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KORT OM EG7  
EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, publicerar och distribuerar PC-, konsol- och 
mobilspel till den globala spelmarknaden. Spelutvecklingsavdelningarna Toadman Studios och Antimatter Games 
sysselsätter dryga 100 spelutvecklare som utvecklar egna spel där EG7 äger rättigheterna samt åtar sig även 
utvecklingsuppdrag för andra utgivare runt om i världen. Koncernens marknadsföringsbyrå Petrol Advertising Inc, 
har hitintills bidragit till utgivningen av minst 1 500 titlar, av vilka många är till världsberömda varumärken som Call 
of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens publicerings- och distributionsföretag Sold Out Sales & 
Marketing Ltd, erbjuder genom sina experter både fysisk och digital publicering och har bland annat arbetat med 
Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med ca 180 anställda 
på 8 kontor världen över. Koncernens affärsmodell ger förutsättningar för nära samarbeten såväl som stabila 
kassaflöden. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel på sina befintliga kontor, samt att 
fortsätta arbeta sig uppåt i värdekedjan genom att utveckla spel med egna medel och förlägga spel på egen hand. 
 
Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7 
Mer information: www.enadglobal7.com 
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EN INTERNATIONELL 
SPELGRUPP 
Enad Global 7 AB (tidigare Toadman Interactive AB) med säte i Stockholm, har sedan starten 2013 haft som 

affärsidé att utveckla spel till en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Inriktningen är 

framförallt PC-, och konsolspel som riktar sig mot så kallade core-spelare. Under 2019 har bolaget expanderat 

och breddat sin verksamhet genom väsentliga förvärv. 

 

Enad Global 7 AB har tre verksamhetsområden, (i) spelutveckling — såväl i eget namn som i konsultuppdrag, (ii) 

konsultverksamhet avseende utvecklingsstrategier och marknadsföring av spel genom dotterbolaget Petrol 

Advertising Inc. i USA, samt (iii) distribution av spel som förläggare — digitalt och fysiskt genom dotterbolaget 

Sold Out Sales & Marketing Ltd i London, England. Affärsmodellen ger förutsättningar för nära samarbeten 

såväl som stabila kassaflöden. 

 

Resultatet är ett oberoende spelutvecklingsbolag som utvecklar spel där rättigheterna ägs själv och som kan 

marknadsföra och distribuera dem till slutkund. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel 

på sina befintliga kontor, samt att fortsätta arbeta sig uppåt i värdekedjan genom att utveckla spel med egna 

medel och förlägga spel på egen hand. 

 

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7 

Mer information: www.enadglobal7.com 
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SAMMANFATTNING AV ÅRET SOM GÅTT 
Helåret 2019 i korthet - koncernen 
• Nettoomsättningen uppgick till 151,6 

(73,1 föregående år) Mkr.  

EBITDA uppgick till 5,1 (6,4) Mkr och EBIT 
uppgick till -20,7 (5,7) Mkr. 

• Resultat efter skatt uppgick till -28,1 (4,0) Mkr.  

• Nettoskuldsättningen 1 var 99,5 (-14,6) Mkr. 

Väsentliga händelser under året  
• Tecknade avtal med ett av världens största 

spelbolag med ett initialt värt cirka 9,5 Mkr ($ 
1m).  

• Tecknade avtal om spelutveckling med Fatshark 
till ett värde om 13 Mkr. 

• Återköp av spelrättigheterna för speltiteln 
Osiris från Leyou. Spelet kommer att fortsätta 
utvecklas som en egen titel under namnet 
EvilvEvil. 

• Förvärvat marknadsföringsbyrån Petrol. 

• Förvärvat spelstudion Antimatter Games. 

• Förvärvat inkråmet i Tangentix med 
plattformen Game Sessions. 

• Förvärvat spelförläggaren Sold Out och skapar 
därmed ett fullservice-koncept inom 
spelmarknaden. 

• Bytt lista till Nasdaq First North Growth Market. 

Helåret 2019 i korthet - moderbolaget 
• Nettoomsättningen uppgick till 67,9 (72,6) Mkr.  

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar 
EBITDA uppgick till -1,9 (6,7) Mkr.  

• EBIT uppgick till -2,0 (6,6) Mkr. 

• Resultat efter skatt uppgick till -5,0 (2,8) Mkr.  

 

Väsentliga händelser efter årets slut  
• Genomfört namnbyte till Enad Global 7 (EG7) 

för att förtydliga den nya koncernstrukturen. 

• Offentliggjort vampyrspelet EvilvEvil (Project 
Osiris). 

• Titeln Zombie Army 4: Dead War som förläggs 
av dotterbolaget Sold Out lanserades. 

• Lanseringsdatumet för titeln Westmark Manor 
sattes till tidig sommar 2020. 

• Signerat avtal för att förlägga titeln Descenders 
och en annan oannonserad titel. 

• Världen drabbas av covid-19. EG7 påverkas inte 
allvarligt vid skrivande stund. 

 

 
 

KONCERNEN FY 2019 

NETTO-
OMSÄTTNING EBITDA KASSA OCH 

BANK 
ANTAL 

ANSTÄLLDA 
ANTAL  

PROJEKT 

ANTAL  
BOLAG I 

KONCERNEN 

152 mkr 5 mkr 106 mkr 178 20+ 8 

 
1 Nettoskuldsättning: Räntebärande skulder minskade 
med räntebärande tillgångar och likvida medel. 
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VD HAR ORDET 
Spelgrupp med kraftig tillväxt 

”Ett händelserikt tillväxtår” 

Under år 2019 var fokus att bygga gruppen så att vi kunde äga en större del av värdekedjan. Detta uppnåddes 
genom förvärv av marknadsföringsbolaget Petrol i USA och förläggaren Sold Out i England. Dessutom adderade 
vi en spelstudio, Antimatter Games i England. Med dessa förvärv har vi också adderat närmare 450 Mkr i 
intäkter. Både Petrol och Sold Out är stabila kassaflödesgenererande bolag och genom dessa förvärv har vi 
vågat satsa mer på våra egna spel och har nu 5 egna titlar som kommer ut under åren 2020-2022, samt över 15 
förlagda spel i pipelinen. Bolagets är därför inte längre beroende av att en eller ett par titlar blir framgångsrika, 
utan kan ha ett mer långsiktigt perspektiv för att skapa ett stabilt och framgångsrikt bolag. Det är nu viktigt för 
verksamheterna att integreras på ett bra sätt, vässa strategin ytterligare och därefter är ambitionen att växa 
vidare både organiskt och genom förvärv. Jag blickar tillbaka mot ett 2019 som jag är stolt över och ser fram 
emot ett fartfyllt 2020.

Förvärv av marknadsföringsbolaget Petrol 

Under året förvärvade vi den världsledande 
amerikanska marknadsföringsbyrån Petrol 
Advertising. I tuff konkurrens på den globala 
spelmarknaden så är det viktigt att ha spel som står 
ut och upptäcks av spelare. Nu skaffar vi oss egna 
muskler inom koncernen för att marknadsföra våra 
spel, samtidigt som vi erbjuder tjänster till andra 
spelutvecklare och förläggare.  

 

Förvärv av spelförläggaren Sold Out 

Nästa steg blev att undersöka spelförläggare och vi 
tyckte Sold Out stod ut som ett mycket välskött och 
lönsamt sådant bolag. Tycke uppstod mellan oss 
och i december kunde vi officiellt välkomna 
grundarna James Cato och Garry Williams 
tillsammans med de 18 anställda på Sold Out till vår 
koncernfamilj. 

 
Robin Flodin 
Verkställande direktör 
Enad Global 7 AB (Publ) 

 
 

Intäkter - koncernen (Mkr) 
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AFFÄRSMODELL OCH VISION
EG7 specialiserar sig på spel för PC och konsol som riktar sig mot core-spelare. Gruppen strävar efter att bli en 
av världens ledande utvecklare och förläggare inom genren.  
 
En av huvudprinciperna för EG7:s verksamhetsfilosofi är resurseffektivitet, vilket genomsyrar både bolagets 
affärsstrategi och arbetssätt. Genom att kommunicera en tydlig och delad vision av slutprodukten, hålla 
tidskrävande processer såsom möten och godkännanden till ett minimum och bygga ett team av motiverade 
och mångsidiga individer har EG7 lyckats uppnå lönsamhet och produktivitet. Detta ger bolaget en stabil 
plattform för framtida tillväxt. Ledningens mångåriga branscherfarenhet medför att EG7 kan identifiera och 
inleda diskussioner med potentiella förvärv som kan komplettera bolagets erbjudande. En förvärvsdriven 
tillväxtstrategi gör det även möjligt för EG7 att stärka sin globala närvaro och få tillgång till medarbetare på nya 
marknader. 
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URVAL AV SPELPIPELINE 
Nedan följer en uppdatering av EG7:s nuvarande spelpipeline med planerade releasedatum. 

  

ZOMBIE ARMY 4 
 
Zombie Army 4: Dead War är ett tredje persons-
skjutspel som utvecklas av Rebellion 
Developments och förläggs av Sold Out. Titeln är 
en spin-off av den välkända spelserien Sniper Elite. 
 
