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FSPORT AB (PUBL)
Med en svensk spellicens, ett genomfört strategiskt
medieförvärv och fokus på produktinnovation ska
FSport utmana den svenska spel- och travmarknaden.
FSports vision inom spelverksamhet är att bli den vedertagna
spelformen för sportintresserade spelare och attrahera dagens
och framtida konsumenter av digital underhållning.
FSports vision inom medieverksamhet är att vara ett förstahandsval
för såväl nya som erfarna potentiella kunder, genom att producera
underhållande och relevant innehåll och utbud i digitala
kanaler som attraherar spelarnas intressen.
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VD HAR ORDET
Bästa aktieägare, det har varit ett intensivt år för FSport och jag vill härmed presentera ett urval av vad vi
genomfört i strategisk affärsutveckling och de milstolpar vi uppnått under ett händelserikt 2021.
Vi inledde det första kvartalet med förvärven av de
populära spelportalerna 1X2.se och Trav.se. Spelportalerna
uppvisade snabbt sin potential, genom en väl fungerande
affärsmodell i form av kommersiella samarbeten med
andra speloperatörer i Sverige, där en organisk
besöksvolym om ca 20 000 besökare i månaden gav
direkt resultat.
I samband med fotbolls-EM under sommaren så
återlanserade vi spelen inom Daily Fantasy Sports med nya
erbjudanden baserat på en förbättrad teknologi samt en
rad nya funktioner. Den huvudsakliga målsättningen med
lanseringen var att säkerställa att vår plattform är tillräckligt
stabil, vilket vi uppnådde med framgång. Efter fotbolls-EM
har vi fortsatt att lansera nya spelformat såsom
SuperSjuan, och löpande lagt till spelmöjligheter på
Europas ledande ligor och turneringar med utvalda
matchpaket. Idag erbjuder vi spel på Allsvenskan, Premier
League, La Liga, Serie A, Champions League, Europa
League, FA Cupen och Ligacupen samt landskamper. Vårt
spelerbjudande kommer som tidigare kommunicerats, att
löpande kompletteras under 2022 med ytterligare nya
spelformat och spelprodukter.
Fram till årsstämman i slutet av det andra kvartalet 2021,
förstärkte vi organisationen genom rekrytering av ett antal
nya och erfarna styrelseledamöter. Den nya styrelsen har
tillsammans med mig en omfattande erfarenhet av att driva
tillväxtbolag i publik miljö.
Det tredje kvartalet var tidpunkten för milstolpar i FSports
historia. FSport noterades på Nasdaq First North Growth
Market och handel inleddes med aktien den 30
september. I samband med noteringen genomfördes en
emission som glädjande nog tecknades till 168 procent
och tillförde 20,25 MSEK innan emissionskostnader, detta
visar på ett intresse och förtroende för vår verksamhet.
Det fjärde kvartalet lade grunden för en ökad satsning
inom Daily Fantasy Sports där vi presenterade
Platskampen, en ny speltitel för den svenska
travmarknaden. Lanseringen av travspelsformatet visar på
tydlig innovation för vår spelplattform, dess flexibilitet samt
skalbarhet. Vi har under 2022 följt upp lanseringen med
nya spelprodukter inom trav, då vi ser en efterfrågan på
dagliga travspel inom Daily Fantasy Sports. Vi bedömer
också att travprodukten kan vara internationellt gångbar
för fler typer av hästkapplöpning på andra marknader.

Under året hade vi premiär för nya videoformat på våra
spelportaler, och sedan dess har vi regelbundet
producerat flera timmars kvalitativ videounderhållning
inom sport och sportsbetting. Distributionen sker främst på
den världsledande plattformen Twitch. Vår satsning på
streaming är ett viktigt steg i att utveckla nya format med
intressant innehåll där vi når fler besökare och nya
samarbeten. Streaming sker för våra egenutvecklade
programformat inom ishockey och fotboll, där vi ser att fler
sporter samt mer innehåll och nya format kommer att
adderas under 2022.
Vi har förstärkt vår marknadsnärvaro ytterligare genom
samarbete med Tradedoubler. Detta ger oss nya
möjligheter i vår marknadsföring, genom ett nytt
affiliateprogram nå fler spelare för våra underhållande
sportspel, vilket vi bedömer att vi kommer se resultat av
under 2022. I samband med lanseringen av Platskampen
säkrade vi spelintegration och marknadsföring på vår
spelportal Trav.se. Ett aktivt och starkt varumärke med
organiskt trafikflöde av tusentals månatliga traventusiaster
att marknadsföra sig mot. Detta lägger en stark grund för
satsningen på det egenutvecklade travspelet.
Vår spelportal 1X2.se har genomfört ett flertal satsningar i
att utveckla sitt utbud. Genom att integrera och lansera
våra fotbollsspel inom Daily Fantasy Sports på
spelportalen, når vi direkt vår målgrupp som får en helt
integrerad spelupplevelse, detta maximerar synergierna
mellan våra spel- och medietjänster. Denna integration är
ett spännande steg för oss, där vi utforskar en ny skalbar
distributionsmodell för våra spel som vi tror starkt på. Vi
har under 2022 fortsatt att marknadsföra och exponera
våra spel direkt till 1X2.se tusentals sportintresserade
besökare.
Vi befinner oss i en expansiv fas, där vi kompletterar den
svenska spel- och travmarknaden genom att skapa,
leverera och marknadsföra rättvisa samt genuint
underhållande sportspel på vår egenutvecklade spel- och
medieplattform. Vi har en stark tilltro till de nya spelen och
vår position på marknaden, som den enda renodlade
aktören inom Daily Fantasy Sports med svensk licens. Med
ytterligare sport- och medielanseringar på gång, ser vi fram
emot fortsättningen på 2022.
Helsingborg 3 maj 2022
Staffan Lindgren
VD FSport AB (publ)
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OM FSPORT AB (PUBL)
FSport AB (publ) är ett innovativt spelplattformsbolag med svensk spellicens, som levererar underhållande
mobila sportspel på en egenutvecklad plattform. FSports spelformat Daily Fantasy Sports går ut på att
deltagare i spelet tar ut “fantasilag” med verkliga sportutövare, vars prestationer live ligger till grund för en
poängtävling mellan deltagarna med pengavinster. Genom sin medieverksamhet och portalerna 1X2.se och
Trav.se är FSport även leverantör av spelartrafik till den svenska spelbranschen. FSport aktie är noterad på
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

