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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 Daybreak Game Company, 
Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games sysselsätter drygt 470 
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 hittills bidragit 
till utgivningen av minst 1 500 titlar, av vilka många är världsberömda varumärken som Call of Duty, Destiny, 
Dark Souls och Rage. Koncernens förläggnings- 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 670 anställda på 
12 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 
Mer information: www.enadglobal7.com 
 



 

KORT OM EG7 

 

EG7 är ett unikt eko-system inom spelbranschen som består av: 

 

1. IP-PORTFÖLJ I VÄRLDSKLASS 
 

En IP-portfölj beståendes av varumärken i världsklass med både egna IP:n som Everquest, PlanetSide, H1Z1 

och My Singing Monsters, samt licensierade IP:n som Lord of the Rings, DC Universe, Dungeons & Dragons och 

MechWarrior.   

• Denna Games-as-a-Service (“GaaS”) portfölj står för majoriteten av intäkterna och vinsterna med 

förutsägbara månadsintäkter. 

 

 

 

 

 

2. MARKNADSFÖRINGSAGENTUR 
 

Petrol, en ledande marknadsföringsagentur inom den västerländska spelindustrin som används  

internt av EG7 såväl som av externa aktörer.  

• Det är därför Activision, Embracer och Ubisoft, bland ett stort antal återkommande kunder, 

anlitar Petrol. 

 

 

 

3. FÖRLÄGGARE 
 

Spelförläggaren Sold Out har aldrig haft en olönsam lansering i sin historia, och används  

internt av EG7 såväl som av externa aktörer.  

• Det är därför Frontier, Team17 och Rebellion, bland ett stort antal återkommande kunder, anlitar 

Sold Out. 
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SAMMANFATTNING AV ÅRET SOM GÅTT
 

HELÅRET 2020 I KORTHET- KONCERNEN 
• Nettoomsättningen uppgick till 569,8 

(151,6) Mkr. Totala intäkter uppgick till 657,2 
(168,4) Mkr. 

• EBITDA uppgick till 48,8 (5,1) Mkr och EBIT 
uppgick till -59,2 (-20,7) Mkr. 

• Resultat efter skatt uppgick till -148,5 (-28,1) 
Mkr.  

• Nettoskuldsättningen var -568,1 (110,6) Mkr. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 

• Genomför namnbyte till Enad Global 7 AB (EG7) 
för att tydliggöra den nya koncernstrukturen. 

• Dan Sten Olsson med familj ny storägare i EG7, 
representeras av Erik Nielsen i styrelsen. 

• Världen drabbas av Covid-19. EG7 bedömer dess 
effekter på verksamheten som neutrala. 

• EG7 genomför en nyemission av 3 779 367 
aktier och tillförs därigenom cirka 119 Mkr. 

• EG7 ingår avtal om att förvärva spelutvecklaren 
Big Blue Bubble. 

• EG7 genomför en nyemission av 8 747 131 
aktier och tillförs därigenom cirka 429 Mkr. 

• EG7 fullföljer förvärvet av Big Blue Bubble. 

• EG7 ingår avtal om att förvärva spelutvecklaren 
Piranha Games. 

• EG7 ingår avtal om att förvärva spelutvecklaren 
Daybreak Game Company. 

• EG7 genomför en nyemission av 20 731 707 
aktier och tillförs därigenom cirka 1,7 miljarder 
kronor.  

• EG7 fullföljer förvärvet av Daybreak Game 
Company. 

• EG7 omfinansierar sina obligationer och sänker 
därmed den årliga räntan från 12 till cirka 3 
procent. 

 

 

HELÅRET 2020 I KORTHET- MODERBOLAGET 
• Nettoomsättningen uppgick till 11,1 

(67,9) Mkr. Totala intäkter uppgick till 78,9 
(80,7) Mkr. 

• EBITDA uppgick till -26,8 (-1,9) Mkr och EBIT 
uppgick till -26,9 (-2,0) Mkr. 

• Resultat efter skatt uppgick till -112,7 (-5,0) Mkr.  
 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT 

• Koncernen har beslutat att från och med första 
kvartalet 2021 övergå från att rapportera enligt 
K3 till att redovisa enligt International Financial 
Reporting Standards (IFRS) vilket förväntas öka 
EBIT med cirka 600 Mkr per år. 

• EG7 ingår avtal om att förvärva spelförläggaren 
Innova. 

• EG7 fullföljer förvärvet av Piranha Games. 

• EG7 fullföljer förvärvet av Innova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Total omsättning pro forma Mkr (som om de förvärvade bolagen under 2020 ingick i siffrorna) 
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VD HAR ORDET 
SPELBOLAG MED KRAFTIG TILLVÄXT 

2020 har varit vårt viktigaste år någonsin. Vi har 
genomfört flertalet förvärv som har fullkomligt 
transformerat EG7 till en helt annan koncern än den 
vi var vid årets ingång. I samband med detta har vi 
adderat nästan 1,1 miljarder kronor i omsättning 
och en IP-portfölj som gör oss till en viktig aktör i 
spelindustrin. I och med våra senaste förvärv har vi 
använt den tjänsteplattform som vi byggde upp 
under 2019 med Sold Out och Petrol för att 
attrahera några mycket framgångsrika 
spelutvecklare och därigenom skifta vårt fokus till 
speldivisionen i vårt ekosystem. 
 

FÖRVÄRV AV DAYBREAK  

Den viktigaste händelsen under 
året var förvärvet av Daybreak 
Game Company, en USA-baserad 
världsledande spelutvecklare och 
förläggare. 

Företaget har en imponerande 
portfölj av egna och licensierade IP:n 
som EverQuest, The Lord of the Rings, 
Dungeons & Dragons och DC Universe Online. 
Förvärvet positionerar oss som en ledande aktör på 
den globala spelmarknaden.  

Rationalen för förvärvet av Daybreak är att 
diversifiera EG7:s nuvarande IP-portfölj med några 
av världens mest kända speltitlar samt Daybreaks 
betydande lönsamhet och kassaflöden. 

 

FÖRVÄRV AV PIRANHA GAMES 

Under fjärde kvartalet ingick vi avtal om ytterligare 
ett viktigt förvärv, denna gång av den kanadensiska 
spelutvecklaren Piranha Games. Företaget är mest 
känt för de senaste MechWarrior-spelen och har 
tidigare arbetat med välkända titlar som Need for 
Speed, Transformers och Medal of Honor.  

Piranha Games består av ett mycket skickligt 
team med 65 anställda, baserade i Vancouver, 
Kanada, som gång på gång har bevisat sin 
kompetens inom utveckling av både premium- 
och free-to-play AAA-titlar. EG7 kommer att få stor  
användning av Piranha-teamets färdigheter och  
erfarenheter i gruppens utvecklingsprojekt. 

FÖRVÄRV AV BIG BLUE BUBBLE 

Under året förvärvade vi även det kanadensiska 
spelutvecklingsbolaget Big Blue Bubble. 

Big Blue Bubble, som är mest kända för det 
egenägda och mycket framgångsrika IP:t My 

Singing Monsters, har ungefär 70 
anställda. My Singing Monsters har 

betydande återkommande intäkter från 
sina 2 miljoner månatliga användare. 

FRAMTIDSUTSIKTER 

Under år 2020 har vi levererat förvärv 
som helt omvandlar EG7 som koncern. 