 
 
 
 

 
 

4 februari 2020 
 

WESTMARK MANOR 
 
Westmark Manor är ett story-drivet 
överlevnadsspel med inslag av skräck, mysterier 
och det ockulta. Titeln utvecklas av Nodbrim 
Interactive och förläggs av EG7 Studios som har 
rätt till en del av omsättningen som spelet 
genererar. Titeln kommer inledningsvis att 
distribueras digitalt genom Steam. 
 
 

 
 

Q2-Q3 2020 
 

MOVING OUT 
 
Moving Out är ett pusselspel som utvecklas av 
Team 17 och förläggs av Sold Out. I Moving Out 
kan spelare träna ensamma eller med vänner för 
att lära sig hur det är att flytta möbler. Du tyckte 
att flytta var tråkigt, tänk igen! 
 
 
 

 
 

28 april 2020 
 

NO STRAIGHT ROADS 
 
No Straight Roads är ett musikbaserat action- och 
äventyrsspel som utvecklas av Metronomik och 
förläggs av Sold Out. Titeln sätter ljud och musik i 
centrum med innovativa vapen som låter spelaren 
skifta mellan rock och EDM. 
 
 
 

 
 

30 juni 2020 
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EVILVEVIL 
 
EvilvEvil är ett första persons-skjutspel med 
vampyr-tema som utvecklas av EG7 Studios, 
förläggs av Sold Out och marknadsförs av Petrol. 
Spelet har en story som kontinuerligt uppdateras 
baserat på vilka aggregerade val som spelarna gör. 
EvilvEvil har också ett starkt kooperativt online-
element där spelare kan samarbeta med andra 
spelare. EvilvEvil är ett egen-utvecklat IP. 
 

 
 

H2 2020 
 

PROJECT I.G.I 
 
Project I.G.I, uppföljaren till den kritikerrosade 
spelserien utvecklas av EG7 Studios och Antimatter 
Games. Titeln är ett FPS-spel där spelaren 
uppmanas till att smyga oupptäckt genom de olika 
nivåerna. Trailern till spelet har i skrivande stund 
över 1,1 miljoner visningar. 
 
 

 
 

2021-2022 
 

’83 
 
’83 är ett FPS-spel som utvecklas av vår studio 
Antimatter Games. Titeln utspelar sig i ett scenario 
där det kalla kriget inte längre är kallt. ’83 ställer 
två stora plutoner med spelare mot varandra i 
massiva kartor där de måste slåss för att nå ett 
antal utsatta mål. En uppsjö av vapen såväl som 
land- och luftfordon finns tillgängliga. 
 

 
 

2021-2022 
 

RADICAL RABBIT STEW  
 
Radical Rabbit Stew är ett action-arkadspel som 
utvecklas av Pugstorm och förläggs av Sold Out. Ta 
din sked och skjut de galna kaninerna för att befria 
rymdkockarna. Radical Rabbit Stew kombinerar 
klassisk pixelgrafik med gameplay som är lätt att 
komma in i. 
 
 
 

 
 

16 juli 2020 
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DESCENDERS 
 
Descenders är ett downhill mountain biking-spel 
som utvecklas av RageSquid och förläggs av Sold 
Out. Spelet är en modern version av en extrem 
sport med procedurellt genererade banor. 
Descenders kommer att finnas tillgänglig både 
fysiskt och digitalt på Playstation 4 och Nintendo 
Switch. 
 
 
 

 
 

Q2-Q3 2020 
 

GESTALT: Steam & Cinder 
 
Gestalt: Steam & Cinder är ett action-äventyrsspel 
som utvecklas av Metamorphosis Games och 
förläggs av Sold Out. Titeln är inspirerad av 
steampunk och 16-bitsspel. Gestalt kommer att 
vara tillgängligt till Nintendo Switch, Playstation 4, 
Xbox One och PC. 
 
 
 
 

 
 

2020 
 

KEYWE 
 
KeyWe är ett postutdelningsspel som utvecklas av 
Stonewheat & Sons och förläggs av Sold Out. 
Spelare tar rollen som Jeff och Debra, två kiwi-
fåglar som arbetar på ett litet postkontor. Titeln 
utvecklas till PC och kommer att lanseras under 
2021. 
 
 
 
 

 
 

2021 
 

DISJUNCTION 
 
Disjunction är ett action-RPG-spel som utvecklas av 
Ape Tribe Games och förläggs av Sold Out. Storyn 
utspelar sig i en dystopisk version av framtida New 
York City och tar spelaren på en resa med tre 
huvudkaraktärer. Titeln kommer att släppas på 
Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One och PC. 
 
 
 
 

 
 

Q3 2020 
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PROJECT ANUBIS 
 

Ett RPG-spel för närvarande i testfas. Fullt 
finansierat av EG7, förväntad lansering 2020-
2021. 
 
 
 
 
 

 
 

2021-2022 
 
 
 

UNDISCLOSED PROJECT 
 
TBA 

UNDISCLOSED PROJECT 
 
TBA 
 
 

Project Hathor 
 

Ett spel i protypfas baserat på ett välkänt IP. 
Spelet finansieras helt av EG7 och förväntas 
lanseras under 2020. 
 

2020 
 
 

Block’n’Load 2 
 

Uppföljare till ett spel som EG7 äger och är 
ute på marknaden. Förväntad lansering 2020-
2021. 
 
 
 
 
 

 
 

2020-2021 
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FÖRVÄRV 2019 
Petrol Advertising  
I slutet av juni 2019 blev det klart att EG7 slutit ett avtal med ägarna av den världsledande amerikanska 
marknadsföringsbyrån Petrol Advertising om ett förvärv för motsvarande 171 Mkr.  
 
Köpeskillingen motsvarar en multipel om 6,8 gånger Petrols 2018 justerade EBIT. Det är ett av EG7:s största 
förvärv hittills och betalningen skedde delvis kontant och delvis i aktier.  
 
I tuff konkurrens på den globala spelmarknaden är det givetvis viktigt att ha spel som står ut och upptäcks av 
spelare. Genom förvärvet får EG7 världsledande kompetens inom koncernen för att marknadsföra sina egna 
spel, men även att kunna erbjuda de tjänsterna till andra spelutvecklare.  
 
Förvärvet av Petrol innebär också nya diversifierade intäktsströmmar för koncernen genom Petrols existerande 
verksamhet, vilket bidrar till koncernens löpande kassaflöde och drar ned på den övergripande affärsrisken i 
bolaget.  
 
Genom att en del av förvärvet betalas i aktier innebär det att Petrols grundare blivit nya storägare i EG7 och 
därmed långsiktigt investerade i bolagets framgång. 
 
2019 firar Petrol 16 år som bolag och att ha vunnit över 170 branschpriser genom tiderna som kröntes av sju 
finalplatser och tre medaljer i Promax Game Awards för: 
 
1. Guldmedalj för bästa produktlogodesign för Rage.  

2. Silvermedalj för bästa box art för Call of Duty – Black Ops 4 Standard Packaging. 

3. Silvermedalj för bästa box art (limited edition, special edition eller collector’s edition) – Call of Duty - Black 
Ops 4 Mystery Box Edition. 
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Antimatter Games 
Avtalet om att förvärva den brittiska spelstudion Antimatter Games är i linje med koncernens mål att bli en 
ledande spelkoncern med egna spel. Antimatter Games förvärvades för totalt 1,58 Mkr (132 000 GBP) inklusive 
en kassa på motsvarande 3,45 Mkr (300 000 GBP) som medföljde vid köpet.  
 
Antimatter Games, grundat 2013, har för närvarande 20 anställda och är den största spelutvecklingsstudion i 
sydvästra Storbritannien. Köpet innebär, bland annat, att EG7 blir helägare av ett spel under utveckling som 
heter ‘83. Det är ett spel inom den populära first-person-shooter multiplayer kategorin som utspelar sig i en 
alternativ historia då det kalla kriget blir varmt och ett nytt världskrig börjar år 1983.  
 
Den första trailern för ’83 släpptes i mars 2019 och har setts av hundratusentals människor på YouTube och fått 
miljoner views på andra sociala medier. ‘83 förväntas vara redo för att lanseras år 2021.  
 
Antimatter Games omsatte 2018 motsvarande cirka 14 Mkr och gjorde ett rörelseresultat (EBIT) på cirka 3 Mkr 
som framförallt härrör från utveckling av spelet Rising Storm 2.  
 
Antimatter Games och dess anställda kommer att konsolideras med EG7:s övriga spelutvecklingsverksamhet 
med betydande kostnads- och utvecklingssynergier som resultat. 
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Sold Out 
Sold Out är ett London-baserat ledande videospelförlag och distributör som är specialiserade inom digital och 
fysisk förlagsverksamhet (så kallad ”publishing”) för konsol- och PC-format. Sold Out grundades 2014 av Gary 
Williams och James Cato, som sinsemellan har decennier av branscherfarenhet och erkänd kompetens från 
diverse spelutvecklare. Sold Out har för närvarande 18 anställda med ett fullservice-erbjudande för 
spelutvecklare som vill ta sina speltitlar till marknaden, med tjänster som sträcker sig från publishing och 
försäljning till marknadsföring och livscykelhantering.  
 
