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Stark organisk tillväxt och kraftigt förbättrat resultat avslutar 2018

• Omsättning: 23,9 msek (22,1 msek)
• EBITDA-resultat: 2,6 msek (-0,3 msek)
• Resultat efter skatt: -1,1 msek (-3,2 msek)
• Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,03 kr)
•	 Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten:	1,4	msek	(1,1	msek)

• Omsättning: 89,6 msek (91,7 msek)
• EBITDA-resultat: 8,9 msek (-3,2 msek)
• Resultat efter skatt: -4,7 msek (-22,8 msek)
• Resultat per aktie: -0,04 kr (-0,20 kr)
•	 Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten:	5,9	msek	(-0,4	msek)

VD, Hannes Andersson, har ordet:
  

”Med ett rekordkvartal i ryggen går ESMG in i det nya året. Den starka resultatutvecklingen under de 

första	tre	kvartalen	fortsatte	i	kvartal	fyra,	med	över	8%	organisk	tillväxt	och	med	en	resultatförbättring	

om 2,9 msek i jämförelse mot samma period föregående år. Utfallet blev bättre än prognosen som

presenterades	i	samband	med	Q3-rapporten	(EBITDA-resultat	om	1,5-2	msek)	vilket	i	huvudsak	berodde	

på	en	ökad	efterfrågan	av	våra	mediaprodukter.	2018	var	det	bästa	året	hittills	för	ESMG	och	vi	har	nu	

alla	förutsättningar	på	plats	för	att	implementera	en	aggressivare	tillväxtstrategi	för	2019	och	framåt.

Under	det	fjärde	kvartalet	uppnådde	gruppen	en	nettoomsättning	om	23,9	msek	(22,1	msek)	och	

EBITDA-resultatet förbättrades kraftigt till 2,6 msek (-0,3 msek). EBITDA för perioden januari-december 

uppgick till 8,9 msek (-3,2) vilket är en resultatförbättring om över 12 msek jämfört med föregående år.
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Det	har	varit	ett	viktigt	fokus	under	2018	att	säkerställa	att	gruppen	opererar	med	ett	positivt

EBITDA-resultat	och	kassaflöde.	Det	är	därför	med	stor	glädje	vi	konstaterar	att	vi	uppnått	dessa	mål.

Denna	grund	skapar	goda	förutsättningar	för	framtida	tillväxt	och	ökat	framtida	aktieägarvärde.

2017 var ett utmanande år som förde med sig ett svagt resultat, men inför 2018 sjösattes ett större 

omställningsarbete	inom	gruppen.	Förutsättningarna	för	lönsamhet	började	formas	genom	en	ny	

affärsplan	och	produktpaketering	samtidigt	som	icke	lönsamma	projekt	och	produkter	lades	ned	eller	

fasades	ut.	Vi	är	glada	att	våra	satsningar	på	bland	annat	rörliga	prismodeller	och	nya	format

(creative/native) gjort att vi under året uppnått en lönsam mediaaffär, som också fortsätter växa.

Utöver	vårt	fokus	på	lönsamhet	har	vi	fortsatt	att	investera	i	nyutveckling	och	under	året	har	vi	lanserat	

en	rad	nya	produkter	inom	både	vårt	Media-	och	iGaming-område.	Vår	starka	tillväxt	i	Nordamerika,	

genom	EliteProspects,	har	även	gjort	att	vi	kunnat	etablera	kontor	i	USA	och	vi	har	nu	personal	på	plats	

som arbetar aktivt med ESMGs fortsatta tillväxtresa på den nordamerikanska marknaden.

Under det fjärde kvartalet beslutade vi om att inleda en större satsning kring vårt rörliga erbjudande 

inom mediaområdet. Ett antal nyckelrekryteringar genomfördes där samtliga anslöt från årsskiftet,

vilket	omgående	har	gett	effekt	under	januari.	Besöksrekord	har	uppnåtts	på	sidor	som	FotbollDirekt	

och	EliteProspects	och	nya	större	samarbetsavtal	har	slutits	med	ett	antal	större	speloperatörer

i Sverige. 

Vi	har	en	stärkt	finansiell	ställning	genom	att	vi	bland	annat	löst	tidigare	konvertibellån	om	4	msek.

Vårt	förbättrade	kassaflöde	ger	oss	även	goda	möjligheter	att	fortsätta	investera	i	ny	tillväxt.

Vi	ser	mycket	ljust	på	framtiden	och	är	fortsatt	optimistiska	kring	vår	målsättning	att	etablera	en

ledande	marknadsposition	både	inom	sportmedia	och	spelinformation”
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Framåtblickande uttalande

Efter	att	gruppen	under	2018	säkerställt	positivt	kassaflöde	kommer	ett	antal	nya	strategiska	satsning-

ar	lanseras	under	2019.	Vi	kommer	att	fortsätta	investera	i	befintliga	och	nya	produkter	samt	stärka	

våra	positioner	både	i	Sverige	och	internationellt.	Investeringarna	innebär	på	kort	sikt	att	gruppens	

kostnadsmassa	ökas	samtidigt	som	det	kan	ta	några	kvartal	innan	intäkterna	matchar	kostnaderna.	