AFFÄRSOMRÅDE SPEL
FSport erbjuder spel inom genren Daily Fantasy Sports, en spelform som varit populär i USA och
Storbritannien i över 15 år. FSport spel är enkla, underhållande och utmanande - med “action” i realtid under
ett sportevenemang och riktiga pengavinster i potten.
FSport erbjuder en systemlösning inom Daily Fantasy Sports för B2B, kring olika sporter och dess ligor samt
turneringar, genom den egenutvecklade plattformen. FSports B2C-verksamhet inom Daily Fantasy Sports
marknadsförs i Sverige direkt till slutkonsument. FSport är idag den enda renodlade aktören inom Daily
Fantasy Sports med svensk licens, och får därmed bedriva B2C-verksamhet i Sverige.
SUPERSJUAN
I SuperSjuan väljer spelaren ut sju fotbollsspelare till sitt lag och tävlar mot andra lag. Lagen får poäng efter
fotbollsspelarnas verkliga prestationer i exempelvis Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A och
Champions League samt landskamper.
PLATSKAMPEN
I Platskampen väljer man ut sitt eget hästlag, ett stall bestående av en häst från varje lopp. Alla deltagare har
en fiktiv budget till förfogande att köpa hästar för, de kostar nämligen olika mycket beroende på deras
inbördes ranking inför loppet. Hästarna i varje stall tjänar sedan poäng beroende på hur väl de lyckas i loppen.
Alla deltagares stall tävlar mot varandra och de som får högst sammanlagd poäng delar på prispotten.
Travintresserade tillförs en extra dimension underhållning eftersom det inte längre bara handlar om att hitta
vinnare. En skräll som springer in på tredje plats kan betala sig minst lika bra. FSport är det första bolaget som
erbjuder Daily Fantasy Sports på travet.
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AFFÄRSOMRÅDE MEDIA
Under 2021 har FSport breddat verksamheten genom förvärvet* av de digitala spelportalerna 1X2.se och
Trav.se, vilket har etablerat en ny medieverksamhet inom FSport som erbjuder prestationsbaserad
affiliatemarknadsföring till licensierade speloperatörer på den svenska marknaden. 1X2.se och Trav.se har
idag organisk trafik på runt 20,000 unika besökare per månad, och guidar dagligen sina besökare till det
erbjudande eller spelutbud som passar dem bäst.
FSports verksamhet inom affiliation och media går ut på att genom sina produkter och innehåll online attrahera, intressera och förmedla användare på marknaden till olika spel- och sportspelstjänster. Detta görs
genom prestationsbaserad marknadsföring för speloperatörer man samarbetar med.
1X2.SE
1X2.se är en av Sveriges största guider till odds och betting med speltips. Spelportalen levererar varje dag de
senaste speltipsen med målsättningen att bli Sveriges största community för sport och spel på nätet.
TRAV.SE
Trav.se är en av de största resurserna i Sverige för spel på trav. Spelportalen ger dagliga speltips med platsoch vinnarspel från travlopp i och utanför Sverige.
* Den 1 januari 2021 ingick FSport och Multibrands Digital CY Ltd ett köpeavtal genom vilket FSport förvärvade domännamnen 1X2.se och
trav.se samt ett CMS-system och annan verksamhet relaterad till domännamnen, såsom spelportaler (webbsidor) med innehåll inom
sportsbetting och trav samt intäktsflöden genom kommersiella avtalade samarbeten med speloperatörer i Sverige som annonserar och
samarbetar med spelportalerna. Tillgångarna tillträddes 1 februari 2021.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för FSport AB (publ), organisationsnummer 556950-4474, avger
härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
Koncernen har sitt säte i Helsingborg. Årsredovisning och koncernredovisningen är upprättad i svenska
kronor (SEK) om inget annat anges.
KONCERNEN
FSport AB (publ) är moderbolag i en koncern med
två bolag. FSport är en licensierad utvecklare och
leverantör av Daily Fantasy Sports med egen
medieverksamhet i form av webbportaler med sportoch spelinnehåll. FSports helägda dotterbolag
FSportgames AB bedriver ingen verksamhet utan
dess enda funktion har varit att agera innehavare av
teckningsoptioner i koncernens tidigare
incitamentsprogram.
INFORMATION OM KONCERNENS VERKSAMHET
FSport är sedan 2013 ett innovativt
spelplattformsbolag med svensk spellicens, som
levererar underhållande mobila sportspel på en
egenutvecklad plattform. FSports spelformat Daily
Fantasy Sports går ut på att deltagare i spelet tar ut
"fantasilag" med verkliga sportutövare, vars
prestationer live ligger till grund för en poängtävling
mellan deltagarna med pengavinster. FSport
erbjuder Daily Fantasy Sports i Sverige via FSport.se.
Genom sin medieverksamhet och portalerna 1X2.se
och Trav.se är FSport även leverantör av spelartrafik
till den svenska spelbranschen. FSports aktie är
noterad på Nasdaq First North Growth Market i
Stockholm.
AFFÄRSOMRÅDEN
FSport verkar inom affärsområdet spel som
licensierad utvecklare och operatör av Daily Fantasy
Sports till speloperatörer och direkt till slutkonsumenter i Sverige, samt inom affärsområdet
media med affiliateverksamhet för portalerna 1X2.se
och trav.se.
FSport erbjuder inom spel en systemlösning för Daily
Fantasy Sports till B2B, med stöd inom olika sporter
och dess ligor samt turneringar genom den
egenutvecklade plattformen. FSports verksamhet till
B2C inom Daily Fantasy Sports marknadsförs i
Sverige direkt till slutkonsument genom