Sold Out är stolta över att ha ett globalt nätverk av distributionspartners såväl som starka relationer med 
plattformsinnehavare och ”first parties”, t.ex. Sony, Microsoft, Nintendo, Steam och Epic Game Store. Deras 
affärsmodell består av tre integrerade processer för att ta en speltitel till marknaden; ”Digital publishing”, 
”Digital / Physical publishing” och ”Physical publishing”. Sold Out är särskilt väl positionerade för 
transformationen från fysisk publishing till digital publishing, där företaget har en stark marknadsposition att 
växa inom det digitala publishing-segmentet. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen och verkställande direktör får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. 

Alla belopp är redovisade i tusentals svenska kronor, KSEK. 

Verksamheten 
Enad Global 7 AB (tidigare Toadman Interactive AB) 
med säte i Stockholm, har sedan starten 2013 haft 
som affärsidé att utveckla spel till en växande 
konsumentmarknad för spelare på global basis. 
Inriktningen är framförallt PC-, och konsolspel som 
riktar sig mot så kallade core-spelare men kan också 
vara spel inom närliggande områden. Under 2019 
har bolaget expanderat och breddat sin verksamhet 
genom väsentliga förvärv. 

Enad Global 7 AB har tre verksamhetsområden, 
(i) spelutveckling — såväl i eget namn som i 
konsultuppdrag, (ii) konsultverksamhet avseende 
utvecklingsstrategier och marknadsföring av spel 
genom dotterbolaget Petrol Advertising Inc. i USA, 
samt (iii) distribution av spel som förläggare — 
digitalt och fysiskt genom dotterbolaget Sold Out 
Sales & Marketing Ltd i London, England. 
Affärsmodellen ger förutsättningar för nära 
samarbeten såväl som stabila kassaflöden. 

Resultatet är ett oberoende 
spelutvecklingsbolag som utvecklar spel genom 
egna investeringar som därmed inte behöver förlita 
sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att 
fortsätta växa genom att utveckla spel på sina 
befintliga kontor, samt att fortsätta arbeta sig uppåt 
i värdekedjan genom att utveckla spel med egna 
medel och förlägga spel på egen hand. 
 

Finansiell utveckling under året 

Koncernen 

2019 var mycket händelserikt med flera förvärv och 
två nya verksamhetsgrenar. De totala intäkterna i 
gruppen var 168,4 mkr. 

Intäkterna i spelutvecklingsverksamheten var 
85,4 mkr att jämföra med 76,1 mkr föregående år. 
Rensat för intäkterna i AntiMatter Games Ltd (som 
förvärvades vid halvårsskiftet) ökade intäkterna 
med 2,1 mkr jämfört med 2017/18 (dock intäkter 
genererade under 16 månader). De totala 
Intäkterna i de nya verksamhetsgrenarna 
motsvarade tillsammans 82,9 mkr. 

Rörelseresultatet före avskrivningar var 5,6 mkr 
i koncernen. Spelutvecklingsverksamheten 
redovisade ett positivt resultat. 
Marknadsföringsverksamheten bidrog stort i 
utvecklingen av koncerninterna spel såväl som 
utveckling av en ny bolagsprofil inkluderande nytt 

bolagsnamn, hemsida för gruppen och tillhörande 
marknadsföringsaktiviteter. Det tog resurser från 
den externa affären, vilket gav ett negativt EBITDA 
för andra halvåret 2019. Förläggarverksamheten 
konsoliderades mindre än en månad och slutade 
strax under noll. 

Avskrivningarna under 2019 uppgick till 25,9 
mkr — en ökning med 25,2 mkr sedan föregående 
år. Den största posten var avskrivning på goodwill 
om 21,5 mkr. Goodwillen var hänförlig till årets 
stora förvärv - Petrol och Sold Out. 

Finansnettot var -7,4 (0,7) mkr. De ökade 
finansieringskostnaderna hänger huvudsakligen 
ihop med de under året emitterade 
obligationslånen utgivna i samband med förvärven 
av Petrol och Sold Out. 

Genomsnittligt antal anställda under 
räkenskapsåret var 93,0 i koncernen (rensat för 30 
anställda i det ryska dotterbolaget som ännu inte 
konsolideras). Antalet anställda vid slutet av året 
var 178 (inkl 30 anställda i Ryssland) jämfört med 73 
föregående år. Därmed ökade antalet anställda med 
105 varav årets förvärv bidrog med 100 anställda. 

Moderbolaget 

De totala intäkterna under 2019 var 80,7 mkr en 
ökning med hänsyn till att föregående räkenskapsår 
bestod av 16 månader jämfört med 12 månader 
2019. Aktivering av eget arbete ökade med 10,6 
mkr under 2019. 

Direkta kostnader i moderbolaget var 45,5 
(25,1) mkr — en ökning som förklaras av att 
Artplant i Norge och i Ryssland var en del av 
koncernen hela året 2019 och att Antimatter Games 
förvärvades vid halvårsskiftet.  

Övriga externa kostnader i moderbolaget var 
18,0 Mkr (25,2). I föregående år ingick en 
exceptionell kostnad om 8,2 Mkr för att avsluta 
samarbetet med agenten Flashman. 

Finansnettot var -6,7 Mkr (0,8) och bestod av 
en överkurs (3 mkr) vid emittering av obligationslån 
i samband med förvärvet av Sold Out. 
Räntekostnaderna för obligationslånen ökade från 
noll till -10,6 Mkr. 
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Spelbranschen i korthet 
Spelbranschen fortsatte att växa under 2019 och 
omsatte $ 152,1 miljarder under 2019 - en 
intäktsökning med 9,6%. 55% eller $83,6 miljarder 
av dessa intäkter avser PC- och konsolspel. 

Antalet aktiva spelare beräknas vara 2,2 
miljarder, varav 47 % klassas som betalande 
spelare. 

Asien Stillahavsområdet (APAC) med Kina i 
spetsen är den största geografiska marknaden och 
står för nära hälften av den totala omsättningen. 

Näst störst i termer av omsättning är Nordamerika, 
tätt följt av Europa, Mellanöstern och Afrika 
(EMEA). Alla geografiska marknader förväntas 
uppvisa fortsatt stark tillväxt under kommande år 
med en genomsnittlig global marknadstillväxt 
(CAGR) om 9,0 % fram till år 2022. 

Digital distribution av spel på PC och konsol, via 
online-plattformar såsom Steam, motsvarade 79 % 
av försäljningen år 2019. 

Inom det mobila segmentet sker all försäljning 
digitalt, men den digitala distributionen dominerar 
också vid försäljning av PC-och konsolspel.2 

 

 

 

  

Definitioner av nyckeltal, se not 35.  

 
2 https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-12-17-
gamesindusfry-biz-presents-the-year-in-numbers-2019 

Flerårsjämförelse, koncernen (KSEK)  
2019 2017/2018 

12 mån 16 mån 

Nettoomsättning 151 644 73 110 

Resultat efter finansiella poster -28 095 6 397 

Rörelsemarginal (EBIT-marginal) -13,66% 7,8% 

Balansomslutning 711 024 47 421 

Soliditet 35,17% 64,7% 

Avkastning på eget kapital -11,23% 20,9% 

EBITDA 5 134 6 382 

Antal aktier 31 209 159 15 178 761 

Resultat per aktie -0,9001 0,2608 

Genomsnittligt antal anställda 93 79 

Flerårsjämförelse, 
moderbolag (KSEK) 

2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

12 mån 16 mån 12 mån 12 mån 12 mån 

Nettoomsättning 67 888 72 573 10 975 11 354 7 515 

Resultat efter finansiella poster -8 659 7 385 602 955 978 

Rörelsemarginal (EBIT-marginal) -2,91% 9,1% 6,6% 9,5% 15,2% 

Balansomslutning 656 709 46 360 6 202 3 902 1 732 

Soliditet 41,75% 69,3% 49,7% 44,2% 62,3% 

Avkastning på eget kapital -3,16% 41,9% 25,1% 68,2% 136,7% 

EBITDA -1 880 6 667       

Antal aktier 31 209 159 15 178 761       

Resultat per aktie -0,1597 0,1832       

Genomsnittligt antal anställda 33 33 19 19 18 
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Framtida risker och 

osäkerhetsfaktorer 

Beskrivningen av risker kan delas in i följande 
grupper: 

Operationell risk: 

Bolaget är beroende av ett fåtal avtal med 
existerande förläggare för utveckling av deras spel 
— om bolaget inte lyckas nå överenskomna mål kan 
ersättningen påverkas samt bolagets renommé 
skadas. 

Lansering av nya egna speltitlar kan generera 
lägre intäkter än bedömt. Bolaget är beroende av 
att behålla och kunna rekrytera nyckelpersoner. 

Bolagets tillväxt är beroende av licensavtal för 
spelmotorn Stingray. 

Bolaget är beroende av välfungerande IT-
system och är därtill exponerat för risker relaterat  
till dataintrång, virus, sabotage och andra 
cyberbrott. 

Finansiell risk: 

Bolaget anser att verksamheten bedrivs i respektive 
land och emellan länderna i enlighet med gällande 
skattelagstiftningar och praxis, men vid eventuell 
felaktighet kan konsekvenserna påverka bolagets 
resultat negativt.  

Ränterisk är risken att värdet på finansiella 
instrument varierar på grund av förändringar i 
marknadsräntor. Koncernen har endast 
räntebärande finansiella tillgångar i form av 
banktillgodohavanden. Förändringar i 
marknadsräntor påverkas av ett antal faktorer som 
ligger utanför Bolagets kontroll. 

