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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT

Belopp i MSEK Not
2021-04-01  

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Nettoomsättning 3,4 17 067 9 000 

Övriga rörelseintäkter 5 333 288 

Summa rörelsens intäkter 17 400 9 288 

Aktiverat arbete för egen räkning 2 293 1 292 

Handelsvaror -4 697 -3 619 

Övriga externa kostnader 6 -4 745 -1 230 

Personalkostnader 7 -8 602 -2 021 

Av- och nedskrivningar 14,15,16 -2 793 -1 668 

Övriga rörelsekostnader 8 -447 -198 

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag 17 465 214 

Rörelseresultat (EBIT) -1 126 2 058 

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 9 3 532 289

Finansiella kostnader 10 -747 -4 391

Resultat före skatt 1 659 -2 044 

Inkomstskatt 11 -692 -471 

Årets resultat 967 -2 515 

Årets resultat är hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 976 -2513 

Innehav utan bestämmande inflytande -9 -2 

Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning (kr) 12 1,08 -3,49 

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 12 1,06 -3,49 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i MSEK Not
2021-04-01  

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Årets resultat 967 -2 515

Övrigt totalresultat 

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet (efter skatt)

Omräkningsdifferens 825 -842

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet (efter skatt)

Omvärdering av förmånsbestämda nettoförpliktelser till anställda 27 0 0

Summa övrigt totalresultat för året, efter skatt 825 -842

Årets totalresultat, efter skatt 1 792 -3 357

Årets totalresultat är hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 1 801 -3 355

Innehav utan bestämmande inflytande -9 -2 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i MSEK Not 2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 13 42 624 11 381 1 412 

Immateriella tillgångar 14 31 371 5 586 4 459 

Materiella anläggningstillgångar 15 720 238 185 

Nyttjanderättstillgångar 16 1 062 329 240 

Innehav i intresseföretag 17 134 175 55 

Finansiella anläggningstillgångar 18,19,20 302 132 30 

Uppskjuten skattefordran 11 1 280 265 166 

Summa anläggningstillgångar 77 493 18 106 6 547 

Omsättningstillgångar

Varulager 22 2 775 218 353 

Kundfordringar 18,21 4 406 1 239 959 

Avtalstillgångar 4,18 177 - -

Aktuell skattefordran - - 36 

Övriga fordringar 18 1 382 442 362 

Förutbetalda kostnader 23 377 377 110 

Kortfristiga placeringar 18 0 196 193 

Likvida medel 18,29 5 810 14 104 2 318 

Summa omsättningstillgångar 14 927 16 576 4 331 

SUMMA TILLGÅNGAR 92 420 34 682 10 878 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (forts.)

Belopp i MSEK Not 2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 25

Aktiekapital 2 1 1

Övrigt tillskjutet kapital 42 433 22 543 5 301

Reserver 124 -701 142

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -612 -1 588 925

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 41 947 20 255 6 369

Innehav utan bestämmande inflytande 228 13 25

Summa eget kapital 42 175 20 268 6 394

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18,21 13 018 244 221

Övriga långfristiga skulder 18,21 112 1 -

Leasingskulder 16,21 800 237 176

Övriga avsättningar 26 155 162 104

Villkorad tilläggsköpeskilling 18,21 8 486 9 116 412

Långfristiga köp/säljoptioner avseende innehav utan bestämmande 
inflytande 18,21 4 259 - -

Långfristiga ersättningar till anställda 7,27 20 17 25

Långfristiga skulder till anställda relaterat till historiska förvärv 7,18 593 28 0

Uppskjuten skatteskuld 11 6 170 560 415

Summa långfristiga skulder 33 613 10 365 1 353

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18,21 7 014 1 203 1 098

Checkräkningskredit 18,21 149 27 145

Leverantörsskulder 18,21 3 602 774 845

Leasingskulder 16,21 297 98 67

Avtalsskulder 4,18,21 1 821 793 599

Villkorad tilläggsköpeskilling 18,21 1 105 - -

Skatteskulder 555 193 85

Övriga kortfristiga skulder 18,21 676 220 171

Upplupna kostnader 18,21,28 1 413 741 121

Summa kortfristiga skulder 16 632 4 049 3 131

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 92 420 34 682 10 878
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i MSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver1 

Balans- 
erade  
vinst- 

medel 
inkl. årets 

resultat

Summa 
eget kapital 

hänförligt 
till moder-
företagets 

ägare

Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande

Summa 
eget 

kapital

Ingående eget kapital 2020-04-01 1 5 301 142 925 6 369 25 6 394

Årets resultat - - - -2 513 -2 513 -2 -2 515

Årets övrigt totalresultat - - -842 - -842 - -842

Årets totalresultat - - -842 -2 513 -3 355 -2 -3 357

Transaktioner med koncernens ägare

Nyemission - 17 338 - - 17 338 - 17 338

Emissionskostnader - -292 - - -292 - -292

Skatteeffekt emissionskostnader - 62 - - 62 - 62

Förskjutning till innehav utan bestämmande inflytande i 
samband med emission samt innehav utan bestämman-
de inflytandes andel i emission

- - - - - -10 -10

Transaktioner med innehavare utan bestämmande 
inflytande

- - - - - - -

Aktierelaterad ersättning enligt IFRS 2 - 135 - - 135 - 135

Summa - 17 243 - - 17 243 -10 17 233

Utgående eget kapital 2021-03-31 1 22 543 -701 -1 588 20 255 13 20 268

Ingående eget kapital 2021-04-01 1 22 543 -701 -1 588 20 255 13 20 268

Årets resultat - - 0 976 976 -9 967

Årets övrigt totalresultat - - 825 0 825 - 825

Årets totalresultat - - 825 976 1 801 -9 1 792

Transaktioner med koncernens ägare

Nyemission 1 16 602 - - 16 603 - 16 603

Emissionskostnader - -130 - - -130 - -130

Skatteeffekt emissionskostnader - 27 - - 27 - 27

Transaktioner med moderföretagets ägare - 9 - - 9 - 9

Transaktioner med innehavare utan bestämmande 
inflytande

- - - - - 224 224

Aktierelaterad ersättning enligt IFRS 2 - 3 382 - - 3 382 - 3 382

Summa 1 19 890 - - 19 891 224 20 115

Utgående eget kapital 2022-03-31 2 42 433 124 -612 41 947 228 42 175

1) Se not 25.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i MSEK Not
2021-04-01  

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 1 659 -2 044

Justering för ej kassaflödespåverkande poster 29 4 059 5 972

Betalda skatter -542 -259 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5 176 3 669

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändring av varulager -150 83 

Förändring av rörelsefordringar -934 -195 

Förändring av rörelseskulder -22 269 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 070 3 826

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 -344 -71 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4 2 

Förvärv av immateriella tillgångar 14 -3 717 -2 139 

Avyttring av immateriella tillgångar 4 4 

Förvärv av dotterföretag, efter avdrag av förvärvade likvida medel 32 -33 403 -4 441 

Förändring kortfristiga placeringar 196 -

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -71 -65 

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar - 56 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 331 -6 654 

Finansieringsverksamheten

Nyemission 6 310 14 695 

Emissionskostnader -130 0 

Upptagna lån 18 861 851 

Amortering av lån -17 -821 

Amortering av leasingskuld -156 -81 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 868 14 644 

Årets kassaflöde -8 393 11 816

Likvida medel vid årets början 14 104 2 318

Valutakursdifferens i likvida medel 99 -30 

Likvida medel vid årets slut 29 5 810 14 104
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KONCERNENS NOTER

NOT 1 KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER
Dessa historiska finansiella rapporter omfattar det svenska 
moderföretaget Embracer Group AB (”Embracer”) med organisa-
tionsnummer 556582-6558 och dess dotterföretag. Koncernen 
bedriver förvaltning och utveckling av intellektuella rättigheter, 
förlagsverksamhet, utveckling av dator-, tv-, mobil och brädspel, 
tredjepartsförläggning och distribution av spel samt förlägger 
och distribuerar film. 

Koncernen består av 12 underkoncerner vilka är THQ Nordic, 
PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, 
DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, 
Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos Montréal.

Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i 
Karlstad, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Tullhusgatan 1b, 
652 09 Karlstad.

Styrelsen och verkställande direktören har den 19 december 
2022 godkänt de finansiella rapporterna för publicering.

Grunder för koncernredovisningen
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) och tolkningar som utfärdats 
av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) såsom de antagits 
av Europeiska unionen (EU). Vidare tillämpar koncernen 
årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 1 ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner” utfärdad av Rådet för finansiell 
rapportering. 

Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om 
fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder värderas 
med utgångspunkt i anskaffningsvärdet med undantag för vissa 
finansiella instrument som är värderade till verkligt värde. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att 
flera uppskattningar görs av ledningen för redovisningsändamål. 
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskatt-
ningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen, 
anges i Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar. 
Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska 
erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga 
under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från 
gjorda bedömningar om gjorda bedömningar ändras eller andra 
förutsättningar föreligger. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat 
anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presen-
teras i koncernens finansiella rapporter.

Detta är Embracers tredje finansiella rapport som upprättas i 
enlighet med IFRS. Embracer har tillämpat IFRS 1 Första gången 
IFRS tillämpas vid upprättande av dessa finansiella rapporter. 
Övergången till IFRS beskrivs i mer detalj i not 34 Övergång till 
IFRS.

Nya eller ändrade standarder efter 31 mars 2022
Ett antal nya och förändrade redovisningsstandarder har ännu 
inte trätt i kraft och har inte förtidstillämpats i framtagandet av 
koncernens finansiella rapporter. Koncernen avser att följa dessa 
nya och förändrade standarder när de träder i kraft. Dessa 
standarder och förändringar av standarder som antagits av IASB 
förväntas inte ha någon påverkan på koncernens finansiella 
rapporter.

Konsolidering

Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka Embracer har ett bestäm-
mande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från innehavet i 
företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 
inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovis-
ningen från och med den dag då koncernen erhåller det bestäm-
mande inflytandet, och exkluderas ur koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden inne-
bär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion 
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar 
och övertar dess skulder. Den ersättning som överförs vid ett 
rörelseförvärv värderas till verkligt värde och beräknas som 
summan av de verkliga värdena av de tillgångar som överlåts av 
förvärvaren per förvärvstidpunkten, de skulder som förvärvaren 
ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade företaget och de 
egetkapitalandelar som emitteras av förvärvaren. Den överförda 
ersättningen inkluderar endast belopp som erläggs för att erhålla 
kontroll över det förvärvade företaget. Detta innebär att belopp 
som reglerar befintliga förhållanden mellan parterna och avser 
separata överenskommelser, exempelvis transaktioner som ger 
anställda eller tidigare ägare i det förvärvade företaget ersättning 
för framtida tjänster, redovisas separat från rörelseförvärvet. 
Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som 
är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuld- 
instrument, som uppkommer redovisas direkt i koncernens 
rapport över resultat.

I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen 
av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder 
samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Vid 
rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget, och verkligt 
värde på förvärvstidpunkten på eventuella tidigare egetkapital- 
andelar i det förvärvade företaget överstiger det verkliga värdet 
av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas 
separat, redovisas skillnaden som goodwill. 
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Villkorad tilläggsköpeskilling klassificeras antingen som eget 
kapital eller som finansiell skuld. Villkorade tilläggsköpeskillingar 
redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den 
villkorade tilläggsköpeskillingen är klassificerad som egetkapi-
talinstrument görs ingen omvärdering och reglering sker inom 
eget kapital. För övriga villkorade tilläggsköpeskillingar omvär-
deras dessa varje rapportperiod och förändringen redovisas i 
koncernens rapport över resultat. I samband med vissa förvärv 
har Embracer förskottsbetalat villkorad tilläggsköpeskilling som 
klassificerats som finansiell skuld med klausul om återtagande 
om villkoren för att erhålla den villkorade tilläggsköpeskillingen 
inte uppfylls. Embracer utvärderar de aktuella villkoren i 
samband med sådan förskottsbetalning för att fastställa om 
åtagandet anses reglerat, varvid skulden bokas bort, eller om 
åtagandet kvarstår varvid skulden fortsatt värderas till verkligt 
värde i rapporten över finansiell ställning. Eventuell rätt att återfå 
förskottsbetalad villkorad tilläggsköpeskilling redovisas som 
tillgång till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning. 

I samband med vissa av koncernens rörelseförvärv förvärvar 
koncernen inte samtliga andelar vid förvärvstidpunkten. Däremot 
ingås för vissa rörelseförvärv vid denna tidpunkt köp- och sälj- 
optioner för återstående andelar vilka kan nyttjas vid en framtida 
tidpunkt. Redovisningen för köp- och säljoptioner för återstående 
andelar i samband med ett rörelseförvärv är inte reglerad i 
IFRS varvid koncernen i enlighet med IAS 8 har utvecklat och 
tillämpat en enhetlig redovisningsprincip för liknande transak-
tioner. Åtagandet att i framtiden förvärva ytterligare andelar från 
innehav utan bestämmande inflytande utgör en finansiell skuld 
som redovisas till verkligt värde via resultatet. Då koncernens 
åtagande att i framtiden förvärva innehav utan bestämmande 
inflytande genom säljoptionen redovisas som en finansiell skuld 
till verkligt värde via resultatet redovisas inte något innehav utan 
bestämmande inflytande. Således redovisas transaktionen som 
om andelarna som omfattas av optionerna redan har förvärvats 
av koncernen.

Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwill den dag då koncer-
nen erhåller bestämmande inflytande. Tidigare innehav värderas 
till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i koncernens 
rapport över resultat. Om ytterligare andelar förvärvas efter 
att bestämmande inflytande erhållits redovisas detta som en 
transaktion mellan ägare inom eget kapital.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 
procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt har 
ett betydande inflytande, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade 
värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens 
andel i intresseföretagens egna kapital samt koncernmässiga 
över- och undervärden som uppstod vid förvärv av andelarna. 
Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det 
betydande inflytandet upphör.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 

koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i 
sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 

Orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan 
koncernen och dess intresseföretag elimineras till omfattningen 
av koncernens innehav i intresseföretaget.

Valuta

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för respektive 
företag i koncernen är värderade i den valuta som används i den 
primära ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen 
är verksamt (funktionell valuta). Den funktionella valutan för  
moderföretaget är svenska kronor, vilken även utgör rapporterings- 
valutan för moderföretaget och koncernen. Samtliga belopp 
anges i miljontals svenska kronor (”MSEK”) om inget annat 
anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till 
den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på 
balansdagen. Icke-monetära poster, som värderas till historiskt 
anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valuta-
kursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i  
koncernens rapport över resultat. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelse- 
resultatet, medan kursvinster och kursförluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Omräkning av utländska dotterföretag
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens 
rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder 
på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet 
omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som 
utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid 
respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som 
uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i 
övrigt totalresultat och ackumuleras i omräkningsreserven i eget 
kapital. När bestämmande inflytande upphör för en utlandsverk-
samhet omklassificeras tillhörande omräkningsdifferenser från 
omräkningsreserven i eget kapital till resultatet.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 
mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstill-
gångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas realiseras 
under koncernens normala verksamhetscykel som är 12 månader 
efter rapportperioden. Kortfristiga skulder består i allt väsentligt 
av belopp som förväntas regleras under koncernens normala 
verksamhetscykel som är 12 månader efter rapportperioden.
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Rörelsesegment 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer 
med den interna rapportering som lämnas till den Högste 
Verkställande Beslutsfattaren (HVB). HVB är den funktion 
som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 
rörelsesegmentens resultat. Embracers verkställande direktör är 
identifierad som HVB. Ett rörelsesegment är en del av koncernen 
som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter 
och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående 
finansiell information tillgänglig. Koncernens indelning i segment 
baseras på skillnader i produkter och tjänster som Embracer 
erbjuder, vilket innebär att koncernens verksamhet har delats in i 
fyra rapporterbara segment: PC/Console Games, Mobile Games, 
Tabletop Games och Entertainment & Services. Inga rörelse- 
segment har slagits samman.

Samma redovisningsprinciper används för segmenten som för 
koncernen.

Intäkter från avtal med kunder
Koncernens väsentliga intäkter härrör från försäljning av inter-
aktivt underhållningsinnehåll och tjänster, främst för konsol, PC 
och mobila plattformar, samt genom licensiering av Embracers 
varumärken och medieinnehåll. Koncernen genererar även 
intäkter från försäljning av brädspel, serietidningar och varor 
(”merchandise”). Koncernen redovisar en intäkt när koncernen 
uppfyller ett prestationsåtagande, vilket är då en utlovad vara 
eller tjänst levereras till kunden och kunden övertar kontrollen 
av varan eller tjänsten. Kontroll av ett prestationsåtagande kan 
överföras över tid eller vid en tidpunkt. Intäkten utgörs av det 
belopp som företaget förväntar sig erhålla som ersättning för 
överförda varor eller tjänster. De mest väsentliga intäktströmmarna 
per segment listas nedan:
• Segmentet PC/Console Games: försäljning av interaktivt 

underhållningsinnehåll och tjänster för konsol- och PC 
plattformar

• Segmentet Mobile Games: försäljning av interaktivt under-
hållningsinnehåll och tjänster för mobila plattformar

• Segmentet Tabletop Games: försäljning av brädspel
• Segmentet Entertainment & Services: försäljning av 

serietidningar och relaterade varor och tjänster, försäljning 
av film och varor (”merchandise”) och grossistförsäljning av 
förlagstitlar av interaktivt underhållningsinnehåll samt film.

I följande avsnitt beskrivs de mest väsentliga intäktsströmmarna 
per segment mer detaljerat samt de bedömningar avseende 
intäktsredovisningen som Embracer gjort per väsentlig intäkts-
ström. 

Intäkter från försäljning av interaktivt underhållningsinne-
håll och tjänster för konsol- och PC plattformar
Koncernen säljer digitala spel för konsol- och PC plattformar 
som generellt ger tillgång till spelets huvudsakliga innehåll. 
Koncernen säljer även nedladdningsbart innehåll som ger 
spelare möjlighet att köpa tilläggsinnehåll i köpta spel. Digital 

försäljning av interaktivt underhållningsinnehåll sker vanligtvis 
via tredje parts digitala butiker, som Microsoft Xbox Game Store, 
Sonys PSN, Epic och Steam. Embracer bedömer att den digitala 
butiken är Embracers kund och Embracers prestationsåtagande 
utgörs därför av att tillhandahålla en licens att sälja spelet eller 
tilläggsinnehåll i spelet till slutanvändare. Transaktionspriset 
består generellt av rörlig ersättning i form av försäljningsbaserad 
royalty, som redovisas när försäljning har skett till slutanvändaren 
i enlighet med vägledningen för försäljningsbaserade royalties i 
IFRS 15. Ibland består transaktionspriset även av en fast ersättning 
i form av minimigaranti. Licensen bedöms utgöra en rätt för 
kunden att använda den immateriella tillgången i befintligt skick 
vid upplåtelsetidpunkten, eftersom den digitala butiken då kan 
sälja spelet vidare till slutkonsument. Det finns inga ytterligare 
åtaganden i avtalet med kund som i väsentlig grad påverkar den 
immateriella egendom som kunden har rätt till. Intäkten redovisas 
därför vid en tidpunkt, i samband med upplåtelsen till kund.

Koncernen har även vissa gratisspel för PC och konsol där  
spelarna har möjlighet att köpa virtuella varor i spelet. Vid försälj-
ning av virtuella varor utgör vanligen varje virtuell vara ett separat 
prestationsåtagande. Transaktionspriset för virtuella varor består 
av en fast ersättning. Kontrollen övergår till kunden över tid eller 
vid en tidpunkt (när varan gjorts tillgänglig för kund) beroende 
på varans karaktär, vilken antingen konsumeras vid köpet eller 
är bestående. Intäkter hänförliga till varor som inte konsumeras 
vid köpet redovisas över avtalsperioden, som bedöms vara den 
genomsnittliga spelperioden för spelets betalande användare.

När Embracer använder en extern förläggare till sina utvecklade 
spel anses förläggaren vara Embracers kund och prestations- 
åtagandet är att tillhandahålla en licens till förläggaren. Transak-
tionspriset består generellt av både försäljningsbaserad royalty 
(som redovisas enligt beskrivning ovan) och fast ersättning i form 
av minimigarantier eller utvecklingsmedel från förläggaren. Både 
minimigarantier och utvecklingsmedel redovisas som intäkt när 
licensen överförts till förläggaren vilket överensstämmer med när 
kontrollen överförs.

Koncernen genererar även intäkter från försäljning av fysiska  
kopior av egenutvecklade och licensierade spel för konsol- och 
PC plattformar via fysiska butiker som GameStop och Media Markt 
vilka utgör Embracers kunder. En fysisk kopia av ett spel består 
av både en licens och en fysisk vara där Embracer bedömer 
att licensen är den primära komponenten. Transaktionspriset 
består av ett fast pris per kopia av spelet men inkluderar även 
rörlig ersättning i form av returrätt och prisskydd. Den rörliga 
ersättningen uppskattas baserat på det förväntade värdet och 
för att göra en sådan bedömning tar Embracer utgångspunkt i 
historiska data och prognoser. Intäkter redovisas när kontrollen 
bedöms övergå till kund, vilket är vid den tidpunkt som licensen 
överförs till kund. Fast ersättning redovisas därför när licensen 
har överförts till butiken och rörlig ersättning redovisas i sådan 
utsträckning att det är stor sannolikhet att en väsentlig del av 
intäkten inte kommer behöva återföras i framtiden. Resterande 
del av den rörliga ersättningen redovisas i takt med att osäker-
heten avseende ersättningsbeloppet upphör. 



F-12 Embracer Group AB

I segmentet PC/Console Games inkluderas även intäkter från när 
koncernen utför utvecklingsuppdrag åt andra utgivare (”work-
for-hire”). Embracer bedömer att åtagandet att utveckla spel för 
kund utgör ett enskilt prestationsåtagande. Transaktionspriset 
består vanligen av en fast ersättning samt en rörlig ersättning 
i form av en procentuell andel av kundens försäljningsintäkter 
för spelet. Koncernen redovisar fast ersättning från work-for-hire 
projekt i takt med att prestationsåtagandet uppfylls. Kontroll 
överförs över tid eftersom kunden kontrollerar spelet under 
tiden som utvecklingsuppdraget utförs. Koncernen mäter 
förloppet mot fullständigt uppfyllande av prestationsåtagandet 
med tillämpning av en inputmetod som baseras på nedlagda 
utgifter i förhållande till totalt beräknade utgifter för att fullgöra 
utvecklingen av spelet. På grund av osäkerheten avseende den 
rörliga ersättningen redovisas den först när den efterföljande 
försäljningen skett till slutanvändare.

Intäkter från försäljning av interaktivt underhållnings- 
innehåll och tjänster för mobila plattformar
Koncernen utvecklar spel till mobila plattformar. Koncernens  
mobilspel är främst så kallade free-to-play spel där det huvud-
sakliga innehållet är gratis för spelaren att tillgå. Intäkter gene-
reras från försäljning av tilläggsinnehåll i form av virtuella varor 
samt från prenumerationer. Vid försäljning av virtuella varor utgör 
vanligen varje virtuell vara ett separat prestationsåtagande som 
uppfylls när kontrollen övergår till kunden. Vissa virtuella varor 
konsumeras vid köpet medan andra varor är bestående och kan 
användas av spelaren utan tidsbegränsning. Transaktionspriset 
för virtuella varor består av en fast ersättning. Kontrollen övergår 
till kunden över tid eller vid en tidpunkt (när varan gjorts tillgänglig 
för kund) beroende på varans karaktär. Intäkter hänförliga till 
varor som inte konsumeras vid köpet redovisas över avtalspe-
rioden, som bedöms vara den genomsnittliga spelperioden för 
spelets betalande användare. Vid försäljning av prenumerationer 
bedöms Embracers åtagande vara att stå redo att tillhandahålla 
fördelarna med prenumerationstjänsten till kunden. Åtagandet 
anses därför bestå av en serie av distinkta tjänster som i allt  
väsentligt är desamma, varför varje prenumeration bedöms  
utgöra ett prestationsåtagande. Kontrollen övergår till kunden över 
tid och intäkten redovisas linjärt över prenumerationsperioden. 

Segmentet Mobile Games genererar även intäkter genom att 
annonser visas i Embracers appar för mobilspel. Kunderna utgörs 
av annonsnätverk till vilka Embracer upplåter annonsutrymme 
som i sin tur placerar annonser från tredje part i Embracers appar. 
Embracer bedömer att åtagandet att upplåta annonsutrymme 
till annonsnätverket utgör en serie av distinkta tjänster som i allt 
väsentligt är desamma, varför varje kontrakt bedöms utgöra ett 
prestationsåtagande. Transaktionspriset består i sin helhet av 
rörlig ersättning och beror på antalet klick eller visningar som 
en specifik annons genererar medan den visas i appen. Den 
rörliga ersättningen allokeras till respektive distinkt tjänst inom 
tidsperioden. Annonsnätverket erhåller och förbrukar samtidigt 
de fördelar som tillhandahålls genom Embracers prestation, 
varför annonsintäkter redovisas över tid.

Intäkter från försäljning av brädspel
Koncernen genererar intäkter från försäljning av brädspel direkt 
till slutkonsument eller till fysiska butiker som sedan säljer vidare 
spelet till slutkonsument. Intäkter genereras även från försäljning 
av digitala versioner av brädspel som säljs via tredje parts 
digitala butiker som Microsoft Xbox Game Store, Sonys PSN och 
Apple App Store. Varje spel utgör vanligen ett separat presta-
tionsåtagande. Transaktionspriset består av en fast ersättning 
per spel och ibland även rörlig ersättning i form av rabatter och 
returrätt. Intäkter redovisas när kontrollen övergår till kunden 
vilket är när produkten levererats till kund.

Intäkter från försäljning av serietidningar, film, varor 
(”merchandise”) och grossistförsäljning av förlagstitlar av 
interaktivt underhållningsinnehåll samt film 
Vid försäljning av serietidningar och relaterade varor utgör 
vanligen varje enskild vara ett separat prestationsåtagande. 
Serietidningar säljs både i tryckta upplagor och digitala upplagor. 
Transaktionspriset består generellt av en fast ersättning samt 
ibland även rörlig ersättning i form av rabatter och returrätt. 
Den rörliga ersättningen uppskattas till det förväntade värdet 
där historisk data och prognoser beaktas. Intäkten redovisas 
när kontrollen över varan övergår till kunden. Vid försäljning av 
digitala upplagor av serietidningar övergår kontrollen till kunden 
när tidningen är tillgänglig för kunden och vid fysisk försäljning 
när produkten levererats till kund.  

Vid försäljning av film samt varor (”merchandise”) utgör vanligen 
varje produkt ett separat prestationsåtagande som uppfylls när 
kontrollen överförs till kunden. Försäljning av film och varor sker 
både fysiskt och digitalt. Transaktionspriset vid fysisk försäljning 
består generellt av en fast ersättning per produkt, men med 
vissa rörliga komponenter såsom returrätter och prisskydd. 
Transaktionspriset vid digital försäljning består av antingen fasta 
eller försäljningsbaserade royalties. Vid försäljning av fysiska 
kopior av film samt försäljning av varor övergår kontrollen när 
produkterna levererats till kund. Vid digital försäljning av film 
övergår kontrollen till kunden när licensen upplåts till kund.

