,9 MEUR, motsvarande en tillväxt 
om 24 % på årsbasis. EBITDA för första kvartalet väntas 
uppgå till 1,8 MEUR, vilket väntas öka till 2,2 MEUR när 
vinsten på avyttringen av finansiella tillgångar inkluderas.

Anställda
Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 78 (61), varav 
29 (26) var kvinnor och 49 (35) var män. Uttryckt i procent 
utgjorde kvinnorna i 37 procent (43 procent) av totalt antal 
anställda, medan männen utgjorde 63 procent (57 procent). 
Nästan alla anställda arbetar heltid.  

Inklusive kontrakterade konsulter uppgick antalet medarbetare  
i Acroud under 2021 till ca. 108 (75). Acrouds medarbetare är 
baserade i fyra olika kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien 
och Malta. På kontoren på Malta ryms bland annat huvuddelen 
av ledningsgrupp, skribenter, utvecklare, SEO-specialister  
och affiliateansvariga, medan Voonix-teamet har sin bas  
i centrala Köpenhamn.

 

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Operativa och strategiska risker
Risker förknippade med högt beroende av sökmotorer
Inom iGaming Affiliation-segmentet. förlitar sig koncernen på att 
generera sökträffar till sina digitala marknadsföringswebbplatser 
för att attrahera slutkunder. Detta uppnås bland annat genom 
att sökmotoroptimering (SEO) används. SEO är samlingsnamnet 
för olika metoder som används för att säkerställa att en viss 
webbplats rankas så högt som möjligt i sökmotorer. När 
Google, Bing, Yahoo! eller liknande sökmotorer introducerar nya 
algoritmer eller inför bestraffningar som påverkar rankningen 
av webbplatser i deras sökmotorresultat så finns det en risk att 
koncernen behöver revidera sina strategier för marknadsföring 
online och ändra sina webbplatser för att göra dem kompatibla 
med de förändringarna som skapats genom de nya algoritmerna. 
Vissa av de algoritmiska uppdateringarna påverkar sökmotorns 
resultat. Koncernen arbetar generellt sett med en låg SEO-
risk och den senaste bestraffningen inträffade 2014.

Under 2021 har bolaget genomfört två viktiga förvärv 
som har minskat den operativa risken avsevärt. Genom 
förvärvet av The Gambling Cabin, har iGaming Affiliation-
verksamheten infört ett nytt intäktsflöde som verkar på sociala 
medieplattformar och därför ligger utanför sökmotorerna. 
Genom förvärvet av Power Media Group har Acroud 
dessutom börjat erbjuda B2B-tjänster/SaaS-lösningar. Denna 
strategiska förändring har skapat ett nytt företag som är 
mindre exponerat mot SEO-risker och andra risker som är 
förknippade med affiliationbranschen och har samtidigt 
byggt en stabilare intäktsplattform för framtida tillväxt. 

Acrouds affiliationverksamhet har förhållandevis låga hinder 
för inträde på marknaden, vilket betyder att det hela tiden 
tillkommer nya konkurrenter. I och med förvärven av PMG 
och The Gambling Cabin har Acroud börjat erbjuda mer 
dynamiskt innehåll och SaaS-lösningar som har betydligt 
högre inträdeshinder än traditionella SEO affiliatesajter.

Legala och regulatoriska risker
Politiska beslut, licenskrav och osäkerhet om  
framtida lagstiftning 
Ny lagstiftning eller förändringar i befintliga regler för iGaming-
branschen skulle kunna få en negativ inverkan på koncernens 
verksamhet och förmåga att generera intäkter. Sådana 
förändringar kan påverka koncernens verksamhet direkt (till 
exempel införandet av ett licenssystem för affiliateföretag) eller 
indirekt (till exempel strängare konsumentskyddslagstiftning 
som påverkar iGaming-operatörers förmåga att generera 
intäkter vilket i sin tur skulle påverka koncernens intäkter). 
Koncernen bedriver sin verksamhet i flera länder med fokus 
på Europa och Nordamerika. En internationell närvaro kan 
innefatta situationer som ger upphov till efterlevnadsrisker 
eftersom koncernen måste följa olika regleringssystem som 
täcker ett antal jurisdiktioner. 

Rättsliga tvister och förfaranden 
Denna risk avser de kostnader som Acroud kan ådra sig för att 
driva diverse rättsliga förfaranden. Under 2021 har Acroud inte 
varit inblandat i några tvister där en motpart har ett krav på 
Acroud som har påverkat eller kommer att påverka bolagets 
ställning på något väsentligt sätt. Under 2020 var Acroud 
involverat i ett rättsligt förfarande som ledde till att bolaget 
erhöll en nettoersättning på 409 kEUR fjärde kvartalet 2020. 
 

Refinansieringsrisk/Likviditetsrisk
Nuvarande investeringar och befintlig skuld, såsom 
obligationslånet, som bolaget så småningom kommer att 
behöva refinansiera genom att ta nya banklån, utfärda nya 
skuldinstrument eller emittera nytt eget kapital. Tillgång 
till ny- eller tilläggsfinansiering beror på olika faktorer, till 
exempel marknadsförhållanden, koncernens kreditvärdighet 
och allmän tillgång till finansiering på finansmarknaderna. 
Vissa av dessa faktorer och förhållanden ligger utanför 
koncernens kontroll och kan förändras snabbt. Det finns en 
risk att koncernen inte lyckas med att skaffa tillräcklig
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finansiering till gynnsamma villkor eller att få finansiering 
alls. Detta i sin tur kan påverka bolagets verksamhet 
väsentligt negativt och i förlängningen dess förmåga 
till fortsatt drift. Under första kvartalet 2022 har 
bolagets styrelse inlett finansieringsprocessen och har 
utsett finansiella (Pareto Securities AB) och juridiska 
(Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB) rådgivare som 
stöd i processen. Med tanke på tidigare framgångsrik 
finansiering är ledningen säker på att även denna 
refinansieringsprocess kommer att bli lika framgångsrik.
 
Utöver ovanstående risker bedömer styrelsen att nedan 
identifierade finansiella risker är relevanta för koncernen.

 
• Kreditrisk är risken att kunder inte 
betalar för utförda tjänster.
• Marknadsrisk är den risk som uppstår genom 
negativa förändringar i valutakurser och räntor.

Närmare uppgifter finns i not 30. Vidare konstaterar styrelsen 
att om någon av koncernens tillgångar inte presterar enligt 
förväntningarna (i fråga om lönsamhet) kan sådan tillgångar 
med lägre resultat behöva skrivas ned helt eller delvis.

Övriga områden
Ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare innebär i allt väsentligt att löner och övriga 
anställningsvillkor kommer att ligga på marknadsmässiga 
nivåer. Koncernledningen erhåller fast grundlön och är ej 
berättigad till rörlig ersättning och bonus. Inga ledande 
befattningshavare har rätt till avgångsvederlag utöver sex 
månaders lön. 

Aktier och ägarstruktur 
Acrouds ägarstruktur per den 31 december 2021 omfattade 
följande större aktieägare: Trottholmen AB (44,26 procent ) 
och Strategic Investment A/S (JPM Chase) (17,00 procent). 
Resterande aktieägare hade en ägarandel understigande 6 
procent. Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktieägare 
till cirka 1 992 och antalet aktier i bolaget uppgick till 129 659 
355 stycken. 

Årsstämma 
Årsstämma 2021 planeras att hållas kl. 14:00 den 19 maj 
2022 på Advokatfirman Lindahl KB, Nybrogatan 17, SE-102 40 
Stockholm, Sverige. 

Utdelning 
I enlighet med de finansiella målen har styrelsen föreslagit för 
årsstämman för 2021 att ingen utdelning ska utgå för 2020. 

Förslagen vinstfördelning 
Styrelsen för bolaget föreslår att fritt eget kapital om  
21 007 EUR (15 621 710) som står till årsstämmans förfogande 
överförs i ny räkning. 

 
Styrelse 
Styrelsen bestod vid utgången av 2021 av: 

• Henrik Kvick (Styrelseordförande)
• Kim Mikkelsen
• Peter Åström
• Jonas Strömberg
• Maria Andersson Grimaldi 

Koncernens CFO, Roderick Attard, är adjungerad till styrelsen 
som sekreterare. 
 
Revisorer 
Årsstämman 2021 beslutade att som revisor åter utse Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (PwC), med Aleksander Lyckow som 
huvudansvarig revisor. 
 

Uttalande om styrelsens ansvar 
för de finansiella rapporterna
Styrelsen ska upprätta finansiella rapporter som ger en 
sann och rättvisande bild av koncernens och bolagets 
finansiella ställning vid varje finansiell periods slut, samt 
resultaträkningen för denna period. Vid upprättandet av 
de finansiella rapporterna ansvarar styrelsen för att:

 
• Säkerställa att de finansiella rapporterna har upprättats 
i enlighet med International Financial Reporting
• Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU.
• Välja ut och tillämpa adekvata redovisningsprinciper.
• Göra bedömningar i redovisningen som 
är skäliga under omständigheterna.
• Säkerställa att de finansiella rapporterna har upprättats 
i enlighet med principen om bolagets fortlevnad (going 
concern) såvida det är rimligt att förutsätta att koncernen 
eller bolaget kommer att fortsätta att bedriva verksamhet.

Styrelsen har också ansvaret för att utforma, implementera 
och upprätthålla en intern kontroll, som styrelsen bedömer 
nödvändig för att upprätta finansiella rapporter som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen är också 
ansvarig för att skydda koncernens och bolagets tillgångar 
och därmed vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
och upptäcka bedrägerier och övriga avvikelser.

De finansiella rapporterna för Acroud för räkenskapsåret 
2021 har inkluderats i årsredovisningen för 2021, som kan 
rekvireras från bolagets webbplats. Styrelsen ansvarar 
för underhållet av och integriteten i årsredovisningen 
mot bakgrund av dess ansvar för kontrollen över och 
säkerheten på webbplatsen. Informationen som publiceras 
på bolagets webbplats finns tillgänglig i andra länder och 
jurisdiktioner där lagstiftningen som styr upprättandet och 
spridningen av finansiella rapporter kan skilja sig från krav 
eller praxis i Sverige, Malta, Storbritannien och Danmark.
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Finansiella Rapporter
Koncernens rapport över totalresultatet

Belopp i kEUR Not 2021 2020

Nettoomsättning 3 24 767 11 630

Summa intäkter 24 767 11 630

Aktiverat arbete för egen räkning 5 1 125 1 031

Övriga externa kostnader 6 -16 937 -3 908

Personalkostnader 9 -4 458 -3 689

Övriga rörelseintäkter 179 510

Övriga rörelsekostnader - -82

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 4 676 5 492

Avskrivningar 7, 16, 18 -1 920 -1 155

Rörelseresultat (EBIT) 2 756 4 337

Ränteintäkter och liknande poster 11 1 584

Räntekostnader och liknande poster 12 -2 493 -2 660

Övriga finansiella poster 373 -729

Resultat från finansiella poster -2 119 -2 805

Resultat före skatt 637 1 532

Skatt på årets resultat 13 81 -276

Årets resultat 718 1 256

Resultat per aktie (EUR) 14 0.006 0.016

Resultat per aktie efter utspädning (EUR) 14 0.006 0.016

Övrigt totalresultat, intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital

 Valutakursdifferenser vid omräkning 
av utländska verksamheter 19 -36

Övrigt totalresultat för året 19 -36

Summa totalresultat för året 737 1 220
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Not 31/12/2021 31/12/2020Belopp i kEUR

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Goodwill 17 51 080 42 856

Övriga immateriella anläggningstillgångar 18 17 668 7 392

Nyttjanderättstillgångar 7 62 214

Materiella anläggningstillgångar 16 135 143

Innehav i intresseföretag 1 -

Övriga långfristiga fordringar 95 106

Uppskjutna skattefordringar 13 293 20

Summa anläggningstillgångar 69 334 50 731

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 716 1 496

Övriga fordringar 2 161 589

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 827 131

Likvida medel 22 2 202 8 114

Summa omsättningstillgångar 6 906 10 330

Summa tillgångar 76 240 61 061

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 23 3 280 2 883

Övrigt tillskjutet kapital 24 981 20 590

Reserver 2 683 2 664

Balanserade vinstmedel inkl årets resultat 11 003 10 285

Summa eget kapital 41 947 36 422

Långfristiga skulder 

Upplåning 24 - 21 595

Skulder till aktieägare 28 - 387

Uppskjutna skatteskulder 13 1 531 104

Övriga skulder 9 460 -

Leasingskulder 7 - 62

Summa långfristiga skulder 10 991 22 148

Kortfristiga skulder

Upplåning 24 19 247 -

Leverantörsskulder 942 336

Skulder till aktieägare 28 394 -

Skatteskulder 299 68

Övriga skulder 590 1 077

Leasingskulder 7 62 151

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 1 768 859

Summa kortfristiga skulder 23 302 2 491

Summa eget kapital och skulder 76 240 61 061
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

Not Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat
Summa 

eget kapitalBelopp i kEUR

Ingående eget kapital, 1 Jan 2020 1 913 12 420 2 700 9 029 26 062

Nyemission av egna aktier 23 893 7 931 - - 8 824

Nyemission av egna aktier som  
emitterats som betalning vid förvärv

23 77 821 - - 898

Emissionskostnader - -511 - - -511

Aktierelaterade ersättningar 15 - -71 - - -71

Totalt resultat för året - - -36 1 256 1 220

Utgående eget kapital, 31 Dec 2020 2 883 20 590 2 664 10 285 36 422

Ingående eget kapital, 1 Jan 2021 2 883 20 590 2 664 10 285 36 422

Nyemission av egna aktier 23 397 - - - 397

Nyemission av egna aktier som  
emitterats som betalning vid förvärv

23 - 4 333 - - 4 333

Emissionskostnader - -32 - - -32

Aktierelaterade ersättningar 15 - 90 - - 90

Totalt resultat för året - - 19 718 737

Utgående eget kapital, 31 Dec 2021 3 280 24 981 2 683 11 003 41 947
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Koncernens rapport över kassaflöden

2021 2020Belopp i kEUR Not

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 637 1 532

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster samt poster 
som inte ingår i den löpande verksamheten    

 - Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7, 16, 18 1 920 1 155

 - Valutakursdifferenser på finansiella fordringar och skulder -375 729

 - Kostnader för aktierelaterade program 15 90 -53

 - Resultat från försäljning av övriga tillgångar -175 -41

 - Reserveringar för omstrukturering 90 219

Räntekostnader och liknande poster 12 2 493 2 660

Ränteintäkter och liknande poster 11 -1 -584

Betald skatt -1 092 -

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -468 177

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 162 -29

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 281 5 765

Investeringsverksamheten

Förvärv av intressen i dotterbolag, efter avdrag för förvärvade likvida medel -3 860 -2

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 16 -72 -26

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 18 -2 324 -2 586

Försäljning av övriga tillgångar 992 320

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 264 -2 294

Finansieringsverksamheten

Likvid från emission av egna aktier 23 - 8 850

Emissionskostnader -32 -1  616

Erhållna och återbetalda optionslikvider - -17

Återbetalning av upplåning -2 309 -7 352

Erlagd ränta -1 552 -1 850

Amortering av leasingskuld 7 - -99

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 893 -2 084

Årets kassaflöde -5 876 1 387

Likvida medel vid årets början 8 114 6 771

Kursdifferenser i likvida medel -89 -108

Omklassificering från likvida medel till övr kortfristiga placeringar 53 64

Likvida medel vid årets slut 22 2 202 8 114
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Resultaträkning - moderföretaget

Balansräkning - moderföretaget

Not 2021 2020Belopp i kEUR

Nettoomsättning 3 64 352

Summa intäkter 64 352

Övriga externa kostnader 6 -780 -564

Personalkostnader 9 -20 -403

Övriga rörelsekostnader - -24

Övriga rörelseintäkter 3 1

Rörelseresultat (EBIT) -733 -638

Avskrivningar - -

Rörelseresultat -733 -638

Resultat från andelar i koncernföretag 10 3 550 5 000

Ränteintäkter och liknande poster 11 - 617

Räntekostnader och liknande poster 12 -2 415 -2 627

Övriga finansiella poster 382 -714

Resultat efter finansiella poster 784 1 638

Skatt på årets resultat 13 212 -

Årets resultat 996 1 638

 
31/12/2021

 
31/12/2020Belopp i kEUR Not

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 19 52 730 33 898

Summa finansiella anläggningstillgångar 52 730 33 898

Omsättningstillgångar

Fordringar på koncernföretag 20 200 51

Övriga fordringar 236 51

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 28 21

Likvida medel 22 761 7 563

Summa omsättningstillgångar 1 225 7 686

Summa tillgångar 53 955 41 584
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Balansräkning - moderföretaget