Vi har nu några av världens mest kända 
spel-IP:n och har mer än fördubblat vårt 

antal anställda. Vi har också investerat stort i våra 
egna titlar. Detta ger oss en ännu bättre position för 
framtida M&A-aktiviteter och vår ambition är att 
fortsätta exekvera vår förvärvsstrategi. Vi ser 
fortfarande att det finns många gynnsamma 
möjligheter till konsolidering på marknaden och vi 
kommer att fortsätta agera på dessa. 

Det är med stor entusiasm jag leder vår ständigt 
växande familj in i det nya året! 

 

 
Robin Flodin 
VD - Enad Global 7 AB (Publ)

”TRANS-

FORMATIVA 

FÖRVÄRV” 
 



 

ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL)   Årsredovisning 2020   5 (40) 

FÖRVÄRV 2020 

DAYBREAK GAME COMPANY 
 
Daybreak är en ledande videospelutvecklare och  
-utgivare av MMORPG-spel baserad i San Diego, 
Kalifornien. Daybreak har globalt erkända 
tredjeparts-IP:n i kombination med värdefulla 
original-IP:n. Företaget har kunskap inom free-to-
play och spel-som-tjänst som affärsmodell. 
Daybreak har totalt cirka 178 miljoner registrerade 
användare vilket ger stora möjligheter till 
marknadsföring och återaktivering. 

Betydande produktinvesteringar ökade 
intäkterna under denna period jämfört med tidigare 
år. Lönsamheten ökade också under perioden, 
driven av omsättningstillväxt, ägda original-IP:n, och 
kostnadsbesparingar och -justeringar under den 
pågående pandemin. 

Den initiala ersättningen för 100 procent av 
aktierna i Daybreak uppgår till 260 USDm, 
motsvarande 2 205 Mkr, på kontant- och skuldfri 
basis. Den initiala ersättningen motsvarar en 
EBITDA-multipel om 9,7x. Den initiala ersättningen 
betalas med 160 USDm, motsvarande 1 357 Mkr 
kontant och 100 USDm, motsvarande 848 Mkr och 
10 079 985 aktier i EG7. Dessutom kommer EG7 att 
betala en uppskjuten ersättning till aktieägarna i 
Daybreak på 40 USDm efter slutförandet av 
Daybreaks bokslut för FY 2020. Den uppskjutna 
ersättningen betalas kontant. 

Förvärvet av Daybreak ytterligare stärker och 
lägger till diversifiering i EG7:s IP-portfölj genom 
förvärv av bästa möjliga original och tredjeparts-
IP:n (EverQuest, The Lord of the Rings, Dungeons & 
Dragons, DC Universe Online). Daybreak adderar 
också ett starkt team av både operativa och 
strategiskt kapabla individer. Transaktionen ökar 
Bolagets storlek och lönsamhet genom stabila 
kassaflöden från en F2P-modell med lojala 
communities för befintliga IP:n. Dessutom erbjuder 
Daybreak-plattformen framtida uppsida genom 
kommande uppdaterade spelsläpp av t.ex. DC 
Universe Online och The Lord of the Rings Online, 
potentiella synergier genom hela gruppen och ett 
stärkt team för att identifiera och genomföra 
ytterligare förvärv.
 

 
 
 
 
 
 

300 
ANSTÄLLDA 

6 
LIVESPEL 
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FÖRVÄRV 2020 

PIRANHA GAMES 
Piranha Games är en av Kanadas äldsta fristående 
spelutvecklare. Bolaget har en gedigen erfarenhet 
av utveckling av AAA-titlar. Titlar som Piranha 
Games har arbetat på inkluderar Medal of Honor, 
Transformers och Need for Speed: Undercover. 

De senaste tio åren har Piranha Games 
fokuserat på att utveckla spel i den väl omtyckta 
MechWarrior-franchisen. Den första titeln som 
bolaget lanserade var MechWarrior Online som har 
genererat över 60 USDm i intäkter med sina 
tiotusentals dagliga spelare och F2P-affärsmodell. 

Den senaste titeln att lanseras exklusivt för Epic 
Store var kritikerrosade MechWarrior 5: 
Mercenaries som tilldelades 81/100 poäng av IGN 
och 85/100 av GamingTrend, två välkända 
spelmedier. Titeln lanserades 2019 och har sålt i 
hundratusentals exemplar. 

Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 
206,8 Mkr på kontant och skuldfri basis, vilket 
motsvarar en 3,7x EBITDA-multipel. 

 Den initiala köpeskillingen betalas med 20,9 
CADm kontant genom EG7:s befintliga kassa och 
10,5 CADm i nyemitterade aktier i EG7, som är 
föremål för en 12-månaders lock-up. Utöver detta 
kan maximalt 63,4 CADm betalas i 
tilläggsköpeskilling, med upp till 50 procent i 
nyemitterade aktier och resterande del kontant. 
Tilläggsköpeskillingen grundar sig i Piranhas EBIT 
under åren 2021-2025. 

Förvärvsrationalen för EG7 är Piranha Games 
starka spelportfölj, free-to-play-synergier, stark 
framtida spelpipeline, erfaret team och solid 
lönsamhet. Genomförandet av förvärvet fullföljdes 
under första kvartalet 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

65 
ANSTÄLLDA 
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 FÖRVÄRV 2020 

BIG BLUE BUBBLE 
Big Blue Bubble, en grundpelare i den kanadensiska 
spelindustrin, arbetar med sina egna IP:n samt i 
partnerskap med varumärken i världsklass som 
Disney, DreamWorks, Scholastic och Nickelodeon. 
Big Blue Bubble har sitt egna IP My Singing 
Monsters som snart anländer till butiker och TV.  

Big Blue Bubble har varit en toppspelare inom 
musikgenren F2P mobilspel i över 5 år. Med över 
100 titlar, 2m månatliga aktiva användare, nya spel 
och relaterade produkter för detaljhandeln är 
studion positionerad att fortsätta som 
marknadsledare. My Singing Monsters-franchisen är 
gratis att spela och har över 200m nedladdningar 
med resulterande intäkter på drygt 100 CADm. 

Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 16 
CADm på kontant och skuldfri basis, vilket 
motsvarar en 4,6x EBITDA-multipel. 

 Den initiala köpeskillingen betalas med 8,5 
CADm kontant genom EG7:s befintliga kassa och 
motsvarande 7,5 CADm i nyemitterade aktier i EG7, 
varav 50 procent kommer att bli föremål för en 6-
månaders lock-up med resterande 50 procent 
föremål för en 12-månaders lock-up. Utöver detta 
kan upp till totalt 3x EBIT för räkenskapsåret 2020 
och 2021, dock ej överstigande 60 CADm, betalas av 
EG7 förutsatt att vissa finansiella mål uppnås.  

Förvärvsrationalen för EG7 är Big Blue Bubbles 
starka egna IP:n, free-to-play-synergier, stark 
framtida spelpipeline, erfaret team och solid 
lönsamhet.
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

70 
ANSTÄLLDA 

5 
IP:n 
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LICENSIERADE OCH EGNA IP 
Nedan följer ett urval av EG7:s licensierade och egna IP:n. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen och verkställande direktör får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 

Alla belopp är redovisade i miljontals svenska kronor, mkr, om inte annat anges. 

Verksamheten 
Enad Global 7 AB (tidigare Toadman Interactive AB) 
org nr 556923-2837 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 och under 2020 breddades verksamheten 
ytterligare och kom att inkludera mobilspel och 
MMORPG-spel.  