Koncernen exponeras för valutakursrisker då 
externa inkomster och vissa utgifter är 
denominerade i utländsk valuta, huvudsakligen 
USD, EUR och GBP. Denna exponering är 
koncentrerad till moderbolaget, som tecknar 
kontrakten med spelutvecklare och återförsäljare. 
Dessa risker kan i sin tur påverka resultatet. 

Strategisk risk: 

För att uppnå de förväntade finansiella och 
strategiska synergierna av förvärv måste Bolaget 
rationalisera, samordna och integrera all 
verksamhet som den förvärvade verksamheten 
bedriver. Lyckas inte det kan positiva synergier gå 
förlorade och resultaten utebli. 

Bolaget kan komma att misslyckas med att 
utvecklas och anpassa sig efter ny teknik. 

Bolaget verkar i en konkurrensutsatt marknad 
och kan komma att misslyckas med valet av 
produkter att utveckla eller tekniker att använda, 
vilket kan leda till en försämrad marknadsposition.  

Risk gällande coronaviruset: 

Världen är skakat av Covid-19. EG7 har hittills klarat 
sig väl. Se not 34 för närmare beskrivning. 

 

 

Aktien och aktieägare 
EG7:s aktie är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market med kortnamn 'EG7'. Kursen var 
18:90 kr per sista handelsdagen den 30 december 
2019. Vid årsredovisningens pressläggning den 25 
mars 2020 var genomsnittskursen 28,49 kr. Det 
totala antalet utestående aktier uppgår till 31 209 
159 per den 31 december 2019. 

EG7:s aktie är spridd på ca 2 000 ägare. Bolagets 
ursprungliga grundare — Robin Flodin och Rasmus 
Davidsson — har vardera 12,2% av aktiekapitalet 
tätt följda av Alan Hunter och Ben Granados — 
tidigare ägare till Petrol Advertising — som innehar 
7,4% vardera. 

Ägare (2019-12-31) Antal aktier Kapital % 

Robin Flodin 3 815 691 12,2% 

Rasmus Davidsson 3 815 691 12,2% 

Alan Hunter 2 323 718 7,4% 

Ben Granados 2 323 718 7,4% 
Consensus Asset 
Management AB 2 039 000 6,5% 

Johan Svensson 1 946 885 6,2% 

Alexander Albedj 1 737 155 5,6% 

Länsförsäkringar Fonder 1 425 000 4,6% 

Garry Williams 1 386 320 4,4% 

James Cato 1 386 320 4,4% 

Övrigt 9 009 661 28,9% 

Totalt 31 209 159 100,0% 

 

Aktiedata   

Marknadsplats Nasdaq First North Growth 
Market 

Noterad 4 februari 2019 

Bransch Kommunikation 

Kortnamn EG7 

ISIN-kod SE0010520106 

Valuta SEK 

Antal aktier 31 209 159 

Högsta kurs 2019 23,00 SEK 

Lägsta kurs 2019 9,523 SEK 

Stängningskurs 2019 18,90 SEK 

Certified Advisor Eminova AB 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

RÄKENSKAPSÅRET 

Tecknade spelutvecklingskontrakt 

Spelutvecklingskontrakt Project Ra 
I juni tecknade EG7 avtal med ett av världens 
största spelbolag med ett initialt värt cirka 9,5 Mkr 
($ 1m). Projektet slutfördes under räkenskapsåret. 

Spelutvecklingsavtal med Fatshark 
I juli tecknade EG7 avtal om spelutveckling med 
Fatshark till ett värde om 13 Mkr. Kontraktet 
sträcker sig till fjärde kvartalet 2020. 

Återköp Project Osiris från Leyou 
I december genomfördes ett återköp av 
spelrättigheterna för speltiteln Osiris från Leyou. 
Spelet kommer att fortsätta utvecklas som en egen 
titel under namnet EvilvEvil. Spelet planeras att 
lanseras på marknaden under 2020. Köpeskillingen 
var totalt 84,8 Mkr (USD 9,1 m). 

EG7 till Nasdaq First North 
I början av året bytte EG7 lista till Nasdaq First 
North Growth Market från Nordic Growth Market 
(NGM MTF). Syftet var att nå en större 
kapitalmarknad och en handelsplats som kan väcka 
internationellt intresse. Första handelsdagen på 
Nasdaq var den 4 februari 2019. 

Förvärv under 2019 

Petrol Advertising Inc 
I slutet av juni förvärvades den amerikanska 
marknadsföringsbyrån Petrol Advertising Inc. 
belägen i Burbank, California, USA. Priset var 
initialt totalt 171 Mkr ($ 18 miljoner). Bolagets 
bokförda värde är 222 Mkr inkl aktiverade 
förvärvskostnader samt en reserv för 
tilläggsköpeskilling som regleras i juni 2020. 

Antimatter Games Ltd 
Den brittiska spelstudion Antimatter Games, 
belägen i Cornwall, England, förvärvades även den i 
slutet av juni. Köpeskillingen var 1,58 Mkr (GBP 132 
000). Bokfört värde är 1,7 Mkr.  

Game Sessions 
I oktober förvärvades inkråmet i det engelska 
bolaget Tangentix Ltd, som var under 
rekonstruktion / nedläggning. Plattformen Game 
Sessions har utvecklats under en längre tid och kan 
erbjuda marknaden digital försäljning och 
distribution av dataspel. 

Sold Out Sales and Marketing Ltd 
Den 12 december 2019 förvärvades Sold Out — ett 
London-baserat ledande videospelförlag och -
distributör som är specialiserade inom digital och 
fysisk förlagsverksamhet (så kallad "publishing") för 
konsol- och PC-format. Köpeskillingen för 100% av 
aktiekapitalet var 209,3 Mkr (drygt 16 mGBP) samt 
en avtalad tilläggsköpeskilling om 64,6 Mkr (GBP 
5,2 m). Bolagets bokförda värde är 288 Mkr per 
årsskiftet.  
Sold Out har ett globalt nätverk av 
distributörspartners såväl som starka relationer 
med plattformsinnehavare och "first parties", 
t.ex. Sony, Microsoft, Nintendo, Steam and Epic 
Game Store. 

Emissioner 

I mars genomförde EG7 en spridningsemission för 
att öka likviditeten i aktien. Emissionen tecknades 
till 135% och tillförde bolaget drygt 20 mkr före 
emissionskostnader och mer än 1 500 nya 
aktieägare. 

I samband med förvärven emitterades aktier 
som en del av köpeskillingen — i juni vid förvärvet 
av Petrol samt i december vid förvärvet av Sold Out. 
I samband med Sold Out-förvärvet emitterades 
också aktier till den externa marknaden i form av 
riktade emissioner. 

I augusti reglerades tilläggsköpeskillingen som 
avtalats vid förvärvet av Artplant i juni 2018. 
Tilläggsköpeskillingen reglerades i sin helhet genom 
en riktad emission till säljarna. 

Obligationslån 

EG7 tecknade i juni en obligationslåneram om 500 
mkr med förfall i juni 2022. Under året har 
säkerställda obligationer om totalt 220 Mkr 
emitterats i samband med förvärven av Petrol (120 
mkr till ett pris om 100% av nominellt belopp) och 
Sold Out (100 Mkr till ett pris om 103% av nominellt 
belopp). 

Obligationslånet löper med en fast ränta om 
12%. Obligationslånet kommer att vara säkerställt 
genom pant i aktier i bolagets materiella 
dotterbolag. Obligationslånet har en löptid på 3 år 
och första möjliga återbetalningsdatum infaller 
efter 18 månader. Obligationslånet handlas på 
Nasdaq First North Growth Market. Investerarna i 
Obligationsemissionerna är nordiska institutioner 
samt privatpersoner. 

Verksamhetsgrenar 

Vid slutet av verksamhetsåret 2019 har EG7 tre 
verksamhetsgrenar - spelutveckling, 
marknadsföring och förläggarverksamhet. 
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Forskning och utveckling 

EG7:s olika verksamhetsgrenar har i olika grad 
inslag av forskning och utveckling. Inom 
spelutvecklingsverksamheten leder 
utvecklingsarbetet till spel, som lanseras och säljs 
via olika försäljningskanaler. 

För spel som utvecklas för egen räkning 
tillämpar EG7 'aktiveringsmodellen'. Under 
räkenskapsåret har moderbolaget aktiverat egna 
utgifter till ett värde om 11,1 mkr. Det norska 
dotterbolaget Artplant har flera egna spel — såsom 
IGI, Sky Fighter Legends och Riding Club 
Championships. Därtill har man utvecklat 
spelplattformen Selene. 

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver ingen verksamhet som är 
tillståndspliktig. 

Dotterbolag i utlandet 

EG7 bedriver verksamhet i sex länder - Sverige, 
Tyskland, Norge, Ryssland, USA och Storbritannien. 
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Rapport över förändringar i eget kapital – Koncernen 
 

   31-12-19 

 (KSEK) Aktie- 
kapital 

Övrigt  
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 
Totalt 

eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 569 24 635 5 458 30 662 

Transaktioner med ägare:     
Nyemissioner 636 247 455  248 091 

Fondemission 43  -43 0 

Omräkningsdifferens utländska dotterföretag   -2 073 -2 073 

Uppskjuten skatt över eget kapital   1 538 1 538 

Årets resultat   -28 092 -28 092 

Belopp vid årets utgång 2019-12-31 1 248 272 090 -23 212 250 126 

 

Rapport över förändringar i eget kapital – Moderbolaget 

 
 

 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter.