Not 31/12/2021 31/12/2020Belopp i kEUR

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 23 3 280 2 883

3 280 2 883

Fritt eget kapital

Fri överkursfond 24 981 20 590

Balanserat vinst -4 970 -6 607

Arets resultat 996 1 638

21 007 15 620

Summa eget kapital 24 287 18 503

Långfristiga skulder

Upplåning 24 - 21 595

Skulder till aktieägare 28 - 387

Övriga skulder 9 460 -

Summa långfristiga skulder 9 460 21 982

Kortfristiga skulder

Upplåning 24 19 247 -

Leverantörskulder 15 19

Skulder till aktieägare 28 394 -

Skulder till koncernföretag 20 341 -

Övriga skulder - 635

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 211 445

Summa kortfristiga skulder 20 208 1 099

Summa eget kapital och skulder 53 955 41 584
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Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget

Not Aktiekapital
Fri 

Överkursfond
Balanserat resultat 
inkl. årets resultat

Summa 
eget kapitalBelopp i kEUR

Moderföretaget

Ingående eget kapital, 1 Jan 2020 1 913 12 420 -6 608 7 725

Nyemission av egna aktier 23 893 7 931 - 8 824

Nyemission av egna aktier som köpeskilling vid förvärv 23 77 821 - 898

Emissionskostnader - -511 - -511

Aktierelaterade ersättningar 15 - -71 - -71

Årets resultat - - 1 638 1 638

Utgående eget kapital, 31 Dec 2020 2 883 20 590 -4 970 18 503

Ingående eget kapital, 1 Jan 2021 2 883 20 590 -4 970 18 503

Nyemission av egna aktier 23 397 - - 397

Nyemission av egna aktier som köpeskilling vid förvärv 23 - 4 333 - 4 333

Emissionskostnader - -32 - -32

Aktierelaterade ersättningar 15 - 90 - 90

Årets resultat - - 996 996

Utgående eget kapital, 31 Dec 2021 3 280 24 981 -3 974 24 287
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Kassaflödesanalys - moderföretaget

2021 2020Belopp i kEUR Not

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 784 1 638

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster samt poster 
som inte ingår i den löpande verksamheten

 - Erhållen utdelning från dotterbolag 10 -3 550 -5 000

 - Kostnader, aktiereglerade aktierelaterade ersättningar - -7

 - Valutakursdifferenser på finansiella fordringar och skulder -382 714

 - Aktiverade kostnader 90 -

 - Reserveringar för omstrukturering - 91

 - Räntekostnader och övriga liknande poster 12 2 415 2 627

 - Ränteintäkter och övriga liknande poster 11 - -617

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -13 405

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 110 -24

Kassaflöde från den löpande verksamheten -546 -173

Investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i dotterbolag -5 832 -2

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -1 307

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 832 -1 309

Finansieringsverksamheten

Likvid från emission av egna aktier 23 - 8 850

Emissionskostnader -32 -1  616

Erhållna och återbetalda optionslikvider - -17

Erlagd ränta -1 549 -1 850

Erhållen ränta från koncernföretag - 24

Återbetalning av upplåning -2 310 -7 352

Erhållen utdelning från koncernföretag 3 550 5 400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -341 3 439

Årets kassaflöde -6 719 1 957

Likvida medel vid årets början 7 563 5 701

Kursdifferenser i likvida medel -83 -95

Likvida medel vid årets slut 22 761 7 563
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer
Belopp i kEUR om inget annat anges 
 
Not 1 • Allmän information
Acroud AB (härmed benämnt ”bolaget” eller ”moderbolaget”), 556693-7255, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. 
Bolaget är det yttersta holdingbolaget i koncernen. Det registrerades i Sverige den 14 december 2005, och noterades på Nasdaq 
First North Growth Premier, i juni 2018. 
 
Bolaget genererar intäkter via koncerninterna tjänster inom IT, marknadsföring, finansiella tjänster samt management. Koncernens 
finansiering är även upptagen i moderbolaget via ett obligationslån, vilket är registrerat på Företagsobligationslistan vid Nasdaq 
Stockholm. Dotterföretagen till Acroud AB bedriver affiliateverksamhet över internet. 
 
Koncernens finansiella rapporter omfattar bolaget och dess dotterbolag (tillsammans ”koncernen”). Samtliga belopp i 
notupplysningen anges i kEUR där inget annat anges. 
 
 
 

Not 2 • Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper 
 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner 
samt International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och tolkningar från IFRS Interpretations Committee, 
IFRIC. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och 
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. 
 
Den skillnad som föreligger för moderbolagsredovisningen jämfört med koncernredovisningen är i huvudsak uppställningsformerna 
för resultat- och balansräkningar som följer den uppställningsform som Årsredovisningslagen anger.  
 
Alternativa nyckeltal 
 
I årsredovisningen hänvisas till nyckeltal som bolaget och andra intressenter använder vid utvärderingen av koncernens resultat,  
vilka inte uttryckligen är definierade i IFRS. Samtliga nyckeltal som inte är definierade i IFRS (dvs nyckeltal utöver Omsättning, 
Resultat per aktie och Årets resultat) avser alternativa nyckeltal. Dessa mått förser ledningen och investerare med betydelsefull 
information för att analysera trender i bolagets affärsverksamhet. Dessa alternativa nyckeltal är tänkta att komplettera finansiella 
mått som presenteras i enlighet med IFRS. 
 
Organisk omsättningstillväxt  
 
Organisk omsättningstillväxt är ett viktigt alternativt nyckeltal som bolaget följer löpande då Acroud har ett långsiktigt mål att 
redovisa en organisk omsättningstillväxt i intervallet 15 till 25 procent. Acroud kommer kontinuerligt investera i kärnverksamheten 
samt nya interna tillväxtsatsningar för att säkerställa uthålligt god organisk tillväxt. Tiden när tillväxtsatsningar bär frukt kommer 
variera och därför kommer den organiska tillväxten fluktuera över tid. 
 
Definitionen av organisk omsättningstillväxt varierar i branschen. Acroud’s definition av organisk tillväxt baseras på Nettoomsättning
jämfört med föregående period exkluderat förvärv i enlighet med IFRS3 senaste 12 månaderna och avyttringar samt 
valutakursrörelser.
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Nya och ändrade redovisningsprinciper 
Ett antal nya standarder har trätt i kraft från och med den 1 januari 2021, men de har ingen väsentlig inverkan på bolagets redovisning. 
Vissa nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder har publicerats fram till dagen för tillstånd att utfärda dessa 
finansiella rapporter och är obligatoriska att använda i bolagets redovisningsprinciper efter den 31 december 2021. Bolaget har inte i 
förväg infört dessa ändringar i kraven i IFRS som EU har antagit och bolagets ledning anser att det inte finns några krav som skulle kunna 
få en eventuell väsentlig inverkan på bolagets finansiella rapporter under den första tillämpningsperioden. 
 

Värdering och klassificering
Moderbolagets funktionella valuta är euro vilket även utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget och för koncernen. Samtliga 
belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental. 
 
Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli sålda under, eller är avsedda för försäljning eller förbrukning 
under företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli realiserade inom tolv 
månader från balansdagen eller om de utgörs av likvida medel. Alla andra tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar. 
 
Skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade under företagets normala verksamhetscykel, om de 
innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli reglerade inom tolv månader från balansdagen eller om företaget inte 
har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen. Samtliga övriga skulder 
klassificeras som långfristiga.

Organisk omsättningstillväxt – 
brygga helåret 2021 01/01/2021 

31/12/2021 
Tillväxt %

01/01/2021 
31/12/2021 

Absoluta tal

01/01/2020 
31/12/2020 

Absoluta tal
Avvikelse 

Absoluta talBelopp i kEUR

Total tillväxt i EUR 113.0% 24 767 11 630 13 137

Justering förvärvad och avyttrad/avvecklad verksamhet -126.6% -14 727 - -14 727

Total tillväxt i EUR, exklusive förvärvad och 
avyttrad/avvecklad verksamhet

-13.6% 10 040 11 630 -1 590

Justering för konstant valuta 1% - - -

Total organisk omsättningstillväxt -12.6% 10  040 11 630 -1 590

Organisk omsättningstillväxt –  
brygga helåret 2020 01/01/2020 

31/12/2020 
Tillväxt %

01/01/2020 
31/12/2020 

Absoluta tal

01/01/2019 
31/12/2019 

Absoluta tal
Avvikelse 

Absoluta talBelopp i kEUR

Total tillväxt i EUR -18.7% 11 630 14 302 -2 672

Justering förvärvad och avyttrad/avvecklad verksamhet 0.0% - - -

Total tillväxt i EUR, exklusive förvärvad och 
avyttrad/avvecklad verksamhet

-18.7% 11 630 14 302 -2 672

Justering för konstant valuta 0.4% - -74 74

Total organisk omsättningstillväxt -18.3% 11 630 14 228 -2 598
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Grund för konsolidering 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften 
av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande över.
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att moderbolaget indirekt förvärvar dotter-
företagets tillgångar och övertar dess skulder. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för aktierna och det verkliga värdet vid förvärvs- 
tidpunkten på förvärvade nettotillgångar utgör anskaffningsvärdet för goodwill, som redovisas som tillgång i balansräkningen. Är 
skillnaden negativ redovisas skillnadsbeloppet som intäkt i resultaträkningen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.

Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 
inflytande i företaget. I normalfallet innebär det att Acroud har mer än 50 procent av rösterna. 
  
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen.  
De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Dotterföretagens 
intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder ingår i koncernredovisningen från den dag det bestämmande inflytandet 
uppkommer och till den dag det upphör. Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster 
eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen. Orealiserade förluster är också eliminerade, om inte den uppkomna förlusten, helt eller delvis, inryms i värdet 
av tidigare nedskrivningar på den överlåtna tillgången.
      
Redovisningsprinciper i dotterföretag har ändrats i de fall där det har varit nödvändigt för att säkerställa konsistens med koncernens 
redovisningsprinciper. 
 

Rörelseförvärv och tillgångsförvärv
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv och i enlighet med IFRS 3. Tillgångsförvärv redovisas 
under Goodwill och övriga immateriella tillgångar, oavsett om förvärvet består av egetkapitalinstrument eller andra tillgångar. 
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag består av de verkliga värdena av:  

•  överlåtna tillgångar, 
•  skulder som koncernen ådrar sig från tidigare ägare, 
•  aktier som emitteras av koncernen, 
•  tillgångar och skulder som är en följd av ett avtal om villkorad köpeskilling, och 
•  tidigare egetkapitalandel i det förvärvade dotterföretaget.  

Identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna skulder och övertagna eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas, med få 
undantag, inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv för förvärv, avgör koncernen om innehav 
utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det 
redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill avser det belopp varmed  

•  överförd ersättning, 
•  eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget, och 
•  verkliga värdet på förvärvstidpunkten på tidigare egetkapitalandel i det förvärvade företaget som överstiger verkligt värde på 
identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om beloppet understiger verkligt värde för de förvärvade nettotillgångarna i händelse av 
ett förvärv till lågt pris, redovisas mellanskillnaden i årets resultat. 

Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv från och med den tidpunkt då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. För ytterligare information avseende hanteringen av rörelsesamt tillgångsförvärv se not 17-19 samt 27. 
 

Goodwill och övriga immateriella tillgångar 
En immateriell tillgång redovisas om det är sannolikt att de förväntade framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till 
tillgången kommer tillfalla koncernen och tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella tillgångar 
som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet för en immateriell tillgång som förvärvats separat utgörs 
av dess inköpspris och eventuella direkt hänförliga utgifter för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning. 
 
När förvärvspriset för en immateriell tillgång inkluderar en villkorad tilläggsköpeskilling, fastställs anskaffningsvärdet baserat på 
det verkliga värdet för den villkorade tilläggsköpeskillingen på förvärvsdagen. Eventuella efterföljande ändringar i uppskattningarna 
avseende det sannolika utfallet för den villkorade tilläggsköpeskillingen redovisas i rapporten över finansiell ställning som en justering 
av värdet på den immateriella tillgången samt skulden för den villkorade köpeskillingen. Förvärvspriset för immateriella tillgångar 
där köpeskillingen utgörs av egetkapitalinstrument utgörs av det verkliga värdet för de egetkapitalinstrument som emitteras av 
koncernen i samband med transaktionen.
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Utgifter för utveckling av webbplatser och IT-infrastruktur aktiveras i Immateriella tillgångar beroende på egenskap i enlighet med 
IAS38 och, i förekommande fall, SIC-32. När utvecklingen är genomförd överförs kostnaden för tillgången från Tillgångar under 
utveckling till Immateriella tillgångar.  Tillgångar under utveckling avskrivs först när tillgången är färdigställd. 
 
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp varmed köpeskillingen överstiger verkligt värde på identifierbara 
förvärvade nettotillgångar i det förvärvade företaget per förvärvsdagen. Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod nedskrivningprövas årligen och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Eventuell 
nedskrivning av goodwill redovisas som en kostnad och återförs inte. Vinsten eller förlusten vid avyttring av ett dotterföretag 
inkluderar redovisat värde för eventuell goodwill som avser det avyttrade dotterföretaget. I syfte att testa nedskrivningsbehov, 
fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som 
förväntas bli gynnade av synergier av förvärvet.  
 
Förvärvade immateriella tillgångar fördelar sig på domäner, affiliate kontrakt och övriga immateriella. Övriga immateriella tillgångar
inkluderar primärt balanserade utvecklingskostnader. Den bedömda nyttjandeperioden anges nedan:

• Domäner - obestämbar nyttjandeperiod
• Affiliatekontrakt 5 år
• Övriga immateriella tillgångar 4 år

Övriga immateriella tillgångar tas bort från balansräkningen vid avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar förväntas från 
användning eller avyttring. Vinster eller förluster som uppkommer då immateriella tillgångar tas bort från balansräkningen redovisas 
i årets resultat och utgörs av skillnaden mellan eventuell ersättning vid avyttring och det redovisade värdet. Tillkommande utgifter 
aktiveras endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna som är förknippade med den specifika tillgången till vilken de hänför 
sig. Alla andra utgifter redovisas i rapporten över resultatet när de uppstår. 
 

Utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen 
redovisas över resultaträkningen. 
 
Omräkning av utländska verksamheter 
 
Verksamheter vars funktionella valuta är annan än euro omräknas till euro enligt dagskursmetoden, innebärande att tillgångar, 
avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningens poster omräknas till genomsnittskurs. 
Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen klassificeras som eget kapital och överförs till koncernens omräkningsreserv. 
 
Övriga rörelsekostnader 
Kostnader för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet avseende rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas som övriga 
rörelsekostnader. 
 
Finansiella instrument 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga villkor.  
En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller  
när koncernen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen när den  
avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör. Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning 
inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar och andra korta fordringar. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder,  
andra korta skulder och låneskulder. 
 
Klassificering och värdering 
 
Finansiella tillgångar klassificeras utifrån den affärsmodell som tillgången hanteras i och dess kassaflödeskaraktär. Om den 
finansiella tillgången innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inkassera kontraktsenliga kassaflöden (hold to collect) 
och de avtalade villkoren för den finansiella tillgången vid bestämda tidpunkter ger upphov till kassaflöden som enbart består av 
betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet redovisas tillgången till upplupet anskaffningsvärde. Om 
affärsmodellens mål istället kan uppnås genom att både inkassera avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar (hold to 
collect and sell), och de avtalade villkoren för den finansiella tillgången vid bestämda tidpunkter ger upphov till kassaflöden som 
enbart består av betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet redovisas tillgången till verkligt värde via 
övrigt totalresultat. Alla övriga affärsmodeller där syftet är spekulation, innehav för handel eller där kassaflödeskaraktären utesluter 
andra affärsmodeller innebär redovisning till verkligt värde via resultaträkningen. 
   
Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde med användning av effektivräntemetoden eller till verkligt värde
via resultaträkningen. Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i kategorin finansiella skulder till upplupet 
anskaffningsvärde.
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Nedskrivningar 
 
Koncernen redovisar en förlustreserv för förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Per varje balansdag redovisar koncernen förändringen i förväntade kreditförluster sedan det första 
redovisningstillfället i resultatet. För samtliga finansiella tillgångar ska koncernen värdera förlustreserven till ett belopp som 
motsvarar 12 månaders förväntade kreditförluster. För finansiella instrument för vilka det har skett betydande ökningar av 
kreditrisken sedan det första redovisningstillfället redovisas en reserv baserad på kreditförluster för tillgångens hela löptid (den 
generella modellen). 
 
Syftet med nedskrivningskraven är att redovisa de förväntade kreditförlusterna för återstående löptid för alla finansiella instrument 
för vilka det har skett betydande ökningar av kreditrisken sedan det första redovisningstillfället, antingen bedömt enskilt eller 
kollektivt, med tanke på alla rimliga och verifierbara uppgifter, inklusive framåtblickande sådana. Koncernen värderar förväntade 
kreditförluster från ett finansiellt instrument på ett sätt som återspeglar ett objektivt och sannolikhetsvägt belopp som bestäms 
genom att utvärdera ett intervall av möjliga utfall, pengars tidsvärde och rimliga verifierbara uppgifter, nuvarande förhållande och 
prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar. 
 