Enad Global 7 AB har två verksamhetsområden, 
(i) spelutveckling — såväl i eget namn som i 
konsultuppdrag, (ii) services— som inkluderar 
konsultverksamhet avseende utvecklingsstrategier 
och marknadsföring av spel genom dotterbolaget 
Petrol Advertising Inc., samt 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 

2020 var mycket händelserikt med flera förvärv 
inom spelutveckling. De totala intäkterna i gruppen 
var 657,2 mkr. 

23 November 2020 förvärvades Big Blue 
Bubble. Förvärvet finansierades med 8,5 MCAD 
(56,0 mkr) kontant och 7,5 MCAD (49,4 mkr) i 
aktieemission. Ytterligare tilläggsköpeskilling om 
beräknat 15,9 MCAD (104,9 mkr) 33% i aktier 66 % i 
kontant ligger för förfall under 2021 och 2022. Big 
Blue Bubble ingår i koncernen per förvärvsdatum. 

22 december 2020 förvärvades Daybreak 
koncernen. Förvärvet finansierades med 160,0 
MUSD (1 231,6 mkr) kontant samt 100 MUSD (848,1 
mkr) i aktieemission. Ytterligare tilläggsköpeskilling 
om 40 MUSD (327,8 mkr) att betala kontant under 

2021. Daybreak ingår i koncernen per 
förvärvsdatum. 

Intäkterna i spelutvecklingsverksamheten var 
111,9 mkr (85,4 mkr). De totala intäkterna i Big Blue 
Bubble och Daybreak motsvarade tillsammans 31,2 
mkr i koncernen. Intäkterna inom service-
segmentet uppgick till 545,3 mkr och är första året 
som både förläggningsverksamheten och 
marknadsföring funnits i koncernen 12 månader. 

Avskrivningarna under 2020 uppgick till 108,0 
mkr (25,9 mkr) — en ökning med 82,1 mkr sedan  
föregående år. Den största posten var avskrivning 
på goodwill om 98,0 mkr (22,2 mkr).  

Finansnettot var -86,9 mkr (-7,4 mkr). De ökade 
finansieringskostnaderna är kostnader för förtida 
lösen av lån samt valutaeffekter på framför allt 
USD-mellanhavanden i koncernen.   

Genomsnittligt antal anställda under 
räkenskapsåret var 230,6 (93) i koncernen inklusive 
det ryska dotterbolaget som inte konsoliderades.  

Moderbolaget 

De totala intäkterna under 2020 var 78,9 mkr (80,7 
mkr). Arbete för egen räkning ökade med 29,6 mkr 
till 40,7 mkr under 2020. 

Direkta kostnader i moderbolaget var 54,9 mkr 
(45,5 mkr) — en ökning som förklaras av ökad 
produktion med bland annat tillskottet Antimatter 
Games som gjorde utveckling åt moderbolaget 
under hela 2020.   

Övriga externa kostnader i moderbolaget var 
36,0 mkr (18,0 mkr).  

Finansnettot var – 99,0 mkr (-6,7 mkr) varav 
41,2 mkr bestod av valutaeffekter på 
koncernmellanhavanden i samband med förvärven 
av Big Blue Bubble och Daybreak. Räntekostnaden 
uppgick till 27,2 mkr ( 8,0 mkr). 
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Spelbranschen i korthet 
Spelbranschen fortsatte att växa under 2020 och 
omsatte $ 174,9 miljarder under 2020 - en 
intäktsökning med närmare 20%. $88,6 miljarder av 
dessa intäkter avser PC- och konsolspel, mobilspel 
står för $ 86,3 miljarder. Konsolspel och mobilspel 
är de som påverkats mest positivt av 
nedstängningen i samband med Covid – 19. Enligt 
NewZoos Global Games Market Report är stor del 
av ökningen vid nedstängningen i länder till följd av 
pandemin bestående även när länderna öppnar upp 
igen.  

 
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 
(26 %), tätt följt av Europa (19 %), Latinamerika (4%) 
och Mellanöstern och Afrika (EMEA) (3%). Alla 
geografiska marknader förväntas uppvisa fortsatt 
stark tillväxt under kommande år med en 
genomsnittlig global marknadstillväxt (CAGR) om 
9,4 % fram till år 2023. 

 
 

Flerårsjämförelse, koncernen 
2020 2019 2017/2018 

12 mån 12 mån 16 mån 

Nettoomsättning 569,8 151,6 73,1 

Resultat efter finansiella poster -145,7 -28,1 6,4 

Rörelsemarginal (EBIT-marginal) -10,4% -13,7% 7,8% 

Balansomslutning 4 567,7 711,0 47,4 

Soliditet 68,7% 35,2% 64,7% 

Avkastning på eget kapital -4,4% -11,2% 20,9% 

EBITDA 48,8 5,1 6,4 

Antal aktier 76 630 359 31 209 159 15 178 761 

Resultat per aktie -1,8 -0,9 0,3 

Genomsnittligt antal anställda 231,0 93,0 79,0 

 

 

Flerårsjämförelse, moderbolag 
2020 2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

12 mån 12 mån 16 mån 12 mån 12 mån 

Nettoomsättning 11,1 67,9 72,6 11,0 11,4 

Resultat efter finansiella poster -125,9 -8,7 7,4 0,6 1,0 

Rörelsemarginal (EBIT-marginal) -242,36% -2,91% 9,1% 6,6% 9,5% 

Balansomslutning 3 886,7 656,7 46,4 6,2 3,9 

Soliditet 84,00% 41,75% 69,3% 49,7% 44,2% 

Avkastning på eget kapital -3,11% -3,16% 41,9% 25,1% 68,2% 

EBITDA -26,8 -1,9 6,7     

Antal aktier 76 630 359 31 209 159 15 178 761     

Resultat per aktie -1,32 -0,16 0,18     

Genomsnittligt antal anställda 13 33 33 19 19 

 

 

Definitioner av nyckeltal, se not 32. 
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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 i vissa fall 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. De räntebärande finansiella 
skulderna i koncernen är banklån. 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 utländskvaluta, huvudsakligen USD, 
EUR och GBP. I samband med att koncernen växer, 
ökar också interna mellanhavanden och exponering 
i utländskvaluta. Omräkningen av utländska bolag 
till SEK gör även koncernen beroende av den 
svenska kronans utveckling. 

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.  
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Risk gällande coronaviruset: 

Världen är skakad av Covid-19. EG7 har hittills klarat 
sig väl, då spelmarknaden vuxit till följd av 
nedstängningar i samhället.  
Spelindustrin är normalt inte konjunkturkänslig. I 
samband med pandemin har medborgare i många 
länder uppmanats att stanna hemma, vilket har lett 
till en ökad efterfrågan på dataspel.  
Services 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 även haft flera digitala 
releaser vilket är gynnsamt i nuvarande läge. 
Timingen för marknadsföring har flyttats fram till 
viss del på grund av pandemin.  
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. 

 

Aktien och aktieägare 

EG7:s aktie är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market med kortnamn 'EG7'. Kursen var 
122 kr per sista handelsdagen den 30 december 
2020. Det totala antalet utestående aktier uppgår 
till 76 630 359 per den 31 december 2020.  