fotbollsspelet SuperSjuan och travspelet
Platskampen.
FSports verksamhet inom media går ut på att genom
sina egna produkter och innehåll online - attrahera,
intressera och förmedla användare på marknaden till
olika spel- och sportspelstjänster. Detta görs via
FSports medieportaler 1X2.se och trav.se genom
prestationsbaserad marknadsföring för
speloperatörer.
AFFÄRSMODELL
Affärsmodellen för spel till B2C bygger på så kallat
poolspel vilket innebär att spelarnas insatser
”poolas” in i en gemensam pott. Där cirka 20% av de
sammanlagda insatserna avgår som ”rejk” (en del av
potten) d.v.s. betalning till FSport. Återstoden går
tillbaka till spelarna enligt en fallande prisstruktur.
Affärsmodellen för spel till B2B utgörs av rörliga och
fasta intäkter, beroende på hur kunden väljer att
verka kring plattformen och dess innehåll samt
urvalet av spelprodukter med adderade tjänster.
Affärsmodellen för media är en prestationsbaserad
intäktsmodell som baseras på ersättning vid
händelser, som exempelvis klick och trafik till en
annonsör, vilket i slutändan genererar nya betalande
kunder hos annonsören. Ersättning erhålls antingen i
form av en fast engångsersättning per ny genererad
betalande kund hos annonsören, eller i form av
intäktsdelning över längre tid på den intäkt som
genereras hos annonsören av en ny betalande kund
som förmedlats via FSports spelportaler.
LICENS
FSport är sedan 2019 licensierat av den svenska
Spelinspektionen, vilket ger FSport rätt att bedriva
vadhållning online. FSport är idag den enda
renodlade aktören inom Daily Fantasy Sports med
svensk licens och får därmed bedriva B2Cverksamhet i Sverige.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Koncernens nyckeltal*

2021

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

Moderbolagets nyckeltal*
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020

2019

2018

2017

1 523 418

812 419

1 122 818

0

0

-15 649 345

-2 250 797

-22 411 036

-8 726 667

-8 817 083

93,58

87,80

21,64

95,61

92,60

2021

2020

2019

2018

2017

1 523 418

812 419

1 122 818

0

0

-15 649 345

-2 240 109

-22 408 804

-8 716 030

-8 817 083

93,29

86,44

20,98

95,50

92,60

* Definitioner av nyckeltal se not 15.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET

Android vidareutvecklades med lansering av nya
funktioner.

Vid en extra bolagsstämma i januari beslutades att
bemyndiga styrelsen beslut om nyemission av aktier.
Betalning kunde ske kontant eller genom kvittning,
vilket genomförs vid tre tillfällen under första
halvåret, till sammanlagt 458 361 aktier.

Spel på Europas ledande ligor och turneringar
lanserades från augusti, med utvalda matchpaket för
Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A,
Champions League, Europa League, FA Cupen och
Ligacupen samt landskamper.

I februari genomförde FSport ett strategiskt förvärv
av affiliateverksamhet innehållande spelportalerna
1X2.se och trav.se. Köpeskillingen för förvärvet
uppgick till 20 MSEK och betalades av FSport genom
revers. Reversen användes under det första kvartalet
som kvittningslikvid vid en riktad nyemission i FSport.
Efter förvärvet av 1X2.se och trav.se har dessa lagts
till och godkänts av Spelinspektionen för nyttjande
under FSports spellicens.

Inför kommande IPO genomfördes en riktad
nyemission om 8,12 MSEK, vilken registrerades i
augusti. FSport erhöll i september villkorat
godkännande för notering på Nasdaq First North
Growth Market och offentliggjorde erbjudande av
Units. Noteringsemission tecknades till 168,6 procent
och handel med FSports aktie inleddes på Nasdaq
First North Growth Market den 30 september. FSport
tillfördes totalt 20,25 MSEK före avdrag för
emissionskostnader, efter tredje kvartalets utgång
från noteringsemissionen. Styrelse och anställda
förvärvade totalt 990 080 teckningsoptioner i
FSports incitamentsprogram till ett sammanlagt pris
om 514 841 SEK.

Under det första halvåret stärkte FSport
organisationen genom tillsättande av ett antal nya
och erfarna styrelseledamöter och engagerade
Staffan Lindgren som ny VD, alla med erfarenhet av
att driva tillväxtbolag i publik miljö. Samtidigt
beslutades att göra FSport publikt och till ett
avstämningsbolag. Processen för anslutning av
FSports aktiebok till Euroclear slutfördes under det
tredje kvartalet.
Inför återlanseringen av FSports spel så validerades
spelsystemet av det internationella testinstitutet GLI,
för certifiering av plattformen, vilket även medförde
Implementering av nytt system för betalningslösning.
Patent- och registreringsverket godkände
SuperSjuan och Platskampen som nationella
varumärken i juni, där fotbollsspelet SuperSjuan
återlanserades med nya erbjudanden under fotbollsEM. Spelplattformen inklusive apparna för iOS och