Med	detta	sagt	är	vår	bedömning	att	gruppen	på	helårsbasis	under	2019	kommer	att	öka	försäljningen	

jämfört	med	2018	samt	att	på	helårsbasis	uppnå	ett	EBITDA-resultat	som	är	högre	än	2018.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet och efter periodens slut

-	 Under	det	fjärde	kvartalet	har	bolagets	styrelseordförande	sammankallat	en	valberedning.

															Valberedningen	består	av	Paul	Fischbein	(ordförande)	samt	Johan	Ejermark,	Michael	Hansen									

               samt Gustaf Karling i egenskap av representanter för de tre största aktieägargrupperna.

- Under det fjärde kvartalet återbetalade bolaget konvertibellånet om 4 000 000 kr med maximal    

               teckningsrätt om 5 000 000 aktier serie A till Isac Brandberg AB. Återbetalningen av

															konvertibellånet	finansierades	via	banklån	om	samma	summa.	

- I februari 2019 avslutades Teckningsoptionsprogram 2016-2019. Programmet som riktades till  

															personer	i	styrelsen	och	anställda	i	koncernen	vilket	har	medför	att	antalet	aktier	och	röster	i		

               bolaget ökar med 981 464 stycken. Det totala antalet aktier i bolaget kommer därmed efter 

															registrering	hos	Bolagsverket	att	uppgå	till	113	562	412	aktier.	Programmet	medför	således	en	

															utspädningseffekt	om	0,87%	av	antalet	aktier	och	röster	i	bolaget.	

Omsättning, resultat och finansiell ställning under oktober-december 2018
och helår 2018.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade med 8% under det fjärde kvartalet 2018 i jämförelse med samma period

föregående år, 23,9 msek (22,1 msek). Ökningen under det sista kvartalet är kopplad till en organisk 

tillväxt i bolagets mediaprodukter.

Under	helåret	2018	ser	vi	en	minskad	omsättning	om	ca	-2%	till	89,7	msek	(91,7	msek).

Omsättningsminskningen	för	helåret	är	kopplad	till	utrensningen	av	en	rad	icke	lönsamma	projekt	och	

produkter	från	2017	som	gjorts	för	att	förbättra	lönsamheten	i	koncernen,	på	bekostnad	av

omsättningstillväxten.

Det	har	samtidigt	vägts	upp	av	en	organisk	tillväxt	i	produkter	med	god	marginal.
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EBITDA och EBIT

Fjärde kvartalet 

EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 2,6 msek (-0,3 msek). 

Det kraftigt förbättrade EBITDA-resultatet jämfört med samma period föregående år är kopplad till en 

organisk tillväxt i produkter med god marginal.

EBIT uppgick för fjärde kvartalet 2018 till -0,6 msek (-3,2 msek). Rörelseresultatet för samma kvartal

påverkas	av	planenliga	avskrivningar	på	goodwill	och	utvecklingsprojekt	om	-3,2	msek	(-2,9	msek).

Avskrivningar	av	goodwill	kommer	att	fortsätta	framåt	så	länge	bolaget	tillämpar	K3-regelverket	och	

det	finns	goodwill	i	balansen.	Avskrivningarna	är	inte	kassaflödespåverkande.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgår under kvartal fyra till 1,1 msek (0,7 msek)

Helåret 

EBITDA	uppgick	till	8,9	msek	(-3,2	msek)	för	helåret	2018.

Det	kraftigt	förbättrade	EBITDA-resultatet	för	helåret	2018	är	kopplat	till	effektiviseringsåtgärder	av	

organisationen	och	utrensning	av	en	rad	olönsamma	projekt,	men	framförallt	en	ökad	organisk	tillväxt	

av produkter med en bra marginal.

EBIT	uppgick	för	helåret	2018	till	-3,4	msek	(-24,1	msek).	

Det kraftigt förbättrade EBIT-resultatet för 2018 är dels kopplat till de nedskrivningar av immateriella 

tillgångar om 6,9 msek som gjordes under 2017 men framförallt till det kraftigt förbättrade

EBITDA-resultatet under 2018.

Aktiverat	arbete	för	egen	räkning	uppgår	under	helåret	2018	till	2	msek	(1,7	msek)

Finansiell ställning, likviditet eget kapital och soliditet

Vid	utgången	av	perioden	har	Everysport	Media	Group	AB	(publ.)	ett	eget	kapital	om	15,6	msek

(19,8	msek)	och	en	soliditet	om	29%	(33%).	