Koncernen genererar även intäkter från grossistförsäljning av 
fysiska kopior av spel och filmer. Försäljningen sker via fysiska 
butiker som utgör Embracers kunder. Transaktionspriset består 
av ett fast pris per kopia av spelet eller filmen men inkluderar 
även rörlig ersättning i form av returrätt och prisskydd. Den rörliga 
ersättningen uppskattas efter det förväntade värdet. Intäkter 
redovisas när kontrollen bedöms övergå till kund, vilket är vid 
den tidpunkt som produkten överförs till kund. Fast ersättning 
redovisas därför när produkten har överförts till butiken och 
rörlig ersättning redovisas i sådan utsträckning att det är stor 
sannolikhet att en väsentlig del av intäkten inte kommer behöva 
återföras i framtiden. 

Överväganden gällande huvudman kontra ombud
Vid en del försäljning av Embracers produkter och tjänster är 
en tredje part delaktig i tillhandahållandet av produkten eller 
tjänsten. Exempelvis när digitala spel säljs via tredje parts  
digitala butiker. När en annan part är delaktig i tillhandahållandet 
av en produkt eller tjänst utvärderar Embracer vilken part som är 
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koncernens kund. Detta beror på om den tredje parten är huvud-
man eller ombud i tillhandahållandet av produkten eller tjänsten 
till slutkonsumenten, vilket avgör huruvida intäkter från försälj-
ningen ska rapporteras brutto eller netto (justerat för avgifter som 
erhålls av tredje part).  Viktiga faktorer som koncernen utvärderar 
när de avgör vilken part som är koncernens kund inkluderar men 
är inte begränsat till:
1. Vilken part som har huvudansvaret för att fullgöra löftet om att 

leverera produkten eller tjänsten.
2. Vilken part som beslutar om priset för produkten eller 

tjänsten.
3. Om tredje parten kombinerar eller integrerar varan eller 

tjänsten med andra varor eller tjänster som Embracer inte 
levererar innan leverans till slutkonsument.

I de fall slutkonsumenten anses utgöra koncernens kund brutto-
redovisas den ersättning som erhålls från kunden inom netto- 
omsättningen och de andelar som hänförs till den tredje parten 
redovisas som kostnader i koncernens rapport över resultat. I de 
fall koncernens kund utgörs av tredje parten redovisas en intäkt 
som motsvarar den del av ersättningen som Embracer har rätt till. 

Avtalstillgångar och avtalsskulder
En avtalstillgång uppstår då ett företag presterar genom att 
överföra varor eller tjänster och där rätten till ersättning är 
beroende av något annat än tid. Posten exkluderar belopp som 
redovisas som en fordran. 

En avtalsskuld uppstår om en kund betalar en ersättning, eller 
om ett företag har rätt till ersättning som är ovillkorad före 
varan/tjänsten överförs till kund. Skulden redovisas antingen 
när betalningen sker eller när betalningen förfaller till betalning 
(vilket som inträffar först). En avtalsskuld representerar åtagandet 
att överföra varor/tjänster till en kund i de fall då ersättningen har 
erhållits (eller beloppet har förfallit till betalning).

Handelsvaror
Handelsvaror avser kostnader för inköp och produktion av 
fysiska produkter, utvecklingskostnader för mobilspel, drift och 
underhåll av spel samt royalties till externa spelutvecklare och 
andra rättighetsinnehavare.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgifter 
och semesterersättning kostnadsförs den period när de 
anställda utför tjänsterna. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken 
koncernen betalar fasta avgifter till ett separat företag. Koncer-
nen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter om det separata företaget inte har tillräckliga 
tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför 
sig till de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare 
perioder. Koncernen har därmed ingen ytterligare risk. Koncer-

nens förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer 
redovisas som en kostnad i koncernens rapport över resultat 
i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt 
koncernen under perioden.

Förmånsbestämda pensionsplaner
En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt 
vilken koncernen har en förpliktelse att betala överenskomna 
ersättningar till de anställda. Koncernen bär därmed både den 
aktuariella risken och investeringsrisken. 

Kostnaden för den förmånsbestämda pensionsplanen, samt 
storleken av pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende 
aktuarier med tillämpning av den s.k. Projected Unit Credit 
Method, vilken innebär att kostnaden fördelas över den anställdes 
tjänstgöringsperiod. Vid beräkningen används aktuariella 
antaganden såsom personalomsättning, framtida löneökningar, 
livslängd och pensionsålder. Aktuariella vinster och förluster vid 
omvärderingar till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och 
förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt total- 
resultat under den period de uppstår. Övriga kostnader redovisas 
i koncernens rapport över resultat, tjänstgöringskostnader som 
en del av personalkostnader och räntekostnader i finansnettot.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i 
Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande 
från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är detta en förmåns-
bestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 
2021/2022 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som 
gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd 
plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring 
i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Förpliktelser  
avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad i årets resultat när de uppstår.

Andra långfristiga ersättningar till anställda
Embracer har avtalsmässiga förpliktelser för personal avseende 
långfristiga bonusar samt jubileumsförmåner. Långfristiga 
bonusar avser primärt villkorade tilläggsköpeskillingar som 
avtalats i samband med förvärv som klassificeras som lön då det 
föreligger krav på fortsatt anställning för att erhålla den villkorade 
tilläggsköpeskillingen. Den långfristiga ersättningen redovisas 
med Projected Unit Credit Method. Nettot av kostnader avse- 
ende tjänstgöring, nettoränta på den förmånsbestämda 
nettoskulden och omvärderingar av den förmånsbestämda 
nettoskulden redovisas i koncernens rapport över resultat. 

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av 
personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, 
utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell 
detaljerad plan att avsluta en anställning.

Aktierelaterade ersättningar
I vissa av Embracers förvärv har det avtalats om villkorad 
tilläggsköpeskilling med krav på fortsatt anställning för vissa 
nyckelpersoner i det förvärvade bolaget. I de fall som den 
villkorade köpeskillingen regleras med nyemitterade aktier, 
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klassificeras avtalet som aktierelaterad ersättning. Om de specifi-
cerade personerna fortsätter sin anställning under den bestämda 
perioden och de övriga villkoren för tilläggsköpeskillingen 
uppfylls kommer köpeskillingen regleras med nyemitterade 
aktier. Kostnaden för dessa transaktioner, som regleras med eget 
kapital, utgörs av det verkliga värdet vid den tidpunkt då avtalet 
ingås. Värderingen beskrivs vidare i Not 7. 

Kostnaden för aktierelaterade ersättningar redovisas som en 
personalkostnad i koncernens rapport över resultat med en 
motsvarande ökning av eget kapital. Uppskattningen av hur 
många aktier som förväntas bli intjänade omprövas vid varje 
rapportperiods slut och eventuella avvikelser redovisas i 
koncernens rapport över resultat och motsvarande justeringar 
görs i eget kapital. I de fall då aktierna förverkas på grund av att 
den anställde inte uppfyllt intjänandevillkoren återförs inte det 
belopp som tidigare redovisats för dessa instrument.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter, eventuella realisations- 
resultat på finansiella tillgångar, vinst vid värdeförändring på 
finansiella instrument värderade till verkligt värde. Ränteintäkter 
redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Effektivräntan är 
den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och  
utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade 
löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade 
nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts 
eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, 
transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser. 
Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning 
fastställts. Resultat från avyttring av ett finansiellt instrument redo-
visas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet 
av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre 
har kontroll över instrumentet. Finansiella intäkter redovisas i den 
period till vilken de hänför sig.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader utgörs främst av räntekostnader på 
skulder vilka beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden, 
räntekostnader på leasingskulder och förlust vid värdeförändring 
på finansiella instrument värderade till verkligt värde. Finansiella 
kostnader redovisas i den period till vilken de hänför sig.

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas brutto. 

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i koncernens rapport över resultat utom 
då den underliggande transaktionen redovisats i övrigt total- 
resultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan 
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess 
redovisade värden. Temporära skillnader beaktas inte vid 
redovisning av goodwill eller för den initiala redovisningen av 
ett tillgångsförvärv eftersom förvärvet inte påverkar vare sig 
redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller 
temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresse-
företag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. 
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur och i vilken juris-
diktion de underliggande tillgångarna eller skulderna förväntas 
bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med 
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
eller aviserade per balansdagen och som förväntas gälla i den 
jurisdiktion när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på 
uppskjutna skattefordringar reduceras om det inte längre bedöms 
sannolikt att de kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och 
uppskjutna skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt att 
kvitta kortfristiga skattefordringar mot kortfristiga skatteskulder 
och den uppskjutna skatten är hänförlig till samma enhet i 
koncernen och samma skattemyndighet

Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att perio-
dens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras 
med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under 
perioden. 

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att periodens  
resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras, i 
tillämpliga fall justerat, med summan av det vägda genomsnittliga 
antalet stamaktier och potentiella stamaktier som kan ge upphov 
till utspädningseffekt. Utspädningseffekt av potentiella stamaktier 
redovisas endast om en omräkning till stamaktier skulle leda 
till en lägre vinst per aktie eller högre förlust per aktie efter 
utspädning. 

Goodwill
Goodwill beräknas initialt enligt principerna som beskrivs under 
konsolidering i denna not. Goodwill redovisas till anskaffnings-
värde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill 
fördelas till kassagenererande enheter som väntas gynnas 
av rörelseförvärvets synergieffekter. De faktorer som utgör 
redovisad goodwill är främst olika former av synergier, personal, 
know-how och kundkontakter av strategisk betydelse. Goodwill 
anses ha en obestämbar nyttjandeperiod och prövas därmed 
årligen, eller vid indikation för nedskrivningsbehov.

Koncernen delas in i tolv kassagenererande enheter efter hur 
de operativa grupperna är strukturerade THQ Nordic, PLAION, 
Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA 
Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark 
Horse, Freemode and Crystal Dynamics – Eidos Montréal. Per 
balansdagen fanns det tio kassagenererande enheter.
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Immateriella tillgångar
En immateriell tillgång redovisas om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången 
kommer tillfalla företaget samt att anskaffningsvärdet kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Egenupparbetade immateriella tillgångar
Koncernens utvecklingsprojekt delas in i två faser i enlighet 
med IAS 38; forskningsfasen och utvecklingsfasen. Utgifter 
som uppstår under forskningsfasen kostnadsförs löpande i takt 
med att de uppstår och aktiveras aldrig i efterhand. Kostnader 
som uppstår under utvecklingsfasen aktiveras som immateriella 
tillgångar när det enligt ledningens bedömning är sannolikt att de 
kommer resultera i framtida ekonomiska fördelar för koncernen, 
kriterierna för aktivering är uppfyllda och kostnaderna kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. 

I Embracer avser egenupparbetade immateriella tillgångar främst 
spelutveckling och filmrättigheter. De utgifter som aktiveras i 
spelutvecklingsprojekt innefattar utgifter för direkt lön, konsult-
kostnader och andra direkt till projektet hänförliga utgifter. De 
utgifter som aktiveras för filmrättigheter innefattar utgifter för 
direkt lön, konsultkostnader och andra direkt till projektet hän-
förliga utgifter. Alla andra kostnader som inte uppfyller kriterierna 
för aktivering belastar resultatet när de uppstår.

Färdigställda spelutvecklingsprojekt och egenupparbetade 
filmrättigheter redovisas till anskaffningsvärde minus ackumule-
rade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
Anskaffningsvärdet för färdigställda utvecklingsprojekt utgörs 
av samtliga direkt hänförbara utgifter. Indirekta tillverkningskost-
nader som utgör en väsentlig del av den sammanlagda utveck-
lingskostnaden och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 
räknas in i anskaffningsvärdet. 

Nedskrivningsprövning sker årligen av pågående utveckling 
av egenupparbetade immateriella tillgångar samt om det finns 
indikationer på att återvinningsvärdet av ett pågående utveck-
lingsprojekt är lägre än det redovisade värdet. Om det redo-
visade värdet överstiger tillgångens återvinningsvärde utförs 
en nedskrivning så att tillgångens redovisade värde matchar 
återvinningsvärdet.

IP-rättigheter (intellectual property)
IP-rättigheter har uppstått i samband med rörelseförvärv och  
avser rättigheter hänförliga till koncernens spelprodukter, såsom 
ett spels mjukvara eller titel. IP-rättigheter värderas till verkligt 
värde på förvärvsdagen och redovisas därefter till anskaffnings- 
värde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella 
ackumulerade nedskrivningar.

Publicerings- och distributionsrelationer
Publicerings- och distributionsrelationer har uppstått i samband 
med rörelseförvärv och avser koncernens brädspelsprodukter. 
Publicerings- och distributionsrelationer värderas till verkligt 
värde på förvärvsdagen och redovisas därefter till anskaff-

ningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella 
ackumulerade nedskrivningar.

Filmrättigheter
Filmrättigheter som förvärvats värderas till verkligt värde på 
förvärvsdagen och redovisas därefter till anskaffningsvärde 
minus ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade 
nedskrivningar.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar avser främst tillgångar som inte har 
klassificerats enligt ovan. Övriga immateriella tillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och eventuella ackumulerade nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper
För färdigställda utvecklingsprojekt samt filmrättigheter sker 
avskrivning med degressiv avskrivning, det vill säga ett 
sjunkande avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden. För 
IP-rättigheter, publicerings- och distributionsrelationer samt övriga 
immateriella tillgångar sker avskrivningar linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas vid 
varje bokslutstillfälle och justeras vid behov. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Immateriella tillgångar med bestämbar 
nyttjandeperiod skrivs av från det datum då de är tillgängliga för 
användning.