ÄGARE (2020-12-31) ANTAL AKTIER KAPITAL % 

Dan Sten Olsson m. 
familj och stiftelse 

6 912 000 9,0% 

Jason Epstein genom 
bolag 

6 910 000 9,0% 

Robin Flodin  3 817 713 5,0% 

Swedbank Robur 
Fonder 

3 675 000 4,8% 

Handelsbanken 
Fonder 

3 597 000 4,7% 

Rasmus Davidsson  2 872 743 3,7% 

TIN Fonder 2 840 000 3,7% 

Länsförsäkringar 
Fonder 

2 436 288 3,2% 

Alan Hunter 2 415 876 3,2% 

Ben Granados 2 047 317 2,7% 

Övrigt 39 106 422 51,0% 

Totalt 76 630 359 100,0% 

 

 

  

 
AKTIEDATA   

Marknadsplats Nasdaq First North Growth 
Market 

Noterad 4 februari 2019 

Bransch Kommunikation 

Kortnamn EG7 

ISIN-kod SE0010520106 

Valuta SEK 

Antal aktier 76 630 359 

Högsta kurs 2020 132,50 SEK 

Lägsta kurs 2020 17,90 SEK 

Stängningskurs 2020 122,00 SEK 

Certified Advisor Eminova AB 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

RÄKENSKAPSÅRET 

Förvärv under 2020 

Big Blue Bubble 
I slutet av november förvärvades det kanadensiska 
spelutvecklingsbolaget Big Blue Bubble. Bolaget 
verkar inom musikgenren free-to-play mobilspel 
och har varit aktivt i över 5 år. Bolaget kommer att 
stärka EG7 med bidrag som egna starka IPn (My 
Singing Monsters), free-to-play synergier och stark 
framtida spelpipline. Bolaget har ett erfaret team 
och solid lönsamhet.  Bolagets bokförda värde är 
226 mkr (34,3 MCAD) inklusive aktiverade 
förvärvskostnader samt en reserv för 
tilläggsköpeskilling. Immateriella tillgångar om 
36,5 mkr (5,5 MCAD) samt goodwill om 151,4 mkr 
(23,0 MCAD) identifierades vid förvärvet. Bolaget 
ägs av det nyligen etablerade kanadensiska 
holdingbolaget 718511 N.B. Ltd. 

Daybreak 
I slutet av december förvärvades det amerikanska 
spelutvecklingsbolaget Daybreak. Bolaget är en 
ledande videospelsutvecklare och utgivare av 
MMORPG-spel och baserat i Kalifornien. I 
kombination med värdefulla original-IPn har 
företaget kunskap inom free-to-play och spel-som-
tjänst som affärsmodell.  Daybreak har globalt 
erkända tredjeparts-IPn i kombination med 
värdefulla original IPn. Bolagets bokförda värde är 
2 484 mkr (USD 298 M) inklusive aktiverade 
förvärvskostnader samt en reserv för 
tilläggsköpeskilling. Immateriella tillgångar om 
636,8 mkr (USD 76,4 M) samt goodwill om 1 937 
mkr (USD 232,4 M) identifierades vid förvärvet. 
Bolaget ägs av det nyligen etablerade amerikanska 
holding-bolaget Dream Acquisition. 

Piranha 
EG7 ingick avtal under 2020 om att förvärva det 
kanadensiska bolaget Piranha Games Inc under 
2021. 

Emissioner 

Bolaget har under året genomfört ett flertal 
emissioner främst i samband med förvärv och  
 
 
 
 
 
 
 
betalning av tilläggsköpeskilling för tidigare förvärv, 
se not 22.  

Lånestruktur 

EG7 tecknade i juni 2019 en obligationslåneram om 
500 mkr med förfall i juni 2022. Bolaget har avslutat 
obligationslånet i förtid under 2020 och istället tagit 
upp finansiering i form av ett lån i Swedbank samt 
likviditet från emissioner.  

Avtalet med Swedbank innehåller regler kring 
kovenanter. Dessa beräknas som nettoskulden delat 
med EBITDA proforma RTM, EBITDA delat med 
netto finansiella kostnader, och facility debt delat 
med EBITDA. Mätpunkten för första 
kovenantberäkningen är 31 mars 2021 och 
preliminära beräkningar utvisar att kovenanterna 
inte bryts. 

Verksamhetsgrenar 

Vid slutet av verksamhetsåret 2020 har EG7 två 
verksamhetsgrenar – spelutveckling och services. 

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 40,7 mkr (11,1 mkr).  

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver ingen verksamhet som är 
tillståndspliktig. 

Dotterbolag i utlandet 

EG7 bedriver verksamhet i sju länder - Sverige, 
Tyskland, Norge, Ryssland, Kanada, USA och 
Storbritannien. 
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Rapport över förändringar i eget kapital – 
Koncernen  2020-12-31 

  Aktie- 
kapital 

Övrigt  
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 
Totalt 

eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 1,2 272,1 -23,2 250,1 

Transaktioner med ägare:     

Nyemissioner 1,8 3 143,0  3 144,8 

Transaktionskostnader vid nyemission  -53,0  -53,0 

Skatteeffekt transaktionskostnader vid nyemission  11,3  11,3 

Valutadifferenser   -70,0 -70,0 

Uppskjuten skatt över eget kapital   2,6 2,6 

Årets resultat   -148,5 -148,5 

Belopp vid årets utgång 2020-12-31 3,1 3 373,4 -239,1 3 137,4 

 
 

Rapport över förändringar i eget kapital – 
Moderbolaget   2020-12-31 

  Aktie- 
kapital 

Fond för 
utvecklings-

kostnader Överkursfond 
Balanserat 

resultat 
Totalt 

eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 1,2 96,3 273,6 -97,0 274,2 
      

Transaktioner med ägare:      

Nyemissioner 1,8  3 143,0  3 144,8 

Transaktionskostnader vid nyemission   -53,0  -53,0 

Skatteeffekt transaktionskostnader vid nyemission   11,3  11,3 

Fond för utvecklingsutgifter  40,7  -40,7 0 

Årets resultat    -112,7 -112,7 

Belopp vid årets utgång 2020-12-31 3,1 137,1 3 375,0 -250,5 3 264,6 

 

Disposition av vinst eller förlust (SEK)  

    

Förslag till disposition av bolagets vinst   
Till årsstämmans förfogande står  
balanserad förlust -137 765 833 

överkursfond 3 374 968 728 

årets förlust -112 726 600 

 3 124 476 295 

Styrelsen föreslår att  
i ny räkning överföres 3 124 476 295 

 3 124 476 295 

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

  
  Koncernen   Moderbolaget 

  
2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31   

2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

  Not 12 mån 12 mån   12 mån 12 mån 

Nettoomsättning 2, 3 569,8 151,6  11,1 67,9 

Aktiverat arbete för egen räkning  42,9 12,8  40,7 11,1 
Övriga rörelseintäkter 4 44,5 3,9   27,1 1,7 

Summa intäkter  657,2 168,4  78,9 80,7 

Rörelsens kostnader       

Köpta tjänster och varor  -380,9 -51,3  -54,9 -45,5 
Övriga externa kostnader 5, 6 -72,6 -36,1  -36,0 -18,0 
Personalkostnader 7,8,9 -153,8 -75,4  -14,2 -18,5 
Övriga rörelsekostnader  -1,0 -0,5  -0,6 -0,5 

    -608,4 -163,2   -105,8 -82,6 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 
(EBITDA) 