Efter noteringen och fram till årets slut genomfördes
ett antal satsningar med spel-, och medielanseringar
samt marknadsaktiviteter. Väsentliga satsningar och
aktiviteter inom affärsområdet spel kännetecknas
exempelvis av integration och lansering av Daily
Fantasy Sports genom spelportalen 1X2.se,
erbjudande om välkomstbonus och lansering av det
innovativa spelet Platskampen för travmarknaden
samt samarbete med Tradedoubler vid lansering av
ett nytt affiliateprogram. Inom affärsområdet media
verkställdes väsentliga satsningar och aktiviteter
genom exempelvis samarbete med Aftonbladets
sportpoddar samt lansering av streaming med egna
videoformat.
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Året avslutades med att utmärkelsen Helsingborgs
Företagsstjärna 2021 tilldelades FSport.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Året 2022 inleddes med nytt intäktsrekord efter
stark försäljning för FSports medieverksamhet.
Spelportalen 1X2.se fortsätter satsa med ny
bettingpodd och nytt Youtube-format samt utökar sin
satsning på andelsspel genom sitt nya expertteam
“Syndikatet”. FSports ekonomiansvarig Rikard
Nilsson utsågs till ny CFO från den 1 april, då FSports
tidigare CFO övergick till en renodlad IR-roll inom
organisationen. I april uppmärksammade FSport
marknaden om utgången av Spelinspektionens
tillsynsärende mot Aftonbladet, vilket stärker FSports
position som licensierad operatör av spel om
pengavinster på Fantasy Sports.
MARKNAD
Styrelsen och ledningen har kunnat se en ökande
efterfrågan från spelmarknaden inom iGaming på
medietjänster samt speltjänster för Daily Fantasy
Sports, och mer underhållande format för sportspel i
allmänhet - något som är en viktig differentieringsfaktor för FSport.
Reglering och licensiering av marknader gör att
spelbolagen tillåts verka efter ett tydligt
regleringssystem. Där licensierade aktörer fortsätter
att ta del av samt utveckla utbudet av
marknadsföringskanaler för den lokala målgruppen något som stärker FSports medieverksamhet.
Spelmarknaden för iGaming
FSport bedriver spelverksamhet i egen regi mot
slutkund - inledningsvis på den svenska marknaden,
i framtiden även i andra länder. FSport erbjuder
också sina spel och tjänster till andra aktörer, där
FSports spel distribueras på marknaden.
Tillväxten på spelmarknaden har under de senaste
åren drivits av allt flera spelare och spelande genom utökad bandbredd och ökande användning
av smarta mobiler med tillhörande applikationer.
Kombinationen teknisk utveckling med lättnader i
lagstiftning har påskyndat utvecklingen av spelande.
De flesta nationella marknaderna för spelverksamhet
är i regel tillståndspliktig. Det innebär att lokala
licenssystem är vanligt förekommande i Europa, där
många länder under den senaste tiden infört ny
spellagstiftning. Marknaden inom Fantasy Sports
domineras av få men stora aktörer som innehar en
tydlig del av den globala spelmarknaden för Fantasy
Sports. Den ökande populariteten för spelformen
bygger på samma grund som tillväxten för spel.

Fantasy Sports popularitet bygger även till stor del
på intresset och innehållet kring sport och
idrottsklubbar med dess specifika sportutövare i de
dagliga ligorna och turneringarna. Fotbollens globala
popularitet ger ökande antal spelare till Daily Fantasy
Sports.
Mediamarknaden för iGaming
FSport bedriver sedan februari 2021, efter genomfört
förvärv, en medieverksamhet med drift av spelportaler med fokus på sportsbetting och trav.
FSports verksamhet inom affiliation och media går ut
på att genom sina produkter och innehåll online attrahera, intressera och förmedla användare på den
svenska marknaden till olika spel- och
sportspelstjänster.
Tillväxten på spelmarknaden skapar nya operatörer
och spelare samt digitaliserar traditionella lokala
spelvarumärken. En utveckling som skapar
konkurrens och behov av synlighet och därmed
tillväxt för spelmarknaden med stöd av digital
marknadsföring. Speloperatörer investerar i olika
digitala marknadsföringskanaler för att skapa
räckvidd, positionering och genomslag, för att nå ut
digitalt till så många potentiella spelare som möjligt
på marknaden. Då affiliates och dess spelmarknadsföring utgör en del av spelmarknadens
ekosystem för spel, så blir utveckling och trender
generellt desamma som för hela spelsektorn.
MÖJLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
RELATERADE TILL BRANSCHEN OCH
VERKSAMHETEN
För att koncernen ska kunna bedriva en
framgångsrik verksamhet är aktiv riskhantering en
del av företagsledningen och styrelsens arbete.
Koncernens verksamhet kan direkt och indirekt
påverkas av möjliga risker och eventuella
osäkerhetsfaktorer, vilka kan utgöras av:
Konkurrensutsatt marknad
FSport befinner sig i en tillväxtfas som baseras på
möjligheten att skapa nya marknadsandelar för
FSports spel- och medieverksamhet. Flera av
FSports konkurrenter kan nyttja betydande
finansiella resurser, marknadsföringsinsatser och har
tillgång till forskning och utveckling, vilket medför att
konkurrensen är stor.
Kunder och tillväxt
FSport är beroende av intäkter från sina kunder för
att verksamheten ska kunna vara lönsam. FSport
behöver därför ständigt möta kundernas efterfrågan
och utveckla FSports spel- och medieverksamhet för
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relationen med såväl befintliga som potentiella
kunder kring att erbjuda FSports spel- och
medieverksamhet.
Betalningslösningar och betalningsmetoder
Likt andra vinstdrivande verksamheter är FSport
beroende av betalningar från sina kunder. Inom
ramen för verksamheten behöver FSport därför
stödja aktuella och framtida betalningslösningar
avseende betalningsmetoder för sina kunder i att
underlätta dessa betalningsflöden.
Licenser, tillstånd och/eller certifieringar
Eftersom FSport verkar i en licensreglerad miljö
behöver FSport licens för att bedriva sin verksamhet.
FSport innehar idag en licens utfärdad av svenska
Spelinspektionen. Ansökningar och processer kring
registrering eller förnyande av sådana tillstånd,
licenser eller certifieringar kan vara tidskrävande och
avgörande för verksamheten.
Reglering
FSports verksamhet regleras idag på den svenska
marknaden vilket innebär att FSport måste bedriva
verksamheten i enlighet med gällande lagar och
regler. Om avbrott eller felaktigheter uppstår i
interna kontroller eller om framtagna policys inte
tillämpas korrekt, kan det leda till att FSports
verksamhet befinns bryta mot relevanta lagar och
regelverk. vilket bland annat skulle kunna påverka
FSports verksamhet.