Beräknade nyttjandeperioder för väsentliga immateriella 
anläggningstillgångar är följande:
• Färdigställda spelutvecklingsprojekt  2 år

Avskrivning på färdigställda spelutvecklingsprojekt – degressiv 
avskrivning under två år. 1/3 skrivs av under månad 1 till 3 efter 
lansering. 1/3 skrivs av i månad 4 till 12 efter lansering och den 
återstående 1/3 i månad 13 till 24 efter lansering.
• IP-rättigheter    5-10 år
• Publicerings- och distributionsrelationer  5-25 år
• Filmrättigheter     0-5 år
• Övriga immateriella tillgångar  5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 
rapporten över finansiell ställning om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar kommer att komma företaget till del och 
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella ackumulerade nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till 
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i 
enlighet med syftet med anskaffningen.
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Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från rapporten 
över finansiell ställning vid utrangering eller avyttring eller när 
inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning 
eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som 
uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs 
av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade 
värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och 
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det 
är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknip-
pade med tillgången kommer att komma koncernen till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra 
tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer.

Avskrivningsprinciper 
Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika 
nyttjandeperioder har delats in i komponenter och kompo-
nenterna skrivs av var för sig över nyttjandeperioden för varje 
komponent. För koncernen gäller detta främst byggnader där 
en uppdelning görs på exempelvis stomme, fasad, tak osv. 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar sker linjärt över 
tillgångens eller komponentens beräknade nyttjandeperiod. 

Beräknade nyttjandeperioder för väsentliga materiella anläggnings- 
tillgångar är följande:
• Byggnader    33-40 år
• Inventarier, verktyg och installationer 3-14 år

Tillämpade avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjande- 
perioder omprövas vid varje räkenskapsårs slut.

Leasingavtal
Vid ingåendet av ett avtal fastställer koncernen om avtalet är, 
eller innehåller, ett leasingavtal baserat på avtalets substans. 
Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter 
rätten att under en viss period bestämma över användningen av 
en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning. 

Nyttjanderättstillgångar
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar i rapporten över 
finansiell ställning på inledningsdatumet för leasingavtalet (dvs. 
det datum då den underliggande tillgången blir tillgänglig för 
användande). Nyttjanderättstillgångar värderas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar, samt justerat för omvärderingar av leasingskulden. 
Anskaffningsvärdet för nyttjanderättstillgångar inkluderar det initiala 
värdet som redovisas för den hänförliga leasingskulden, initiala 
direkta utgifter, samt eventuella förskottsbetalningar som görs på 
eller innan inledningsdatumet för leasingavtalet efter avdrag av 
eventuella erhållna incitament. Förutsatt att Embracer inte är rimligt 
säkra på att äganderätten till den underliggande tillgången  
kommer att övertas vid utgången av leasingavtalet skrivs nyttjande- 
rättstillgången av linjärt under det kortare av leasingperioden och 
nyttjandeperioden. Koncernens nyttjanderättstillgångar består 
huvudsakligen av hyresavtal för lokaler.

Leasingskulder
På inledningsdatumet för ett leasingavtal redovisar koncernen 
en leasingskuld motsvarande nuvärdet av de leasingbetalningar 
som ska erläggas under leasingperioden. Leasingperioden 
bestäms som den icke-uppsägningsbara perioden tillsammans 
med perioder att förlänga eller säga upp avtalet om koncernen 
är rimligt säkra på att nyttja de optionerna. Leasingbetalningarna 
inkluderar fasta betalningar (efter avdrag för eventuella förmåner 
i samband med tecknandet av leasingavtalet som ska erhållas), 
variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris 
(t.ex. en referensränta) och belopp som förväntas betalas enligt 
restvärdesgarantier. Leasingbetalningarna inkluderar dessutom 
lösenpriset för en option att köpa den underliggande tillgången 
eller straffavgifter som utgår vid uppsägning i enlighet med 
en uppsägningsoption, om sådana optioner är rimligt säkra att 
utnyttjas av Embracer. Variabla leasingavgifter som inte beror 
på ett index eller ett pris redovisas som en kostnad i den period 
som de är hänförliga till. 

För beräkning av nuvärdet av leasingbetalningarna använder 
koncernen den implicita räntan i avtalet om den enkelt kan fast-
ställas och i övriga fall används den marginella upplåningsräntan 
per inledningsdatumet för leasingavtalet. Efter inledningsdatumet 
av ett leasingavtal ökar leasingskulden för att återspegla räntan 
på leasingskulden och minskar med utbetalda leasingavgifter. 
Dessutom omvärderas värdet på leasingskulden till följd av 
modifieringar, förändringar av leasingperioden, förändringar i 
leasingbetalningar eller förändringar i en bedömning att köpa 
den underliggande tillgången.

Tillämpning av praktiska undantag
Embracer tillämpar de praktiska undantagen avseende korttids-
leasingavtal och leasingavtal där den underliggande tillgången 
är av lågt värde. Korttidsleasingavtal definieras som leasingavtal 
med en initial leasingperiod om maximalt 12 månader efter 
beaktande av eventuella optioner att förlänga leasingavtalet. 
Leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde 
utgörs i koncernen av kontorsinventarier. Leasingbetalningar 
för korttidsleasingavtal och leasingavtal där den underliggande 
tillgången är av lågt värde kostnadsförs linjärt över leasingperi-
oden.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Koncernen genomför ett nedskrivningstest i det fall det föreligger 
indikationer på att en värdenedgång har skett i de materiella 
eller immateriella tillgångarna, det vill säga närhelst händelser 
eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet inte är återvinningsbart. Detta gäller även nyttjanderätts-
tillgångar hänförliga till leasingavtal. Vidare prövas tillgångar 
med en obestämbar nyttjandeperiod, det vill säga koncernens 
goodwill samt immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för 
användning årligen för nedskrivningsbehov genom att tillgångens 
återvinningsvärde beräknas, oavsett om det föreligger indikationer 
på en värdenedgång eller ej. 

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redo-
visade värde överstiger dess återvinningsvärde. Ett återvinnings-
värde utgörs av det högsta av ett nettoförsäljningsvärde och ett 
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nyttjandevärde som utgör ett internt genererat värde baserat på 
framtida kassaflöden. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). Då 
nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenererande enhet 
(grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand 
till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av 
övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). Vid 
beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden 
med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk 
som är förknippad med den specifika tillgången. En nedskrivning 
belastar resultatet.

Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet 
bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte med 
ett belopp som är större än att det redovisade värdet uppgår till 
vad det hade varit om nedskrivning inte hade redovisats i tidigare 
perioder. En eventuell återföring redovisas i koncernens rapport 
över resultat. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig.

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till 
en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett 
eget kapitalinstrument i ett annat företag. Redovisningen beror 
på hur de finansiella instrumenten har klassificerats.

Redovisning och borttagande
Finansiella tillgångar och skulder redovisas när koncernen blir en 
part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Transaktioner med 
finansiella tillgångar redovisas på likviddagen, som är den dag 
då tillgången levereras till eller av koncernen. Kundfordringar 
tas upp i rapporten över finansiell ställning när koncernens rätt 
till ersättning är ovillkorlig. Skulder redovisas när motparten har 
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även 
om faktura ännu inte har mottagits. Leverantörsskulder tas upp 
när faktura har mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiell 
ställning (helt eller delvis) när rättigheterna i kontraktet har 
realiserats eller förfallit, eller när koncernen inte längre har 
kontroll över dem. En finansiell skuld tas bort från rapporten 
över finansiell ställning (helt eller delvis) när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång och 
en finansiell skuld nettoredovisas i rapporten över finansiell 
ställning när det föreligger en legal rätt att kvitta de redovisade 
beloppen och avsikten är att antingen reglera nettot eller att 
realisera tillgången samtidigt som skulden regleras. Vinster och 
förluster från borttagande ur rapport över finansiell ställning samt 
modifiering redovisas i koncernens rapport över resultat. Vid 
varje rapporttillfälle utvärderar företaget behov av nedskrivning 
avseende förväntade kreditförluster för en finansiell tillgång eller 
grupp av finansiella tillgångar, samt eventuell övrig förekommande 
kreditexponering.

Klassificering och värdering

Finansiella tillgångar
Skuldinstrument: klassificeringen av finansiella tillgångar som 
är skuldinstrument baseras på koncernens affärsmodell för 
förvaltning av tillgången och karaktären på tillgångens avtals- 
enliga kassaflöden. Instrumenten klassificeras till:
• Upplupet anskaffningsvärde,
• Verkligt värde via övrigt totalresultat, eller
• Verkligt värde via resultatet.

Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffnings-
värde innehas enligt affärsmodellen att inkassera avtalsenliga 
kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet. Finansiella tillgångar 
som är klassificerade till upplupet anskaffningsvärde värderas  
initialt till verkligt värde med tillägg av transaktionskostnader. Efter 
första redovisningstillfället värderas tillgångarna enligt effektiv-
räntemetoden. Tillgångarna omfattas av en förlustreservering för 
förväntade kreditförluster. Koncernens finansiella tillgångar som 
är skuldinstrument klassificerade till upplupet anskaffningsvärde 
framgår av not 18 Finansiella instrument.

Egetkapitalinstrument klassificeras till verkligt värde via resultatet 
med undantaget om de inte hålls för handel, då ett oåterkalleligt 
val kan göras att klassificera dem till verkligt värde via övrigt 
totalresultat utan efterföljande omklassificering till resultatet.  
Koncernen innehar långfristiga värdepappersinnehav och kort-
fristiga placeringar som redovisas till verkligt värde via resultatet.

Finansiella skulder
Koncernens finansiella skulder klassificeras till upplupet 
anskaffningsvärde eller till verkligt värde via resultatet. Finansiella 
skulder redovisade till upplupet anskaffningsvärde värderas 
initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. Efter det 
första redovisningstillfället värderas de till upplupet anskaffnings-
värde enligt effektivräntemetoden. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 
omfattar koncernens villkorade tilläggsköpeskillingar samt derivat- 
instrument med negativt värde. Villkorad tilläggsköpeskilling 
omvärderas vid varje rapporttillfälle. Förändringar i det verkliga 
värdet belopp redovisas som kostnad eller intäkt i koncernens 
rapport över resultat i resultat från finansiella poster. Villkorade 
tilläggsköpeskillingar redovisas som kortfristiga om de förfaller 
inom 12 månader från bokslutsdagen. Koncernens villkorade 
tilläggsköpeskillingar har avtalats med reglering genom kontant-
avräkning eller nyemitterade aktier i Embracer Group AB. Villkorad 
tilläggsköpeskilling beskrivs ytterligare i Not 32 Rörelseförvärv.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte  
koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 
skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen. Låne- 
kostnader redovisas i koncernens rapport över resultat i den 
period till vilken de hänför sig. Upplupen ränta redovisas som 
en del av kortfristig upplåning från kreditinstitut, i det fall räntan 
förväntas regleras inom 12 månader från balansdagen.

Verkligt värde fastställs enligt beskrivning i Not 18 Finansiella 
instrument.
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Derivat och säkringsredovisning
Derivat värderas till verkligt värde. Koncernen tillämpar säkrings- 
redovisning i form av kassaflödessäkringar. Den effektiva delen 
av förändringar i verkligt värde på ett derivatinstrument som 
identifierats som en kassaflödessäkring och som uppfyller 
villkoren för säkringsredovisning redovisas via övrigt totalresultat 
och ackumuleras i säkringsreserven inom eget kapital. Ineffektiv 
del av värdeförändringen redovisas omgående i koncernens 
rapport över resultat som finansiell intäkt eller finansiell kostnad. 
Ackumulerade belopp i eget kapital omklassificeras till koncer-
nens rapport över resultat i de perioder då den säkrade posten 
påverkar resultatet. Koncernen använder ränteswappar för att 
säkra lån med rörlig ränta och valutaterminer för att säkra delar 
av framtida kassaflöden från prognostiserade transaktioner i 
utländska valutor. När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs 
eller när säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkrings-
redovisning kvarstår ackumulerade vinster eller förluster i eget 
kapital. Dessa resultatförs samtidigt som den säkrade transak-
tionen slutligen redovisas i koncernens rapport över resultat. 
Om en säkrad transaktion inte längre förväntas ske överförs 
omedelbart den ackumulerade vinsten eller förlusten i eget 
kapital till koncernens rapport över resultat.

Upplysningar om verkligt värde för derivatinstrument återfinns i 
Not 18 Finansiella instrument. Förändringar i säkringsreserven i 
eget kapital framgår i Not 25 Eget Kapital.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar, förutom de som klassificeras till verkligt 
värde via resultatet eller egetkapitalinstrument som värderas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat, omfattas av nedskrivning 
för förväntade kreditförluster. Metoden med nedskrivning av 
förväntade kreditförluster omfattar även avtalstillgångar som 
härrör från IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Nedskrivning 
för kreditförluster enligt IFRS 9 är framåtblickande och en 
förlustreservering görs när det finns en exponering för kreditrisk, 
vanligtvis vid första redovisningstillfället för en tillgång eller 
fordran. Förväntade kreditförluster återspeglar nuvärdet av alla 
underskott i kassaflöden hänförliga till fallissemang antingen 
för de nästkommande 12 månaderna eller för den förväntade 
återstående löptiden för det finansiella instrumentet, beroende 
på tillgångsslag och på kreditförsämring sedan första redovis-
ningstillfället.

Den förenklade modellen tillämpas för kundfordringar och avtals-
tillgångar. En förlustreserv redovisas, i den förenklade modellen, 
för fordrans eller tillgångens förväntade återstående löptid. 