Likvida medel vid periodens utgång var 3,9 msek (1,9 msek). 

Jämfört	med	utgående	balans	2017	har	en	omklassificering	av	ett	externt	lån	om	5,5	msek	gjorts	från	

kortfristig	skuld	till	långfristig	skuld	då	det	ska	amorteras	med	10%	årsvis	till	och	med	2027-12-31.

Den	del	som	amorteras	inom	ett	år	ligger	fortfarande	klassificerad	som	kortfristig	skuld.

Under	slutet	av	det	fjärde	kvartalet	återbetalades	det	konvertibellån	om	4	msek	som	bolaget	hade	till	

Isac Brandberg AB. Konvertibellånet som var ett kortfristigt lån ersattes med ett banklån som ska

amorteras	under	en	4-årsperiod.	75%	av	banklånet,	3	msek,	klassificeras	därav	som	långfristigt	vid	

utgången 2018.



Bokslutskommuniké 2018
Everysport Media Group (publ.)

Aktien och aktieägare

Per	avstämningsdagen	den	31	december	2018	var	112	580	948	aktier	utgivna.	Samtliga	aktier	har	lika	

rätt	till	bolagets	vinst	och	tillgångar.	

Under det fjärde kvartalet återbetalade bolaget konvertibellånet om 4 000 000 kr med maximal

teckningsrätt om 5 000 000 aktier serie A till Isac Brandberg AB. Återbetalningen av konvertibellånet 

finansierades	via	banklån	om	samma	summa.	Ingen	ökning	av	aktiekapitalet	skedde	således.

Styrelsen beslöt efter bolagsstämmans godkännande 2015-12-22 att tilldela intresserade anställda 

samt styrelseledamöter 5 699 996 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny 

aktie i bolaget till kursen 0,54 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under 

perioden	från	och	med	den	2	februari	2018	till	och	med	den	2	februari	2019.	De	nya	aktierna	skall	ge	

rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att 

teckning verkställts.

Beslut	har,	genom	extra	bolagsstämma	2018-01-16,	fattats	att	anta	ett	incitamentsprogram	till	styrelse	

samt	ett	incitamentsprogram	till	verkställande	direktören	samt	övriga	ledande	befattningshavare	och	

vissa anställda inom Everysport Media Group (publ.). Incitamentsprogrammen innebär en emission av 

högst	6	754	847	teckningsoptioner.	

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,57 kr per aktie.

Utnyttjande	av	teckningsoptionerna	skall	kunna	ske	under	perioden	från	och	med	den	13	januari	2020	

till	och	med	den	13	juni	2020.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning vid balansdagen uppgår till 125 035 791 st.

Vid	fjärde	kvartalets	utgång	har	Everysport	Media	Group	AB	(publ.)	921	aktieägare.

Personal

Antal	anställda	i	tid	motsvarande	heltidsanställningar	uppgick	under	fjärde	kvartalet	till	55	stycken.	

Redovisningsprinciper

Denna	delårsrapport	är	upprättad	i	enlighet	med	BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning	

(K3-regelverket).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2018.

Granskning av revisor

Denna	delårsrapport	har	inte	granskats	av	Everysport	Media	Groups	(publ.)	revisor.
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Kommande rapporttillfällen:

Årsredovisningen	kommer	att	publiceras	senast	den	15	april	2019	på	bolagets	hemsida	samt	på

Spotlights	hemsida.	Årsstämman	kommer	att	hållas	den	7	maj	2019	i	Stockholm.	

Delårsrapport jan – mars 2019:       25 april 2019

Halvårsrapport	2019:	 	 						18	juli	2019

Delårsrapport juli – sept 2019:       24 oktober 2019

Bokslutskommuniké 2019:       20 februari 2020   

Everysport	Media	Groups	finansiella	rapporter	publiceras	på	bolagets	webbplats	www.esmg.se	

Stockholm	2019-02-15

Hannes Andersson

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Hannes	Andersson

Verkställande Direktör

Tel: 0707-36 56 25

E-post:	hannes.andersson@esmg.se
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Definitioner nyckeltal:

Vinstmarginal

Rörelseresultat	efter	finansiella	poster	i	förhållande	till	nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital i % av balansomslutningen.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar i % av kortfristiga skulder.

Resultat per aktie

Periodens resultat delat med antalet utestående aktier

Resultat per aktie vid full framtida utspädning

Periodens resultat delat med antalet aktier vid framtida full utspädning

EBITDA

EBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar

och	goodwillavskrivningar.

EBIT

EBIT	är	ett	mått	på	ett	företags	rörelseresultat	efter	avskrivningar	och	goodwillavskrivningar.

men	före	räntor	och	skatt.
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Everysport Media Group AB (publ)
Box 3619
103 59 Stockholm
www.esmg.se