Immateriella rättigheter
FSports huvudsakliga värden finns i spelplattformen
med tillhörande spelportaler för medieverksamhet.
Om konkurrenter utvecklar ett liknande produktutbud, finns risk att rättsliga förfaranden kan uppstå
kring exempelvis de immateriella rättigheter som
FSport innehar, vilket kan vara kostsamt och
tidskrävande.
Kapital- och finansieringsbehov
FSports utvecklingsarbete är kapitalkrävande och
genom nyemission av aktier har FSport finansierat
sin verksamhet. Givet FSports innevarande tillväxtfas
kan eventuellt ytterligare extern finansiering krävas
av FSports verksamhet innan positivt kassaflöde
uppstår.
MEDARBETARE OCH ORGANISATION
Verksamheten är baserad i Sverige, under 2021 har
medelantalet varit 7 anställda. Koncernens säte är i
Helsingborg, med styrelse och ledning i Helsingborg
och Stockholm. FSport nyttjar en välanpassad och
kostnadseffektiv organisation med relativt liten
personalstyrka, där FSport lägger stor vikt vid
personliga egenskaper. Alla inom organisationen
välkomnas att skapa nya idéer tillsammans med
kollegor, i en ansvarsfull och engagerad miljö.
Externa konsulter anlitas vid behov inom olika
tjänster och projekt.
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AKTIEN
Enligt moderbolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 780 000 SEK och högst 3 120 000 SEK
fördelat på lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 aktier. I slutet av året uppgick aktiekapitalet i
moderbolaget till 1 201 893 SEK fördelat på totalt 19 230 288 aktier, samtliga med ett kvotvärde om cirka
0,0625 SEK. Moderbolaget har endast ett aktieslag. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna i
moderbolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Handel med FSports aktie
inleddes på Nasdaq First North Growth Market den 30 september.
Marknadsplats

First North Stockholm

Introduktionsdatum

2021-09-30

Kortnamn

FSPORT

ISIN-kod

SE0016288641

Antalet aktier

19 230 288

Aktiekapitalets utveckling under räkenskapsåret
Förändring
antal aktier

Totalt antal
aktier

Förändring av
aktiekapital
(SEK)

Totalt
aktiekapital
(SEK)

Kvotvärde
(SEK)

Utb.
Konvertibel

26,655

337,282

26,655

337,282

1

2021-04-12

Nyemission

84,318

421,600

84,318

421,600

1

2021-04-12

Nyemission

337,282

758,882

337,282

758,882

1

2021-06-07

Nyemission

36,761

795,643

36,761

795,643

1

2021-08-13

Nyemission

125,000

920,643

125,000

920,643

1

2021-08-18

Split 1:16

13,809,645

14,730,288

0

920,643

0,0625

2021-09-27

Nyemission

4,500,000

19,230,288

281,250

1,201,893

0,0625

Datum

Händelse

2021-01-30

Aktieägare per den 31:e december 2021
Aktieägare

Antal aktier

Procent av kapital och röster

Multibrands Digital CY Ltd

4 587 040

23,85

Avanza Pension

1 700 800

8,84

Jimmy Jönsson

1 263 616

6,57

Nordnet Pensionsförsäkring

748 350

3,89

Alexander Eskilsson

703 450

3,66

Cepophan AB

648 928

3,37

Bevaclean Aktiebolag

611 008

3,18

Gröningen i Helsingborg AB

610 112

3,17

550 000

2,86

517 640

2,69

Övriga

7 289 344

37,92

Totalt

19 230 288

100

Mikael Gunnarsson
Magnus Carl Johan Brandt
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KONCERNENS RESULTAT, STÄLLNING OCH
KASSAFLÖDE
Nettoomsättning
För helåret 2021 uppgick nettoomsättningen till 1 523
418 SEK vilket är en ökning, jämfört med samma
period 2020 (812 419). Ökningen utgjordes till största
del av ökade intäkter från spel- och
medieverksamheten.
Resultat efter finansiella poster
För helåret 2021 uppgick resultatet till -15 649 345
SEK vilket innebär ett ökat underskott, jämfört med
samma period 2020 (-2 240 109). Ökningen
utgjordes huvudsakligen av ökade kostnader kring
personal och utveckling. För helåret 2021 belastas
resultatet av poster av engångskaraktär, på -2 534
173 SEK avseende FSports notering på Nasdaq First
North Growth Market.
Kassaflöde
För helåret 2021 uppgick kassaflödet för likvida
medel till 19 925 371 SEK vilket är en ökning, jämfört
med samma period 2020 (-1 056 750). Ökningen
utgjordes av kapital från nyemission.
Likvida medel
Likvida medel vid årets utgång 2021 uppgick till 20
492 863 SEK, vilket är en ökning jämfört med samma
period 2020 (567 492). Ökningen utgjordes av
kapital från nyemission.

LICENSER OCH VARUMÄRKEN
Den 1 januari 2021 ingick FSport och Multibrands
Digital CY Ltd ett köpeavtal genom vilket FSport
förvärvade domännamnen 1X2.se och trav.se samt
ett CMS-system och annan verksamhet relaterad till
domännamnen, såsom spelportaler (webbsidor) med
innehåll inom sportsbetting och trav samt
intäktsflöden genom kommersiella avtalade
samarbeten med speloperatörer i Sverige som
annonserar och samarbetar med spelportalerna.
Tillgångarna tillträddes 1 februari 2021.
FSport har goda förutsättningar att legalt skydda sina
immateriella rättigheter för en tid långt bortom 10 år
framåt. För exempelvis domännamn föreligger en
förlängningsrätt för den registrerade ägaren (FSport)
på obegränsad tid så länge en mindre
registreringsavgift löpande erläggs (kan också
erläggas för ett fritt antal år i förskott). Likaså för
registrerade varumärken som normalt registreras för
en initial period om 10 år, med rätt till förlängning om
10 år åt gången mot erläggandet av en mindre
registreringsavgift hos ansvarig varumärkesmyndighet. Vad avser till exempel egenutvecklad
mjukvara skyddas sådan av både svensk och
internationell upphovsrättslagstiftning, där
upphovsrättsskyddet normalt omfattar
upphovsmannens livstid plus 70 år därefter.
De förvärvade tillgångarna, domänerna och
webbsidorna, har en organisk trafikmängd som
sannolikt kommer vara stabil under lång tid framöver,
även efter en nyttjandeperiod om 10 år.
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS VINST
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust

-58 490 446

överkursfond

109 969 721

årets resultat

-15 649 345
35 829 930

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

35 829 930
35 829 930

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

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
FSport har under 2021 skapat förutsättningar för
fortsatt tillväxt under 2022 där FSport planerar
ytterligare sport- och medielanseringar under 2022.
FSport ser att fler sporter, nya spelprodukter och mer
innehåll samt nya medieformat kommer att adderas
till. Över tid planerar FSport att växa bland annat
genom etablering på ytterligare marknader samt fler
strategiska partnerskap med större affiliates och
medieverksamheter. Styrelsen och ledningens
uppfattning är att framtidsutsikterna för FSport är
positiva, med en stark tilltro till de nya spelen och

medieformaten samt FSports position på marknaden,
som den enda renodlade aktören inom Daily Fantasy
Sports med svensk licens.
FRAMTIDA FINANSIERING
Under 2021 genomfördes en Noteringsemission om
totalt 20,25 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Styrelsen anser att FSport har driftmedel
för mer än 12 månader efter balansdagen. På längre
sikt kan det inte uteslutas att ytterligare extern
finansiering krävs av FSports verksamhet.
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FINANSIELL INFORMATION
Resultaträkning

Not

Koncernen

Moderbolaget

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

1 523 418

812 419

1 523 418

812 419

2 080 505

2 033 020

2 080 505

2 033 020

532 932

753 267

532 932

753 267

4 136 855

3 598 706

4 136 855

3 598 706

-1 380 083

-418 964

-1 380 083

-418 964

4

-10 538 079

-1 298 669

-10 538 079

-1 287 981

5, 6

-4 979 579

-2 525 082

-4 979 579

-2 525 082

-2 874 965

-1 599 762

-2 874 965

-1 599 762

Summa rörelsens kostnader

-19 772 706

-5 842 477

-19 772 706

-5 831 789

RÖRELSERESULTAT

-15 635 851

-2 243 771

-15 635 851

-2 233 083

Räntekostnader och liknande resultatposter

-13 494

-7 026

-13 494

-7 026

Summa finansiella poster

-13 494

-7 026

-13 494

-7 026

Resultat efter finansiella poster

-15 649 345

-2 250 797

-15 649 345

-2 240 109

ÅRETS RESULTAT

-15 649 345

-2 250 797

-15 649 345

-2 240 109

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

Summa rörelsens intäkter

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnad för sålda tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
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Balansräkning

Not

Koncernen

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

7

11 415 187

9 687 693

11 415 188

9 687 693

Licenser och varumärken

8

19 240 000

510 000

19 240 000

510 000

30 655 187

10 197 693

30 655 187

10 197 693

0

18 507

0

18 507

0

18 507

0

18 507

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

30 655 187

10 216 200

30 705 187

10 266 200

18 447

0

18 447

0

Övriga fordringar

439 045

106 034

439 045

106 034

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

271 639

42 678

271 639

42 678

Summa kortfristiga fordringar

729 131

148 712

729 131

148 712

Kassa och bank

20 492 863

567 492

20 492 863

567 492

Summa kassa och bank

20 492 863

567 492

20 492 863

567 492

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

21 221 994

716 204

21 221 994

716 204

SUMMA TILLGÅNGAR

51 877 181

10 932 404

51 927 181

10 982 404

Summa immateriella
anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

9

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

10

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran

Kassa och bank
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Balansräkning

Not

Koncernen

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Aktiekapital

1 201 893

337 282

1 201 893

337 282

Fond för utvecklingsutgifter

11 415 188

9 687 693

11 415 188

9 687 693

Summa bundet eget kapital

12 617 081

10 024 975

12 617 081

10 024 975

Överkursfond

109 969 721

56 746 806

109 969 720

56 746 806

Balanserat resultat

-58 386 290

-54 922 842

-58 490 446

-55 037 687

Årets resultat

-15 649 345

-2 250 797

-15 649 345

-2 240 109

Summa fritt eget kapital

35 934 087

-426 833

35 829 929

-530 990

SUMMA EGET KAPITAL

48 551 167

9 598 142

48 447 010

9 493 985

Skulder till kreditinstitut

0

500 000

0

500 000

Summa långfristiga skulder

0

500 000

0

500 000

1 121 999

115 433

1 121 999

115 433

0

0

164 157

164 157

714 618

562 979

714 618

562 979

Upplupna kostnader och förutbetalda
skulder

1 489 397

155 850

1 479 397

145 850

Summa kortfristiga skulder

3 326 014

834 262

3 480 171

988 419

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

51 877 181

10 932 404

51 927 181

10 982 404

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Långfristiga skulder

11

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
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Kassaflödesanalys

Not

Koncernen

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

-15 635 851

-2 243 771

-15 635 851

-2 233 083

2 874 965

1 599 762

2 874 965

1 599 762

Erlagd ränta

-13 494

-7 026

-13 494

-7 026

Betald inkomstskatt

-18 447

-48 902

-18 447

-48 902

-12 792 827

-699 937

-12 792 827

-689 249

0

507 875

0

507 875

-587 531

631 607

-587 531

631 607

Minskning/ökning leverantörsskulder

1 006 565

-723 858

1 006 565

-723 858

Minskning/ökning kortfristiga skulder

1 492 299

-3 484 278

1 492 299

-3 484 278

-10 881 494

-3 768 591

-10 881 494

-3 757 903

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Minskning/ökning kundfordringar
Minskning/ökning av övriga kortfristiga
fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Utvecklingsarbeten

7

-3 313 951

-2 033 020

-3 313 951

-2 033 020

Förvärv av licenser och varumärken

8

-20 000 000

0

-20 000 000

0

Försäljning av andelar i koncernföretag

10

0

10 668

0

0

-23 313 951

-2 022 332

-23 313 951

-2 033 020

54 620 816

8 524 673

54 620 816

8 524 673

0

500 000

0

500 000

-500 000

-4 290 500

-500 000

-4 290 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

54 120 816

4 734 173

54 120 816

4 734 173

Förändring av likvida medel

19 925 371

-1 056 750

19 925 371

-1 056 750

567 492

1 624 242

567 492

1 624 242

20 492 863

567 492

20 492 863

567 492

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Upptagna långfristiga lån
Amortering långfristiga lån

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Koncernens förändring i
eget kapital

Aktiekapital

Utvecklingsfond

Övrigt fritt
eget kapital

Årets resultat

Summa eget
kapital

Belopp vid årets ingång

337 282

9 687 693

1 823 964

-2 250 797

9 598 142

0

1 727 494

-1 727 494

0

0

864 611

0

53 737 759

0

54 602 370

Resultatdisposition enligt
beslut av årsstämma:

0

0

-2 250 797

2 250 797

0

Årets resultat

0

0

0

-15 649 345

-15 649 345

Belopp vid årets utgång

1 201 893

11 415 187

51 583 432

-15 649 345

48 551 167

Moderbolagets förändring
i eget kapital

Aktiekapital

Utvecklingsfond

Övrigt fritt
eget kapital

Årets resultat

Summa eget
kapital

337 282

9 687 693

1 709 119

-2 240 109

9 493 985

0

1 727 494

-1 727 494

0

0

864 611

0

53 737 759

0

54 602 370

Resultatdisposition enligt beslut
av årsstämma:

0

0

-2 240 109

2 240 109

0

Årets resultat

0

0

0

-15 649 345

-15 649 345

1 201 893

11 415 187

51 479 275

-15 649 345

48 447 010

Fond för utvecklingsutgifter
Nyemission

Belopp vid årets ingång
Fond för utvecklingsutgifter
Nyemission

Belopp vid årets utgång
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1.
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt BFNAR 2020:1 (Vissa redovisningsfrågor med anledning av
coronaviruset). Erhållna stöd, till följd av effekterna som spridningen av viruset Covid-19 har påvisat, har redovisats till det
belopp som med rimlig säkerhet har erhållits.
De finansiella rapporterna har upprättats med tillämpning av fortlevnadsprincipen.
Ändrade redovisningsprinciper
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. Koncernen redovisar därför
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för
lämnade rabatter.
För varje insats som betalas av en användare i moderbolagets spel på svenska marknaden tar moderbolaget en viss
procentandel som avgift, enligt modellen för poolspel. Moderbolagets egen prestationsbaserade intäktsmodell i
medieverksamheten baseras på ersättning vid händelser som levererar ger mätbart resultat, vilket i slutändan genererar
nya betalande kunder hos annonsören.
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:
Inventarier och installationer

Antal år
5

Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen tillämpar aktiveringsmodellen avseende egenutvecklade immateriella tillgångar och redovisar dessa till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade
nyttjandeperioden. I anskaffningsvärdet för utvecklingsutgifter inkluderas kostnader för anställd personal som arbetar med
utvecklingen av respektive projekt där aktivering sker löpande i takt med nedlagda kostnader.
Licenser och varumärken värderas till inköpspris och direkt hänförliga utgifter. Avskrivningar sker linjärt över den
förväntade nyttjandeperioden.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Antal år
10

Nedskrivningsprövning
För att bedöma nedskrivningsbehov beräknar koncernledningen minst en gång per år en nedskrivningsprövning för varje
immateriell tillgång baserat på förväntade framtida kassaflöden och med användning av en lämplig ränta för att kunna
diskontera kassaflödet. Alla övriga enskilda tillgångar eller kassagenererande enheter nedskrivningsbehov prövas när
händelser eller ändrade omständigheter tyder på att det redovisade värdet inte kan återvinnas. En nedskrivning redovisas
för det belopp med vilket tillgången eller den kassagenererande enhetens redovisade värde överstiger dess återvinningsbara belopp, som är det högre av verkligt värde minskat med kostnad för avyttring och nyttjandevärde. För att fastställa
nyttjandevärdet uppskattar koncernledningen förväntade framtida kassaflöden från varje kassagenererande enhet och
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fastställer en lämplig diskonteringssats för att kunna beräkna nuvärdet av dessa kassaflöden. De data som används vid
prövning av nedskrivningsbehov är direkt kopplade till koncernens senaste godkända budget, justerad efter behov för att
undanta effekterna av framtida omorganisationer och förbättringar av tillgångar.
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.
Moderbolaget har ett deklarerat skattemässigt underskott som möjliggör att aktivera en uppskjuten skattefordran som en
finansiell anläggningstillgång. Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna skattefordringar kan redovisas baseras på
en bedömning av sannolikheten av hur framtida skattepliktiga intäkter kommer att kunna utnyttjas mot avdragsgilla
temporära skillnader och ackumulerade skattemässiga underskott. Koncernledningen anser i nuläget inte att förväntade
kassaflöden inom en nära framtid kan försvara värderingen av en sådan aktivering varmed bedömningen har gjorts att inte
redovisa någon uppskjuten skattefordran i balansräkningen.
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.
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 intäktsför
därefter när prestationen utförs.
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.
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. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med
intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster
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elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något
nedskrivningsbehov.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
NOT 2 OFFENTLIGA BIDRAG
Koncernen
2021
544 080
544 080

Permitteringsstöd

Moderbolaget
2020
601 294
601 294

2021
544 080
544 080

2020
601 294
601 294

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättning uppdelad på
intäktsslag
Spel
Media
Konsult

Koncernen
2021
121 996
1 401 422
0
1 523 418

Moderbolaget
2020
7 963
0
804 456
812 419

2021
121 996
1 401 422
0
1 523 418

2020
7 963
0
804 456
812 419

NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORER
Koncernen
Grant Thornton:
Revisionsuppdrag

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

158 790
158 790

76 500
76 500

158 790
158 790

76 500
76 500

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.

NOT 5 MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Medelantalet anställda bygger på av koncernen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Koncernen
Medelantal anställda har varit
varav män

2021
7
7

Moderbolaget
2020
4
4

2021
7
7

2020
4
4

NOT 6 PERSONAL
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD
VD
Styrelse
Summa

Koncernen
2021
300 000
270 000
570 000

Moderbolaget
2020
0
0
0

2021
300 000
270 000
570 000

FSPORT AB (PUBL) | ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2021 20

2020
0
0
0

Koncernen

Övriga anställda

Moderbolaget

2021
3 302 561
1 207 017
4 979 578

Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Summa

2020
1 948 097
576 985
2 525 082

2021
3 302 561
1 207 017
4 979 578

Koncernen

Könsfördelning i styrelse och
företagsledning

Moderbolaget

2021
6
0
6
1
1

Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män
Antal övriga befattningshavare inkl. VD
varav män