 

 
 

  31-12-19 

 (KSEK) Aktie- 
kapital 

Fond för 
utvecklings-

kostnader Överkursfond 
Balanserat 

resultat 

Totalt 
eget 

kapital 

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 569 458 24 635 1 097 29 540 

Resultat föregående år    2 782 2 782 
Transaktioner med ägare:      

Nyemissioner 636  247 454  248 091 
Fondemission 43   -43 0 
Fond för utvecklingsutgifter  95 870  -95 870 0 
Uppskjuten skatt över eget kapital   1 538  1 538 
Årets resultat    -4 985 -4 985 

Belopp vid årets utgång 2019-12-31 1 248 96 328 273 628 -97 019 274 185 

Resultatdisposition (kronor) 
  

Förslag till disposition   

Till årsstämmans förfogande står  

balanserad förlust -92 034 094 

överkursfond 273 628 051 

årets förlust -4 984 824 

 176 609 133 

Styrelsen föreslår att  

i ny räkning överföres 176 609 133 

 176 609 133 
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Resultaträkning  
 

  
  Koncernen   Moderbolaget 

  
2019-01-01 
2019-12-31 

2017-09-01 
2018-12-31   

2019-01-01 
2019-12-31 

2017-09-01 
2018-12-31 

  Not 12 mån 16 mån   12 mån 16 mån 

Nettoomsättning 2, 3 151 644 73 110  67 888 72 573 

Aktiverat arbete för egen räkning  12 765 1 516  11 084 458 

Övriga rörelseintäkter   3 942 1 485   1 703 1 785 

Summa intäkter  168 351 76 111  80 675 74 816 

Rörelsens kostnader 4      

Köpta tjänster och varor  -51 257 -16 183  -45 527 -25 067 

Övriga externa kostnader 5, 6 -36 074 -27 158  -18 011 -25 188 

Personalkostnader 7,8,9 -75 409 -26 199  -18 538 -17 894 

Övriga rörelsekostnader  -478 -189  -478 0 

    -163 218 -69 729   -82 554 -68 149 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 
(EBITDA) 

 5 133 6 382  -1 879 6 667 

Av- o nedskrivningar anläggningstillgångar   -25 853 -654   -95 -99 

Rörelseresultat (EBIT)  -20 720 5 728  -1 974 6 568 

Resultat från finansiella poster       

Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar 

10 0 -72  0 -72 

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

11 4 581 849  4 054 847 

Övriga ränteintäkter från koncernföretag  0 0  102 45 

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -11 956 -108  -10 579 -3 

Räntekostnader till koncernföretag   0 0   -262 0 

Finansnetto   -7 375 741   -6 685 889 

Bokslutsdispositioner 25 0 0  3 333 -2 773 

Resultat före skatt  -28 095 6 469  -5 326 4 684 

Skatt på årets resultat 13 3 -2 439  341 -1 831 

ÅRETS RESULTAT   -28 092 4 030   -4 985 2 853 

 
 
Jämförelsesiffrorna för helåret 2018 omfattar 16 månader istället för 12 till följd av övergången till kalenderår 
som räkenskapsår.  
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Balansräkning
  

  
Koncernen   Moderbolaget 

  Not 2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  
     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 

14 105 179 8 162 
 

96 328 458 

Goodwill 15 405 031 0  0 0 
  510 210 8 162  96 328 458 

Materiella anläggningstillgångar  
     

Inventarier, verktyg och installationer 16 8 999 247  480 152 
  8 999 247  480 152 

Finansiella anläggningstillgångar  
     

Andelar i koncernföretag 17 0 0  520 381 7 603 

Fordringar hos koncernföretag 18 0 0  599 698 

Uppskjuten skattefordran 19 2 229 852  1 880 0 

Andra långfristiga fordringar 20 305 8  27 0 

    2 534 860   522 887 8 301 

Summa anläggningstillgångar  521 743 9 269  619 695 8 911 

Omsättningstillgångar       

Varulager m.m. 
      

Färdiga varor och handelsvaror 21 12 118 0  0 0 

  12 118 0  0 0 

Kortfristiga fordringar  
     

Kundfordringar  49 700 21 008  5 925 21 008 

Fordringar hos koncernföretag  0 0  424 2 367 

Aktuell skattefordran  2 062 0  0 0 

Övriga fordringar  3 333 336  667 330 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt  2 722 1 403  2 722 1 403 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 13 606 809  1 388 791 
  71 423 23 556  11 126 25 899 

Kassa och bank       

Kassa och bank  105 740 14 596  25 888 11 550 

   105 740 14 596  25 888 11 550 

Summa omsättningstillgångar   189 281 38 152   37 014 37 449 

SUMMA TILLGÅNGAR   711 024 47 421   656 709 46 360 
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Koncernen   Moderbolaget 

  Not 2019-12-31 2018-12-31  2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital, koncern  
     

Aktiekapital  1 248 569  - - 

Övrigt tillskjutet kapital  272 090 24 635  - - 

Annat eget kapital inklusive årets resultat  -23 212 5 458  - - 
  250 126 30 662    

Eget kapital, moderbolaget  
     

Bundet eget kapital  
     

Aktiekapital 23 - -  1 248 569 

Uppskrivningsfond 24 - -  96 328 458 
     97 576 1 027 

Fritt eget kapital  
     

Överkursfond  - -  273 628 24 635 

Balanserat resultat  - -  -92 034 1 097 

Årets resultat  - -  -4 985 2 781 

  
   176 609 28 513 

Summa eget kapital   250 126 30 662   274 185 29 540 

       
Obeskattade reserver       
Periodiseringsfond 25 0 0   0 3 333 

Summa obeskattade reserver   0 0   0 3 333 

       
Avsättningar       
Uppskjuten skatteskuld 19 758 1 530  0 0 

Övriga avsättningar 26 110 414 6 049  110 414 6 049 

Summa avsättningar och obeskattade reserver   111 172 7 579   110 414 6 049 

Långfristiga skulder 27 
     

Obligationslån  204 187 0  204 187 0 

Övriga skulder  12 112 0  12 112 0 
  216 299 0  216 299 0 

Kortfristiga skulder  
     

Skulder till kreditinstitut  1 080 0  1 080 0 

Förskott från kunder  12 332 0  0 0 

Leverantörsskulder  16 654 915  7 595 175 

Skulder till koncernföretag  0 0  22 255 0 

Aktuell skatteskuld  3 035 1 736  1 458 1 694 

Övriga skulder  63 649 1 586  0 687 

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 29 0 1 575  0 1 575 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 36 677 3 368  23 423 3 307 
  133 427 9 180  55 811 7 438 

Summa skulder   349 726 9 180   272 111 7 438 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   711 024 47 421   656 709 46 360 
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 Kassaflödesanalys 

 
 

  
  Koncernen   Moderbolaget 

  2019-01-01   
2019-12-31 

2017-09-01  
2018-12-31   

2019-01-01   
2019-12-31 

2017-09-01  
2018-12-31 

  Not 12 mån 16 mån   12 mån 16 mån 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Rörelseresultat  -20 719 5 728  -1 975 6 568 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 30 23 784 785  95 99 

Erhållen ränta m.m.  3 527 849  3 102 892 

Erlagd ränta  -8 818 -108  -7 703 -2 

Betald inkomstskatt   -3 004 -200   -236 -201 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 

 -5 230 7 054  -6 717 7 356 

       

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(-)/ökning(+) av varulager/pågående 
arbete 

 -3 038   0  

Minskning(-)/ökning(+) av fordringar  -40 978 -17 350  -45 556 -20 581 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   34 906 2 499   36 473 2 808 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -14 340 -7 797  -15 800 -10 417 

       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 14 -16 137 -985  -11 241 -458 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 16 -1 614 -285  -423 -139 

Förvärv av koncernföretag 17 -104 016 -1 035  -178 927 -1 553 

Förvärv av långfristiga värdepapper  0 -6  0 -699 

Försäljning av långfristiga värdepapper   0 -72   0 -72 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -121 767 -2 383  -190 591 -2 921 

       

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Årets nyemission  18 603 24 704  18 603 24 704 

Nettoförändring checkräkning  7 497 0  0 0 

Upptagna långfristiga lån  202 128   202 128  

Utbetald utdelning  0 -588  0 -588 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   228 228 24 116   220 731 24 116 

PERIODENS KASSAFLÖDE  92 121 13 936  14 340 10 778 

Likvida medel vid årets början  14 596 772  11 550 772 

Årets kassaflöde  92 121 13 936  14 340 10 778 

Kursdifferens i likvida medel  -977 -112  - - 

Likvida medel vid årets slut 31 105 740 14 596   25 890 11 550 
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Noter 
 
Not 1 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och 
koncernredovisning. 
 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
  
Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar 
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid 
leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 
 
Tjänster 
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls. 
 
Ränta, royalty och utdelning 
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelar som är förknippade med transaktionen har tillförts koncernen samt när inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med 
den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att utdelning 
bedöms som säker. 
 
Pågående tjänsteuppdrag 
Uppdrag på löpande räkning 
Intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det 
belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad med ej fakturerad intäkt". 
 