För kundfordringar och avtalstillgångar finns förenklingar som innebär att koncernen direkt redovisar förväntade kreditförluster för
tillgångens återstående löptid. Eget kapital-instrument omfattas inte av nedskrivningsreglerna. 
 
Verkligt värde för finansiella instrument 
När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas, använder koncernen observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. 
Verkliga värden kategoriseras i olika nivåer i en verkligt värde-hierarki baserat på indata som används i värderingstekniken enligt 
följande: 
 
   Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för liknande instrument 
   Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1
   Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden 
 
Koncernen har ett ramverk för hur värdering till verkligt värde och rapportering sker till bolagets CFO. Värderingar upprättas 
regelbundet för att analysera väsentliga ej observerbara indata och justeringar i värderingar. Om tredjepartsinformation används 
vid värdering utvärderar bolaget om informationen uppfyller kraven enligt IFRS, inklusive i vilken nivå i verkligt värde-hierarkin som 
värdet ska kategoriseras. 
 
Följande poster redovisas till upplupet anskaffningsvärde där redovisat värde utgör en rimlig approximation på verkligt värde givet 
den korta löptiden: kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och övriga skulder. Utöver detta har bolaget 
ett obligationslån värderat till upplupet anskaffningsvärde uppgående till 19,2 MEUR per 31 december 2021 där verkligt värde 
klassificeras inom nivå 2 och där verkligt värde för obligationslånet baseras på noteringar hos mäklare. Liknande kontrakt handlas 
på en aktiv marknad och kurserna speglar faktiska transaktioner på jämförbara instrument. 
 
Bolaget har inga andra finansiella instrument per 31 december 2021 hemmahörande i nivå 2 i verkligt värdehierarkin. Det förekom 
inga överföringar mellan nivåer under 2021. 
 
Den 17 november 2020 förvärvade gruppen affiliatetillgångar som främst var inriktade på Sportsbetting och var väl positionerade 
på tillväxtmarknader som Latinamerika, Afrika och Asien. Koncernen förvärvade tillgångarna för en initial ersättning och en 
efterföljande villkorad prestationsbaserad ersättning under en viss kommande period. Nuvärdet för ersättningen uppgick per den 31 
december 2021 till 668 kEUR. Detta presenteras under ”Övriga skulder” i rapporten över finansiell ställning och hänförs till Nivå 3 i 
värderingshierarkin för verkligt värde. 
 
Den 20 januari 2021 förvärvade koncernen förvärvade 100 procent av aktierna i Power Media Group för en initial köpeskilling och en 
efterföljande villkorad prestationsbaserad ersättning under en viss kommande period. Nuvärdet för ersättningen uppgick per den 31 
december 2021 till 6 064 kEUR. Detta presenteras under ”Övriga skulder” i rapporten över finansiell ställning och hänförs till Nivå 3 i 
värderingshierarkin för verkligt värde.  
 
Den 15 april 2021 förvärvade koncernen 100 procent av aktierna i Swedishsantas AB för en initial köpeskilling och en efterföljande 
villkorad prestationsbaserad ersättning under en viss kommande period. Nuvärdet för ersättningen uppgick per den 31 december 
2021 till 2 728 kEUR. Detta presenteras under ”Övriga skulder” i rapporten över finansiell ställning och hänförs till Nivå 3 i 
värderingshierarkin  för verkligt värde. 
 
Kvittning av finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas mot varandra och redovisas med ett nettobelopp i rapporten över finansiell ställning endast 
när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och där finns en avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. 
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Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna  
Koncernens finansiella rapporter är delvis baserade på antaganden och uppskattningar i samband med upprättandet av koncernens 
redovisning. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historisk erfarenhet och andra antaganden, vilket resulterar i beslut 
om värdet på den tillgång eller skuld som inte kan fastställas på annat sätt. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och bedömningar utvärderas kontinuerligt och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, 
inklusive förväntningar om framtida händelser som bedöms vara rimliga under omständigheterna. 
 
De områden som innefattar en hög grad av bedömningar, som är komplexa eller sådana områden där antagande och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse, är främst antaganden och uppskattningar för prövning av nedskrivningsbehov av goodwill 
och övriga immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder samt värdering av immateriella tillgångar vid förvärv. 
 
Värdering av immateriella tillgångar vid förvärv
 
Koncernen bedömer det verkliga värdet av förvärvade immateriella tillgångar från rörelseförvärv efter bästa bedömning och analys. 
Sådana tillgångar omfattar affiliatekontrakt och domänrättigheter. Bedömningarna baseras på koncernens branscherfarenhet 
och kunskap samt erkända jämförelseuppgifter från branschen. Värderingen presenteras i en förvärvsanalys, vilken är preliminär 
till dess att den fastställs. En preliminär förvärvsanalys fastställs så fort erforderlig information avseende tillgångar och skulder vid 
förvärvstidpunkten erhålls, men senast inom ett år från förvärvstillfället. Skulle det verkliga värdet komma att behöva omprövas inom 
en 12-månaders period kan detta medföra att verkligt värde avviker från initial värdering. 
 
Nedskrivningsprövning av goodwill
 
Vid beräkning av en kassagenererande enhets återvinningsvärde för koncernens bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov, 
görs antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av olika nyckelparametrar. Sådana bedömningar innefattar alltid en 
viss osäkerhet. Skulle verkligt utfall avvika från det vid prövningen förväntade utfallet för en specifik period kan förväntade framtida 
kassaflöden behöva omprövas, vilket kan leda till en nedskrivning. 
 
Redovisningsprinciper för moderbolaget 
Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen, förutom att moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. 
 
Avvikelser mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper motiveras av de begränsningar årsredovisningslagen medför i
tillämpningen av IFRS i moderbolaget samt de beskattningsregler som möjliggör en annan redovisning för juridisk person än för 
koncernen. 
 
De huvudsakliga skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De angivna redovisnings-
principerna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. 
 
Klassificering och uppställningsformer 
Moderbolagets resultat- och balansräkning är uppställda enligt Årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning av
finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av finansiella poster 
och eget kapital. 
 
Dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde reducerat med eventuella nedskrivningar. 
 
Finansiella instrument 
Moderbolaget tillämpar undantaget i RFR 2, varför reglerna om finansiella instrument i IFRS 9 inte tillämpas i moderbolaget 
som juridisk person. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell 
nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. 
 
Uppdelning av bundet och fritt kapital 
I moderbolagets balansräkning delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Beslutade ändringar av RFR 2 som ännu inte har trätt ikraft 
De nya och ändrade standarder och tolkningar som givits ut men som träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 
2022 har ännu inte börjat tillämpas av moderbolaget.
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Not 3 • Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 innebär en modell för intäktsredovisning (fem-stegs modell) som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs 
till kunden. Grundprincipen är att ett företag redovisar intäkter för att skildra överföringen av utlovade varor och tjänster till kunder 
med ett belopp som återspeglar den ersättning som företaget förväntas ha rätt till i utbyte mot dessa varor eller tjänster. IFRS 15 
introducerar en fem-stegs modell: 
 
Steg 1. Identifiera kontraktet med kunden
Steg 2. Identifiera de olika prestationsåtagandena
Steg 3. Fastställa transaktionspriset
Steg 4. Fördela transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena
Steg 5. Redovisa intäkt när prestationsåtaganden uppfylls 
 
Intäkterna redovisas utifrån det belopp som anges i ett avtal med en kund och innefattar inte eventuella belopp som erhålles för 
tredje mans räkning. Koncernens intäkter kommer huvudsakligen från affiliateverksamhet. För intäkter inom affiliateverksamheten 
har Acroud identifierat att avtalen med speloperatören (kunden) innehåller ett distinkt prestationsåtagande, förmedling av spelare till 
speloperatören. Intäkterna genereras i huvudsak baserat på två betalningsmodeller, eller en kombination av dessa. 
 
Den största delen genereras från en intäktsdelningsmodell (”revenue share”), vilket innebär att Acroud och speloperatören delar på 
det spelöverskott som spelaren genererar hos speloperatören. Koncernens ersättning för förmedling av en spelare till operatören 
är således inte känd vid den tidpunkt som prestationsåtagande uppfylls utan baseras på en framtida rörlig ersättning. En rörlig 
ersättning ska enligt IFRS 15 uppskattas och redovisas som en intäkt såvida det inte är mycket sannolikt att en förändring av 
uppskattningen kommer att medföra att en väsentlig del av intäkterna kommer att reverseras vid en senare tidpunkt. Enligt Acrouds 
bedömning är det förenat med mycket stor osäkerhet att försöka uppskatta framtida spelöverskott baserat på en förmedlad 
spelare till en operatör varför risken för framtida reverseringar skulle vara mycket stor. Acroud erhåller månatligen information om 
månadens överskott och Acrouds andel av intäktsdelningsmodellen. Det är enligt Acrouds bedömning att det är först vid denna 
tidpunkt som den osäkerhet som föreligger avseende intäktens storlek kan anses vara undanröjd varför en intäkt redovisas vid 
denna tidpunkt, d.v.s. till den del intäkten kan fastställas med tillräcklig precision. Ungefär en tredjedel av intäkterna genereras från 
Cost Per Acquisition (CPA). För CPA erhålls en intäkt motsvarande ett fast belopp för varje individuell spelare som Acroud förmedlat 
till en speloperatör och när spelaren genomfört ett köp/spel. Genom CPA går det att fastställa intäktens storlek vid den tidpunkt 
då Acrouds prestationsåtagande uppfyllts, dvs. när spelaren genomfört sitt första spel hos operatören, varvid en intäkt redovisas. 
Moderbolagets intäkter kommer främst från intäkter för utförda koncerninterna tjänster. Intäkterna redovisas exklusive moms och 
rabatter. Sålda tjänster innefattar konsultintäkter från IT, marknadsföring, finansiella tjänster och management. Koncernen redovisar 
samtliga intäkter vid en viss tidpunkt i följande huvudsakliga kategorier.    
 
Intäkter per kategori

Omsättningen relaterad till Sverige under 2021 uppgick till 6 procent (2 procent 2020) av omsättningen för räkenskapsåret. Intäkterna 
från de tio största kunderna tillsammans under 2021 stod för cirka 36 procent (53 procent 2020). Det finns inga väsentliga avtalstillgångar 
eller avtalsskulder att upplysa om och inga intäkter har redovisats under året som är hänförligt till uppfyllda prestationsåtaganden under 
tidigare perioder. Det finns inget transaktionspris som fördelats till de prestationsåtaganden som är
ouppfyllda (eller delvis ouppfyllda) i slutet av rapportperioden.

2021 2020Belopp i kEUR

Affiliateverksamhet 11 190 11 630

SaaS 13 577 -

Summa intäkter 24 767 11 630

Intäktsfördelning per vertikal inom iGaming Affiliate-segmentet

Casino 6 208 8 234

Poker 2 721 2 428

Sports Betting 2 084 750

Övriga affiliation-vertikaler 177 218

Summa intäkter från iGaming Affiliation 11 190 11 630

Intäktsfördelning per vertikal inom SaaS-segmentet

Matching Visions 11 552 -

Voonix 826 -

Övriga 1 199 -

Summa intäkter från SaaS-segmentet 13 577 -



Sida

50

Acroud AB (publ)

Org Nr: 556693-7255

+356 2132 3750/1

info@acroud.com

ÅRSRAPPORT 2021

Övriga rörelseintäkter  
Intäkter för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet, främst bestående av vinst från avyttring av rättigheter ej upptagna i 
koncernens balansräkning, redovisas som övriga rörelseintäkter. 
 
Moderbolaget 
Moderbolaget redovisar samtliga intäkter vid en viss tidpunkt. Moderbolagets intäkter kommer främst från intäkter för utförda 
koncerninterna tjänster. 
        
Det finns inga väsentliga avtalstillgångar eller avtalsskulder att upplysa om och inga intäkter har redovisats under året som är hänförligt 
till uppfyllda prestationsåtaganden under tidigare perioder.  
  
Det finns inget transaktionspris som fördelats till de prestationsåtaganden som är ouppfyllda i slutet av rapportperioden. 
 
Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern 
 
 
 
 
 
 
 

Not 4 • Segmentrapportering
Ledningen har fastställt de operativa segmenten baserat på de rapporter som har granskats av verkställande direktören och som 
används för strategiska beslut. Verkställande direktören har också utsetts till högste verkställande beslutsfattare i enlighet med 
definitionen i IFRS 8. 
 
Koncernens verksamhet är huvudsakligen indelad i två segment, iGaming Affiliation och SaaS. I följande sammanfattning beskrivs 
verksamheten inom vart och ett av koncernens segment för vilka information ska lämnas: 
 
• iGaming Affiliation-segmentet omfattar Acroud AB:s underliggande affiliateverksamhet, som innehåller vertikalerna Casino, Poker 
och Betting.  Genom detta segment levererar Acroud innehåll av hög kvalitet, sökmotoroptimering och den senaste tekniken till sina 
centrala affiliatetillgångar för att fortsätta att komma högt i sökordsrankningar. 
 
• SaaS-segment omfattar Software as a Service (SaaS). Genom SaaS erbjuder koncernen en affärslösning som gör att kunderna kan 
göra bättre analyser av och tjäna mer pengar på sina trafikkällor. Acroud AB också ger medieskapare (webbsajtaffiliates, bloggare, 
youtubers osv.) tillgång till en stor pool av spelkampanjer som annars är utom räckhåll för dem, unik mjukvara, verktyg och en enda 
betalning/kontakt för all affiliationverksamhet.  
 
Verkställande direktören använder främst ett mått på justerad vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar (EBITDA) för att 
bedöma de operativa segmentens resultat.  Verkställande direktören tar dock även emot information om segmentets omsättning 
och tillgångar på månadsbasis. Ränteintäkter, räntekostnader och liknande poster samt övriga finansiella tillgångar fördelas inte på 
segment eftersom denna typ av verksamhet drivs av den centrala finansfunktionen, som förvaltar koncernens likvida medel.  Det har 
inte förekommit några interna intäkter mellan segmenten under året. 
 
De belopp som redovisas för verkställande direktören avseende totala tillgångar mäts på ett sätt som är förenligt med de finansiella 
rapporterna. Segmentens tillgångar utgörs främst av goodwill, övriga immateriella tillgångar, nyttjanderättstillgångar, materiella 
anläggningstillgångar, övriga långfristiga fordringar samt övriga fordringar och likvida medel. Inkomstskatt betraktas inte som en 
segmentstillgång utan förvaltas av finansfunktionen. 
 
De belopp som redovisas för verkställande direktören avseende totala skulder mäts på ett sätt som är förenligt med de finansiella 
rapporterna. Segmentens skulder utgörs främst av leverantörsskulder och andra skulder samt leasingskulder. Koncernens inkomstskatt och 
räntebärande skulder betraktas inte som segmentskulder utan förvaltas av finansfunktionen. 
 
Vissa tillgångar och skulder relaterade till koncernens moderbolag, Acroud AB, anses vara förvaltade av koncernens finansfunktion 
och klassificeras därför i den ofördelade kategorin. Uppgifter för att upprätta segmentrapportering på geografisk basis finns inte 
tillgängliga och kostnaderna för att ta fram sådan information för att inkludera den i rapporten anses vara alltför höga. 
 
Koncernen har ingen största kund, eftersom den till största delen får sina intäkter från ett betydande antal iGaming-operatörer.

2021 2020Belopp i kEUR

Försäljning av tjänster av moderbolag till koncernföretag 64 352

Inköp av tjänster från koncernföretag -51 -47



Sida

51

Acroud AB (publ)

Org Nr: 556693-7255

+356 2132 3750/1

info@acroud.com

ÅRSRAPPORT 2021

Jan - Dec 2021 Jan - Dec 2020Belopp i kEUR

iGaming 
Affiliation SaaS Ofördelad Summa iGaming 

Affiliation SaaS Ofördelad Summa

Intäkter 11 190 13 577 - 24 767 11 630 - - 11 630

Övriga externa kostnader -4 831 -11 459 -647 -16 937 -3 390 - -518 -3 908

Personalkostnader -2 829 -1 096 -533 -4 458 -3 050 - -639 -3 689

Övriga kostnader 1 219 82 3 1 304 1 483 - -24 1 459

EBITDA 4 749 1 104 -1 177 4 676 6 673 - -1 181 5 492

Avskrivningar -1 364 -556 - -1 920 -1 155 - - -1 155

EBIT 3 385 548 -1 177 2 756 5 518 - -1 181 -4 337

Ränteintäkter och liknande poster - - 1 1 - - 584 584

Räntekostnader och liknande poster - - -2 493 -2 493 - - -2 660 -2 660

Övriga finansiella tillgångar - - 374 374 - - -729 -729

Resultat från finansiella poster 3 385 548 -3 295 638 5 518 - -3 986 1 532

Skatt på årets resultat - - 81 81 - - -276 -276

Årets resultat 3 385 548 -3 214 719 5 518 - -4 262 1 256

Väsentliga icke kassaflödespåverkande poster

Valutakursvinster netto/valutakursförluster netto -9 - 382 373 -15 - -714 -729

Segmenttillgångar 62 208 12 927 - 75 135 53 405 - - 53 405

Ofördelade tillgångar -   - 1 105 1 105 - - 7 656 7 656

Summa tillgångar 62 208 12 927 1 105 76 240 53 405 - 7 656 61 061

Segmentskulder -4 977 -7 627 - -12 604 -2 022 - - -2 022

Ofördelade skulder - - -21 689 -21 689 - - -22 617 -22 617

Summa skulder -4 977 -7 627 -21 689 -34 293 -2 022 - -22 617 -24 639
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Not 5 • Aktiverat arbete för egen räkning
Bolaget bedriver löpande utveckling av sina egna sajter. Under 2021 har utvecklingsarbetet intensifierats där CAS (Centralised 
Affiliate-system) har byggts, vilket tillsammans med utveckling av egna sajter har medfört att totalt 1 125 kEUR (1 031 kEUR) har 
aktiverats för egen räkning. 