För en mer detaljerad beskrivning av metoder som tillämpas för 
beräkning av förväntade kreditförluster, se Not 21 Finansiella 
risker.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärde beräknas enligt en 
metod som bygger på vägda genomsnittspriser och inkluderar 
utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och 

transport av dem till deras nuvarande plats och skick. Nettoför-
säljningsvärdet definieras som försäljningspris reducerat för 
försäljningskostnader. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel, omedelbart tillgängliga 
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt 
övriga kortfristiga placeringar. Övriga kortfristiga placeringar 
klassificeras som likvida medel när de har förfallodag inom tre 
månader från anskaffningstidpunkten, lätt kan omvandlas till 
kassamedel till ett känt belopp och är utsatta för en obetydlig 
risk för värdefluktuationer. Likvida medel omfattas av kraven på 
förlustreservering för förväntade kreditförluster.

Eget kapital
Samtliga av företagets aktier är stamaktier. Aktiekapitalet utgörs 
av aktier i Serie A och aktier i Serie B. Varje A-aktie berättigar 
innehavaren till tio röster och varje B-aktie berättigar innehavaren  
till en röst på bolagsstämmor. Aktiekapitalet redovisas till 
stamaktiernas kvotvärde och överskjutande del redovisas som 
övrigt tillskjutet kapital. Transaktionskostnader som direkt kan 
hänföras till emission av nya aktier redovisas, netto efter skatt, i 
eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder 
ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för 
att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i rapporten 
över finansiell ställning när företaget har en befintlig legal eller 
informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och 
det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras. Avsättningar görs med det belopp som 
är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera 
den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Där effekten av 
när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar 
genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en 
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedöm-
ningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker 
som är förknippade med skulden. Avsättningar omprövas vid 
varje bokslutstillfälle.

Eventualförpliktelser
Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida  
händelser utom koncernens kontroll, eller när det finns ett 
åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på 
grund av det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas eller på grund av att förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig  
säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen 
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kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. 
Statliga bidrag hänförliga till tillgångar redovisas i rapporten 
över finansiell ställning genom att bidraget reducerar tillgångens 
redovisade värde, vilket innebär att bidraget periodiseras under 
tillgångens nyttjandeperiod i form av lägre avskrivningar. Bidrag 
hänförliga till resultatet periodiseras systematiskt i resultatet 
på samma sätt och över samma perioder som de kostnader 
bidragen är avsedda att kompensera för. Bidrag hänförliga till 
resultatet redovisas som en övrig rörelseintäkt.  

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. 
Detta innebär att resultatet justeras med transaktioner som inte 
medfört in- eller utbetalningar samt för intäkter och kostnader 
som hänförs till investerings- och/eller finansieringsverksam-
heten.

NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna måste företags- 
ledningen och styrelsen göra vissa bedömningar och antaganden  
som påverkar det redovisade värdet av tillgångs- och skuldposter 
respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i 
övrigt. Bedömningarna baseras på erfarenheter och antaganden 
som ledningen och styrelsen bedömer vara rimliga under 
rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan sedan skilja sig 
från dessa bedömningar om andra förutsättningar uppkommer. 
Uppskattningarna och antagandena utvärderas löpande och 
bedöms inte innebära någon betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår. Ändringar av uppskattningar 
redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och 
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder. Nedan beskrivs de bedömningar som är mest 
väsentliga vid upprättandet av företagets finansiella rapporter.

Aktiverade utvecklingsutgifter
Koncernen aktiverar vissa utvecklingsutgifter som immateriella 
tillgångar i rapporten över finansiell ställning, främst avseende 
spelutveckling. Aktivering av utvecklingsutgifterna baseras bland 
annat på bedömningen om att framtida ekonomiska fördelar 
kommer genereras av tillgången samt att det är tekniskt möjligt att 
färdigställa tillgången. Koncernen måste göra väsentliga bedöm-
ningar avseende vid vilken tidpunkt aktivering av utvecklings- 
utgifterna ska påbörjas. Koncernens utgifter för spelutveckling 
aktiveras då spel är tillräckligt teknologiskt utvecklade för att 
bedöma deras kommersiella potential. Bedömningen av kommer-
siell förmåga och avkastning baseras på erfarenheter från tidigare 
spel. Pågående utveckling där koncernens aktiverade utvecklings-
kostnader inte påbörjat avskrivning (då spelet inte är färdigt för 
användning) är föremål för årliga nedskrivningstester. De viktigaste 
antagandena för dessa estimat kan ändras och därigenom ha en 
påverkan på koncernens resultat och finansiella ställning.

Per den 31 mars 2022 är bedömningen att det redovisade värdet 
av dessa tillgångar inte överstiger deras verkliga värde. Det 
redovisade värdet av aktiverade utvecklingskostnader beskrivs i 
Not 14 Immateriella tillgångar.

Förvärvsanalyser 
Vid förvärv av dotterföretag sker en förvärvsanalys varvid det 
verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar samt skulder och eventualförpliktelser redovisas. 
Värderingen av identifierade tillgångar och skulder i förvärvade 
verksamheter inkluderar poster i bolagets rapport över finansiell 
ställning och olika poster som inte har redovisats i bolagets 
rapport över finansiell ställning, så som immateriella tillgångar. 
Initialt identifieras immateriella tillgångar som kan ha ett värde, 
exempelvis pågående spelutveckling, spelkatalog, teknisk 
expertis, varumärken osv. Dessa tillgångar har normalt inga 
marknadspriser varvid olika värderingsmetoder tillämpas. Dessa 
metoder baseras på olika antaganden om framtida kassaflöden, 
omsättningstillväxt, EBIT marginaler samt skattesatser och 
diskonteringsräntor i olika länder. Sådana beräkningar kräver 
en hög grad av estimering som i sin tur måste noga utvärderas, 
mätas och analyseras. Preliminära värden kopplade till förvärv 
kan få justerade verkliga värden upp till ett år efter slutförandet 
av förvärvet om ny information om de fakta och omständigheter 
som förelåg per förvärvstidpunkten erhålls.

Goodwill
Embracer utvärderar varje år, och vid indikation, om det föreligger 
nedskrivningsbehov för goodwill. Utvärderingar genomförs i 
samband med nedskrivningstest och baseras på estimat och 
antaganden. De viktigaste antaganden som görs i denna utvär-
dering rör tillväxt, fritt kassaflöde och diskonteringsränta. Estimat 
som avviker från ledningens bedömningar kan leda till andra 
resultat för verksamheten och en annan finansiell ställning. 

För att bestämma om värdet på goodwill minskat, värderas de 
kassagenererande enheterna till vilka goodwill hänförts, vilket 
sker genom en diskontering av den kassagenererande enhetens 
kassaflöden. Vid tillämpningen av denna metod förlitar sig 
Embracer på ett antal historiska data och andra antaganden, 
inklusive uppnådda resultat, affärsplaner, ekonomiska prognoser 
och marknadsdata. Förändringar av förutsättningarna för dessa 
antaganden och uppskattningar skulle kunna ha en väsentlig effekt 
på värdet på goodwill. Nedskrivningsprövning av koncernens 
goodwill beskrivs i Not 13.

Villkorade tilläggsköpeskillingar
I samband med vissa förvärv har Embracer inkluderat villkorade 
tilläggsköpeskillingar i köpeskillingen. Villkorad tilläggsköpeskilling  
värderas till verkligt värde på förvärvsdagen. När en villkorad 
tilläggsköpeskilling är klassificerad som finansiell skuld omvär-
deras den vid varje rapportperiod och förändringen redovisas i 
koncernens rapport över resultat i finansnetto. När en villkorad 
köpeskilling är klassificerad som egetkapitalinstrument görs 
ingen omvärdering och reglering sker inom eget kapital. 
Antaganden som ligger till grund för att fastställa verkligt värde 
för villkorade tilläggsköpeskillingar klassificerade som finansiella 
skulder beskrivs i Not 18 Finansiella instrument. Estimat som 
avviker från ledningens bedömningar kan leda till andra resultat 
för verksamheten och en annan finansiell ställning. Enligt 
bolagets ledning ger rådande utvärdering en korrekt bedömning 
av bolagets finansiella situation för gällande perioder.
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Uppskjutna skatter
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder redovisas för  
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i 
framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Embracers  
uppskjutna skattefordringar relaterar till skattemässiga 
underskottsavdrag, uppskjuten inkomst och andra temporära 
skillnader. De uppskjutna skatteskulderna relaterar till aktiverade 
utvecklingsutgifter, övervärden identifierade i samband med 
förvärv och andra temporära skillnader. Värderingen av temporära 
skillnader och skattemässiga underskottsavdrag baseras på 
ledningens estimat om framtida beskattningsbara vinster i olika 
skatteområden och ledningens affärsplaner.

Skattefordringar som härstammar från skattemässiga under-
skottsavdrag har uppkommit i dotterföretag som gjort förluster. 
Bedömningen har gjorts att underskottsavdrag kan användas 
mot framtida beskattningsbara vinster. Nya utvärderingar görs 
löpande för att bedöma den framtida förmågan att kunna nyttja 
uppskjutna skattefordringar. Bedömningar gällande förmåga att 
kunna använda underskottsavdrag i framtiden kan förändras över 
tid och därmed påverka periodens skattekostnad. Redovisade 
värden vid varje rapporttillfälle finns i Not 11 Skatt. Ledningen  
medverkar regelbundet i bedömningar av transaktioner och 
estimat för möjliga utfall.

Varulager
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde. Storleken av nettoförsäljningsvärdet 
omfattar beräkningar bland annat utifrån bedömningar av fram-
tida försäljningspriser där bedömda prisnedsättningar beaktas. 
Verkligt utfall av framtida försäljningspriser kan komma att avvika 
från gjorda bedömningar. Per den 31 mars 2022 är bedömningen 
att värdet av varulager inte överstiger det verkliga värdet.

Avtalsskulder för prisreduktioner och rabatter
Embracer skuldför förväntade rabatter och varureturer vilka 
redovisas som en kortfristig skuld. Skulden baseras på förväntad 
försäljning av respektive titel samt för väntat antal returer av 
titeln. Skulden görs mot grund val av antaganden och empiriska 
värden om prisutveckling och returgrader för olika titlar. Estimat 
som avviker från ledningens bedömningar kan leda till andra 
resultat för verk samheten och en annan finansiell ställning. 
Per den 31 mars 2022 är bedömningen att avtalsskulder för 
prisreduktioner och rabatter är tillräckliga.
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NOT 3 RÖRELSESEGMENT
Koncernen har, för redovisning och uppföljning, delat in sin 
verksamhet i fyra segment baserat på hur den högste verkstäl-
lande beslutsfattaren granskar verksamheten för fördelning av 
resurser och bedömning av resultat. Embracers verkställande 
direktör är identifierad som högste verkställande beslutsfattare 
(HVB). Indelningen av segment baseras på olikheter i produkter 
och tjänster som Embracer erbjuder.
• PC/Console Games - Denna del av verksamheten bedriver 

utveckling och förläggning av premiumspel för PC och 
konsoler. THQ Nordic, PLAION exkl Partner Publishing, Coffee 
Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och Gearbox 
Entertainment ingår i detta segment.

• Mobile Games - Denna del av verksamheten bedriver 
utveckling och förläggning av mobilspel. DECA Games och 
Easybrain ingår i detta segment.

• Tabletop Games - Denna del av verksamheten utvecklar, 
förlägger och distribuerar brädspel. Asmodee ingår i detta 
segment.

• Entertainment & Services - Denna del av verksamheten 
utvecklar, förlägger och distribuerar serietidningar, bedriver 
grossistförsäljning av förlagstitlar av spel för konsol- och PC 
plattformar samt film, bedriver förläggning och extern distri-
bution av film och tv-serier samt producerar och distribuerar 
varor (”merchandise”). Dark Horse, Freemode och PLAION 
Partner Publishing ingår i detta segment.

HVB använder främst resultatmåttet Justerat EBIT i bedömningen av rörelsesegmentens resultat. HVB följer inte upp segmentens 
tillgångar eller skulder för fördelning av resurser eller bedömning av resultat.

2021-04-01 - 2022-03-31

PC/
Console 

Games
Mobile 
Games

Tabletop 
Games

Entertainment 
& Services

Summa 
segment

Elimine-
ringar

Koncern- 
gemen-
samma 
poster

Koncern 
totalt

Intäkter från externa kunder 8 498 4 896 571 3 102 17 067 - - 17 067

Intäkter från övriga rörelsesegment 30 - - 33 63 -63 - -

Summa intäkter 8 528 4 896 571 3 135 17 130 -63 - 17 067

Justerat EBIT 2 926 1 389 74 247 4 636 - -171 4 465

Avskrivning av förvärvade övervärden på 
immateriella tillgångar

-845 -332 -56 -1 -1 234 - -82 -1 316

Personalkostnader i samband med förvärv -1 743 -2 534 - - -4 277 - - -4 277

Omvärdering av villkorad tilläggsköpeskilling -100 55 - - -45 - -1 -46

Omvärdering av andelar i intresseföretag 416 - - - 416 - - 416

Transaktionskostnader -145 -49 -142 -27 -363 - -4 -367

Rörelseresultat (EBIT) 509 -1 471 -124 219 -867 - -258 -1 126 

Finansnetto 2 785

Resultat före skatt 1 659
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2020-04-01 - 2021-03-31

PC/
Console 

Games
Mobile 
Games

Tabletop 
Games

Entertainment 
& Services

Summa 
segment

Elimine-
ringar

Koncern- 
gemen-
samma 
poster

Koncern 
totalt

Intäkter från externa kunder 6 239 185 - 2 576 9 000 - - 9 000

Intäkter från övriga rörelsesegment - - - - - - - -

Summa intäkter 6 239 185 - 2 576 9 000 - - 9 000

Justerat EBIT 2 621 48 - 0 269 2 938 - -80 2 858

Avskrivning av förvärvade övervärden på 
immateriella tillgångar

-387 -27 - - -414 - -96 -510

Personalkostnader i samband med förvärv -181 - - - -181 - - -181

Omvärdering av villkorad tilläggsköpeskilling - - - - - - - -

Omvärdering av andelar i intresseföretag 41 - - - 41 - - 41

Transaktionskostnader -48 -12 - - -60 - -90 -150

Rörelseresultat (EBIT) 2 047 9 - 269 2 325 - -266 2 058

Finansnetto -4 102

Resultat före skatt -2 044

2021-04-01 - 2022-03-31
PC/Console 

Games
Mobile 
Games

Tabletop 
Games

Entertainment & 
Services

Koncernen 
totalt

Typ av produkt

Digitala produkter 5 860 4 871 29 511 11 271

Fysiska produkter 1 284 - 526 2 539 4 348

Övrigt1 1 354 25 17 52 1 448

Intäkter från avtal med kunder 8 498 4 896 572 3 102 17 067

2020-04-01 - 2021-03-31

Typ av produkt

Digitala produkter 4 457 182 - 486 5 125

Fysiska produkter 1 286 - - 2 074 3 360

Övrigt1 496 3 - 16 515

Intäkter från avtal med kunder 6 239 185 - 2 576 9 000

1) Avser Work-for-hire och annan spelutveckling.