2020
1 948 097
576 985
2 525 082

2020
3
0
3
0
0

2021
6
0
6
1
1

2020
3
0
3
0
0

NOT 7 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolaget

2021
14 036 689
3 313 951

2020
12 003 669
2 033 020

2021
14 036 689
3 313 951

2020
12 003 669
2 033 020

17 350 640

14 036 689

17 350 640

14 036 689

-4 348 995
-1 586 458

-2 947 506
-1 401 489

-4 348 995
-1 586 458

-2 947 506
-1 401 489

-5 935 453

-4 348 995

-5 935 453

-4 348 995

11 415 187

9 687 694

11 415 187

9 687 694

NOT 8 LICENSER OCH VARUMÄRKEN
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolaget

2021-12-31
850 000
20 000 000

2020-12-31
850 000
0

2021-12-31
850 000
20 000 000

2020-12-31
850 000
0

20 850 000

850 000

20 850 000

850 000

-340 000
-1 270 000

-170 000
-170 000

-340 000
-1 270 000

-170 000
-170 000

-1 610 000

-340 000

-1 610 000

-340 000

19 240 000

510 000

19 240 000

510 000

NOT 9 INVENTARIER OCH INSTALLATIONER
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolaget

2021
141 365
141 365
-122 858
-18 507

2020
141 365
141 365
-94 585
-28 273

2021
141 365
141 365
-122 858
-18 507

2020
141 365
141 365
-94 585
-28 273

-141 365

-122 858

-141 365

-122 858

0

18 507

0

18 507
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NOT 10 ANDELAR I KONCERNEN
Företag
FSport Games AB

Organisationsnummer
559040-3332

Säte

Antal/Kap. andel %

Helsingborg

100
100

2021-12-31
Redovisat värde
50 000
50 000

2020-12-31
Redovisat värde
50 000
50 000

NOT 11 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernen
2021-12-31
0
0

Amortering inom 2 till 5 år

Moderbolaget
2020-12-31
500 000
500 000

2021-12-31
0
0

2020-12-31
500 000

2021-12-31
0

2020-12-31
500 000
500 000

NOT 12 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen
2021-12-31
0

Företagsinteckningar

Moderbolaget
2020-12-31
500 000

NOT 13 KONCERNFÖRHÅLLANDE
FSport Games AB, organisationsnummer 559040-3332, är helägt dotterbolag till FSport AB (publ), organisationsnummer
556950-4474.

NOT 14 TECKNINGSOPTIONER
Årsstämman den 30 juni 2021 beslutade om emission av högst 53 040 teckningsoptioner till ledande befattningshavare
och nyckelpersoner (serie 2021/2024 A) samt högst 35 360 teckningsoptioner till ledamöter i styrelsen (serie 2021/2024
B). Senare aktiesplit på 1:16 föranledde till en omräkning av antalet, 848 640 stycken i serie 2021/2024 A och 565 760
stycken i serie 2021/2024 B. Innehavaren har rätt att under perioden från och med den tredje årsdagen av första dag för
handel av moderbolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, för varje optionsrätt teckna en ny aktie.
Teckningskursen per aktie är 150 procent av erbjudandepriset per aktie vid listning av moderbolagets aktier på Nasdaq
First North Growth Market. Rätt att teckna aktie mot kontant betalning baserades på ett pris om 0,52 SEK per optionsrätt.
Styrelse och anställda förvärvade totalt 990 080 teckningsoptioner till ett sammanlagt pris om 514 841 SEK. Kvarstående
424 320 teckningsoptioner finns tillgängliga för nyttjande vid kommande rekryteringar av nyckelpersoner.

NOT 15 DEFINITION AV NYCKELTAL
Resultat efter finansiella poster

Rörelseresultat plus de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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DEFINITIONER OCH ORDLISTA
Begrepp

Förklaring

Affiliate

Avser nätverk som inkluderar program för marknadsföring på internet och där
besökare vidarebefordras till andra webbplatser eller webbtjänster.

Andelsspel

Möjligheten att tillsammans skapa andelar i stora system.

B2B

Avser affärer som görs mellan två företag.

B2C

Avser affärer som görs mellan företag och konsument.

Balansomslutning

Summan av tillgångar eller skulder plus eget kapital.

CMS

Avser innehållshanteringssystem för olika typer av informationsinnehåll.

Community

Avser internetbaserad webbplats för besökare med gemensamt intresse.

Daily Fantasy Sports

Avser en spelform som baseras på dagliga verkliga händelser där deltagarna tar
ut ”fantasilag” med verkliga sportutövare.

EBITDA

Rörelseresultatet före avskrivningar.

iGaming

Avser spel på internet med insatser och vinster.

Licens

Avser tillstånd eller licens utfärdad av en nationell spelmyndighet.

Nasdaq First North Growth Market

Avser marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market.

Nettoomsättning

Försäljningsintäkter med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt
som är knuten till försäljningen.

Plattform

Avser ett eller flera tekniska system som hanterar paketering av spel med dess
funktionaliteter till spelaren.

Podd

Publicering av ljud och film på Internet.

Poolspel

Avser spel där insatserna går till vinstpotten.

Portal

Avser webbplats med ett stort antal varierande tjänster och innehåll.

Resultat efter finansiella poster

Rörelseresultat plus de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna.

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Spelformat

Avser olika typer av spel eller spelregler.

Spelinspektionen

Avser myndighet som ska säkerställa den svenska spelmarknaden.

Speloperatörer

Aktörer som marknadsför och erbjuder spel till slutkonsument.

Spelportal

Avser en startpunkt till internet-resurser med en samling ingångar ut till internet
på en och samma webbplats för att locka till sig många besökare.

Streaming

Distribution av ljud och film på Internet.

Twitch

Webbplats för direktsändning av rörlig media.

Trav

Avser trav- och galoppsporten i Sverige.

Vadslagning

Avser spel på utfallet av en framtida händelse.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i FSport AB (publ)
Org.nr. 556950–4474
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för FSport AB (publ) för år 2021. Bolagets
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 6–28 i detta
dokument.

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.

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 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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.

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

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen, och koncernredovisningen och återfinns på sidorna
1-5. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.

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

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.

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

I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen 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
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

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

1 (2)

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.

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

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

• 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.

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.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen i 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.

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.

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.

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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för FSport AB (publ) för år 2021 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg den

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.

Grant Thornton Sweden AB

Rickard Julin

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

Auktoriserad revisor

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 bolagets
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
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