Not 7 • Leasing
Vid starten av ett kontrakt bedömer koncernen om ett kontrakt är, eller innehåller leasing. Ett kontrakt är, eller innehåller, ett 
leasingavtal om kontraktet förmedlar rätten att kontrollera användningen av en identifierad tillgång under en tid i utbyte mot 
betalning. För att bedöma om ett avtal förmedlar rätten att kontrollera användningen av en identifierad tillgång använder koncernen 
definitionen av ett leasingavtal enligt IFRS16. Denna policy tillämpas på avtal som har ingåtts den 1 Januari 2019 eller senare. 
 
I egenskap av leasetagare 
 
Vid inledning eller vid ändring av ett avtal som innehåller en leasingkomponent fördelades detta av koncernen till varje 
leasingkomponent baserat på dess relativa fristående priser. Koncernen har dock valt att inte separera icke-leasingkomponenter  
och redovisar hyres- och ickeleasingkomponenter som en enda leasingkomponent för leasing av fastigheter. 
   
Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid början av leasingavtalet. Nyttjanderättstillgången mäts 
initialt till anskaffningsvärde som innefattar det initiala beloppet för leasingskuld justerat med eventuella leasingavgifter som gjorts 
vid eller före startdatum, plus eventuella uppkomna direkta kostnader och en uppskattning av kostnader för att demontera och 
ta bort den underliggande tillgången eller återställa den underliggande tillgången eller platsen där den ligger, minus eventuella 
leasingincitament som erhållits. 
 
Nyttjanderättstillgången avskrivs därefter med linjär metod under hela hyresperioden, såvida inte leasingavtalet överför ägande-
rätten till den underliggande tillgången till koncernen vid slutet av leasingperioden eller kostnaden för nyttjanderättstillgången 
återspeglar att koncernen  kommer att utnyttja en köpoption. I så fall kommer nyttjanderättenstillgången att skrivas av över den 
underliggande tillgångens nyttjandeperiod, som bestäms på samma grund som för materiella anläggningstillgångar. Dessutom 
reduceras nyttjanderättenstillgången periodvis med eventuella nedskrivningar och justeras för vissa omvärderingar  
av leasingskulden.

Not 6 • Övriga externa kostnader

ÅRSRAPPORT 2021

            Koncern                   Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Aktiverat arbete för egen räkning 1 125 1 031 - -

            Koncern                   Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Marknadsföringskostnader 1 502 1 193 30 –

Konsultkostnader 2 395 1 135 123 –

Information- och kommunikationskostnader 340 277 – –

Arvoden till revisionsfirmor 140 90 20 34

Lokalkostnader 274 87 3 –

Utbetalningar till underaffiliates 10 783 – – –

Övriga externa kostnader 1 503 1 126 604 530

Summa 16 937 3 908 780 564
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Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av leasingavgifter som inte betalas vid startdatum, diskonteras med hjälp av den ränta som är 
angiven i leasingavtalet. Om den räntan inte kan användas, så kan koncernens marginella låneränta användas. Generellt använder koncernen  
sin marginella låneränta som diskonteringsränta. Koncernen bestämmer sin marginella låneränta genom att erhålla räntor från olika 
externa finansieringskällor och gör sedan vissa justeringar för att återspegla villkoren för leasingavtalet och den leasade typen av tillgång. 
 
Leasingavgifter som ingår i värderingen av leasingskulden omfattar följande:  
 
• fasta betalningar, inklusive de till sin substans fasta avgifterna,
• rörliga leasingavgifter som är beroende av ett index eller en ränta, initialt värderad med hjälp av index eller ränta från startdatumet.
• belopp som förväntas betalas under en restvärdesgaranti; och
• lösenpriset enligt en köpoption som koncernen är rimligt säker på att utnyttja, leasingavgifter under en eventuell förnyelseperiod om 
koncernen är rimligt säker på att utnyttja ett förläggningsalternativ och påföljder för att leasingavtalet upphör om inte koncernen är 
rimligt säker att inte avsluta leasingavtalet tidigt. 
 
Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvärde med hjälp av effektivräntemetoden som värderas om när det sker en förändring 
av framtida leasingavgifter som uppstår till följd av en index eller kurs, om det sker en förändring i koncernens uppskattning av det 
belopp som förväntas betalas under en restvärdesgaranti, om koncernen ändrar sin bedömning om det kommer att utnyttja ett köp-, 
förlängnings- eller uppsägningsalternativ eller om det finns en reviderad till sin substans fast leasingavgift. 
 
När leasingskulden omvärderas på detta sätt görs en motsvarande justering av det redovisade värdet på nyttjanderättstillgången eller 
så redovisas det i resultaträkningen om det redovisade värdet för nyttjanderättstillgången har minskat till noll. Koncernen presenterar 
nyttjanderättstillgångar som inte uppfyller definitionen av förvaltningsfastighet i ”materiella anläggningstillgångar” och leasingskulder i 
”lån och upplåning” i rapporten över finansiell ställning. 
 
Nyttjanderättstillgångar 
Nyttjanderättstillgångar avser kontorshyresavtal.

   Koncern

Belopp i kEUR 2021 2020

Omräknad balans vid årets ingång 214 366

Årets avskrivning -152 -152

Utgående balans per 31 december 62 214

Leasingavtal enligt IFRS 16

Ränta, leasingskulder 43 33

Not 8 • Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Till revisorer har följande ersättningar utgått för revision, annan granskning enligt lagstiftning samt för rådgivning och annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid granskningen. Ersättning har även utgått för övrig fristående rådgivning och Övriga uppdrag enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med revisionsuppdrag avses ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskning av årsredovisningen, 
koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som 
lämnats i samband med revisionsuppdraget.

ÅRSRAPPORT 2021

            Koncern                   Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Revisionsuppdrag, PwC 140 89 34 33

Övriga uppdrag, PwC - 1 - 1

Summa 140 90 34 34
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Not 9 • Anställda, löner, ersättningar och sociala kostnader
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro och pensioner redovisas i takt med intjänandet. 
 
Medelantalet anställda

ÅRSRAPPORT 2021

2021 Varav kvinnor 2020 Varav kvinnor

Moderföretaget

Sverige – – 3 –

Dotterföretag

Malta 61 27 58 26

Danmark 8 1 – –

Sverige 9 1 – –

Koncernen totalt 78 29 61 26

Företagsledning 
Antal ledande befattningshavare 2021 Varav kvinnor 2020 Varav kvinnor

Följande personer var anställda som ledande 
befattningshavare vid årets utgång:

Moderföretaget

Styrelsen och verkställande direktör 6 1 6 –

Koncernen totalt

Styrelsen och verkställande direktör 6 1 6 –

Övriga ledande befattningshavare 6 1 4 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader             Löner och ersättningar                   Sociala kostnader

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Moderbolag 95 376 20 111

Dotterbolag 4 113 2 895 412 280

(varav pensionskostnad) (328) (595) (21) (53)

Koncernen totalt 4 208 3 271 432 391

(varav pensionskostnad) (328) (595) (21) (53)

Löner och ersättningar (Styrelsen, övriga ledande befattningshavare och övriga anställda)   
         2021 2020

Belopp i kEUR Moderbolag Dotterbolag Totalt Moderbolag Dotterbolag Totalt

Styrelse och verkställande direktör 95 277 372 233 247 480

Övriga ledande befattningshavare  -   634 634 59 567 626

Övriga anställda - 3 202 3 202 84 2 081 2 165

Total 95 4 113 4 208 376 2 895 3 271
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Not 10 • Resultat från andelar i koncernföretag
2021 2020Belopp i kEUR

Moderbolaget (Belopp i kEUR)

Erhållen utdelning från dotterbolag 3 550 5 000

Totalt 3 550 5 000

-

Ersättning till styrelsen 
Årsstämman 2021 antog styrelsearvoden som ska fastställas till 160 000 SEK för varje styrelseledamot som inte är ledande 
beslutsfattare. Arvoden för ordföranden av ersättnings- eller revisionsutskottet fastställdes till 40 000 SEK, medan arvoden för varje 
ledamot i ersättnings- eller revisionsutskottet fastställdes till 20 000 SEK. Arvodet betalas ut i efterskott efter att årsstämma har 
hållits. 
 
Ersättning till övriga ledande befattningshavare inkl styrelseledamöter i dotterbolag 
Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning. Ersättning till verkställande direktören och 
andra ledande befattningshavare kan utgöras av grundlön, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument, m.m. Med övriga 
ledande befattningshavare avses de sex personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen samt 
styrelseledamöter i dotterbolag. För koncernledningens sammansättning, se sidorna 20-21. 
 
Övriga förmåner till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare avser aktierelaterade ersättningar och utgår som en del 
av den totala ersättningen. Några pensionsförmåner eller rörliga ersättningar utgår ej. 
 
Ersättningar till ledande befattningshavare 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättningar till ledande befattningshavare 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsägningstid och avgångsvederlag 
För verkställande direktör finns avtal beträffande uppsägningstid från bolagets sida, som maximalt kan uppgå till 6 månader med 
ersättning och arbetsplikt. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstid förekommer ej.

ÅRSRAPPORT 2021

Grundlön/  
Arvode

Rörlig 
ersättning

Aktierelaterade 
ersättningar

Pensions-
kostnad Totalt

Henrik Kvick (styrelseordförande) 19 - - - 19

Jonas Strömberg (styrelseledamot från 20 maj 2021) 19 - - - 19

Maria Andersson Grimaldi (styrelseledamot från 20 maj 2021) 19 - - - 19

Peter Åström (styrelseledamot) 19 - - - 19

Kim Mikkelsen (styrelseledamot) 19 - - - 19

Robert Andersson (VD) 277 - - - 277

Andra ledande befattningshavare 634 - - - 634

Totala ersättningar till ledande befattningshavare 1 006 - - - 1 006

Grundlön/  
Arvode

Rörlig 
ersättning

Aktierelaterade 
ersättningar

Pensions-
kostnad Totalt

Henrik Kvick (Styrelseordförande) 19 - - - 19

Jonas Bertilsson (Styrelseordförande) 19 - - - 19

Fredrik Rüden 19 - - - 19

Peter Åström 19 - - - 19

Kim Mikkelsen (styrelseledamot från 25 juni 2020) 14 - - - 14

Marcus Teilman (styrelseledamot till 13 mars 
2020, VD till 20 februari 2020)

143 - - - 143

Robert Andersson (VD från 21 februari 2020) 247 - - - 247

Andra ledande befattningshavare 626 - - - 626

Totala ersättningar till ledande befattningshavare 1 106 - - - 1 106

-
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Not 12 • Räntekostnader och liknande resultatposter

ÅRSRAPPORT 2021

Not 11 • Ränteintäkter och liknande resultatposter
            Koncern                   Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Finansiella intäkter 1 584 – 584

Finansiella intäkter, koncernföretag – – – 33

Totalt 1 584 – 617

            Koncern                   Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Räntekostnader till aktieägare 16 15 16 15

Räntekostnader för lån 1 547 1 842 1 547 1 842

Räntekostnader övriga 510 67 432 34

Finansiella kostnader, vid upptagande av lån 420 736 420 736

Totalt 2 493 2 660 2 415 2 627

Not 13 • Skatt
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i 
resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som 
är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per 
balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna 
och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k 
balansräkningsmetoden. 

Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i 
princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan nyttjas mot framtida skattepliktiga 
överskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill eller om den 
uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld (som inte är ett rörelseförvärv) och som, vid 
tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 
 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, utom i de fall 
koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det är sannolikt att en sådan återföring inte kommer att 
ske inom överskådlig framtid. De uppskjutna skattefordringar som är hänförliga till avdragsgilla temporära skillnader avseende sådana 
investeringar ska bara redovisas i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott och det 
är troligt att ett sådant utnyttjande kommer att ske inom överskådlig framtid. 
 
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sannolikt 
att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången återvinns eller skulden regleras, baserat 
på de skattesatser (och skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett 
nettobelopp. 
 
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden 
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till transaktioner 
som redovisats i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat eller direkt 
mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovisning av rörelseförvärv, ska skatteeffekten redovisas i 
förvärvskalkylen. 
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Redovisad skatt i resultaträkningen

ÅRSRAPPORT 2021

            Koncern                   Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt 379 36 -212 –
Uppskjuten skatt -460 240 – –
Skatt på årets resultat -81 276 -212 –

Aktuell skatt

Resultat före skatt 637 1 532 784 1 638
Skatt enligt gällande skattesats 20,6 % (21,4 %) 131 328 162 350

Skatteeffekt av:
Skillnad i skattesats i utländsk verksamhet -356 -904 – –
Ej skattepliktiga intäkter – – -731 -1 070
Ej avdragsgilla kostnader 546 401 300 297
Avdragsgilla kostnader som inte redovisats över resultaträkningen -7 -114 -7 -114
Skattepliktiga intäkter som inte redovisats över resultaträkningen – 4 – 4
Underskott som ökar ackumulerade underskottsavdrag 
men ej redovisats som tillgång

276 523 276 533

Justering av ingående aktuell skatt -340 – – –
Förändring i oredovisad uppskjuten skatt -331 38 – –
Skatteåterbäring från utländska myndigheter – – -212 –
Skattekostnad aktuell skatt -81 276 -212 –

Uppskjuten skatt

Ökning/minskning i uppskjutna skattefordringar -367 136 – –
Minskning/Ökning i uppskjutna skatteskulder -93 104 – –
Skattekostnad uppskjuten skatt -460 240 – –

Förändringar i uppskjuten skatt fördelar sig enligt följande

Belopp i kEUR 2021 2020

Uppskjutna skattefordringar

Redovisat värde vid årets ingång 20 156
Vinst för innevarande år, för vilken ingen uppskjuten skatt redovisas -94 –
Nettoförändring under perioden över resultaträkningen 367 -136
Redovisat värde vid årets utgång 293 20

Uppskjutna skattefordringar hänför sig till 
outnyttjade skattemässiga underskott 293 20
Summa uppskjutna skattefordringar 293 20

Uppskjutna skatteskulder

Redovisat värde vid årets ingång varav har omförts 
mot uppskjutna skattefordringar

-104 –

Förvärvat genom rörelseförvärv -1 520 –
Nettoförändring under perioden över resultaträkningen 93 -104
Redovisat värde vid årets utgång -1 531 -104

Uppskjuten skatteskuld är hänförlig till
Materiella anläggningstillgångar 3 2
Immateriella tillgångar -1 570 -148
Avsättning för osäkra fordringar 55 62
Orealiserade valutakursdifferenser -19 -20
Summa uppskjuten skatteskuld -1 531 -104
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2021 2020Belopp i kEUR

Koncern

Resultat per aktie före utspädning

Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 718 1 256

Antal registrerade aktier per balansdagen 129 659 355 113 950 153

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning 127 024 404 79 386 525

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 127 024 404 79 386 525

Resultat per aktie före utspädning 0.006 0.016

Resultat per aktie efter utspädning 0.006 0.016

Justerat resultat per aktie efter utspädning 0.008 0.038

ÅRSRAPPORT 2021

Moderbolaget har sparade ackumulerade underskottsavdrag om 15 615 kEUR per 2021-12-31 (14 553 kEUR.). Koncernen totalt har 
sparade ackumulerade underskottsavdrag om 22 904 kEUR (23 093 kEUR). Det finns inga tidsbegränsningar avseende dessa underskott. 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den mån det är sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga. 
Beräkningen av värdet av de uppskjutna skattefordringarna baseras på prognoser över hur stora underskottsavdrag som kan 
utnyttjas mot förväntade beskattningsbara inkomster för de närmaste fem beskattningsåren. För dotterbolagen på Malta beräknas 
värdet av de uppskjutna skattefordringarna till den aktuella skattesatsen 35 procent. För moderbolaget är bedömningen att 
underskottsavdragen inte kommer att kunna utnyttjas pga. osäkerhet om när i framtiden tillräckliga skattepliktiga överskott kommer 
att genereras. Därmed redovisas inga uppskjutna skattefordringar kopplat till underskottsavdragen i moderbolaget. Den uppskjutna 
skattefordran är vid varje rapportperiods slut föremål för en bedömning om ett eventuellt nedskrivningsbehov föreligger. 
 