Uppdrag till fast pris 
Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning. 
När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga 
utgifter enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt 
värde för ersättning som har erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till färdigställandegraden. 
 
Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten 
"Upparbetad men ej fakturerad intäkt". 
 
När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån 
uppdragsutgifter har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de uppkommer. 
 
Färdigställandegraden har beräknats som nedlagda uppdragsutgifter per balansdagen i relation till de totalt 
beräknade uppdragsutgifterna för att fullgöra uppdraget. 
 
När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, 
redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet. 
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Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod 
förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas: 

  Antal år 

Inventarier, verktyg och maskiner 3-5 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 3-5 

  
Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.  
 
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas 
årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

  Antal år 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 

Goodwill 5 
 
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. 
Koncernen tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som 
immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
 
Leasing 
Leasetagare 
Operationell leasing 
 
Koncernen är leasetagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar 
som är förknippade med tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell 
första förhöjd hyra, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.  
 
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. 
 
Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, 
varmed hänsyn har tagits till inkurans. 
 
Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del 
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.  
 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
fransaktioner eller händelser. 
 
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en 
tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 
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För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För 
poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital. 
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är 
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker. 
 
Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har 
utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av 
den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten. 
 
En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. 
Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt. 
 
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens 
ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter 
avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. 
 
Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande. 
Moderbolaget har avgiftsbestämda pensionsförpliktelser, som innebär att bolaget betalar pensionsavgiften till 
en extern pensionsförsäkringsgivare. Medarbetarna får själva förvalta sina pensionstillgångar. 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. 
 
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i 
resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post 
utifrån den underliggande affärshändelsen. 
 
Offentliga bidrag 
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få. 
 
Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, 
intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. 
Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när 
bidraget erhålls och intäktsförs därefter när prestationen utförs. 
 
Offentliga bidrag i moderbolaget 
Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en omsättningstillgång minskar tillgångens anskaffningsvärde. 
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Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv 
bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får 
bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en 
redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och 
skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 
 
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda 
tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som 
är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det 
verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och 
övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade 
företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill. 
 
Det ryska dotterdotterbolaget OOO Artplant konsolideras ännu inte med hänvisning till ÅRL 7 kap 5§ p.2. Vi gör 
bedömningen att detta inte har någon avgörande betydelse för att ge en rättvisande bild av koncernen. 
 
Goodwill 
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger 
det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. 
 
Negativ goodwill 
Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag understiger det i 
förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 
Avser uppkommen negativ goodwill framtida kostnader eller framtida förluster, redovisas negativ goodwill som 
en avsättning i balansräkningen och upplöses i takt med att kostnaderna (förlusterna) uppstår. Uppkommer 
negativ goodwill istället på grund av andra orsaker redovisas negativ goodwill som en avsättning i 
balansräkningen till den del den inte överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-monetära 
tillgångar. Den del som överstiger detta värde intäktsförs omedelbart. Den del av negativ goodwill som inte 
överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar intäktsförs på ett systematiskt 
sätt över en period som beräknas som kvarvarande vägd genomsnittlig nyttjandeperiod för de förvärvade 
identifierbara tillgångarna som är avskrivningsbara. 
 
Dotterbolag i utlandet 
Bolagets utländska dotterbolag redovisas enligt den så kallade dagskursmetoden, vilket innebär att tillgångar 
och skulder räknas om till balansdagens kurs och intäkter och kostnader räknas om till genomsnittskurs. 
 
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag och intresseföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. 
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Not 2 
      
Nettoomsättning Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 

Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område 
     

Europa 7 946 16 217  6 666 15 680 

Nordamerika 67 243 2 962  0 2 962 

Övriga marknader 76 455 53 931  61 222 53 931 

 151 644 73 110  67 888 72 573 

 

Not 3      

      
Inköp och försäljning inom koncernen Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 

 
     

Andel av försäljning som avser koncernföretag 0 0  0 0 

Andel av inköpen som avser koncernföretag 0 0  90% 53% 

 

Not 4      

      
Exceptionella kostnader Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 

 
     

Utköp av agent 0 8 200  0 8 200 

 0 8 200  0 8 200 

 
Under räkenskapsåret 2017/18 har bolagets resultat belastats med en engångskostnad om $1 miljon (8,2 mkr) 
till följd av utköp av Toadmans agent Flashman. 
 

Not 5      

      
Leasingavtal - operationell leasing leasetagare Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 
 

     
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 5 693 4 212  3 193 3 380 

      
Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal,      
förfaller till betalning enligt följande:      
Inom 1 år 9 183 4 001  4 393 2 716 

Mellan 2 till 5 år 14 595 2 691  8 504 2 205 

 23 777 6 692  12 897 4 921 

 
 
I tabellen ovan presenteras koncernen och moderbolagets väsentliga leasingavtal, som redovisas som 
operationella leasingavtal. 
 
Dessa leasingavtal avser lokalhyreskontrakt. De största avtalen finns i moderbolaget. Två mindre avtal i Sverige 
är vidareuthyrda och löper ut 2019 och 2020. Rörliga komponenter avseende indextillägg värme och kyla såväl 
som fastighetsskatt förekommer. Hyresintäkten för 2019 var 636 tkr och beräknas vara 127 tkr under 2020. 
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Not 6      

      
Ersättning till revisorer Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 

 
     

2019 Ernst & Young AB / 2018 Finnhammars 
Revisionsbyrå AB      
Revisionsuppdrag 868 161  868 161 

Övriga tjänster 612 27  612 27 

      
2019 Ernst & Young AS / 2018 BDO AS      
Revisionsuppdrag 51 54  0 0 

Övriga tjänster 26 17  0 0 

      
Defriess Weiss LLP      
Revisionsuppdrag 202 0  0 0 

Övriga tjänster 6 0  0 0 

 1 765 259  1 480 188 

 
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika 
typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, 
revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 
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Not 7      

      
Personal Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 

 
     

Medelantalet anställda      
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar     
relaterade till en normal arbetstid.      

      
Medelantal anställda har varit 93,0 47,0  33,0 26,0 

    varav kvinnor 18,0 5,0  4,5 3,0 

    varav män 75,0 42,0  28,5 23,0 

      
Löner, ersättningar m.m.      
Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader har      
utgått med följande belopp:      

      
Styrelsen och VD:      
    Löner och ersättningar 6 209 2 026  577 950 

    Pensionskostnader 140 42  12 32 

 6 349 2 068  589 982 

Övriga anställda:      
    Löner och ersättningar 50 374 18 606  12 414 12 358 

    Bonus 3 858 0  0 0 

    Pensionskostnader 1 330 427  515 366 

 55 562 19 033  12 929 12 724 

      
Sociala kostnader 6 830 5 002  4 099 3 670 

          

Summa styrelse och övriga 68 741 26 103  17 617 17 376 

      
Könsfördelning i styrelse och företagsledning      
Antal styrelseledamöter 4 4  4 4 

    varav kvinnor 1 1  1 1 

    varav män 3 3  3 3 

Antal övriga befattningshavare inkl. VD 4 5  4 5 

    varav kvinnor 1 1  1 1 

    varav män 3 4  3 4 
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Not 8      

      
Medelantal anställda per land Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 

 
     

Medelantalet anställda fördelar sig på följande länder      
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar     
relaterade till en normal arbetstid.      

      
Sverige      
    Kvinnor 4,50 3,00  4,50 3,00 

    Män 28,50 23,00  28,50 23,00 

 33,00 26,00  33,00 26,00 

      
Tyskland      
    Kvinnor 2,00 1,00  0,00 0,00 

    Män 8,00 6,00  0,00 0,00 

 10,00 7,00  0,00 0,00 

      
Norge       
    Kvinnor 0,50 0,00  0,00 0,00 

    Män 7,75 4,00  0,00 0,00 

 8,25 4,00  0,00 0,00 

      
Storbritannien      
    Kvinnor 1,71 1,00  0,00 0,00 

    Män 8,04 9,00  0,00 0,00 

 9,75 10,00  0,00 0,00 

      
USA      
    Kvinnor 9,00 0,00  0,00 0,00 

    Män 23,00 0,00  0,00 0,00 

 32,00 0,00  0,00 0,00 

      
Kvinnor totalt 17,71 5,00  4,50 3,00 

Män totalt 75,29 42,00  28,50 23,00 

 93,00 47,00  33,00 26,00 

 
 
Medelantalet anställda i EG7-koncernen är 123 varav 102,29 män när man inkluderar de ryska medarbetarna. 
 
Petrol och Antimatter Games förvärvades i slutet av juni och genomsnittligt antal anställda är beräknade för 
halva året. Sold Out förvärvades den 12 december, vilket leder till att genomsnittligt antal anställda är 
beräknade som en halv månad 2019. 
 
Per bokslutsdagen 2019-12-31 uppgick totalt antal anställda till 148 varav 33 kvinnor i koncernen. Inklusive 
Ryssland uppgår antal anställda till 178 varav 36 kvinnor. Jämfört med 2018-12-31 har antalet anställda ökat 
med 105, varav 100 anställda har tillkommit med förvärven.  
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Not 9      

      
Lön till styrelse och VD Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 

 
     

Robin Flodin - VD och styrelse 497 626  497 626 

Ola Nilsson - styrelse 0 50  0 50 

Rasmus Davidsson - styrelse 0 50  0 50 

Ted Löfgren - styrelse 0 49  0 49 

Marie-Louise Hellström Gefwert - styrelse 30 100  30 100 

Sven Folkesson - Styrelse 50 75  50 75 

Ledning i övriga dotterbolag 5 632 0    

 6 209 950  577 950 

 
Gällande avtal med verkställande direktören innebär att bolaget och vd har en ömsesidig uppsägningstid om en 
månad såvida inte annan längre uppsägningstid gäller enligt lag eller förordning. Något avtal om 
avgångsvederlag finns ej. 
 