 48,8 5,1  -26,8 -1,9 

Av- o nedskrivningar anläggningstillgångar   -108,0 -25,9   -0,1 -0,1 

Rörelseresultat (EBIT)  -59,2 -20,7  -26,9 -2,0 

Resultat från finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

10 0,3 4,6  0,1 4,1 

Övriga ränteintäkter från koncernföretag  0,0 0,0  0,2 0,1 
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -86,9 -12,0  -98,1 -10,6 
Räntekostnader till koncernföretag   0,0 0,0   -1,1 -0,3 

Finansnetto   -86,6 -7,4   -99,0 -6,7 

Bokslutsdispositioner 24 0,0 0,0  0,6 3,3 

Resultat före skatt  -145,7 -28,1  -125,3 -5,3 

Skatt på årets resultat 12 -2,7 0,0  12,6 0,3 

ÅRETS RESULTAT   -148,5 -28,1   -112,7 -5,0 
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Balansräkning  
 

    Koncernen   Moderbolaget 

  Not 2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  
     

Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 

13 843,4 105,2 

 

145,1 96,3 

Goodwill 14 2 320,5 405,0  0,0 0,0 
  3 163,9 510,2  145,1 96,3 

Materiella anläggningstillgångar  
     

Inventarier, verktyg och installationer 15 24,8 9,0  0,1 0,5 
  24,8 9,0  0,1 0,5 

Finansiella anläggningstillgångar  
     

Andelar i koncernföretag 16 0,0 0,0  1 469,7 520,4 
Fordringar hos koncernföretag 17 0,0 0,0  0,0 0,6 
Uppskjuten skattefordran 18 26,8 2,2  25,8 1,9 
Andra långfristiga fordringar 19 46,2 0,3  0,0 0,0 

    73,0 2,5   1 495,6 522,9 

Summa anläggningstillgångar  3 261,7 521,7  1 640,8 619,7 

Omsättningstillgångar       

Varulager m.m. 
      

Färdiga varor och handelsvaror 20 6,9 12,1  0,0 0,0 

  6,9 12,1  0,0 0,0 

Kortfristiga fordringar  
     

Kundfordringar  122,8 49,7  0,1 5,9 
Fordringar hos koncernföretag  0,0 0,0  1 279,4 0,4 
Aktuell skattefordran  28,8 2,1  2,0 0,0 
Övriga fordringar  6,4 3,3  6,5 0,7 
Upparbetad men ej fakturerad intäkt  3,6 2,7  3,4 2,7 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

21 50,0 13,6  49,4 1,4 

  211,7 71,4  1 340,7 11,1 
Kassa och bank       

Kassa och bank  1 087,5 105,7  905,2 25,9 

   1 087,5 105,7  905,2 25,9 

Summa omsättningstillgångar   1 306,1 189,3   2 245,9 37,0 

SUMMA TILLGÅNGAR   4 567,7 711,0   3 886,7 656,7 
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Koncernen   Moderbolaget 

  Not 2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital, koncern  
     

Aktiekapital  3,1 1,2  - - 

Övrigt tillskjutet kapital  3 373,4 272,1  - - 

Annat eget kapital inklusive årets 
resultat 

 -239,1 -23,2  - - 

  3 137,4 250,1    

Eget kapital, moderbolaget  
     

Bundet eget kapital  
     

Aktiekapital 22 - -  3,1 1,2 

Fond för utvecklingskostnader 23 - -  137,1 96,3 
     140,1 97,6 

Fritt eget kapital  
     

Överkursfond  - -  3 375,0 273,6 

Balanserat resultat  - -  -137,7 -92,0 

Årets resultat  - -  -112,7 -5,0 

  
   3 124,5 176,6 

Summa eget kapital   3 137,4 250,1   3 264,6 274,2 

       
Avsättningar       
Uppskjuten skatteskuld 18 9,7 0,8  0,0 0,0 

Övriga avsättningar 24 56,6 110,4  0,0 110,4 

Summa avsättningar och 
obeskattade reserver 

  66,3 111,2   0,0 110,4 

Långfristiga skulder 25 
     

Obligationslån  0,0 204,2  0,0 204,2 

Övriga skulder  3,0 12,1  19,1 12,1 
  3,0 216,3  19,1 216,3 

Kortfristiga skulder  
     

Skulder till kreditinstitut  516,4 1,1  500,4 1,1 

Förskott från kunder  18,5 12,3  0,0 0,0 

Leverantörsskulder  42,5 16,7  21,2 7,6 

Skulder till koncernföretag  0,0 0,0  4,6 22,3 

Aktuell skatteskuld  25,4 3,0  0,0 1,5 

Övriga skulder  477,2 63,6  60,5 0,0 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

28 281,1 36,7  16,2 23,4 

  1 361,1 133,4  602,9 55,8 

Summa skulder   1 364,1 349,7   622,1 272,1 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

  4 567,8 711,0   3 886,7 656,7 
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 Kassaflödesanalys 
 

  
  Koncernen   Moderbolaget 

  2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31   

2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

  Not 12 mån 12 mån   12 mån 12 mån 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Rörelseresultat  -59,2 -20,7  -26,9 -2,0 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

27 78,6 23,8  -31,4 0,1 

Erhållen ränta m.m.  1,4 3,5  0,0 3,1 

Erlagd ränta  -73,0 -8,8  -64,0 -7,7 

Betald inkomstskatt   -40,3 -3,0   -5,4 -0,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital 

 -92,5 -5,2  -127,7 -6,7 

       

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital 

      

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

 4,4 -3,0  0,0 0,0 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -85,2 -41,0  -1 372,5 -45,6 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga 
skulder 

  48,2 34,9   -46,0 36,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -125,1 -14,3  -1 546,2 -15,8 
       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 

13 -49,2 -16,1  -48,8 -11,2 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 -3,8 -1,6  0,0 -0,4 

Förvärv av koncernföretag 16 -1 298,0 -104,0   0,0 -178,9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 350,9 -121,8  -48,8 -190,6 
       

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Årets nyemission  2 247,2 18,6  2 247,2 18,6 

Transaktionskostnader vid nyemission  -53,0 0,0  -53,0 0,0 

Försäljning av anläggningstillgångar  0,2 0,0  0,0 0,0 

Nettoförändring checkräkning  0,0 7,5  0,0 0,0 

Upptagna lån  500,0 202,1  500,0 202,1 

Återbetalda långfristiga lån  -220,0 0,0  -220,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2 474,5 228,2   2 474,3 220,7 

PERIODENS KASSAFLÖDE  998,5 92,1  879,3 14,3 

Likvida medel vid årets början  105,7 14,6  25,9 11,6 

Årets kassaflöde  998,5 92,1  879,3 14,3 

Kursdifferens i likvida medel  -16,7 -1,0  - - 

Likvida medel vid årets slut 31 1 087,5 105,7   905,2 25,9 
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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 3-10 

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. 
 
Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet  
En monetär post som är en fordran eller skuld på en utlandsverksamhet, där en reglering inte är planerad eller 
trolig inom en överskådlig framtid, anses vara en del av koncernens nettoinvestering i utlandsverksamheten. 
Valutakursdifferenser avseende monetära poster som utgör del av företagets nettoinvesteringar i 
utlandsverksamhet och som värderas utifrån anskaffningsvärdet redovisas i koncernens omräkningsreserv i 
eget kapital. Vid avyttring av en nettoinvestering i utlandsverksamhet redovisas valutakursdifferensen i 
resultaträkningen. 
 