Då det maltesiska skattesystemet under vissa förutsättningar ger möjlighet till skatteåterbäring motsvarande 6/7-delar av erlagd 
skatt är koncernens uppfattning att den effektiva skattesatsen på koncernnivå är 5 procent.

Not 14 • Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under 
året. Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom justering av genomsnittligt antal aktier för effekten av samtliga optioner som ger 
upphov till utspädningseffekt. Den potentiella utspädningseffekten av koncernens aktier uppkommer från personal- och teckningsoptioner.

Not 15 • Aktierelaterade ersättningar
Efter ett beslut vid en extra bolagsstämma den 1 mars 2021 har det inrättats ett personaloptionsprogram för nyckelpersonal, management 
och ledande befattningshavare i bolaget och dess dotterbolag. Sammanlagt har 5 600 000 personaloptioner utfärdats till ledande 
befattningshavare (sex personer), management (åtta personer) och övriga nyckelanställda vid bolaget och dess dotterbolag (ungefär 
fjorton personer).  Personaloptionerna utgavs vederlagsfritt. Varje personaloption innebär en rätt att förvärva en (1) ny aktie i bolaget under 
perioden den 15 mars 2024–12 april 2024.

Verkligt värde på dagen för beviljandet beräknades med Black-Scholes värderingsmodell.  Denna metod tar hänsyn till teckningspriset, 
aktiekursen på dagen för beviljandet, optionens giltighetstid, förväntad aktiekursvolatilitet, förväntad utdelning och riskfri ränta under 
optionens giltighetstid.   
 
Årsstämman 2020 beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram för nyckelpersoner i bolagets dotterbolag 
(“Personaloptionsprogrammet”). 

De optioner som har beviljats under 2021 har inte inkluderats i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning eftersom dessa 
instrument inte ger upphov till någon utspädningseffekt för det räkenskapsår som löpte ut den 31 december 2021. Ytterligare information 
om optionerna finns i not 15.
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Till följd av restriktionerna på grund av den pågående pandemin kunde fördelningen av optionerna dock inte slutföras och det 
ingicks inga optionsavtal med de anställda. Eftersom de tilltänkta deltagarna inte har informerats om att de har varit inkluderade i 
personaloptionsprogrammet och fördelningen av antalet optioner för varje deltagare inte har fastställts, kan villkoren för personal-
optionsprogrammet inte anses vara uppfyllda. Inget beviljandedatum har fastställts. I enlighet med IFRS2 får beviljandedatumet inträffa 
efter det att bolaget börjar resultatavräkna ersättning till anställda relaterat till programmet. Eftersom de anställda vare sig har känt till 
att de ingått i personaloptionsprogrammet eller alla väsentliga villkor kan de inte anses ha börjat tillhandahålla tjänster inom ramen för 
personaloptionsprogrammet. Därför har de kostnader för personaloptionsprogrammet på 10 kEUR som redovisades för tredje kvartalet 
återförts under fjärde kvartalet, eftersom kriterierna för att börja resultatavräkna kostnader från programmet inte har uppfyllts. 
 
Under 2020 löpte 600 000 personaloptioner ut och 250 000 teckningsoptioner återköptes. 
 
För helåret 2021 påverkas resultatet av aktierelaterade ersättningar med –90 kEUR (53). 
 
Antal optioner

ÅRSRAPPORT 2021

            Koncernen                   Moderbolag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Utestående vid årets början - 850 000 - 850 000

Tilldelade under året 5 600 000 - 5 600 000 -

Förverkade under året - -600 000 - -600 000

Återköpta under året - -250 000 - -250 000

Totalt utestående vid årets slut 5 600 000 – 5 600 000 –

Vägt lösenpris per option 3,25 – 3,25 –

Återstående vägd genomsnittlig kontraktstid (år)  
för utestående optioner. 

2,28 – 2,28 –

Not 16 • Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på 
plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats 
där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att 
framtida ekonomiska förmåner som kan hänföras till posten kommer koncernen tillgodo och att anskaffningsvärdet för densamma 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i 
den period då de uppkommer. 
 
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den 
materiella anläggningstillgångar kan tas i bruk. Den bedömda nyttjandeperioden för kategorier av materiella anläggningstillgångar 
för aktuella och jämförelseperioder har bedömts till: 
 
• IT-inventarier 3-5 år
• Kontorsinventarier  3-10 år 
 
Bedömda nyttjandeperioder, restvärden och avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod, effekten av 
eventuella ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat. 
 
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inga 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som uppstår 
vid utrangering eller avyttring av tillgången utgörs av skillnaden mellan den eventuella nettointäkten vid avyttringen och dess 
redovisade värde, redovisas i resultatet i den period när tillgången tas bort från balansräkningen.
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2021 2020Belopp i kEUR

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 42 856 42 856

Investering 8 224 –

Utgående balans 51 080 42 856

ÅRSRAPPORT 2021

Not 17 • Goodwill
Goodwill som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel 
av det verkliga värdet på ett förvärvat dotterföretags identifierbara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten 
redovisas goodwill till anskaffningsvärde och efter det första redovisningstillfället värderas den till anskaffningsvärde efter avdrag för 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Vid prövning av nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande enheter som 
förväntas bli gynnade av förvärvet. 
 
En kassagenererande enhet som goodwill har allokerats till, testas årligen för nedskrivning, eller mer frekvent om det finns en 
indikation att den kassagenererande enheten behöver skrivas ner.  Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet är lägre 
än dess redovisade värde, allokeras nedskrivningen först till redovisat värde på goodwill som allokerats till den kassagenererande 
enheten och därefter till övriga tillgångar, baserat på redovisat värde för respektive tillgång som härrör till den kassagenererande 
enheten. Interna och externa faktorer beaktas vid beräkningar. Beräkningarna utgår från kassaflödesprognoser baserade på 
budgetar fastställda av ledningen för de kommande fem åren. Eventuell nedskrivning av goodwill redovisas omedelbart som en 
kostnad och återförs inte.  Vid försäljning av en kassagenererande enhet, inkluderas eventuell goodwill som allokerats till den 
kassagenererande enheten, vid beräkningen av reavinst eller reaförlust vid försäljningen. 
 
I koncernen Acroud (AB) (”koncerncen”) representerar goodwill tre separata kassagenererande enheter. 

Under 2021 har ledningen fortsatt att genomföra nedskrivningsprövningar av goodwill och domäner. Tillväxt och underliggande 
antaganden under prognosperioden granskades i linje med koncernens strategiska inriktning.  En detaljerad nedskrivningsprövning 
gjordes för varje kassagenererande enhet vid utgången av räkenskapsåret 2021 och det konstaterades att det upplupna 
anskaffningsvärdet på goodwill och domäner är återvinningsbara eftersom det kassaflöde som genereras av dessa tillgångar 
överensstämmer med eller överstiger det upplupna anskaffningsvärdet.

Koncern 2021 2020

Belopp i kEUR Kontorsinventarier IT inventarier Totalt Kontorsinventarier IT inventarier Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans  329  295  624  329  269  598 

Investering  4  37  41  -    26  26 

Förvärv genom rörelseförvärv  11  20  31  -    -    -   

Utgående balans  344  352  696  329  295  624 

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -224 -257 -481 -181 -224 -405 

Årets avskrivning -43 -37 -80   -43 -33 -76 

Utgående balans -267 -294 -561 -224 -257 -481 

Redovisat värde vid periodens slut  77  58  135  105  38  143 
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Återvinningsvärdet för iGaming Affiliation är känsligt för ambitiösa antaganden om tillväxt och avvikelser från tillväxtplanen skulle 
kunna leda till en nedskrivning.  Återvinningsvärdet har beräknats med hänvisning till kassaflödesprognoser som återspeglar 
verklig avkastning från verksamhetsåret 2021 och en uppskattning för åren 2022–2026 (2020: åren 2021–2021). Antagandet om 
intäktstillväxt för 2022 var ca. 21 %, vilket framför allt beror på en uppdaterad SEO-strategi som antogs i januari 2022. För 2023 
angavs en årlig tillväxt om 8 % och ett antagande om en årlig tillväx tom 5 % för 2024 och framåt, vilket motsvarar koncernens 
långsiktiga antaganden om inflation och marknadens långsiktiga tillväxtsikt. I modellen har terminalvärde med tillväxttakt på 
1,8 (2020: 1,8) % tillämpats.  Vid bedömning av framtida kassaflöden sker antaganden om i första hand försäljningstillväxt, 
rörelsemarginal, tillväxttakt och diskonteringsränta.  Skulle verkligt utfall avvika från det vid prövningen förväntade utfallet kan 
detta leda till en nedskrivning av goodwill och/eller domäner, vilket kan få betydande inverkan på koncernens och moderbolagets 
redovisning (aktier i dotterbolag). 

Känslighetsanalys
En känslighetsanalys har utarbetats som visar att en minskning av antagen rörelsemarginal om 2 % (med övriga variabler konstanta), 
en ökning av diskonteringsräntan om 2 % (med övriga variabler konstanta) samt en evig tillväxttakt om 0 % (med övriga variabler 
konstanta) föranleder ej att redovisade värdet överstiger nyttjandevärdet. Prognostiserade kassaflöden har diskonterats med en 
diskonteringsränta före skatt om 13,0 %(2020: 13,6 %).    

ÅRSRAPPORT 2021

Not 18 • Övriga immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Internt och externt upparbetade immateriella tillgångar som härrör från koncernens utvecklingsarbete med nya och befintliga digitala 
varumärken redovisas endast om följande villkor är uppfyllda: 
 
• det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den, 
• företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den,
• det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella tillgången,
• företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att generera sannolika framtida ekonomiska fördelar,
• det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella 
tillgången, och
• de utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt. 
 
Om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbetad immateriell tillgång redovisas utgifterna för utvecklingsarbetet som 
en kostnad i den period de uppkommer. Efter första redovisningstillfället redovisas internt upparbetade immateriella tillgångar till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Bedömd nyttjandetid uppgår 
till 4 år. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av varje räkenskapsår, effekten av eventuella 
ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat.  
 
Domäner och spelardatabaser       
Förvärvade immateriella tillgångar redovisas i enlighet med IFRS och fördelar sig på domäner samt spelardatabaser. Se not 27 
Rörelseförvärv för ytterligare information. 
 
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar exklusive goodwill.
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens 
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för 
en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. 
 
Immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder och immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning ska 
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov, eller när det finns en indikation på värdeminskning. 
 
Återvinningsvärdet är det högre värdet av det verkliga värdet minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell 
marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. 
 
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det 
redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart 
kostnadsföras i resultaträkningen. 
 
Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde till det omvärderade 
återvinningsvärdet men det förhöjda redovisade värdet får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen 
nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i 
resultaträkningen.      
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Varumärken 
De bokförda värdena för varumärken är framför allt hänförliga till förvärven av Power Media Group och The Gambling Cabin 2021. Under 
2020 antogs en ny tillväxtstrategi där koncernen fokuserade på färre produkter. Som ett resultat av detta har varumärket PokerLoco skrivits 
ned fullt ut 2020. 
 
Tillgångar under utveckling 
Bolaget bedriver löpande utveckling av sina egna sajter. Under 2021 har utvecklingsarbetet intensifierats och medfört att 1 125 kEUR 
(1 031) har aktiverats för egen räkning. 1 476 (725) kEUR representerar projekt som slutfördes under året och därmed överfördes till 
programvara, domäner och övriga immateriella rättigheter och började skrivas av under året.  

Belopp i kEUR Varumärken Affiliate 
kontrakt

Programvara, 
domäner och 

övrig IP

Tillgångar under 
uppbyggnad 

(AUC)
Totalt

2021

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans – 1 564 6 376 969 8 909

Överföringar från / till AUC – – 1 476 -1 476 –

Investering – – 99 1 301 1 400

Förvärv genom rörelseförvärv 2 240 8 432 – – 10 672

Försäljning – – -110 – -110

Utgående balans 2 240 9 996 7 841 794 20 871

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans – -874 -643 – -1 517

Årets avskrivning – -1 331 -355 – -1 686

Utgående balans – -2 205 -998 – -3 203

Redovisat värde vid årets slut 2 240 7 791 6 843 794 17 668

2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 503 1 515 3 417 663 6 098

Överföringar från / till AUC – – 725 -725 –

Investering – 49 2 513 1 031 3 593

Nedskrivning -503 – – – -503

Försäljning – – -279 – -279

Utgående balans – 1 564 6 376 969 8 909

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans – -567 -526 – -1 093

Årets avskrivning – -307 -117 – -424

Utgående balans – -874 -643 – -1 517

Redovisat värde vid årets slut – 690 5 733 969 7 392
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Moderföretaget

2021 2020Belopp i kEUR

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 33 898 31 581

Investeringar i koncernföretag under året 18 922 2 317

Återföring av aktiverade kostnader för förvärv -90 –

Utgående anskaffningsvärde 52 730 33 898

Redovisat värde vid årets slut 52 730 33 898

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2021 2020Belopp i kEUR

Bokfört värde dotterbolag till Acroud AB

PokerLoco Malta Limited 1 1

HLM Malta Limited 31 580 31 580

Acroud Sports Limited 2 227 2 227

Matching Visions Limited 7 332 –

Traffic Grid Limited 1 386 –

Voonix ApS 2 360 –

Swedishsantas AB 7 844 –

Aktiverade kostnader för förvärv – 90

Totalt 52 730 33 898

ÅRSRAPPORT 2021

Domänrättigheter och spelardatabaser 
Domänrättigheter, kostnader för programvaruutveckling och spelardatabaser är hänförliga till förvärven av Power Media Group och  
The Gambling Cabin 2021, RIAE Media 2020, MaxFreeBets 2019, Webwiser 2018 och Magnum Media 2017. Webwiser, Magnum 
Media, Power Media Group och The Gambling Cabin har redovisats i enlighet med IFRS3 Rörelseförv. RIAE Media och MaxFreeBets 
har redovisats i enlighet med IAS 38 Immateriella tillgångar. De förvärvade spelardatabaserna skrivs av linjärt enligt koncernens 
policy (not 2). 
 
Koncernens domänrättigheter har en obestämbar nyttjandeperiod. Detta grundar sig på att vid löpande underhåll och skydd 
av rättigheten så bedöms den kunna nyttjas över en ej överblickbar period, varför en obestämbar nyttjandeperiod anses bättre 
överensstämma med det verkliga nyttjandet. Se not 27 Rörelseförvärv för ytterligare information.  
 
Förvärv av RIAE Media 
I november 2020 förvärvade Acroud AB tio tillväxtsajter. Acroud betalade 1,6 MEUR i en kombination av kontanter och aktier i Acroud 
för 51 % av tillgångarna och har säkrat en kombination av köpoptioner (som löper ut vid utgången av 2023 eller 2025) och säljoptioner 
(som löper ut vid utgången av 2025) för återstående 49 % av tillgångarna. Acroud har därför konstaterat att bolaget i praktiken redan kan 
kontrollera 100 % av de förvärvade tillgångarna. Den ursprungliga ersättningen finansierades med befintliga medel (ca. 40 %) och genom 
emission av egna aktier (ca. 60 %). Den villkorade ersättningen (668 kEUR per den 31 december 2021), motsvarande bästa uppskattning 
av den framtida och förväntade köpeskillingen som ska erläggas senast om 5 år, kommer också att regleras kontant (40 %) och genom 
en nyemission av aktier i Acroud AB (60 %). Förvärvet har redovisats som förvärv av tillgångar, dvs. i enlighet med IAS 38 i stället för 
IFRS 3. Det innebär att de förvärvade tillgångarna i form av domäner, aktiverade programvaruutvecklingskostnader och kunddatabaser 
inledningsvis har redovisats till förvärvskostnad. Nyttjandeperioden för tillgångarna uppskattas enligt följande: domäner (obestämbar 
nyttjandeperiod), aktiverade kostnader för utveckling av programvara (5 år) och kunddatabaser (3 månader).