Styrelsen i Enad Global 7 AB (publ) utökades med en ledamot vid den extra bolagsstämman 2019-12-12. 
Gunnar Lind, med lång erfarenhet från spelindustrin bl.a. i Cherry-företagen, valdes då till styrelseledamot i 
Toadman Interactive AB (publ), senare namnändrat till Enad Global 7 AB (publ). 
 

Not 10      
      
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgång Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 
 

     
Realisationsresultat 0 -72  0 -72 

 0 -72  0 -72 

 

Not 11      

      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 

 
     

Räntor 63 0  0 2 

Kursdifferens 1 518 849  1 054 845 

Erhållen överkurs vid utgivning av obligationslån 3 000 0  3 000 0 

 4 581 849  4 054 847 
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Not 12      

      
Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen  Moderbolaget 

  2019 2017/2018   2019 2017/2018 

 
     

Kursdifferenser på skulder 478 96  478 0 

Övriga räntekostnader 9 420 12  8 042 3 

Upplåningskostnader 2 058 0  2 058 0 

 11 956 108  10 579 3 

 
I juni tecknade EG7 avtal med Carnegie för emittering av obligationslån handel på Nasdaq First North Growth 
Market. När avtal slöts om samt vid utgivning av nya obligationer, har bolaget betalat avgifter och andra 
låneupphandlingskostnader. 
 
Under året 2019 har dessa kostnader bokförts som konsultkostnader. I årsredovisningen redovisas avgifts- och 
låneupphandlingskostnaderna som en övrig finansiell kostnad. 
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Not 13      

      
Skatt på årets resultat      

    2019     2017/2018 

Koncernen      
Aktuell skatt  -599   -1 829 

Uppskjuten skatt  602   -610 

  3   -2 439 

      
Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp  Procent Belopp 

Resultat före skatt  -28 095   6 397 

      
Skatte enligt gällande skattesats 21,4% 6 012  22,0% -1 407 

      
Justering skattesats andra länder  30   0 

Ej avdragsgilla kostnader   -707   -881 

Ej skattepliktiga intäkter  36   65 

Ej avdragsgill ränta  -584   0 

Tidigare års skatter  -15   0 

Skatteeffekt av återföring av periodiseringsfond  -21   0 

Ej bokförd uppskjuten skatt på temporära skillnader   -140   -216 

Ej avdragsgill goodwill   -4 608    0 

      

Redovisad skatt 0,01% 3  38,10% -2 439 

      
      

Moderbolaget  2019   2017/2018 

Aktuell skatt  0   -1 831 

Uppskjuten skatt  341   0 

  341   -1 831 

      
Avstämning av effektiv skatt  Procent Belopp  Procent Belopp 

Resultat före skatt  -5 326   4 612 

      

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% 1 140  22,0% -1 015 

Ej avdragsgilla kostnader  -54   -881 

Ej skattepliktiga intäkter  0   65 

Skatteeffekt av återföring av periodiseringsfond  -21   0 

Ej avdragsgill ränta  -584   0 

Ej bokförd uppskjuten skatt på temporära skillnader  -140    0 

      

Redovisad skatt 6,4% 341  39,7% -1 831 
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Not 14      

      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 
 

     
Ingående anskaffningsvärde 15 939 0  458 - 

Årets aktivering 14 073 8 656  11 084 458 

Omklassificering -403 -179  0 0 

Förvärvade anskaffningsvärden 84 786 7 462  84 786 0 

Omräkningsdifferens 512 0  - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 114 907 15 939  96 328 458 

Ingående avskrivningar -6 270 0  0 0 

Förvärvade avskrivningar - -5 776  0 0 

Årets avskrivningar -1 721 -494  0 0 

Omräkningsdifferens -180 0  - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 171 -6 270  0 0 

Ingående nedskrivningar -1 507 0  0 0 

Förvärvade nedskrivningar 0 -1 507  0 0 

Omräkningsdifferens -50 0  - - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 557 -1 507  0 0 

Utgående redovisat värde 105 179 8 162  96 328 458 

 
EG7 utvecklar egna spel, vilket innebär att utgifter balanseras som en immateriell anläggningstillgång. Under 
året har 11 084 tkr aktiverats i moderbolaget. I december återköpte EG7 rättigheterna till Project Osiris / 
EvilvEvil från Leyou till ett värde om 9,1 mUSD. 
 

Not 15      

      
Goodwill Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 
 

     
Årets förvärv 428 989 0  0 0 

Omräkningsdifferens -2 425 0  - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 426 564 0  0 0 

Årets avskrivningar -22 158 0  0 0 

Omräkningsdifferens 625 0  - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 533 0  0 0 

Utgående redovisat värde 405 031 0  0 0 
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Not 16      

      
Inventarier, verktyg och installationer Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 
 

     
Ingående anskaffningsvärde 451 156  295 156 

Årets inköp 1 659 295  422 139 

Förvärvade anskaffningsvärden 10 398 0  0  
Omräkningsdifferens -4 -  - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 504 451  718 295 

Ingående avskrivningar -204 -44  -143 -44 

Förvärvade ack avskrivningar -2 889 0  0 0 

Årets avskrivningar -418 -160  -95 -99 

Omräkningsdifferens 6 0  - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 505 -204  -238 -143 

Utgående redovisat värde 8 999 247  480 152 

 
 

Not 17      

      
Andelar i koncernföretag    

        2019-12-31 2018-12-31 

Företag 
Organisationsnummer 

Säte 
Antal/ 

Kapital- 
andel % 

 Redovisat 
värde 

Redovisat 
värde 

Toadman Interactive GmbH  
DE314775478 

Berlin, 
Tyskland 

25 000 / 
100%  244 244 

Artplant AS  
NO983807747 

Oslo, 
Norge 

1 152 / 
100%  7 358 7 358 

OOO Artplant (dotterbolag till Artplant AS) 
OGRN1106952017501 

Tver, 
Ryssland 

1/ 
100%  0 0 

Anti-Matter Games Ltd  
08543466 

Cornwall, 
UK 

100 / 
100%  1 726 0 

Petrol Advertising Inc  
EIN: 84-2171339 

North 
Varney, USA 

100 /  
100%  222 378 0 

Sold-out Marketing & Distribution Ltd  
Reg nr. 06989121 

London, 
UK 

2 / 
 100%  288 575 0 

Toadman Interactive Game Development AB  
Org nr. SE556930-6483 

Stockholm, 
Sverige 

 1 000 / 
100%  100 0 

    520 381 7 602 

Uppgifter om eget kapital och resultat  Eget kapital  Resultat  
Toadman Interactive GmbH   783  432  
Artplant AS   3 264  -87  
OOO Artplant (dotterbolag till Artplant AS)   0  0  
Anti-Matter Games Ltd   4 480  519  
Petrol Advertising Inc   29 997  1 763  
Sold-out Marketing & Distribution Ltd   51 214  -1 893  
Toadman Interactive Game Development AB   100  0  

      
Andelar i koncernföretag - årets förändring      
Ingående anskaffningsvärde  7 602  0  
Årets förvärv  512 779  7 602  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  520 381  7 602  

Utgående redovisat värde  520 381  7 602  
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Not 18    

    
Fordringar hos koncernföretag  Moderbolaget 

    2019-12-31 2018-12-31 

 
   

Ingående anskaffningsvärde  698 0 

Tillkommande  0 981 

Avgående  -99 -283 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  599 698 

Utgående redovisat värde  599 698 

 
Här redovisas räntebärande fordringar på dotterbolag i koncernen. Fordran omfattar kapitalbelopp inklusive 
upplupen ränta. Under året har fordran till del amorterats. 
 

Not 19     

     
Uppskjuten skatt     

   
Uppskjuten 

skattefordran 
  

Uppskjuten 
skatteskuld 

Koncernen  2019-12-31  2019-12-31 

Underskottsavdrag  2 026  0 

Övrig avdragsgill temporär skillnad  203  0 

Övrig skattepliktig temporär skillnad  0  758 

  2 229  758 

     

  2018-12-31  2018-12-31 

Underskottsavdrag  852  0 

Övrig skattepliktig temporära skillnad  0  797 

Periodiseringsfonder  0  733 

  852  1 530 

     

Moderbolaget  2019-12-31  2019-12-31 

Underskottsavdrag  1 880  0 

  1 880  0 

     

  2018-12-31  2018-12-31 

Uppskjuten skatt  0  0 

  0  0 

       

Not 20   

   
Andra långfristiga fordringar   

  2019-12-31 2018-12-31 

Koncernen   
Ingående anskaffningsvärde 8 0 

Tillkommande fordringar 297 8 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 305 8 

Utgående redovisat värde 305 8 

   
Moderbolaget   
Lämnade depositioner 27 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 0 

Utgående redovisat värde 27 0 
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Not 21      

      
Varulager Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

 
     

Färdiga varor och handelsvaror      
Bokfört värde 12 118 0  0 0 

 
I december förvärvade EG7 det engelska förläggarbolaget Sold Out. Det nyförvärvade dotterbolaget har fysiska 
lager med spel för försäljning. Vid årsskiftet var lagret värderat till 12 118 tkr. 
 