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 3      

      
Inköp och försäljning inom koncernen Koncernen  Moderbolaget 

  2020 2019   2020 2019 

 
     

Andel av försäljning som avser koncernföretag 0 0  1% 0,0 

Andel av inköpen som avser koncernföretag 0 0  96% 90% 

      

Not 4      

      
Övriga intäkter Koncernen  Moderbolaget 

  2020 2019   2020 2019 

 
     

Justering tilläggsköpeskilling 27,0 0,0  27,0 0,0 

Statligt stöd, låneeftergift 15,5 0,0  0,0 0,0 

Övriga intäkter 2,0 3,9  0,1 1,7 

 44,5 3,9  27,1 1,7 

Not 2     

     
Nettoomsättning     

        

     

Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område 2020 
 Games Services  Total 

Koncernen     
Europa 18,5 265,5  284,0 

Nordamerika 20,9 217,9  238,8 

Övriga marknader 1,0 46,0  47,0 

 40,4 529,4  569,8 

    
Moderbolaget     

Europa 11,1   11,1 

Nordamerika 0,0   0,0 

Övriga marknader 0,0   0,0 

 11,1   11,1 

     

 2019 

 Games Services  Total 

Koncernen     
Europa 7,3 0,6  7,9 

Nordamerika 0,1 67,2  67,2 

Övriga marknader 61,3 15,2  76,5 

 68,7 82,9  151,6 

    
Moderbolaget     

Europa 6,7   6,7 

Nordamerika 0,0   0,0 

Övriga marknader 61,2   61,2 

 67,9   67,9 
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Not 5      

      
Leasingavtal - operationell leasing leasetagare Koncernen  Moderbolaget 

  2020 2019   2020 2019 

 
     

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 8,2 5,7  4,4 3,2 

      
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara 
leasingavtal,      
förfaller till betalning enligt följande:      
Inom 1 år 28,3 9,2  4,3 4,4 

Mellan 2 till 5 år 35,8 14,6   8,5 

Senare än 5 år 6,9        

 71,0 23,8  4,3 12,9 

      
Koncernens leasing består främst av lokalhyra i de olika 
bolagen.      

 

Not 6      
      
Ersättning till revisorer Koncernen  Moderbolaget 

  2020 2019   2020 2019 
 

     
Ernst & Young      
Revisionsuppdrag 3,5 0,9  3,5 0,9 
Övriga tjänster 11,9 0,6  11,9 0,6 

      
Deloitte      
Revisionsuppdrag 0,1 0,0  0,0 0,0 
Övriga tjänster 0,0 0,0  0,0 0,0 

      
Defriess Weiss LLP      
Revisionsuppdrag 0,4 0,2  0,0 0,0 
Övriga tjänster 0,0 0,0  0,0 0,0 

 15,9 1,8  15,4 1,5 
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Not 7      
      
Personal Koncernen  Moderbolaget 

  2020 2019   2020 2019 
 

     
Medelantalet anställda      
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
närvarotimmar      
relaterade till en normal arbetstid.      
Anställda i det ryska bolaget har inkluderats nedan, även 
om bolaget       
inte konsoliderades 2019 och 2020.      
      
Medelantal anställda har varit 230,60 93,00  13,00 33,00 
    varav kvinnor 54,80 18,00  3,00 4,50 
    varav män 175,80 75,00  10,00 28,50 

      
Löner, ersättningar m.m.      
Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader har      
utgått med följande belopp:      
      
Styrelsen och ledning:      
    Löner och ersättningar 8,8 6,2  1,1 0,6 
    Pensionskostnader 0,7 0,1  0,0 0,0 

 9,6 6,3  1,1 0,6 
Övriga anställda:      
    Löner och ersättningar 120,7 50,4  7,4 12,4 
    Bonus 3,9 3,9   0,0 
    Pensionskostnader 3,8 1,3  0,3 0,5 

 128,4 55,6  7,7 12,9 

      
Sociala kostnader 14,9 6,8  2,8 4,1 

          
Summa styrelse och övriga 152,9 68,7  10,5 17,6 

       
Könsfördelning i styrelse och företagsledning      
Antal styrelseledamöter 6,00 4,00  6,00 4,00 
    varav kvinnor 1,00 1,00  1,00 1,00 
    varav män 5,00 3,00  5,00 3,00 

Antal övriga befattningshavare inkl. VD 4,00 4,00  4,00 4,00 
    varav kvinnor 1,00 1,00  1,00 1,00 
    varav män 3,00 3,00  3,00 3,00 
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Not 8      

      
Medelantal anställda per land Koncernen  Moderbolaget 

  2020 2019   2020 2019 

 
     

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

      
Sverige      
    Kvinnor 10,00 4,50  3,00 4,50 

    Män 26,20 28,50  9,90 28,50 

 36,20 33,00  12,90 33,00 

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

    Män 12,10 8,00  0,00 0,00 

 14,10 10,00  0,00 0,00 

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

    Män 2,80 7,75  0,00 0,00 

 2,80 8,25  0,00 0,00 

      
Storbritannien      
    Kvinnor 12,00 1,71  0,00 0,00 

    Män 34,50 8,04  0,00 0,00 

 46,50 9,75  0,00 0,00 

      
USA      
    Kvinnor 23,22 9,00  0,00 0,00 

    Män 50,18 23,00  0,00 0,00 

 73,40 32,00  0,00 0,00 

      
Kanada      
    Kvinnor 1,54 0,00  0,00 0,00 

    Män 4,06 0,00  0,00 0,00 

 5,60 0,00  0,00 0,00 

      
Kvinnor totalt 48,76 17,71  3,00 4,50 

Män totalt 129,84 75,29  9,90 28,50 

 178,60 93,00  12,90 33,00 
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Not 9      

      
Lön till styrelse och ledning Koncernen  Moderbolaget 

  2020 2019   2020 2019 

 
     

Robin Flodin - VD och styrelse 0,8 0,5  0,8 0,5 

Alexander Albedj - styrelseordförande 0,1 0,0  0,1 0,0 

Gunnar Lind - styrelse 0,1 0,0  0,1 0,0 

Erik Nielsen - styrelse 0,1 0,0  0,1 0,0 

Marie-Louise Hellström Gefwert - styrelse 0,1 0,0  0,1 0,0 

Sven Folkesson - styrelse 0,1 0,1  0,1 0,1 

Ledning i övriga dotterbolag 7,4 5,6   0,0  0,0 

 8,8 6,2  1,4 0,6 

      

      

Not 10      

      
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter Koncernen  Moderbolaget 

  2020 2019   2020 2019 

 
     

Räntor 0,2 0,1  0,2 0,0 

Kursdifferens 0,1 1,5  0,1 1,1 

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

 0,3 4,6  0,2 4,1 

      

Not 11      

      
Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen  Moderbolaget 

  2020 2019   2020 2019 

 
     

Kursdifferenser på skulder 29,4 0,5  41,2 0,5 

Övriga räntekostnader 27,8 9,4  27,2 8,0 

Upplåningskostnader 29,7 2,1  29,7 2,1 

 86,9 12,0  98,1 10,6 
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Not 12      