Not 19 • Andelar i koncernföretag
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2021 2020Belopp i kEUR

Fordringar med förfall inom ett år

HLM Malta Limited 5 24

Rock Intention Malta Limited – 16

Acroud Sports Limited 194 9

PokerLoco Malta Limited 1 2

Summa kortfristiga fordringar hos koncernföretag 200 51

Skulder med förfall inom ett år

Rock Intention Malta Limited 46 –

TheGamblingCabin 295 –

Summa kortfristiga skulder hos koncernföretag 341 –

Not 20 • Fordringar och skulder koncernföretag
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Dotterbolag Säte
Bolagets 

registreringsnummer
Procentandel av 
aktier och röster Antal aktier Eget kapital

Årets/period 
resultat

Dotterbolag till Acroud AB

PokerLoco Malta Limited Malta C 51645 100% 1 200 277 -18

HLM Malta Limited Malta C 75337 100% 1 165 10 423 2 314

Acroud Sports Limited Malta C 97253 51% 1 020 2 370 126

FTT LLC USA  7953662 100% n/a – –

Swedish Santas AB Sverige 559167-3503 100% 1 000 68 46

Matching Visions Ltd Malta C 79010 100% 1 200 470 456

Voonix ApS Danmark 32353630 100% 50 000 203 197

Traffic Grid Ltd Malta C 90872 100% 1 200 12 90

Dotterbolag till HLM Malta Limited

Rock Intention Malta Limited Malta C 49286 100% 14 000 10 154 3 480

Mortgage Loan Directory 
and Information LLC

USA 4942378 100% n/a 444 50

Styrelsen och ledningen har per den 31 december 2022 och den 31 december 2020 granskat värdet av andelar i koncernföretag avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov. Baserat på nuvarande resultatintjäning och planerna för överskådlig framtid har styrelsen och ledningen bedömt 
att inga avsättningar för nedskrivningar ansågs nödvändiga. Mer information om antaganden vid nedskrivningsprövning finns i not 17.

Not 21 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
            Koncern                  Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Förutbetalade hyres- och leasingkostnader 92 26 – –

Övriga förutbetalade kostnader 369 105 28 21

Upplupna intäkter 366 – – –

Totalt 827 131 28 21
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Not 24 • Upplåning 
Bokfört värde för obligationslånet uppgår till enligt följande: 

                    Koncern och Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020

Nominellt belopp 19 487 22 258

Förutbetalda transaktionskostnader -240 -663

Redovisat värde 19 247 21 595

ÅRSRAPPORT 2021

Not 22 • Likvida medel 
 
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker, betalningsleverantörer och 
motsvarande institut samt kortfristiga placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är 
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

            Koncern                   Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Kassa och bank* 1 608 8 030 761 7 563

Bankkonton hos betalningsleverantörer 594 84 – –

Totalt 2 202 8 114 761 7 563

*445 (498) KEUR består av bundna fonder innehållande insättningar från kunder och pantsatta tillgångar i dotterbolag.  
Dessa medel inkluderas inte i koncernens kontosaldon för kassa och bank.

Moderbolaget

2021 2020Belopp i kEUR

Antal registrerade aktier per balansdagen 129 659 355 113 950 153

Aktiekapital (EUR) per balansdagen 3 280 148 2 882 765

Not 23 • Aktiekapital 
 
I november 2020 slutförde bolaget en riktad nyemission om SEK 35 294 118 aktier till ett pris om 2,55 SEK per aktie (”emissionen”), 
motsvarande ca 90 MSEK i allokerad efterfrågan. I november 2020 emitterade bolaget dessutom ytterligare 3 051 548 aktier som en 
del av köpeskillingen för förvärvet av tillgångarna i RIAE Media (se not 18). Under 2021 emitterade bolaget ytterligare 8 000 000 och 
7 709 202 aktier som en del av köpeskillingen för förvärvet av Power Media Group respektive The Gambling Cabin. 
 
Aktiekapitalet består per den 31 december 2021 totalt av 129 659 355 (per den 31 december 2020: 113 950 153) aktier med ett 
kvotvärde om 0,025298 EUR. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto 
efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
 
Under övrigt tillskjutet kapital redovisas överkursen vid genomförda nyemissioner efter avdrag för emissionskostnader, erhållen ersättning 
från utgivning av teckningsoptioner och eget kapitaldel av utgivna konvertibla skuldebrev. 
 
Reserver avser valutaomräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter till EUR, vilka redovisas i övrigt totalresultat.
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Upplåningen består av ett obligationslån till ett belopp om 200 MSEK (223). Under fjärde kvartalet 2019 återköptes obligationer på 
marknaden till ett nominellt belopp om 67 MSEK. Under första, andra, tredje och fjärde kvartalet 2020 återbetalades obligationslånet 
med 55 MSEK, 3 MSEK, 6,25 MSEK respektive 5,875 MSEK. Under fjärde kvartalet 2020 återköptes 14 625 MSEK av det utestående 
etobligationslån genom utgivande av 5 820 759 aktier i en riktad nyemission i november 2020. Under 2021 återköptes ytterligare 
obligationer på 23,5 MSEK på marknaden till ett nominellt belopp om 5,875 MSEK per kvartal. 
 
Obligationslånet förfaller till betalning i september 2022 och noterades den 7 november 2017 för institutionell handel på 
Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationslånet löper med en rörlig ränta på Stibor 3m + 7,25 procent. 
 
I maj 2020 har obligationsinnehavarna röstat för en förlängning av obligationslånet till september 2022 genom ett skriftligt 
förfarande och därmed accepterat en tvåårig förlängning av obligationen.  Under första kvartalet 2022 har bolagets styrelse 
inlett finansieringsprocessen och har utsett finansiella (Pareto Securities AB) och juridiska (Gernandt & Danielsson Advokatbyrå 
KB) rådgivare som stöd i processen. Med tanke på tidigare framgångsrik finansiering är ledningen säker på att även denna 
refinansieringsprocess kommer att bli lika framgångsrik. 
 
Transaktionskostnader obligationslån 
Acroud redovisar låneskulder initialt till verkligt värde, efter transaktionskostnader, och därefter till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet 
anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades då skulden togs upp. Det innebär att över- och undervärden liksom 
direkta emissionskostnader periodiseras över låneskuldens löptid.

ÅRSRAPPORT 2021

Not 25 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

           Koncern                   Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Upplupna löner och sociala kostnader 191 259 94 101

Upplupna räntekostnader 71 79 71 79

Upplupna revisionsarvoden och konsultkostnader 135 35 20 –

Upplupna arvoden 40 17 26 –

Upplupna utbetalningar till Matching Visions 1 139 – – –

Övriga upplupna kostnader 192 469 – 265

Totalt 1 768 859 211 445

Moderbolaget har som säkerhet för fullgörande av betalning av samtliga utestående belopp för obligationslånet, inklusive upplupen ränta 
och eventuella kostnader ställt bolagets samtliga aktier i HLM Malta Limited i pant.

Värdet av de pantsatta aktierna utgörs i moderbolaget av anskaffningsvärdet och i koncernen värdet av summa nettotillgångar som  
skulle försvinna ur koncernen om dotterbolagsaktierna togs i pant.

Not 26 • Eventualförpliktelser och ställda säkerheter 
 
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser är möjliga åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir eller ett 
åtagande som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller på grund av att åtagandets storlek inte kan beräknas 
med tillräcklig tillförlitlighet.

            Koncern                   Moderföretag

Belopp i kEUR 2021 2020 2021 2020

Aktier i dotterbolag ställda som säkerhet för obligationslån 49 611 49 584 31 581 31 581
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Not 27 • Rörelseförvärv 
 
Koncernen redovisar rörelseförvärv enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten, och det gör även de identifierbara nettotillgångar som förvärvas. Förvärvsrelaterade utgifter redovisas i 
resultaträkningen när de uppkommer. 
 
I köpeskillingen ingår även verkligt värde vid förvärvstidpunkten för de tillgångar eller skulder som är följden av en överenskommelse 
om villkorad köpeskilling. Förändringar i verkligt värde för en villkorad köpeskilling som uppkommer på grund av ytterligare 
information som erhållits efter förvärvstidpunkten om fakta och förhållanden som förelåg per förvärvstidpunkten, kvalificerar som 
justeringar under värderingsperioden och justeras retroaktivt, med motsvarande justering av goodwill. Villkorad köpeskilling som 
klassificeras som eget kapital omvärderas inte och efterföljande reglering redovisas inom eget kapital. Alla andra förändringar i det 
verkliga värdet för en villkorad tilläggsköpeskilling redovisas i resultatet. 
 
De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna redovisas till verkligt värde per förvärvstidpunkten med följande 
undantag: 
 
• Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar hänförliga till det förvärvade företagets avtal om ersättning till 
anställda redovisas och värderas i enlighet med IAS 12 Inkomstskatter respektive IAS 19 Ersättningar till anställda. 
 
• Skulder eller egetkapitalinstrument hänförliga till det förvärvade företagets aktierelaterade tilldelningar eller till utbytet av det 
förvärvade företagets aktierelaterade tilldelningar mot förvärvarens aktierelaterade värderas vid förvärvstidpunkten i enlighet med 
IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. 
 
• Tillgångar (eller avyttringsgrupp) klassificerade som att de innehas för försäljning enligt IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas 
för försäljning och avvecklade verksamheter värderas i enlighet med den standarden. 
 
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i rapporten över finansiell ställning. Om skillnaden är negativ redovisas denna som 
en vinst på ett förvärv till lågt pris direkt i resultatet efter omprövning av skillnaden. 
 
För varje rörelseförvärv värderas tidigare innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget antingen till verkligt värde 
eller till värdet av den proportionella andelen av innehavet utan bestämmande inflytande av det förvärvade bolagets identifierbara 
nettotillgångar. 
 
Förvärv av Power Media Group 
Den 20 januari 2021 förvärvade Acroud 100 procent av aktierna i Voonix ApS, Matching Visions Ltd och Traffic Grid Ltd till en initial 
köpeskilling på 4,8 MEUR plus en potentiell tilläggsköpeskilling. De förvärvade företagen är snabbväxande och huvudsakligen 
verksamma på den europeiska marknaden med affiliatenätverket Matching Visions iGaming-kampanjmäklaren Traffic Grid, men är 
också branschledande SaaS-tjänsteleverantör med Voonix. Under 2020 genererade de förvärvade verksamheterna intäkter på 9,6 
MEUR och en EBITDA på 0,9 MEUR. 
 
Den initiala köpeskillingen för 100 procent av aktierna i de förvärvade verksamheterna på kontant och skuldfri basis uppgår till 
4,8 MEUR och den betalades på förvärvsdagen. 2,4 MEUR av den initiala köpeskillingen betalades med 8 000 000 stamaktier 
baserat på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen (“VWAP”) på Nasdaq First North Growth Market för de 20 på varandra 
sammanhängande handelsdagarna före offentliggörandet av förvärvet, motsvarande 2,99 SEK per Acroud-aktie (0,30 EUR per aktie). 
Resterande 2,4 MEUR av den initiala köpeskillingen betalades kontant. 
 
Den tilläggsköpeskilling som kan komma att krävas beror på det framtida finansiella resultatet hos Voonix ApS, Matching Visions Ltd 
och Traffic Grid Ltd. Tilläggsköpeskillingen, varav 50 procent kommer att betalas med nyemitterade aktier och resterande belopp ska 
betalas kontant, beräknas på framtida resultat före skatt baserat på en multipel på 7,5 gånger ökningen i resultat före skatt från 
räkenskapsåret 2020 och 2022. Priset på tilläggsköpeskillingsaktierna kommer att motsvara VWAP för Acroud-aktien på Nasdaq First 
North Growth Market för de 20 på varandra följande handelsdagarna före dagen för emissionen av tilläggsköpeskillingsaktierna. 
Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 16 MEUR. 
 
50 procent av de aktier som potentiellt kan behöva emitteras i samband med den villkorade köpeskillingen kommer att vara föremål 
för en ettårig lock-up och 50 procent föremål för en tvåårig lock-up från och med förvärvsdagen. 
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Nedan lämnas uppgifter om verkligt värde på de förvärvade tillgångarna och skulderna och tilläggsköpeskillingen:

Förvärv av TheGamblingCabin 
Den 15 april 2021 förvärvade Acroud 100 procent av aktierna i Swedishsantas AB, även kallat The Gambling Cabin på kontant och skuldfri 
basis till en initial köpeskilling på cirka 47,3 MSEK, plus en potentiell tilläggsköpeskilling. The Gambling Cabin är snabbt växande företag 
som erbjuder både - en mjukvarubaserad ”speltips”-tjänst och mycket populära streamingkanaler inom Sports Betting , Poker och Travspel.
The Gambling Cabin har en tydlig ”strategic fit” med Acroud genom att förstärka Acrouds programvaruerbjudande (SaaS) samt genom att 
addera några av de mest populära mediekanalerna, YouTube samt Twitch, till Acrouds erbjudande.  The Gambling Cabin genererade en 
årlig försäljning om cirka 1,4 MEUR, baserat på 9-månadersperioden  
kv 2 2020–kv 1 2021, med en EBITDA-marginal om cirka 65 procent medförande en årlig EBITDA om cirka 0,9 MEUR. 
 
Den initiala köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Swedishsantas AB på kontant och skuldfri basis uppgick till cirka 47,3 
MSEK och den betalades på förvärvsdagen. Cirka 23,6 MSEK av den initiala köpeskillingen betalades med 7 709 202 Acroud-
aktier (”vederlagsaktier”) till ett teckningspris om 3,07 SEK per Acroud-aktie (motsvarande 0,30 EUR per aktie). 50 procent av 
vederlagsaktierna kommer att omfattas av en ettårig lock-up och 50 procent omfattas av en tvåårig lock-up från förvärvsdagen. 
Cirka 23,6 MSEK av den initiala köpeskillingen betalades kontant. 
 
En tilläggsköpeskilling kan komma att betalas baserat på en multipel om 5 gånger EBITDA under perioden från 
den 1 april 2022 till och med den 31 mars 2023 reducerad med en årlig EBITDA baserad på perioden Q220–Q121 
(”tilläggsköpeskillingen”). Tilläggsköpeskillingen betalas med 50 procent i nyemitterade aktier i Acroud och resterande del kontant 
(”tilläggsköpeskillingsaktierna”). Priset på Tilläggs-köpeskillingsaktierna kommer att motsvara genomsnittskursen för Acroud-aktien 
på Nasdaq First North Growth Market för de 30 på varandra sammanhängande kalenderdagarna före 1 april 2023 (vilket motsvarar 
slutet på perioden som nämnda finansiella mål mäts). Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till cirka 82 MSEK. 
 
Nedan lämnas uppgifter om verkligt värde på de förvärvade tillgångarna och skulderna och tilläggsköpeskillingen:

Vid förvärvet 
EUR’000,000Köpeskilling

Kontant betalning (brutto före likvida poster och skuldposter) 2,9

Aktieemission och fördelning 2,4

Tilläggsköpeskilling, diskonterad till nuvärde 5,8

Total köpeskilling 11,1

Varumärke -1,7

Utvecklad teknik -1,3

Kundrelationer -2,3

Uppskjuten skatteskuld 0,4

Nettotillgångar i dotterföretags balansräkning -0,8

Goodwill 5,4

Vid förvärvet 
EUR’000,000Köpeskilling

Kontant betalning (brutto före likvida poster och skuldposter) 2,9

Aktieemission och fördelning 2,3

Tilläggsköpeskilling, diskonterad till nuvärde 2,6

Total köpeskilling 7,8

Varumärke -0,6

Utvecklad teknik -0,2

Kundrelationer -4,6

Uppskjuten skatteskuld 1,1

Nettotillgångar i dotterföretags balansräkning -0,7

Goodwill 2,8
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Följande värderingsmetoder har använts för att preliminärt mäta verkligt värde på förvärvade tillgångar för båda transaktionerna:

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och tilläggsköpeskilling har mätts preliminärt. Om ny information framkommer inom ett år 
från förvärvsdagen om fakta och omständigheter som förelåg vid förvärvsdagen leder till justeringar i ovan angivna belopp kommer 
redovisningen av förvärvet att revideras på motsvarande sätt i enlighet med IFRS 3.

VärderingsmetodFörvärvade tillgångard

Varumärke Relief-from-Royalty

Utvecklad teknik Relief-from-Royalty

Kundrelationer Multi-period Excess Earnings

Not 28 • Närstående transaktioner 
 
Löner och ersättningar till styrelseledamöter och verkställande direktör framgår av not 9. Moderbolaget har en närstående relation med 
sina dotterbolag och dess dotterbolag, se not 3, 19 och 20. 
 
Sålda tjänster mellan moderbolag och dotterbolag avser IT, marknadsföring, finansiella tjänster och managementtjänster. Transaktioner 
med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Vederlagsfria tjänster har inte levererats. 
 
Moderbolaget har sedan räkenskapsåret 2014 en låneskuld om 2 000 kSEK till dess huvudägare, Trottholmen AB, i vilket bolagets 
styrelseordförande Henrik Kvick är ägare och styrelseledamot. Lånet löper med en marknadsmässig ränta. Upplupen ränta uppgår per 
balansdagen till 2 039 kSEK. Omräknat till balansdagens kurs uppgår skulden inklusive upplupen ränta 394 kEUR. 
 