Not 22      
      
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 
 

     
Förutbetalda hyreskostnader 1 067 728  1 067 728 
Förutbetald leasing 672 0  0 0 
Upplupen intäkt 7 506 0  0 0 
Övriga förutbetalda kostnader 4 361 81  321 63 

 13 606 809  1 388 791 

 
Not 23     

     
Upplysningar om aktiekapital (antal/KSEK)     

  Antal aktier     Aktiekapital 

  
  

 
Antal/värde vid årets ingång 15 178 761   569 

Spridningsemission 1 800 000   67 

Fondemission kvotvärde 4 öre 0   43 

Nyemission förvärv Petrol 4 647 435   186 

Nyemission tilläggsköpeskilling Artplant AS 465 323   18 

Nyemission förvärv Sold Out 9 117 640   365 

 31 209 159   1 248 

Kvotvärde spridningsemission 0,037481     
Kvotvärde övriga 0,04     

 
 

Not 24   

   
Fond för utvecklingsutgifter Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31 

 
  

Belopp vid årets ingång 458 0 

Årets balansering 95 870 458 

Belopp vid årets utgång 96 328 458 
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Not 25    

    
Periodiseringsfond  Moderbolaget 

   2019-12-31 2018-12-31 

    
Periodiseringsfond 2015  0 286 

Periodiseringsfond 2016  0 274 

Periodiseringsfond 2018  0 2 773 

  0 3 333 

    
Uppskjuten skatt i obeskattade reserver  0 733 

 

Not 26      

      
Övriga avsättningar Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

 
     

Redovisat värde vid årets början 6 049 0  6 049 0 

Årets avsättningar 110 414 6 049  110 414 6 049 

Belopp som tagits i anspråk under året -6 049 0  -6 049 0 

Redovisat värde vid årets slut 110 414 6 049  110 414 6 049 

 
Avser avsättning för tilläggsköpeskilling vid förvärv av dotterbolag. 
 

Not 27      

      
Långfristiga skulder Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

 
     

Obligationslån 220 000 0  220 000 0 

Aktiverade upplåningskostnader -15 813 0  -15 813 0 

 204 187 0  204 187 0 

      
Övriga långfristiga skulder 12 112 0  12 112 0 

 
I juni tecknade EG7 avtal med Carnegie om emittering av obligationslån för handel Nasdaq First North Growth 
Market. När avtalet slöts, samt vid utgivning av nya obligationer, betalade bolaget avgifter och andra 
låneupphandlingskostnader. 
 
Under året har dessa kostnader balanserats som förutbetalda kostnader. I årsredovisningen redovisas de 
förutbetalda avgifterna och låneupphandlingskostnaderna som en reducerande post mot skulden, som löses 
upp under lånets löptid. 
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Not 28      

      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

 
     

Förutbetalda hyresintäkter 41 117  41 117 

Upplupna löner, semesterlöner och sociala avgifter 11 586 2 928  3 093 2 928 

Upplupna förvärvskostnader 5 856 0  5 856 0 

Återköp Project Osiris kortfristig del 12 112 0  12 112 0 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 082 323  2 321 262 

 36 677 3 368  23 423 3 307 

Not 29      

      
Fakturerad men ej upparbetad intäkt Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

 
     

Uppdrag med successiv vinstavräkning      
Upparbetade intäkter 0 -11 714  0 -11 714 

Fakturerat belopp 0 13 289  0 13 289 

 0 1 575  0 1 575 

 

Not 30      

      
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

 
     

Avskrivningar 25 875 654  95 99 

Orealiserade kursvinster/förluster 0 131  0 0 

Övriga poster -2 091 0  0 0 

 23 784 785  95 99 

 
Övriga poster om -2 091 i koncernen per årsskiftet avser intäkter till följd av negativ goodwill vid 
konsolideringen av AntimatterGames Ltd.  
 
 

Not 31      

      
Likvida medel Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

 
     

Kassa och bank, disponibla likvida medel 104 472 13 028  24 622 9 982 

Spärrmedel 1 268 1 568  1 268 1 568 

 105 740 14 596  25 890 11 550 
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Not 32   

  
Disposition av vinst eller förlust  

    

Förslag till disposition av bolagets vinst   
Till årsstämmans förfogande står  
balanserad förlust -92 034 

överkursfond 273 628 

årets förlust -4 985 

 176 609 

Styrelsen föreslår att  
i ny räkning överföres 176 609 

 176 609 

 

Not 33      

      
Ställda säkerheter Koncernen  Moderbolaget 

  2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

 
     

Pantsatta aktier i dotterbolag 212 312 0  229 980 0 

Spärrade bankmedel (hyresdeposition) 1 268 1 568  1 268 1 568 

 213 580 1 568  231 248 1 568 

      
Skulder för vilka säkerheter har ställts      
Obligationslån 220 000 0  220 000 0 

Pantsatta aktier i dotterbolag 212 312 0  229 980 0 

      

 
Not 34 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 
MODERBOLAGET BLIR ENAD GLOBAL 7 
Styrelsen kallade i slutet av januari till extra bolagsstämma med förslag om att ändra moderbolagets namn till 
Enad Global 7 AB (EG7). Det nya bolagsnamnet registrerades hos Bolagsverket den 19 mars 2020. 
 
Det strategiska motivet för namnbytet till Enad Global 7 är att tydliggöra koncernstrukturen och belysa 
moderbolagets roll som holdingbolag. Under våren 2020 kommer den svenska studioverksamheten att flyttas 
till ett nybildat helägt svensk dotterbolag - Toadman Interactive Game Development AB. 
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CORONAVIRUSET (COVID-19) 
Sedan årsskiftet har förutsättningarna att göra affärer och förväntningarna på världsekonomin präglats av 
utvecklingen av pandemin Corona Covid-19. Det är en ny företeelse som kom oväntat. Med ett hastigt 
händelseförlopp kan det vara svårt att se hur den kommer att utveckla sig.  
Spelindustrin är normalt inte konjunkturkänslig. Under våren har medborgare i många länder uppmanats att 
stanna hemma, vilket har lett till en ökad efterfrågan på dataspel.  
Förläggarverksamheten ser effekter i den fysiska distributionen eftersom många butiker är stängda och 
transporter försvåras. Dessa spel kan dock även köpas på nätet och i närbutiker. Under 2020 har 
förläggarverksamheten flera digitala releaser vilket är gynnsamt i nuvarande läge. 
Marknadsföringsverksamheten har noterat att många kunder lägger om sina marknadsförings-aktiviteter och 
planerar dem till andra halvåret.  
Spelutvecklingsverksamheten har inga negativa konsekvenser till följd av pandemin. Spelutvecklarna är vana 
att arbeta på distans och arbetar med egna titlar eller i konsultuppdrag i normal takt. 
Personalens välbefinnande är viktig i EG7-gruppen. De anställda är sedan tidigare vana att arbeta digitalt och 
gemensamt mellan olika bolag och länder. Nästan alla anställda arbetar hemifrån. 
Finansiering / likviditet – EG7-gruppen satsar på egna spel och förvärvar bolag och verksamheter som 
kompletterar befintliga. Detta kräver kapital och finansiella muskler. De nya affärsområdena – marknadsföring 
och förläggarverksamhet – bidrar med positiva kassaflöden. Stora förvärv kräver en fungerande kapitalmarknad 
och tillgång till likvida medel. EG7 har hittills inte mött svårigheter i att fylla emissioner eller låna kapital. Med 
nuvarande osäkra läge kan dock den situationen ändra sig. 
 
Not 35  
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 
Nettoomsättning: Intäkter från försäljning med avdrag för rabatter och efter eliminering av eventuell 
koncernintern försäljning. 
Resultat efter finansiella poster:  Resultat efter finansiella poster men före skatt. 
Rörelsemarginal (EBIT-marginal): Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i procent av 
nettoomsättningen. 
Balansomslutning: Värdet på totala tillgångar vid årets slut. 
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital 
EBITDA: Resultat före avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Antal aktier: Totalt antal utestående aktier. 
Resultat per aktie: Periodens nettoresultat fördelat på det totala antalet utestående aktier 
Genomsnittligt antal anställda: Medeltalet anställda under räkenskapsåret. 
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN 

Styrelse och VD försäkrar att denna årsredovisning ger en rättvisande bild  
av bolagets verksamhet och finansiella ställning. 

 
 

Stockholm den 8 april 2020 
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Ernst & Young AB 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Enad Global 7 AB (Publ), org.nr 556923-2837

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Enad Global 7 AB (Publ) för år 2019-01-01 – 2019-12-31. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 15-
45 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 

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

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

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den 
andra informationen. Den andra informationen består av sidorna 1-14 
(men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende dessa). 

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 koncernredovis-
ningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 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 att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.   

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:   

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

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

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

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

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Enad Global 7 AB (Publ) för år 2019-01-01 – 2019-12-31 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.  

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 
 

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

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

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

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

 
 

 
 
Stockholm den 8 april 2020 
 
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Beata Lihammar 
Auktoriserad revisor 
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