      
Skatt på årets resultat      

    2020     2019 

Koncernen      
Aktuell skatt  -13,6   -0,6 

Uppskjuten skatt  10,9   0,6 

  -2,7   0,0 

      
Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp  Procent Belopp 

Resultat före skatt  -145,7   -28,1 

      
Skatt enligt gällande skattesats 21,40% 31,2  21,40% 6,0 

      
Justering skattesats andra länder  -1,3   0,0 

Ej avdragsgilla kostnader  -2,2   -0,7 

Ej skattepliktiga intäkter  4,7   0,0 

Ej avdragsgill ränta  -11,3   -0,6 

Tidigare års skatter  -0,9   0,0 

Skatteeffekt av ändrad skattesats  -1,0   0,0 

Ej bokförd uppskjuten skatt på temporära skillnader  0,0   -0,1 

Ej avdragsgill goodwill   -21,9    -4,6 

Redovisad skatt 1,85% -2,7  0,01% 0,0 

      
Moderbolaget  2020   2019 

Aktuell skatt  0,0   0,0 

Uppskjuten skatt  12,6   0,3 

  12,6   0,3 

      
Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp  Procent Belopp 

Resultat före skatt  -125,3   -5,3 

      
Skatt enligt gällande skattesats 21,40% 26,8  21,40% 1,1 

Ej avdragsgilla kostnader  -1,2   -0,1 

Skatteeffekt av återföring periodiseringsfond  0,0   0,0 

Justering uppskjuten skatt tidigare år  -0,9   0,0 

Ej avdragsgill ränta  -11,3   -0,6 

Effekt av skattesatsändring  -1,0   0,0 

Ej bokförd uppskjuten skatt på temporära skillnader   0,0    -0,1 

Redovisad skatt 10,06% 12,6  6,40% 0,3 
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Not 13      

      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten Koncernen  Moderbolaget 

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 

 
     

Ingående anskaffningsvärde 114,9 15,9  96,3 0,5 

Årets aktivering 41,4 14,1  48,8 11,1 

Avyttringar och utrangeringar -0,6 -  - - 

Omklassificering - -0,4  - 0,0 

Förvärvade anskaffningsvärden 725,8 84,8  - 84,8 

Omräkningsdifferens -19,3 0,5  - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 862,2 114,9  145,1 96,3 

Ingående avskrivningar -8,2 -6,3  0,0 0,0 

Avyttring 0,1     
Förvärvade avskrivningar -6,0 -  0,0 0,0 

Årets avskrivningar -4,9 -1,7  0,0 0,0 

Omräkningsdifferens 1,4 -0,2  - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -17,5 -8,2  0,0 0,0 

      

Ingående nedskrivningar -1,6 -1,5  0,0 0,0 

Omräkningsdifferens 0,1 0,0  - - 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1,4 -1,6  0,0 0,0 

Utgående redovisat värde 843,4 105,2  145,1 96,3 

      

 
Not 14      

      
Goodwill Koncernen  Moderbolaget 

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 

 
     

Ingående anskaffningsvärde 426,6 -  - - 

Årets förvärv 2 087,2 429,0  - - 

Omräkningsdifferens -84,2 -2,4  - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 429,6 426,6  0,0 0,0 

      

Ingående avskrivningar -21,5 -  - - 

Årets avskrivningar -98,0 -22,2  - - 

Omräkningsdifferens 10,4 0,6  - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -109,1 -21,5  0,0 0,0 

Utgående redovisat värde 2 320,5 405,0  0,0 0,0 

      
  



ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL)  Årsredovisning 2020  30 (37) 

  

Not 15      

      
Inventarier, verktyg och installationer Koncernen  Moderbolaget 

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 

 
     

Ingående anskaffningsvärde 12,5 0,5  0,7 0,3 

Inköp 3,9 1,7  - 0,4 

Förvärvade anskaffningsvärden 135,9 10,4  -0,6 0,0 

Omräkningsdifferens -15,9 0,0  - - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 136,4 12,5  0,1 0,7 

Ingående avskrivningar -3,5 -0,2  -0,2 -0,1 

Förvärvade ack avskrivningar -116,4 -2,9  0,3 0,0 

Årets avskrivningar -4,9 -0,4  -0,1 -0,1 

Omräkningsdifferens 13,3 0,0  - - 

Utgående ackumulerade avskrivningar -111,5 -3,5  0,0 -0,2 

Utgående redovisat värde 24,8 9,0  0,1 0,5 
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Not 16      

      
Andelar i koncernföretag    

        2020-12-31 2019-12-31 

Företag 
Organisationsnummer 

Säte 
Antal/Kap.  

Andel % 
 Redovisat 

värde 
Redovisat 

värde 

Toadman Interactive GmbH DE314775478 
Berlin, 
Germany 

25 000 / 
100%  0,2 0,2 

Artplant AS NO983807747 Oslo, Norway 
1 152 / 

100%  7,4 7,4 

OOO Artplant OGRN1106952017501 Tver, Russia 100%  - - 

Anti-Matter Games Ltd 08543466 Cornwall, UK 44 / 100%  1,7 1,7 

Petrol Advertising Inc EIN: 84-2171339 
North Varney, 
USA 100 / 100%  222,4 222,4 

Sold-out Marketing & Distribution Ltd Reg nr. 
06989121 London, UK 2 / 100%  288,6 288,6 

Toadman Interactive AB Org nr. SE556930-6483 
Stockholm, 
Sweden 

 100 000 / 
100%  0,1 0,1 

Dream Acquisition Co. San Diego, USA 10 / 100%  835,0 - 

Daybreak Game Company LLC; 20-4347762 San Diego, USA 100%  - - 

Standing Stone Games LLC; 81-43419251 San Diego, USA 100%  - - 

Daybreak Game Studios LLC; 84-2100313 San Diego, USA 100%  - - 

718511 N.B. Ltd 
London, 
Canada 100 / 100%  114,3 - 

Big Blue Bubble Inc.; 5037200 
London, 
Canada 400 / 100%  - - 

Big Blue Bubble Corp. 
San Francisco, 
USA 10 / 100%  - - 

    1 469,7 520,4 

Uppgifter om eget kapital och resultat  Eget kapital  Resultat  
Toadman Interactive GmbH   0,8  0,0  
Artplant AS   6,2  3,3  
OOO Artplant (dotterbolag till Artplant AS)       
Anti-Matter Games Ltd   5,0  1,0  
Petrol Advertising Inc   41,3  16,8  
Sold-out Marketing & Distribution Ltd   78,9  32,3  
Toadman Interactive AB   0,1  0,0  
Dream Acquisition Co.  826,0  -0,5  
Daybreak Game Company LLC  -170,4  3,1  
Standing Stone Games LLC  147,2  2,1  
Daybreak Game Studios LLC  -63,0  -2,2  
718511 N.B. Ltd  111,2  -0,2  
Big Blue Bubble Inc.  47,2  2,4  
Big Blue Bubble Corp.  1,5  0,0  

      

  2020-12-31   2019-12-31  
Andelar i koncernföretag - årets förändring      
Ingående anskaffningsvärde  520,4  7,6  
Årets förvärv  949,3  512,8  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 469,7  520,4  

Utgående redovisat värde  1 469,7  520,4  
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Not 17      

      
Fordringar hos koncernföretag Moderbolaget   

  2020-12-31 2019-12-31     

 
     

Ingående anskaffningsvärde 0,6 0,7    
Tillkommande 0,0 0,0    
Avgående -0,6 -0,1    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,0 0,6    

Utgående redovisat värde 0,0 0,6    

      