Transaktioner med närstående

Moderföretag

2021 2020Belopp i kEUR

Försäljning av tjänster till koncernföretag 64 352

Finansiella intäkter från koncernföretag – 33

Räntekostnader till övriga närstående -18 -15

Skulder till aktieägare 394 387
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Not 29 • Finansiella instrument
  Koncernen 31/12/2021

Belopp i kEUR

Finansiella 
tillgångar värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Icke 
finansiella 
tillgångar

Finansiella 
tillgångar värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Icke 
finansiella 

skulder

Summa 
redovisat 

värde

Materiella anläggningstillgångar  -   135  -    -   135

Användningsrättigheter  -   62  -    -   62

Goodwill  -   51 080  -    -   51 080

Innehav i intresseföretag  1 -    -    -   1

Övr. immateriella anläggningstillgångar  -   17 668  -    -   17 668

Övriga långfristiga fordringar 95  -    -    -   95

Uppskjutna skattefordringar  -   293  -    -   293

Kundfordringar 1 716  -    -    -   1 716

Övriga kortfristiga fordringar 2 161  -    -    -   2 161

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  -   827  -    -   827

Likvida medel 2 202  -    -    -   2 202

Summa 6 175 70 065 -   -   76 240

Övriga långfristiga skulder  -    -   19 247  -   19 247

Uppskjuten skatteskuld  -    -    -   1 531 1 531

Leverantörsskulder  -    -   942  -   942

Skulder till aktieägare  -    -   394  -   394

Övriga skulder  -    -   10 050  -   10 050

Leasingskulder  -    -   62  -   62

Skatteskyldighet  -    -    299  -   299

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -    -   1 768  -   1 768

Summa -   -   32 762 1 531 34 293

Koncernen 31/12/2020

Belopp i kEUR

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Icke 
finansiella 
tillgångar

Finansiella 
tillgångar värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Icke 
finansiella 

skulder

Summa 
redovisat 

värde

Materiella anläggningstillgångar  -   143  -    -   143

Nyttjanderättstillgångar  -   214  -    -   214

Goodwill  -   42 856  -    -   42 856

Övr. immateriella anläggningstillgångar  -   7 392  -    -   7 392

Övriga långfristiga fordringar 106  -    -    -   106

Uppskjutna skattefordringar  -   20  -    -   20

Kundfordringar 1 496  -    -    -   1 496

Övriga kortfristiga fordringar 589  -    -    -   589

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  -   131  -    -   131

Likvida medel 8 114  -    -    -   8 114

Summa 10 305 50 756 -   -   61 061

Övriga långfristiga skulder  -    -   21 595  -   21 595

Uppskjuten skatteskuld  -    -   -    104 104

Leverantörsskulder  -    -   336  -   336

Skulder till aktieägare  -    -   387  -   387

Övriga skulder  -    -   1 077  -   1 077

Leasingskulder  -    -   213  -   213

Skatteskyldighet  -    -   68  -   68

Upplupna kostnader  -    -   859  -   859

Summa -   -   24 535 104 24 639
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Koncernen 31/12/2021

Belopp i kEUR

Finansiella 
tillgångar värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Icke 
finansiella 
tillgångar

Finansiella 
skulder värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Icke 
finansiella 

skulder

Summa 
redovisat 

värde

Andelar i koncernföretag  -   52 730  -    -   52 730

Kortfristiga fordringar hos koncernftg 200  -    -    -   200

Övriga fordringar 236  -    -    -   236

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  -   28  -    -   28

Likvida medel 761  -    -    -   761
Summa 1 197 52 758 - - 53 955

Övriga långfristiga skulder  -    -   19 247  -   19 247

Leverantörsskulder  -    -   15  -   15

Skulder till aktieägare  -    -   394  -   394

Skulder till koncernföretag  -    -   341  -   341

Övriga kortfristiga skulder  -    -   9 460  -   9 460

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -    -   211  -   211
Summa - - 29 668 - 29 668

Koncernen 31/12/2020

Belopp i kEUR

Finansiella 
tillgångar värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Icke 
finansiella 
tillgångar

Finansiella 
tillgångar värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Icke 
finansiella 

skulder

Summa 
redovisat 

värde

Andelar i koncernföretag - 33 898  -    -   33 898

Kortfristiga fordringar hos koncernftg 51 -  -    -   51

Övriga fordringar 51 -  -    -   51

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 21  -    -   21

Likvida medel 7 563 -  -    -   7 563
Summa 7 665 33 919 - - 41 584

Övriga långfristiga skulder  -    -   21 595  -   21 595

Leverantörsskulder  -    -   19  -   19

Skulder till aktieägare  -    -   387  -   387

Övriga kortfristiga skulder  -    -   635  -   635

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -    -   445  -   445

Summa - - 23 081 - 23 081

Not 30 • Finansiella risker 
 
Styrelsen och koncernen strävar löpande efter att minimera koncernens riskexponering. Denna not beskriver Koncernens exponering 
mot finansiella risker och hur dessa kan påverka koncernens framtida finansiella ställning. Koncernens exponering avseende 
finansiella risker inkluderar valutarisk, likviditetsrisk, ränterisk samt motparts- och kreditrisk. Hanteringen av finansiella risker 
koordineras via moderbolaget, varifrån koncernens finansieringen är upptagen. 
 
Valutarisker 
Koncernens internationella verksamhet innebär att företaget är exponerat för valutarisker, framförallt kopplat till USD, samt är koncernens 
finansiering upptagen i SEK. Koncernen ingår inte terminskontrakt eller hedging för att gardera sig mot valutaexponering, vilket innebär 
att förändringar i valuta kan få en negativ samt positiv påverkan på koncernens finansiella ställning och resultat. Koncernens egna kapital 
påverkas även av valutakursförändringar när dotterbolags resultat, tillgångar och skulder räknas om till Euro (sk. translationseffekter). 
Nedanstående uppställning åskådligör väsentliga balansposter i koncernen per balansdagen i ursprunglig valuta.
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kUSD Bokfört värde 
kEUR kSEK Bokfört värde 

kEUR

Balansdagens kurs 1,1326 10,2503
Immateriella anläggningstillgångar 36 32 83 8
Kundfordringar 585 517 714 70
Kassa och Bank 152 134 9 569 934
Upplåning – – -19 682 -1 920

Valutaexponering netto 773 683 -9 316 -908

kGBP Bokfört värde 
kEUR kDKK Bokfört värde 

kEUR

Balansdagens kurs 0,84028 7,4364
Immateriella tillgångar – – 665 65
Kundfordringar 131 116 518 51
Kassa och bank 57 50 1 267 124

Valutaexponering netto 188 166 2 450 240

31 December 2021 - Belopp i kEUR Inom 1 år 1-2 år 2-3 år Summa

Icke säkerställda obligationslån 19 247 – – 19 247
Leasingskulder 62 – – 62
Skatteskulder 299 – – 299
Leverantörsskulder 942 – – 942
Övriga kortfristiga skulder och upplupna kostnader 2 752 – – 2 752

Totalt 23 302 – – 23 302

ÅRSRAPPORT 2021

Valutaexponeringen netto i USD den 31 december 2021 uppgår till 773 kUSD motsvarande 683 kEUR. Vid en förändring av valutakursen 
USD/EUR med 5 procent per 31 december 2021 så skulle koncernens redovisade tillgångar minska/öka med 32 kEUR med motsvarande 
effekt på koncernens egna kapital. Valutaexponeringen netto i SEK den 31 december 2021 uppgår till 9 MSEK motsvarande 908 kEUR. Vid 
en förändring av valutakursen SEK/EUR med 5 procent per 31 december 2021 så skulle koncernens redovisade tillgångar minska/öka med 
53 kEUR med motsvarande effekt på koncernens egna kapital.

Valutaexponeringen netto i GBP den 31 december 2021 uppgår till 188 kGBP motsvarande 166 kEUR. Vid en förändring av valutakursen 
GBP/EUR med 5 procent per 31 december 2021 så skulle koncernens redovisade tillgångar minska/öka med 7 kEUR med motsvarande 
effekt på koncernens egna kapital. Valutaexponeringen netto i DKK den 31 december 2021 uppgår till 2 450 kDKK motsvarande 240 kEUR. 
Vid en förändring av valutakursen DKK/EUR med 5 procent per 31 december 2021 så skulle koncernens redovisade tillgångar minska/öka 
med 5 kEUR med motsvarande effekt på koncernens egna kapital. 
 
Likviditetsrisk  
Likviditetsrisken är risken för att Koncernen och Bolaget inte kommer att kunna fullgöra sina framtida finansiella åtaganden när de förfaller 
till betalning. En omdömesgill likviditetsriskhantering innebär att Koncernen innehar tillräckliga likvida medel och finansieringsmöjligheter 
för verksamheten. Likviditetsrisken övervakas på koncernnivå genom att säkra att tillräckliga medel finns tillgängliga till varje dotterbolag 
inom Koncernen. Nedan åskådligörs koncernens finansiella skulder uppdelade efter den tid som återstår fram till den avtalsenliga 
förfallodagen.

Det finns en risk att koncernen inte lyckas med att skaffa tillräcklig finansiering till gynnsamma villkor eller att få finansiering alls. Detta i 
sin tur kan påverka bolagets verksamhet väsentligt negativt och i förlängningen dess förmåga till fortsatt drift. Under första kvartalet 2022 
har bolagets styrelse inlett finansieringsprocessen och har utsett finansiella (Pareto Securities AB) och juridiska (Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå KB) rådgivare som stöd i processen. Med tanke på tidigare framgångsrik finansiering är ledningen säker på att även denna 
refinansieringsprocess kommer att bli lika framgångsrik. 

Bolaget följer likviditeten löpande och har en stark kassaposition. Då affärsmodellen medför en hög kassagenerering om 85-90 procent 
minskar skuldsättningen snabbt i bolaget.
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Kapitalriskhantering 
Koncernens mål med kapitalriskhantering är att säkerställa koncernens möjligheter till kontinuerlig verksamhet med syfte att 
skapa avkastning till aktieägare och förmåner till övriga intressenter och att bibehålla en optimal kapitalstruktur för att reducera 
kapitalkostnader och ge tillräcklig finansiering för expansion av verksamheten. 
 
För att bibehålla eller justera kapitalstrukturen har koncernens aktieägare möjlighet att besluta på bolagsstämma om utdelning till 
aktieägare eller överföring till aktieägare genom inlösen eller att emittera nya aktier. Koncernen kan även sälja tillgångar för att 
bibehålla eller justera kapitalstrukturen.  
 
Koncernen följer upp kapitalrisken genom att regelbundet beräkna och redovisa nettoskulden, och jämföra den mot tidigare perioder 
och mål som är satta av styrelsen samt som styrs genom åtaganden (covenanter) för obligationslån. 
 
Ränterisk 
Koncernens exponering för ränterisk är främst hänförlig till obligationslånet som emitterats med rörlig ränta. Övriga finansiella tillgångar 
och skulder löper normalt utan ränta om de regleras i tid. Koncernen övervakar fortlöpande ränterisken och anser att den inte är väsentlig 
med tanke på den relativt låga skuldsättningsgraden som möjliggörs via de intäkter som genereras från förvärv och den löpande 
verksamheten. 
 
Per den 31 december 2021 uppgick koncernens och moderbolagets räntebärande skulder exklusive upplupen ränta till 19,2 (21,6) 
mEUR och nominellt till 19,5 mEUR (22,3 mEUR). En ökning av räntan med en procentenhet skulle allt annat lika öka koncernens och 
moderbolagets räntekostnader med 195 kEUR (223 kEUR). En minskning med en procentenhet skulle ge motsvarande minskning. Eget 
kapital skulle i motsvarande mån påverkas med cirka +/- 195 kEUR (223 kEUR). 
 
Motpartsrisker och kreditrisker 
Kreditrisk avser risken för ekonomisk förlust för koncernen om en kund eller en motpart till ett finansiellt instrument inte uppfyller 
sina avtalsmässiga förpliktelser och härrör huvudsakligen från koncernens kundfordringar. 
 
Det redovisade värdet på finansiella tillgångar representerar den maximala kreditexponeringen. Koncernen begränsar sin exponering 
för kreditrisk från kundfordringar genom att regelbundet utvärdera kundernas kreditvärdighet med hjälp av marknadskännedom, 
tidigare erfarenhet och samarbete. 
 
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finansiella motparter. Av nedanstående uppställning 
framgår kreditrisker i likvida medel och övriga fordringar.

Koncernens exponering för kreditrisk påverkas främst av varje kunds specifika egenskaper. Ledningen beaktar emellertid också de 
faktorer som kan påverka kreditrisken för dess kundbas, inklusive solvensrisken i samband med bransch och land där kunderna 
verkar. Koncernen kräver inte säkerheter avseende kundfordringar och övriga fordringar. Koncernen har inte kundfordringar för vilka 
inga förlustersättningar redovisas på grund av säkerheter. Koncernen använder en kvotmatris för att mäta befarade kreditförluster 
för kundfordringar från enskilda kunder, som är väldigt många men med små saldon. 
 
Förlustnivåer beräknas med hjälp av en s.k. roll rate-metod baserad på sannolikheten att en fordran löper på genom flera steg fram till 
avskrivning. Roll rates beräknas separat för exponeringar i olika segment baserat på följande gemensamma egenskaper för kreditrisker 
– geografisk region och marknadspotential där kunden handlar. Förväntade förluster är baserade på konstaterade kreditförluster 
under de senaste tre åren. Dessa förluster multipliceras med skalfaktorer för att återspegla skillnader mellan geografisk region och 
marknadspotential där kunden handlar. Skalfaktorer är baserade på faktiska och prognostiserade kreditbetyg, BNP-tillväxt, inflationsgrad 
och arbetslöshet i det land som varje kund handlar i. Utifrån detta fastställdes förlustreserv för koncernen per den 31 december 2021 
genom att tillämpa en förväntad förlustnivå som sträcker sig från 0,5% till 9% på bruttofordringar per den 31 december 2020, vilket 
resulterade i en förlustreserv på 63 kEUR (2020: 65 kEUR) för koncernen. Bolagets likvida medel bevaras primärt i stabila finansiella 
institutioner med hög kreditvärdighet så som Swedbank samt MeDirect. Bolagets kreditrisk bedöms därmed vara begränsad.

2021 2020Belopp i kEUR

Likvida medel 2 202 8 114

Kundfordringar 1 716 1 496

Övriga fordringar 2 161 589

Övriga långfristiga fordringar 95 106

Summa 6 174 10 305
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Not 31 • Avstämning av skulder från 
finansieringsverksamheten 
 
Tabellen nedan presenterar årets förändring av koncernens skulder kopplat till finansieringen av verksamheten. Tabellen inkluderar  
lång- och kortfristiga finansiella skulder. Ingående och utgående balanser inkluderar även skuld för upplupen ränta.

1 Kassaflöde från finansiering är nettot av årets upptagna lån och utförda amorteringar av lån, se kassaflödesanalysen 
  för bruttoredovisning av posten. 

2 Ej kassaflödespåverkande förändringar i finansieringsverksamheten. 

3 Övriga förändringar inkluderar upplupen ränta och betalningar. 

4 Obligationslånet exklusive aktiverade uppläggningsavgifter (240 kEUR) samt upplupen ränta (71 kEUR) uppgår till 19 487 kEUR. 
 
5 Skuld avseende tilläggsköpeskilling redovisas inom övriga skulder i balansräkningen.

Koncernen

Belopp i kEUR
Obligationslån 
inkl. upplupen 

ränta

Lån från 
moderbolaget inkl. 

upplupen ränta
Leasing- 

skulder
Skuld avseende 

tilläggsköpeskilling Summa

Ingående balans per den 1 januari 2020 29 365 356 366 576 30 663

Kassaflöde från finansieringsverksamheten¹ -7 314 – – – -7 314

Förvärv av immateriella tillgångar – – – 625 625

Betalning av tilläggsköpeskilling – – – -600 -600

Amortering av leasingskulder – – -185 – -185

Effekt av ändrad valutakurs² 633 16 – – 649

Förändring av upplupet anskaffningsvärde -416 – – – -416

Finansiella intäkter, återköpta obligationer -584 – – – -584

Övriga förändringar³ -10 15 33 34 72
Utgående balans per den 31 december 2020 21 674 387 214 635 22 910

Koncernen

Belopp i kEUR
Obligationslån  

Lån från 
moderbolaget inkl. 

upplupen ränta
Leasing- 

skulder
Skuld avseende 

tilläggsköpeskilling Summa

Ingående balans per den 1 januari 2021 21 674 387 214 635 22 910

Kassaflöde från finansieringsverksamheten¹ -2 310 – – – -2 310

Förvärv av immateriella tillgångar – – – 8 792 8 792

Amortering av leasingskulder – – -195 – -195

Effekt av ändrad valutakurs² -451 7 – – -444

Förändring av upplupet anskaffningsvärde 413 – – – 413

Övriga förändringar³ -8 – 43 33 68
Utgående balans per den 31 december 2021 19 318 394 62 9 460 29 234

ÅRSRAPPORT 2021
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Not 32 • Disposition av företagets vinst 
 
Till årsstämmans förfogande står följande fritt eget kapital i moderbolaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande, EUR 21 007 026, balanseras i ny räkning.