NOT 4 INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER

Omsättningen i gruppen är till allra största delen avseende prestationsåtaganden som uppfylls vid en viss tidpunkt. MIndre än 2% av 
omsättningen avser prestationsåtaganden som skall uppfyllas över tid.

Omsättningen är uppdelad på olika rörelsesegment. Nedan följer en tabell som visar vilken typ av produkt som intäkter från avtal 
med kunder kommer från:

Justerat EBIT är EBIT exklusive specifika poster relaterade till historiska förvärv. Det ger en mer rättvisande bild av den underliggande 
verksamhetens resultat, genom att mäta resultat exklusive specifika poster relaterade till historiska förvärv. 
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Utöver uppdelning på typ av produkt ovan, följs även intäkter från avtal med kunder inom rörelsesegmentet PC/Console Games upp 
på underkategorier. Dessa underkategorier är specifika för just detta rörelsesegmentet. Nedan finns en tabell som visar på detta:

2021-04-01 - 2022-03-31
PC/Console 

Games
Mobile  
Games

Tabletop 
Games

Entertainment  
& Services

Koncernen 
totalt

Europa exkl Sverige 3 163 1 164 421 1 957 6 706

USA 4 676 2 690 85 308 7 758

Sverige 102 28 8 68 205

Övrigt 557 1 014 58 769 2 398

Summa 8 498 4 896 572 3 102 17 067

2020-04-01 - 2021-03-31
PC/Console 

Games
Mobile  
Games

Tabletop 
Games

Entertainment  
& Services

Koncernen 
totalt

Europa exkl Sverige 1 665 34 - 2 547 4 246

USA 3 599 119 - 11 3 729

Sverige 99 3 - 11 113

Övrigt 876 29 - 7 912

Summa 6 239 185 - 2 576 9 000

Avtalstillgångar 2022-03-31 2021-03-31

Ingående balans - -

Väsentliga förändringar i avtalstillgångar:

Förändringar hänförliga till ordinarie rörelse 177 -

Utgående balans 177 -

Avtalsskulder 2022-03-31 2021-03-31

Ingående balans 793 599

Väsentliga förändringar i avtalsskulder:

Förändringar hänförliga till ordinarie rörelse 1 028 194

Utgående balans 1 821 793

IP-rättigheter

PC/Console Games
Egna  

varumärken Förlagstitlar Summa

2021-04-01 - 2022-03-31 5 532 2 966 8 498 

2020-04-01 - 2021-03-31 3 787 2 452 6 239 

PC/Console Games Nya releaser
Katalog- 

försäljning Övrigt Summa

2021-04-01 - 2022-03-31 1 557 5 587 1 354 8 498 

2020-04-01 - 2021-03-31 2 332 3 410 496 6 239 

Nettoomsättning per geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad 

Avtalstillgångar utgörs av upparbetad men ej fakturerad intäkt vid successiv vinstavräkning.

Avtalsskulder avser fakturerade men ej upparbetade intäkter vid successiv vinstavräkning samt övriga förutbetalda intäkter. Dessutom 
ingår reservering för prisreduktioner och rabatter samt återtagande av sålda varor.
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NOT 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Marknadsföringsbidrag 81 114

Kursvinster på fordringar/skulder av 
rörelsekaraktär

29 0

Upplösning av reserver 12 28

Skadestånd 20 8

Försäkringsersättning 1 1

Bidrag för projektutveckling 136 85

Realisationsvinst på anläggningstill-
gångar

5 2

Övrigt 49 50

Summa 333 288

Ersättningar för marknadsföring har erhållits från tredje part som 
del av den totala kostnaden för marknadsföring.

Under året har bidrag erhållits för projektutveckling. Projektutveck-
lingsutgifter aktiveras i enlighet med bolagets redovisnings- 
principer. Erhållna bidrag redovisas på egen rad i koncernens  
resultaträkning och reducerar aktiverat utvecklingsarbete för egen 
räkning. Rörelseresultatet påverkas inte under utvecklingstiden.

Under övriga rörelseintäkter ingår kursvinster på fordring och 
skulder av rörelsekaraktär i koncernen. Övrig valutakurspåverkan i 
koncenen finns i övrigt totalresultat, not 8 Övriga rörelsekostnader, 
not 9 Finansiella intäkter samt not 10 Finansiella kostnader.

NOT 6 ARVODE TILL REVISOR

EY
2021-04-01 

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Revisionsuppdrag 12 4

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdrag

- -

Skatterådgivning 1 -

Andra uppdrag 58 45

Summa 71 49

Övriga revisorer
2021-04-01 

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Revisionsuppdrag 7 0

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdrag

- -

Skatterådgivning 6 8

Andra uppdrag 12 8

Summa 25 16

Totalt 96 65

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. Andra uppdrag avser övriga arbetsuppgifter som det 
ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. I posten andra 
uppdrag ingår kostnader för finansiell- och skattemässig due 
dilligence i samband med företagsförvärv 50 MSEK (39).
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2021-04-01 - 2022-03-31 2020-04-01 - 2021-03-31

Medelantalet anställda
Medelantal 

anställda
Varav kvinnor,  

procent %
Varav män, 

procent %
Medelantal 

anställda
Varav kvinnor,  

procent %
Varav män, 

procent %

USA 1 086 20% 80% 360 15% 85%

Ryssland 895 21% 79% 440 16% 84%

Tyskland 624 24% 76% 521 25% 75%

Kanada 423 21% 79% 364 15% 85%

Rumänien 345 30% 70% 135 16% 84%

Österrike 325 43% 57% 241 43% 57%

Sverige 349 36% 64% 244 15% 85%

Italien 309 16% 84% 239 16% 84%

Storbrittanien 273 23% 77% 194 19% 81%

Spanien 263 27% 73% 171 27% 73%

Belarus 249 36% 64% - - -

Frankrike 139 35% 65% - - -

Serbien 136 22% 78% - - -

Bulgarien 123 21% 79% - - -

Israel 119 40% 60% - - -

Nederländerna 107 19% 81% - - -

Tjeckien 104 22% 78% 175 16% 84%

Övriga 663 36% 64% 89 7% 93%

Totalt i koncernen 6 532 28% 72% 3 173 21% 79%

2022-03-31 2021-03-31

Könsfördelning, styrelse och 
ledande befattningshavare

Antal på 
balansdagen

Varav kvinnor,  
procent %

Varav män, 
procent %

Antal på 
balansdagen

Varav kvinnor,  
procent %

Varav män, 
procent %

Styrelsen 6 14% 86% 6 14% 86%

Verkställande direktör och övriga 
ledande befattningshavare

5 40% 60% 2 0% 100%

Totalt i koncernen 11 27% 73% 8 12% 88%

NOT 7 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2021-04-01 

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Koncernen

Styrelse, verkställande direktör och motsvarande ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar 298 143

Sociala avgifter 78 43

Pensionskostnader 11 6

Summa 387 192

Övriga anställda

Löner och andra ersättningar 3 010 1 305

Sociala avgifter 410 206

Pensionskostnader 31 73

Summa 3 451 1 584

Totalt i koncernen 3 838 1 776

Ersättningar till varaktigt kontraktsanställda egenföretagare redovisas som personalkostnader i resultaträkningen. Totalt uppgår 
ersättningen till 370 MSEK (29). Beloppet ingår inte i summan 3 010 (1 305) i ovanstående tabell.

Pensionskostnader och personalkostnader i dotterföretagen är till viss del hänförliga till förmånsbestämda planer, se Not 27 Långfristiga 
ersättningar till anställda för ytterligare information.

I samband med förvärv har avtal om villkoradköpeskilling som inte klassificeras som en del av överförd köpeskilling ingåtts, där  
det finns krav att säljaren är forsatt anställd. Denna ersättning avser framtida tjänster och klassificeras som personalkostnad enligt  
IAS 19 eller IFRS 2 beroende på om ersättningen erhålls kontant eller med aktier. Under år 2021/2022 har detta belopp uppgått till  
4 247 (180) MSEK.
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2021-04-01 - 2022-03-31

Ledande befattningshavares ersättningar
Grundlön, 

styrelsearvoden Rörlig ersättning Pensionskostnad Övrig ersättning Summa

Styrelseordförande

Kicki Wallje-Lund 1 1 - - 2

Styrelseledamot

David Gardner 0 - - - 0

Ulf Hjalmarsson 1 - - - 1

Jacob Jonmyren 1 - - - 1

Matthew Karch 4 - - - 4

Erik Stenberg 1 - - - 1

Verkställande direktör

Lars Wingefors 1 - - - 1

Andra ledande befattningshavare (4 stycken) 5 - 1 - 6

Summa 14 1 1 - 16

Ersättningar till styrelseledamöter, den verkställande direktören och motsvarande befattningshavare

2020-04-01 - 2021-03-31

Ledande befattningshavares ersättningar
Grundlön, 

styrelsearvoden Rörlig ersättning Pensionskostnad Övrig ersättning Summa

Styrelseordförande

Kicki Wallje-Lund 1 1 - - 2

Styrelseledamot

David Gardner 0 - - - 0

Ulf Hjalmarsson 0 - - - 0

Jacob Jonmyren 0 - - - 0

Matthew Karch 5 - - - 5

Erik Stenberg 1 - 0 - 1

Verkställande direktör

Lars Wingefors 1 - 0 - 1

Andra ledande befattningshavare (1 stycken) 2 - 0 - 2

Summa 10 1 0 - 11

Med rörlig ersättning avses arvode för nedlagd tid i specifika 
uppdrag.

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befatt-
ningshavare utgörs av lön. Med andra ledande befattningshavare 
avses de personer som ingår i den utökade ledningsgruppen.

Avgångsvederlag
Embracer Groups verkställande direktör samt CFO ska iaktta  
6 månaders uppsägningstid. Utöver uppsägningstiden har den 
verkställande direktören rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 
6 månadslöner, förutsatt att det är Embracer Group som sagt upp 
anställningsavtalet och att den verkställande direktören inte har 
blivit avskedad. Övriga ledande befattningshavare i Embracer 
Group har rätt till en uppsägningstid med ersättning upp till 6 
månader. Befattningshavarna ska iaktta samma uppsägningstid. 
Verkställande direktörer för underkoncernerna har en uppsäg-
ningstid varierande mellan tre till maximalt sex månader där 
ersättning utgår tills anställningen avslutas.
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Andra långfristiga ersättningar till anställda
Embracer har avtalsmässiga förpliktelser för personal avseende bonusar samt jublieumsförmåner. Dessa förpliktelser avser personal 
i Österrike, Italien, Frankrike och Spanien. En skuld redovisas för förväntade utbetalningar under en period om 40 år framåt i tiden 
avseende de långfristiga ersättningarna. Skulden motsvarar endast beräknad ersättning för redan utförda tjänster från de anställde 
och sannolikheten för att en person inte är kvar i tjänst har beaktats vid beräkning av skuldens storlek.

Långfristiga  
ersättningar till anställda

Långfristiga skulder till 
anställda relaterat till 

historiska förvärv

Andra långfristiga ersättningar till anställda 2022-03-31 2021-03-31 2022-03-31 2021-03-31

Ingående balans per 1 april 17 25 28 -

Utbetalt - -3 -286 -

Årets kostnad -1 -4 1 -

Tillkommit via rörelseförvärv 5 - 814 28

Valutakursdifferenser -1 -1 36 -

Utgående balans per 31 mars 20 17 593 28

Avtal om aktierelaterad ersättning (IFRS 2)
Det verkliga värdet på den aktierelaterade ersättningen baseras 
på marknadskursen för Embracers aktie vid förvärvstidpunkten 
för respektive förvärv. Tabellen nedan visar tilldelade och 
utestående aktierätter vid början och slutet av räkenskapsåret:

Antal aktierätter 2022-03-31 2021-03-31

Utestående per 1 april 11 934 789 0

Tilldelade 60 563 567 14 222 981

Intjänade -29 111 955 -2 288 192

Utestående per 31 mars 43 386 401 11 934 789

Inlösningsbara vid periodens slut - -

Vägd genomsnittlig aktiekurs per 
tilldelningsdagen för aktierätter som 
tilldelats under perioden  

121,80 kr 52,17 kr

Vägd genomsnittlig återstående 
löptid för utestående aktierätter vid 
periodens slut:

2,99 år 4,82 år

Den totala kostnaden som redovisats i koncernens rapport 
över resultat under året till följd av aktierelaterade ersättningar 
uppgick till 3 382 MSEK (135 MSEK).

NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Övriga rörelsekostnader -20 -46

Transaktionskostnader relaterade till 
förvärv

-367 -150

Valutakursvinst/-förlust avseende personal- 
kostnader i samband med förvärv

-60 -1

Summa -447 -198

 
NOT 9 FINANSIELLA INTÄKTER

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Tillgångar och skulder värderade  
till verkligt värde via resultatet: 

Värdeförändring villkorade  
tilläggsköpeskillingar

3 012 -

Summa redovisat i resultatet 3 012 - 

Tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde:

Ränteintäkter övriga finansiella 
tillgångar

4 57 

Summa ränteintäkter enligt 
effektivräntemetod

4 57 

Övriga finansiella intäkter:

Valutakursdifferenser - intäkter, 
finansiella poster

382 232 

Valutakursdifferens villkorad 
tilläggsköpeskilling

134 -

Summa 516 232 

Summa finansiella intäkter 3 532 289 

Se även not 18 Finansiella instrument.



F-29 Embracer Group AB

NOT 10 FINANSIELLA KOSTNADER

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde via resultatet: 

Värdeförändring villkorade tilläggs-
köpeskillingar

-581 -4 300 

Summa redovisat i resultatet -581 -4 300 

Skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde:

Räntekostnader skulder till 
kreditinstitut

-22 -

Räntekostnad villkorad tilläggskö-
peskilling

-62 -43 

Räntekostnader övriga finansiella 
skulder 

-69 -34

Summa räntekostnader enligt 
effektivräntemetod

-153 -77

Övriga finansiella kostnader:

Valutakursdifferenser - villkorad 
tilläggsköpeskilling

- -6 

Räntekostnader leasingskulder -12 -8

Summa -12 -14

Summa finansiella kostnader -747 -4 391 

Se även not 18 Finansiella instrument.

NOT 11 SKATT

Aktuell skatt
2021-04-01 

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Aktuell skatt på årets resultat -617 -363 

Justeringar avseende tidigare år 14 -1 

Summa aktuell skatt -603 -364 

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader

-65 -114 

Uppskjuten skatt på underskotts-
avdrag

-24 7 

Summa uppskjuten skatt -89 -107 

Redovisad skatt i resultaträkningen -692 -471 

Avstämning av effektiv skattesats
2021-04-01 

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Resultat före skatt 1 659 -2 044

Skatt enligt gällande skattesats för 
moderföretaget, 20,6% (21,4%)

-341 437

Skatteeffekt av:

Andra skattesatser för utländska 
dotterföretag

-10 21

Ej avdragsgilla kostnader -1 259 -1 099

Ej skattepliktiga intäkter 863 175

Ökning av underskottsavdrag 
utan motsvarande aktivering av 
uppskjuten skatt

-9 -12

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade 
underskottsavdrag

90 5

Skatt hänförlig till tidigare år 14 -1

Schablonränta på periodiserings-
fond

-1 -0

Övrigt -40 2

Redovisad skatt -692 -471

Effektiv skattesats 42% 23%

Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter avser till största 
delen personalkostnader relaterade till förvärv samt verkligt 
värde förändringar avseende villkorade tilläggsköpeskillingar.

Belopp redovisade direkt mot eget 
kapital

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Skatteeffekt emissionskostnader 27 62

Summa 27 62

Belopp redovisade i övrigt 
totalresultat

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Skatt hänförligt till kassaflödes- 
säkringar

- -

Skatt hänförligt till omvärdering av 
förmånsbestämda nettoförpliktelser 
till anställda

- -

Summa - -
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Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatt 2022-03-31 2021-03-31 2022-03-31 2021-03-31

Ingående balans per 1 april 265 166 560 415

Förvärv av bolag (för mer information se Not 32) 981 77 5 480 153

Redovisad i koncernens rapport över resultat 41 42 -103 -14

Redovisad i övrigt totalresultat -1 21 - -

Förändringar i skattesatser - - -5 -

Valutakursdifferenser för året -3 -41 238 6

Övriga -3 - 0 -

Utgående balans per 31 mars 1 280 265 6 170 560

2022-03-31 2021-03-31

Uppskjuten skatt  
specificerat per post

Upp- 
skjuten 
skatte- 
fordran

Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Redovisat 
i årets 

resultat 
(+ intäkt, - 

kostnad)

Upp- 
skjuten 
skatte- 
fordran

Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Redovisat 
i årets 

resultat 
(+ intäkt, - 

kostnad)

Obeskattade reserver - 50 -50 3 - 51 -51 -13

Immateriella tillgångar 393 5 814 -5 421 23 113 381 -268 -2

Materiella anläggningstillgångar -2 13 -15 - -1 1 -2 -

Nyttjanderättstillgångar - - - - - - - -

Leasingskulder 70 70 - - 34 34 0 1

Derivatinstrument - - - - - - - -

Periodisering av intäkter 36 - 36 - 25 - 25 -

Övriga temporära skillnader 53 293 -240 -78 19 126 -107 -100

Varulager 263 - 263 - - - - -

Ersättningar efter avslutad anställning - - - - - - - -

Skattemässigt underskottsavdrag 399 - 399 -14 100 - 100 1

Andra outnyttjade skatteavdrag 137 - 137 -24 8 1 7 7

Uppskjuten skattefordran/skuld 1 350 6 240 -4 891 -91 299 594 -296 -107

Kvittning -70 -70 0 0 -34 -34 0 0

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 1 280 6 170 -4 891 -91 265 560 -296 -107

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld

I nedanstående tabeller specificeras skatteeffekten av de temporära skillnaderna: 
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2020-04-01

Uppskjuten skatt specificerat per post Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto

Obeskattade reserver - 37 -37

Immateriella tillgångar 35 369 -334

Materiella anläggningstillgångar 9 3 6

Nyttjanderättstillgångar - - -

Leasingskulder 1 1 -

Periodisering av intäkter - - -

Övriga temporära skillnader 30 6 24

Derivatinstrument - - -

Ersättningar efter avslutad anställning - - -

Skattemässigt underskottsavdrag 84 - 84

Andra outnyttjade skatteavdrag 7 - 7

Uppskjuten skattefordran/skuld 167 416 -249

Kvittning -1 -1 0

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 166 415 -249

Kvittning avser uppskjuten skatt hänförlig till leasingskulder och nyttjanderättstillgångar.

Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i rapporten över finansiell ställning 
uppgående till 133 MSEK (0 MSEK per 2021-03-31 och 0 MSEK per 2020-04-01) (skattemässigt värde) och de har ingen tidsbegränsning. 
Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för 
avräkning  mot framtida beskattningsbara vinster inom överskådlig framtid.

I koncernen finns inga kända skattemässiga tvister.
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NOT 12 RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie före utspädning
2021-04-01 

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Årets resultat hänförligt till moderfö-
retagets aktieägare

976 -2 513

Vägt genomsnittligt antal ordinarie 
utestående aktier (M st)

905 719

Resultat per aktie före utspädning 1,08 -3,49

Resultat per aktie efter utspädning
2021-04-01 

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Årets resultat hänförligt till moderfö-
retagets aktieägare

976 -2 513

Vägt genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning

921 719

Resultat per aktie efter utspädning 1,06 -3,49

Avstämning vägt genomsnittligt 
antal stamaktier

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Vägt genomsnittligt antal 
stamaktier före utspädning

905 719

Utspädningseffekt på grund av:

Villkorade tilläggsköpeskillingar 16 0

Vägt genomsnittligt antal 
stamaktier efter utspädning

921 719

Embracer har vissa instrument som kan ge en potentiell utspäd- 
ningseffekt på resultat per aktie i framtiden, men som inte 
inkluderats i beräkningen av resultat per aktie efter utspädning 
eftersom de inte gav upphov till någon utspädningseffekt under 
de redovisade perioderna. Embracer har emitterat 44 096 522 
stycken stamaktier (87 933 938 st 31 mars 2021) med förbehåll om 
återtagande om vissa villkor ej uppfylls som inte har inkluderats 
i beräkningen av genomsnittligt antal aktier före utspädning då 
villkoren ej uppfyllts och 165 900 860 stycken stamaktier (209 
734 320 st 31 mars 2021) som inte inkluderats i beräkningen av 
genomsnittligt antal aktier efter utspädning då villkoren ej  
var uppfyllda vid rapportperiodens slut. Det finns dessutom  
98 765 297 stycken stamaktier (52 698 961 st 31 mars 2021) som 
kan emitteras om vissa villkor uppfylls som inte har inkluderats i 
beräkningen av resultat per aktie efter utspädning, då villkoren 
för aktiernas emitterande inte var uppfyllda vid rapporterings- 
periodens slut. Utöver dessa finns inga utestående konverte-
ringslån, teckningsoptioner eller liknande i Embracer Group som 
skulle kunna föranleda en potentiell utspädning för aktieägarna.

Utestående stamaktier med återbetalning som villkor (dvs 
föremål för återkallelse) - såsom aktier som omfattas av claw-
back villkor utfärdade av Embracer vid förvärv behandlas inte 
som utestående och exkluderas från beräkningen av resultat per 
aktie före utspädning fram till och med det datum då aktierna 
inte längre är föremål för återkallelse. Sådana aktier påverkar 
resultat per aktie efter utspädning om de är utspädande och i 
den mån villkoren är uppfyllda, utan att ännu ha intjänats, vid 
rapportperiodens slut. Förekomsten av sådana claw-back-aktier 
får till följd att antalet aktier som används för att beräkna resultat 
per aktie är lägre än antalet formellt utgivna aktier. Dessa aktier 
har emitterats som en del av köpeskilling vid förvärv av bolag 
och faller under regelverket IFRS 2.

NOT 13 GOODWILL

Ackumulerade anskaffningsvärden 2022-03-31 2021-03-31

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden

11 381 1 412

Rörelseförvärv 30 608 10 076

Valutakursdifferenser 635 -107

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

42 624 11 381

Ackumulerade nedskrivningar 2022-03-31 2021-03-31

Ingående ackumulerade  
nedskrivningar

- -

Årets nedskrivningar - -

Försäljningar - -

Omklassificeringar - -

Valutakursdifferenser - -

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar

- -

Utgående redovisat värde 42 624 11 381
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Nedskrivningsprövning
Koncernen nedskrivningsprövar koncernens goodwill minst årligen. Goodwill nedskrivningsprövas på de lägsta nivåerna där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter), vilket för koncernen utgörs av koncernens vertikaler. Redovisat 
värde för goodwill fördelar sig på kassagenerande enheter enligt tabellen.

Goodwill Segment 2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Amplifier Game Invest PC/Console 372 325 158

Asmodee Table Top 16 940 - -

CoffeeStain PC/Console 1 783 489 489

Dark Horse Entertainment & Services 1 280 0 -

Deca Games Mobile 3 784 1 852 -

Easybrain Mobile 3 273 - -

Freemode Entertainment & Services 212 41 -

Gearbox Entertainment PC/Console 2 394 - -

Plaion PC/Console 2 868 2 530 333

Saber Interactive PC/Console 9 129 5 709 0

THQ Nordic PC/Console 589 435 432

Total 42 624 11 381 1 412
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Goodwill bedöms utifrån återvinningsvärdet av de kassagenererande enheterna. Återvinningsvärdet utgörs av det diskonterade fram-
tida förväntade kassaflödet utan att hänsyn tagits till potentiell framtida expansion av verksamheten eller framtida omstruktureringar.

Nedskrivningsprövningen för koncernens goodwill består i att bedöma om enhetens återvinningsvärde är högre än dess redovisade 
värde för respektive kassagenererande enhet som goodwillen tillhör. Viktiga uppskattningar och bedömningar vid nedskrivnings-
prövningen var prognoser för kassaflödena under de närmaste åren, bedömd tillväxt efter prognosperioden om 2 (2) procent med 
oförändrad EBITDA-marginal och en diskonteringsfaktor före skatt om 8,4 (8,2) procent. Antaganden om intäktsutvecklingen under 
prognosperioden bygger på prognoser kopplade till spel som är under utveckling, branschens förväntade marknadstillväxt samt en 
mer mogen spelutvecklingsportfölj.

Diskonteringsräntan (WACC) har beräknats utifrån en bas av en riskfri ränta motsvarande en 10-årig stadsobligation från Riksbanken. 
Beta har beräknats till 0,72, marknadens avkastningskrav bedöms till 8,5% och den företagsspecifika risken uppgår till 2%.