 
Not 18      

      
Uppskjuten skatt      

    
Uppskjuten 

skattefordran 
  

Uppskjuten 
skatteskuld 

 

Koncernen  2020-12-31  2020-12-31  
Underskottsavdrag  26,2  0,0  
Uppskjuten skatt avseende förvärvsrelaterade tillgångar  0,0  9,7  

Övrig skattepliktig temporär skillnad  0,6  0,0  

  26,8  9,7  

      

  2019-12-31  2019-12-31  
Underskottsavdrag  2,0  0,0  
Övrig avdragsgill temporär skillnad  0,2  0,0  
Övrig skattepliktig temporär skillnad  0,0  0,8  

  2,2  0,8  

      

Moderbolaget  2020-12-31  2020-12-31  
Underskottsavdrag  25,8  0,0  

  25,8  0,0  

      

  2019-12-31  2019-12-31  
Underskottsavdrag, i samband med förvärv av dotterbolag  1,9  0,0  

  1,9  0,0  
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Not 19      

      
Andra långfristiga fordringar      

  2020-12-31 2019-12-31    

Koncernen      
Ingående anskaffningsvärde 0,3 0,0    
Förvärvat anskaffningsvärde 46,0 -    
Betalda fordringar -0,2 -    
Tillkommande fordringar - 0,3    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46,2 0,3    
Utgående redovisat värde 46,2 0,3    

      
Långfristiga fordringar i koncernen består till 41,2 MSEK av fordringar för royalty i 
Daybreak Games Studios, fordran     
löses i samband med lanseringen av spel.      

      
Moderbolaget      
Lämnade depositioner 0,0 0,0    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,0 0,0    
Utgående redovisat värde 0,0 0,0    
      

      

Not 20      

      
Varulager Koncernen  Moderbolaget 

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 
 

     
Färdiga varor och handelsvaror      
Bokfört värde 6,9 12,1  0,0 0,0 

      

 
Not 21      

      
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen  Moderbolaget 

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 
 

     
Förutbetalda hyreskostnader 2,7 1,1  1,1 1,1 

Förutbetald leasing 0,0 0,7  0,0 0,0 

Spelrelaterade upplupna intäkter 29,0 7,5  0,0 0,0 

Koncerninterna förutbetalda kostnader 0,0 0,0  42,3 0,0 

Övrigt förutbetalda kostnader 18,3 4,4  6,0 0,3 

 50,0 13,6  49,4 1,4 
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Not 22      

      
Upplysningar om aktiekapital (antal/KSEK)      

  Antal aktier     Aktiekapital  

  
  

 
 

Antal/värde vid årets ingång 31 209 159   1,2  

Nyemission 2020-05-19 3 779 367   0,2  

Inlösen teckningsoptioner 2020-09-15 667 000   0,0  

Nyemission 2020-09-24 8 747 131   0,3  

Nyemission 2020-11-05 117 758   0,0  

Nyemission 2020-11-25 1 298 256   0,1  

Nyemission 2020-12-02; 2020-12-18; 2020-12-22 20 731 707   0,8  

Nyemission 2020-12-23 10 079 981   0,4  

Antal/värde vid årets slut 76 630 359   3,1  

Kvotvärde samtliga emissioner 0,04 SEK.      

      

Not 23      

      
Fond för utvecklingsutgifter Moderbolaget   

  2020-12-31 2019-12-31     

 
     

Redovisat värde vid årets början 96,3 0,5    
Aktivering med avdrag för avskrivningar 40,7 95,9    
Redovisat värde vid årets slut 137,1 96,3    

      

 
Not 24      

      
Övriga avsättningar Koncernen  Moderbolaget 

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 

 
     

Redovisat värde vid årets början 110,4 6,0  110,4 6,0 

Årets avsättningar 426,7 110,4  0,0 110,4 

Belopp klassade som kortfristig skuld -427,8 0,0  -57,7 0,0 

Belopp som tagits i anspråk under året -52,8 -6,0  -52,7 -6,0 

Redovisat värde vid årets slut 56,5 110,4  0,0 110,4 

 
 

Not 25      

      
Långfristiga skulder Koncernen  Moderbolaget 

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 

 
     

Obligationslån 0,0 220,0  0,0 220,0 

Aktiverade upplåningskostnader 0,0 -15,8  0,0 -15,8 

 0,0 204,2  0,0 204,2 

      
Övriga långfristiga skulder 3,0 12,1  19,1 12,1 
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Not 26      

      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen  Moderbolaget 

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 

 
     

Upplupna löner, semesterlöner och sociala avgifter 41,0 11,6  1,7 3,1 

Upplupna förvärvskostnader 12,2 5,9  12,2 5,9 

Förutbetalda intäkter 90,3 0,0  0,0 0,0 

Återköp Project Osiris kortfristig del 0,0 12,1  0,0 12,1 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 137,7 7,1  2,1 2,3 

 281,1 36,6  16,0 23,4 

      

Not 27      

      
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Koncernen  Moderbolaget 

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 

 
     

Avskrivningar 107,9 25,9  0,1 0,1 

Orealiserade kursvinster/förluster 0,0 0,0  -1,1 0,0 

Övriga poster -29,4 -2,1  -30,4 0,0 

 78,5 23,8  -31,4 0,1 

      

Not 28      

      
Likvida medel Koncernen  Moderbolaget 

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31 

 
     

Kassa och bank, disponibla likvida medel 1 084,9 104,5  902,6 24,6 

Spärrmedel 2,6 1,3  2,6 1,3 

 1 087,5 105,7  905,2 25,9 

 

Not 29   

  
Disposition av vinst eller förlust (SEK)  

    

Förslag till disposition av bolagets vinst   
Till årsstämmans förfogande står  
balanserad förlust -137 765 833 

överkursfond 3 374 968 728 

årets förlust -112 726 600 

 3 124 476 295 

Styrelsen föreslår att  
i ny räkning överföres 3 124 476 295 

 3 124 476 295 
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Not 30       

       
Ställda säkerheter Koncernen  Moderbolaget  

  2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31  
 

      
Pantsatta aktier i dotterbolag 0,0 212,3  0,0 230,0  
Spärrade bankmedel (hyresdeposition) 2,6 1,3  2,6 1,3  

 2,6 213,6  2,6 231,2  

       
Skulder för vilka säkerheter har ställts       
Obligationslån 0,0 220,0  0,0 220,0  
    Pantsatta aktier i dotterbolag 0,0 212,3  0,0 230,0  

       

       

Not 31       

       
Händelser efter balansdagen     

             

       
Vid fastställande av tilläggsköpeskillingen för Big Blue Bubble uppnåddes inte det högre kriteriet vilket resulterade i en intäkt 
om 2 307 KCAD under första kvartalet för 2021. 
 
Koncernen har genomfört ytterligare två förvärv - Piranha Games Inc 1 mars 2021 samt Innova 31 mars 2021. 
 
Bolaget har också genomfört två emissioner i samband med förvärven under 2021 om cirka 1 140 mkr. 
 
Koncernen övergår till rapportering enligt IFRS första kvartalet 2021.  

 
 
Not 32 
 
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 26 april 2021 
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Enad Global 7 (PUBL)   Årsredovisning 2020   

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 2020-01-01 – 2020-12-31. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 9-37 
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 2020 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 1-8 
(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.  



 
 

   

• 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 findansiella 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 2020-01-01 – 2020-12-31 
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. 
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