ÅRSRAPPORT 2021

Belopp i EUR

Fri överkursfond 24 980 932

Balanserat resultat -4 970 034

Årets resultat 996 128

Totalt 21 007 026

Not 33 • Jämförelsestörande poster 
 
Tabellen nedan visar utdrag från koncernens rapport om totalresultat och hur den har påverkats av jämförelsestörande poster. 
Resultatet under andra kvartalet 2020 påverkades primärt transformativa engångskostnader relaterade till att bygga om bolaget och 
förbereda bolaget för framtida tillväxt. Engångskostnaderna inkluderar omstruktureringskostnader och kostnader relaterade till ny 
strategisk inriktning medförande namnbyte till Acroud. Dessa engångskostnader under andra kvartalet 2020 uppgick totalt till 559 kEUR. 
 
Resultatet under första 2020 inkluderar även en nedskrivning av varumärket PokerLoco om 503 kEUR och finansiella kostnader för en så 
kallad samtyckesavgift i samband med refinansieringen av obligationslånet om 240 kEUR och negativa valutaeffekter på –1 139 kEUR 
hänförliga till finansieringsverksamheten. 
 
Andra kvartalet 2021 påverkades av transformativa engångskostnader på 341 kEUR i samband med förvärvsprocesser och 
omstrukturering och negativa valutaeffekter på 218 kEUR hänförliga till finansieringsverksamheten. Valutaeffekter hänförliga till 
finansieringsverksamheten första kvartalet 2021 var gynnsamma och uppgick till 328 kEUR (1 319). 
 
Tredje kvartalet 2021 påverkades enbart av en positiv effekt om 111 kEUR hänförlig till finansieringsverksamheten. Fjärde kvartalet 
2021 påverkades av engångskostnader på 245 kEUR i samband med omstrukturering och gynnsamma valutaeffekter på 153 kEUR 
hänförliga till finansieringsverksamheten.

01/01/2021 
31/12/2021

01/01/2021 
31/12/2021

01/01/2021 
31/12/2021

01/01/2020 
31/12/2020

01/01/2020 
31/12/2020

01/01/2020 
31/12/2020

Belopp i kEUR Redovisad 
rapport över 

totalresultatet

Poster 
som påverkar 

jämförbarheten

Resultat 
justerat för 
jämförelse- 

störande 
poster

Redovisad 
rapport över 

totalresultatet

Poster 
som påverkar 

jämförbarheten

Resultat 
justerat för 
jämförelse- 

störande 
poster

Övriga externa kostnader -16 937 379 -16 558 -3 908 478 -3 430

Personalkostnader -4 458 340 -4 118 -3 689 221 -3 468

Övriga rörelseintäkter 179 – 179 510 -409 101

EBITDA 4 676 719 5 395 5 492 290 5 782

Avskrivningar -1 920 – -1 920 -1 155 503 -652

Rörelseresultat (EBIT) 2 756 719 3 475 4 337 793 5 130

Ränteintäkter och liknande poster 1 – 1 584 – 584

Räntekostnader och liknande poster -2 493 – -2 493 -2 660 240 -2 420

Övriga finansiella poster 373 -373 – -729 703 -26

Resultat före skatt 637 345 982 1 532 1 736 3 268

Periodens resultat 718 345 1 063 1 256 1 736 2 992
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Not 34 • Väsentliga händelser efter balansdagen 
 
I mars 2022 avyttrade Acroud sina tillgångar inom finansiell affiliation för 425 USD tusen. Avyttringen är i linje med bolagets strategi 
att bli den föredragna digitala affiliationpartnern inom iGaming-marknaden. Den totala köpeskillingen om 425 EUR tusen motsvarar 
en multipel på ca. 4,0x årlig EBITDA, baserat på de senaste tolv månaderna. Köpeskillingen betalades på transaktionsdagen. 

Under första kvartalet 2022 har bolagets styrelse inlett finansieringsprocessen och har utsett finansiella (Pareto Securities AB) och 
juridiska (Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB) rådgivare som stöd i processen.

Bolaget publicerade en handelsuppdatering om sitt resultat för första kvartalet i april 2021. Intäkterna för första kvartalet väntas nå 
6,9 EUR miljoner, motsvarande en tillväxt om 24 % på årsbasis. EBITDA för första kvartalet väntas uppgå till 1,8 EUR miljoner, vilket 
väntas öka till 2,2 EUR miljoner när vinsten på avyttringen av finansiella tillgångar inkluderas. 

ÅRSRAPPORT 2021
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Styrelsens underskrift 
 
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman preliminärt den 19 maj 2022  
för fastställelse. 
 
Styrelsens och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning  
och resultat. 
 
Bolagsstyrningsrapporten samt Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över 
utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskrivs väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  
 
Stockholm den 19 april 2022

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 19 april 2022.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Kvick 
Styrelseordförande

Peter Åström 
Styrelseledamot

Aleksander Lyckow 
Auktoriserad Revisor

Jonas Stromberg 
Styrelseledamot

Kim Mikkelsen 
Styrelseledamot

Maria Andersson Grimaldi 
Styrelseledamot

Robert Andersson
VD och koncernchef
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Acroud AB(publ),, org.nr 556693-7255

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Acroud AB(publ), för år 
2021. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 29-77 i detta dokument.

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

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

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen är förenliga med innehållet 
i den kompletterande rapport som har överlämnats till 
moderbolagets och koncernens revisionsutskott i enlighet 
med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat 
på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster 
som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har 
tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, 
dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

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

Vår revisionsansats

Revisionens inriktning och omfattning

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå 
och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella 
rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande 
direktören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, 
till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar 
som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och 
prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. 
Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken för 
att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den 
interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns 
belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk 
för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.
Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig 
granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella 
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till 
koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller 
samt den bransch i vilken koncernen verkar.

Väsentlighet

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår 
bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella 
rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. 
Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. 
De betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa 
väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering 
som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden 
fastställde vi revisionens inriktning och omfattning och våra 
granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, 
samt att bedöma effekten av enskilda och sammantagna 
felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för 
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för 
revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden 
om dessa områden. Utöver de förhållanden som beskrivs i avsnittet Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift 
har vi fastställt att de förhållanden vi beskriver nedan är de särskilt betydelsefulla områden som vi ska kommunicera i denna rapport

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på stycket ” Refinansieringsrisk / Likviditetsrisk” i 
förvaltningsberättelsen, Not 24 samt moderbolagets balansräkning i årsredovisningen av vilka framgår att bolagets finansieringsavtal 
löper ut inom 12 månader från balansdagen, samt att bolagets kortfristiga skulder överstiger omsättningstillgångarna. Då finansiering 
av bolagets skulder efter den september 2022 ännu inte är säkerställd tyder detta på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som 
kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om företaget inte skulle kunna realisera sina tillgångar 
inom ramen för den ordinarie verksamheten kan detta kunna medföra en väsentligt negativ effekt på värdet av tillgångarna.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 1-28 och 82-84. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

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

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Värdering av goodwill

Goodwill uppgår per bokslutsdagen till 51,1 MEUR, 
motsvarande 67% av totala tillgångar. Information 
om bolagets goodwillvärdering återfinns i not 
17 på sidan 60-61 i årsredovisningen.
En bedömning krävs årligen för att fastställa om goodwill och 
immateriella tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod ska 
fortsätta redovisas eller om någon nedskrivning krävs. Koncernen 
är enligt ledningens bedömning en kassaflödesgenererade enhet 
och har således som helhet legat till grund för nedskrivningstestet.
Testet syftar till att testa goodwillvärdet, dvs om bokfört värde 
på den testade tillgången överstiger dess återvinningsvärde eller 
inte. Beräkningen av nedskrivningstestet baseras på ledningens 
uppskattningar och antaganden om framtiden med avseende 
på exempelvis intäkter, marginaler och diskonteringsränta. 
En utveckling som avviker negativt från de antaganden 
som ingår i testet kan resultera i ett nedskrivningsbehov.
Nedskrivningstestet utarbetat av Acroud visar 
att inget behov av nedskrivning finns.

De mest väsentliga granskningsinsatserna 
som vi genomfört omfattar:

• Granskning av Acrouds modell för 
nedskrivningsprövning för att bedöma matematisk 
korrekthet och rimlighet i gjorda antaganden.

• Att på stickprovsbasis kontrollera att data som 
inkluderats i nedskrivningsprövningen stämmer mot 
av Acroud upprättade och godkända budgets.

• Genomförande av känslighetsanalyser där effekterna av 
förändringar i antaganden och bedömningar analyseras 
för att identifiera när och om i vilken utsträckning 
förändringar i dessa resulterar i ett nedskrivningsbehov.

• Granskning av att upplysningskrav enligt IAS 36 
Nedskrivningar har lämnats årsredovisningen.

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen 
finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 Acroud AB(publ), för år 2020 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 

annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget

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

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

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

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en granskning av 
att styrelsen och verkställande direktören har upprättat 
årsredovisningen och koncernredovisningen i ett format 
som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef-
rapporten) enligt 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden för Acroud AB (publ) för år 2021

Min granskning och mitt uttalande avser 
endast det lagstadgade kravet.

Enligt min uppfattning har Esef-rapporten upprättats i ett format 
som i allt väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk rapportering.

Grund för uttalanden

Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation 
RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten. Mitt 
ansvar enligt denna rekommendation beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande 
till Acroud AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att Esef-rapporten har upprättats i enlighet med 16 
kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 
och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer nödvändig för att 
upprätta Esef-rapporten utan väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Min uppgift är att uttala mig med rimlig säkerhet om 
Esef-rapporten i allt väsentligt är upprättad i ett format 
som uppfyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden, på grundval av min granskning.

RevR 18 kräver att jag planerar och genomför mina 
granskningsåtgärder för att uppnå rimlig säkerhet att Esef-
rapporten är upprättad i ett format som uppfyller dessa krav.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en granskning som utförs enligt RevR 18 
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 Esef-rapporten.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 Kvalitetskontroll 
för revisionsföretag som utför revision och översiktlig 
granskning av finansiella rapporter samt andra 
bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster och har 

därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket 
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende 
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen 
och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
bevis om att Esef-rapporten har upprättats i ett format som 
möjliggör enhetlig elektronisk rapportering av årsredovisningen 
och koncernredovisning. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur styrelsen och verkställande direktören tar fram underlaget i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen 
omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens antaganden.

Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en teknisk 
validering av Esef-rapporten, dvs. om filen som innehåller 
Esef-rapporten uppfyller den tekniska specifikation som anges 
i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 och en 
avstämning av att Esef-rapporten överensstämmer med den 
granskade årsredovisningen [och koncernredovisningen].

Vidare omfattar granskningen även en bedömning av 
huruvida Esef-rapporten har märkts med iXBRL som 
möjliggör en rättvisande och fullständig maskinläsbar 
version av koncernens resultat-, balans- och 
egetkapitalräkningar samt kassaflödesanalysen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, utsågs till Acroud 
AB (publ), revisor av bolagsstämman den 20 maj 2021 
och har varit bolagets revisor sedan 23 maj 2019

Stockholm den 19 april 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Aleksander Lyckow
Auktoriserad revisor
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ANNUAL REPORT 2021

Definitioner och nyckeltal
Koncernens nyckeltal

01/01/2021 
31/12/2021

01/01/2020 
31/12/2020

EBITDA-marginal 19% 47%

Justerad EBITDA-marginal 22% 50%

Rörelsemarginal 11% 37%

Organisk tillväxt -13% -18%

Soliditet 55% 60%

Räntabilitet på eget kapital 2% 4%

Eget kapital per aktie (EUR) 0.32 0.32

Antal registrerade aktier vid periodens utgång 113 950 153 113 950 153

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning 79 386 525 79 386 525

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 79 386 525 79 386 525

Resultat per aktie (efter utspädning) 0.006 0.016

Justerat resultat per aktie (efter utspädning) 0.008 0.038

Börskurs per aktie vid periodens utgång (SEK) 2.33 3.02

Vinsttillväxt per aktie (%) -64% -76%

 
Acroud presenterar vissa alternativa finansiella nyckeltal utöver de konventionella finansiella nyckeltal som fastställts av IFRS syfte 
att bättre förstå utvecklingen av verksamheten och den finansiella statusen hos Acroud-koncernen Dock ska sådana nyckeltal inte 
betraktas som ett substitut för de nyckeltal som krävs i enlighet med IFRS. Avstämningarna presenteras i tabeller i årsredovisningen 
och ska läsas tillsammans med definitionerna som återfinns nedan.
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CPA
Cost Per Acquisition – Intäkter från så kallad ”up front”-betalning för varje individuell 
betalande spelare som Acroud förmedlar till sina partners (oftast speloperatören).

EBITDA-marginal Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i relation till nettoomsättning.

Eget kapital per aktie, kronor Eget kapital dividerat med antal utestående aktier

Geografisk intäktsfördelning
Intäkterna per geografisk marknad fördelas baserat på en kombination av intäkter 
som genereras av operatörer och de ursprungliga IP-adresserna för ”leads” som skickas till operatörer.

iGaming Affiliation-segmentet
Finansiell information som rör iGaming affiliate-verksamheten, som
består av tre huvudsakliga vertikaler: Casino, Poker och Betting.

SaaS-segmentet
Finansiell information om SaaS-segmentet. Finansiell information som 
avser perioden före förvärvslagen baseras på proformasiffror.

Justerad EBITDA
Rapporterad EBITDA, justerad för engångskostnader i form av 
omstruktureringskostnader samt kostnader hänförliga till namnbyte till Acroud.

Justerad vinst efter skatt
Rapporterat resultat efter skatt justerat för engångskostnader i form av 
omstruktureringskostnader samt kostnader hänförliga till namnbyte till Acroud, refinansiering 
samt exklusive valutakursfluktuationer relaterade till värdering av obligationslån.

NDC 
Antalet nya kunder som gjort sin första insättning hos en operatör inom iGaming 
(poker, casino, bingo, sportsbetting). NDC:er för finansvertikalen inkluderas ej.

RGU

Antalet aktiva enheter som Acroud tillhandahåller tjänster till via SaaS-segmentet.
I Matching Visions vertikalen representerar RGU antalet aktiva dotterbolag som ingår
i Acrouds nätverk under rapportperioden. I SaaS vertikalen representerar RGU
antalet aktiva kunder till vilka prenumerationer såldes under rapportperioden.

Organisk omsättningstillväxt
Nettoomsättning inom affiliateverksamhet jämfört med föregående period exkluderat för förvärv 
och avyttringar i enlighet med IFRS 3 (senaste 12 månaderna) samt valutakursrörelser.

Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder inklusive upplupna räntor relaterade till lånefinansiering, 
konvertibler, leasingskulder, exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar och 
depositioner samt avdrag för kassa, i relation till LTM EBITDA.

Resultattillväxt per aktie Procentuell ökning i resultat per aktie (efter utspädning) mellan perioder.

Revenue share
Intäkter som genereras via så kallad ”Revenue share”, vilket innebär att Acroud och 
iGamingoperatören delar på det spelöverskott som en spelare genererar hos speloperatören.
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Information fär aktieägare

FINANSIELL KALENDER

Rapporter

Delårsrapport januari–mars 2022: 19 maj 2022

Delårsrapport april–juni 2022: 11 augusti 2022

Delårsrapport juli–september 2022: 10 november 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 19 maj 2022
 

Acrouds årsredovisning är publicerad på svenska och i en engelsk översatt version. Den svenska versionen har
företräde framför den engelska versionen i de eventuella fall det finns skillnader mellan de olika versionerna.

KONTAKT MED INVESTERARE

VD samt CFO ansvarar för att tillhandahålla aktieägare, investerare, analytiker 
och media med relevant information. Under året deltog Acroud i ett flertal 
kapitalmarknadsaktiviteter. Företaget höll också regelbundna analytikermöten.
Finansiella rapporter, pressmeddelanden och övrig information finns tillgängliga 
från och med publiceringsdatumet på Acrouds hemsida: http://www.acroud.com/
investor-relations/. På hemsidan går det också att prenumerera på pressmeddelanden 
och rapporter. Tryckta exemplar av årsredovisningen skickas på begäran.

CERTIFIED ADVISOR
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, +46 8 528 00 399.

Robert Andersson, President and CEO  
Mobile: +356 9999 8017 
E-mail: robert.andersson@acroud.com 

KONTAKT
För n rmare information, vänligen kontakta

Roderick Attard, CFO 
Mobile: +356 7925 4722 
E-mail: roderick.attard@acroud.com
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