2022-03-31

Amplifier 
Game 
Invest Asmodee CoffeeStain

Dark  
Horse

Deca 
Games Easybrain Freemode

Gearbox 
Enter-

tainment Plaion

Saber 
Inter- 

active
THQ 

Nordic

Diskonteringsfaktor 
före skatt (%)

10,1 10,0 10,9 9,9 10,0 10,0 8,9 9,8 10,0 11,5 10,2 

Diskonteringsfaktor 
efter skatt %

8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Prognos av  
kassaflöden under

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Extrapolering av 
kassaflöden därefter 
med en tillväxt på (%)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2021-03-31

Amplifier 
Game 
Invest Asmodee CoffeeStain

Dark  
Horse

Deca 
Games Easybrain Freemode

Gearbox 
Enter-

tainment Plaion

Saber 
Inter- 

active
THQ 

Nordic

Diskonteringsfaktor 
före skatt (%) 9,7 - 9,9 - 9,5 - 9,0 - 10,6 11,4 11,2 

Diskonteringsfaktor 
efter skatt % 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Prognos av  
kassaflöden under 5 år - 5 år - 5 år - 5 år - 5 år 5 år 5 år

Extrapolering av 
kassaflöden därefter 
med en tillväxt på (%)

2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 2 

2020-04-01

Amplifier 
Game 
Invest Asmodee CoffeeStain

Dark  
Horse

Deca 
Games Easybrain Freemode

Gearbox 
Enter-

tainment Plaion

Saber 
Inter- 

active
THQ 

Nordic

Diskonteringsfaktor 
före skatt (%)

7,3 - 9,8 - - - - - 9,4 - 10,5 

Diskonteringsfaktor 
efter skatt %

7,9 7,9 - 7,9 7,9 

Prognos av  
kassaflöden under

5 år - 5 år - - - - - 5 år - 5 år

Extrapolering av 
kassaflöden därefter 
med en tillväxt på (%)

2 - 2 - - - - - 2 - 2 

För samtliga kassagenererande enheter påvisar nedskrivningstesten inget nedskrivningsbehov och de indikerar inte att några rimligt 
möjliga förändringar i viktiga antaganden skulle leda till ett nedskrivningsbehov. Känslighetsanalyser visar att det inte föreligger något 
nedskrivningsbehov med ett antagande om samtida negativ förändring av tillväxt efter prognosperioden och ökad diskonteringsränta 
(WACC) med 20 procent.



F-35 Embracer Group AB

NOT 14 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Pågående 
projekt för 

immateriella 
tillgångar

Förvärvade 
och  

färdigställda 
utvecklings-

projekt IP-rättigheter

Publicerings-  
och  

distributions- 
relationer

Film- 
rättigheter

Övriga 
immateriella 

tillgångar

Summa 
immateriella 

tillgångar

Per 1 april 2020 2 297 1 549 2 125 219 572 22 6 784

Separat förvärvade 1 938 50 1 - 126 25 2 139

Rörelseförvärv 120 87 645 - 27 8 887

Försäljningar/utrangeringar -15 -16 -2 - - -1 -34

Omklassificeringar - - 17 - - 6 23

Valutakursdifferenser -167 -34 -73 -14 -45 -2 -335

Överfört från pågående till 
färdigställda utvecklingsprojekt

-787 787 - - - - -

Per 31 mars 2021 3 386 2 423 2 712 205 680 58 9 464

Separat förvärvade 3 468 59 16 - 145 28 3 717

Rörelseförvärv 430 937 23 148 5 31 259 24 810

Försäljningar/utrangeringar 0 -1 - - - -1 -2

Omklassificeringar - - - - - 0 0

Valutakursdifferenser 136 20 289 3 8 22 478

Överfört från pågående till  
färdigställda utvecklingsprojekt

-1 160 1 160 - - - - -

Per 31 mars 2022 6 260 4 598 26 166 213 863 367 38 467

Ackumulerade  
avskrivningar

Pågående 
projekt för 

immateriella 
tillgångar

Förvärvade 
och  

färdigställda 
utvecklings-

projekt IP-rättigheter

Publicerings-  
och  

distributions- 
relationer

Film- 
rättigheter

Övriga 
immateriella 

tillgångar

Summa 
immateriella 

tillgångar

Per 1 april 2020 0 -1 110 -646 -88 -327 -10 -2 181

Årets avskrivningar - -786 -457 -42 -216 -12 -1 513

Försäljningar/utrangeringar - 16 - - 0 1 17

Omklassificeringar - 0 -17 - 0 -3 -20

Valutakursdifferenser - 20 56 7 27 3 113

Rörelseförvärv - -50 -74 - - -4 -128

Per 31 mars 2021 0 -1 910 -1 137 -123 -516 -26 -3 712

Årets avskrivningar - -1 037 -1 252 -41 -155 -25 -2 509

Försäljningar/utrangeringar - - - - - 1 1

Omklassificeringar - - - - - -0 0

Valutakursdifferenser - -32 -43 -2 -7 -3 -87

Rörelseförvärv - -416 -44 - - -134 -594

Per 31 mars 2022 0 -3 395 -2 476 -166 -678 -188 -6 903
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Ackumulerade  
nedskrivningar

Pågående 
projekt för 

immateriella 
tillgångar

Förvärvade 
och  

färdigställda 
utvecklings-

projekt IP-rättigheter

Publicerings-  
och  

distributions- 
relationer

Film- 
rättigheter

Övriga 
immateriella 

tillgångar

Summa 
immateriella 

tillgångar

Per 1 april 2020 -144 - - - - - -144

Årets nedskrivningar -29 - - - - - -29

Försäljningar/utrangeringar 15 - - - - - 15

Omklassificeringar - - - - - - -

Valutakursdifferenser -7 - - - - - -7

Per 31 mars 2021 -165 - - - - - -165

Årets nedskrivningar -16 - -7 - - - -23

Försäljningar/utrangeringar - - - - - - -

Omklassificeringar - - - - - - -

Valutakursdifferenser -6 - -0 - - - -6

Per 31 mars 2022 -187 - -7 - - - -194

Pågående 
projekt för 

immateriella 
tillgångar

Förvärvade 
och  

färdigställda 
utvecklings-

projekt IP-rättigheter

Publicerings-  
och  

distributions- 
relationer

Film- 
rättigheter

Övriga 
immateriella 

tillgångar

Summa 
immateriella 

tillgångar

Ingående redovisat värde 
per 1 april 2020

2 153 439 1 479 131 245 12 4 459

Utgående redovisat värde 
per 31 mars 2021

3 221 513 1 575 82 164 32 5 586

Utgående redovisat värde 
per 31 mars 2022

6 073 1 203 23 683 47 185 179 31 371

För information om immateriella tillgångar som har ställts som säkerhet för förpliktelser, se Not 30 Ställda säkerheter och eventualför-
pliktelser.

Nedskrivningsprövning görs årligen för pågående projekt för immateriella tillgångar. Värdet på tillgången per balansdagen jämförs 
med diskonterade kassaflöden under tillgångens förväntade avskrivningstid. För år 2021/2022 har en diskonteringsränta om 10% (10) 
använts.
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Ackumulerade  
anskaffningsvärden

Byggnader och 
mark

Inventarier, 
verktyg och 

installationer
Pågående 

investeringar
Förbättringsåtgärder  

på annan fastighet

Summa  
materiella  

anläggningstillgångar

Per 1 april 2020 128 122 0 - 250

Årets investeringar 6 65 0 - 71

Rörelseförvärv 10 60 5 - 75

Försäljningar/utrangeringar -1 -2 - - -3

Omklassificeringar - - - - -

Valutakursdifferenser -10 -14 - - -24

Per 31 mars 2021 133 231 6 - 370

Årets investeringar 15 171 116 42 344

Rörelseförvärv 10 560 7 106 683

Försäljningar/utrangeringar - -11 - -4 -15

Omklassificeringar - -4 - 3 -1

Valutakursdifferenser 2 18 1 8 29

Per 31 mars 2022 160 965 130 155 1 410

Ackumulerade  
avskrivningar

Byggnader och 
mark

Inventarier, 
verktyg och 

installationer
Pågående 

investeringar
Förbättringsåtgärder  

på annan fastighet

Summa  
materiella  

anläggningstillgångar

Per 1 april 2020 -7 -58 - - -65

Årets avskrivningar -4 -38 - - -42

Rörelseförvärv -1 -31 -32

Försäljningar/utrangeringar - - - - -

Omklassificeringar - - - - -

Valutakursdifferenser 1 6 - - 7

Per 31 mars 2021 -11 -121 - - -132

Årets avskrivningar -5 -85 - -11 -101

Rörelseförvärv -7 -384 -60 -451

Försäljningar/utrangeringar - 8 - 2 10

Omklassificeringar - 2 - -2 -

Valutakursdifferenser - -13 - -3 -16

Per 31 mars 2022 -23 -593 - -74 -690

Ackumulerade  
nedskrivningar

Byggnader och 
mark

Inventarier, 
verktyg och 

installationer
Pågående 

investeringar
Förbättringsåtgärder  

på annan fastighet

Summa  
materiella  

anläggningstillgångar

Per 1 april 2020 - - - - -

Årets nedskrivningar - - - - -

Försäljningar/utrangeringar - - - - -

Omklassificeringar - - - - -

Valutakursdifferenser - - - - -

Per 31 mars 2021 - - - - -

Årets nedskrivningar - - - - -

Försäljningar/utrangeringar - - - - -

Omklassificeringar - - - - -

Valutakursdifferenser - - - - -

Per 31 mars 2022 - - - - -

NOT 15 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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Byggnader  
och mark

Inventarier, 
verktyg och 

installationer
Pågående 

investeringar
Förbättringsåtgärder  

på annan fastighet

Summa  
materiella  

anläggnings- 
tillgångar

Ingående redovisat värde per 1 april 2020 121 64 - - 185

Utgående redovisat värde per 31 mars 2021 122 110 6 - 238

Utgående redovisat värde per 31 mars 2022 137 372 130 81 720

NOT 16 LEASINGAVTAL
Embracers leasingportfölj utgörs av avtal där Embracer är 
leasingtagare avseende hyreslokaler, servrar, bilar, förråd och 
kontorsinventarier. Med hänsyn till väsentlighet presenterar 
Embracer sina leasingavtal som två klasser av underliggande 
tillgångar: Hyreslokaler och Övrigt. Övrigt inkluderar således 
koncernens serveravtal, bilar och avtal avseende förråd. Samtliga 
kontorsinventarier anses vara leasingavtal där den underliggande 
tillgången är av lågt värde. I nedan tabell presenteras koncernens 
ingående och utgående balanser avseende nyttjanderättstill-
gångar och leasingskulder samt förändringarna under året.

Nyttjanderättstillgångar

Hyres- 
lokaler Övrigt Totalt

Leasing- 
skuld

Ingående balans 1 april 2020 240 0 240 243

Tillkommande avtal netto 173 - 173 173

Avskrivningar -84 - -84 -

Leasingavgifter - - - -81

Utgående balans 31 mars 2021 329 0 329 335

Tillkommande avtal netto 874 - 874 874

Avskrivningar -160 - -160 -

Omvärderingar av avtal 19 - 19 -

Leasingavgifter - - - -112

Utgående balans 31 mars 2022 1 062 0 1 062 1 097

Nedan presenteras de belopp som redovisats i koncernens  
rapport över resultat under året hänförligt till leasingverksamheten:

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Avskrivningar på nyttjanderätts- 
tillgångar

-160 -84

Räntekostnader på leasingskulder -12 -8

Summa -172 -92
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NOT 17 INNEHAV I INTRESSEFÖRETAG
Nedan visas de intresseföretag som är väsentliga för koncernen per den 31 mars 2022. Företag angivna nedan har aktiekapital som 
består av aktier vilka ägs direkt av koncernen. Kapitalandelen är densamma som röstandelen om inget annat anges nedan.

Kapitalandel (%)

Företagsnamn Org. nr

Registre-
rings- och 
verksam-
hetsland 2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Karaktär av 
företagets 

förbindelse Värderingsmetod

Ghost Ship Games ApS 37 98 98 19 Danmark 100% 30% 30% Intresseföretag Kapitalandelsmetoden

Fall Damage Studio AB 559064-6484 Sverige 0% 0% 50% Intresseföretag Kapitalandelsmetoden

Iron Gate AB 559203-4820 Sverige 30% 30% 30% Intresseföretag Kapitalandelsmetoden

Neon Giant AB 559119-4070 Sverige 28% 28% 22% Intresseföretag Kapitalandelsmetoden

Kavalri Games AB 559164-5089 Sverige 49% 49% 22% Intresseföretag Kapitalandelsmetoden

Framebunker ApS 35 23 72 75 Danmark 34% 37% 34% Intresseföretag Kapitalandelsmetoden

Double Damage Games Inc 5 493 089 USA 33% 0% 0% Intresseföretag Kapitalandelsmetoden

Samtliga intresseföretag är studios som utvecklar spel.

2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Företagsnamn Redovisat värde Redovisat värde Redovisat värde

Ghost Ship Games ApS1 - 33 11

Fall Damage Studio AB2 - - 19

Iron Gate AB 88 112 1

Neon Giant AB 16 11 8

Kavalri Games AB 14 12 6

Framebunker ApS 6 7 8

Double Damage Games Inc 10 - -

Summa investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 134 175 55

1) Bolaget har under år 21/22 övergått till helägt dotterbolag.

2) Bolaget har under år 20/21 sålts.

Finansiell information i sammandrag för intresseföretag
Resultat från intresseföretag uppgår till 465 MSEK (214 MSEK). Årets resultat består dels av resultatandel från intresseföretag 49 MSEK 
(8) och dels av vinst vid omvärdering av andelar i intresseföretag 416 MSEK (41) vilket har uppstått då de resterande aktierna i bolaget 
Ghost Ship Games ApS förvärvades.
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NOT 18 FINANSIELLA INSTRUMENT

Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 31 mars 2022

Finansiella tillgångar

Finansiella 
instrument 

värderade till 
verkligt värde via 

övrigt totalresultat

Derivatinstrument 
identifierat som 

säkrings- 
instrument

Finansiella  
instrument 

värderade till 
verkligt  

värde via 
resultatet

Finansiella 
instrument  
värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Summa  
redovisat  

värde

Övriga långfristiga fordringar  
(Finansiella anläggningstillgångar)

- 6 - 296 302

Kundfordringar - - - 4 406 4 406

Avtalstillgångar - - - 177 177

Övriga kortfristiga fordringar - - - 1 331 1 331

Derivatinstrument  
(Övriga kortfristiga fordringar)

- 51 - - 51

Likvida medel - - - 5 810 5 810

Summa - 57 - 12 020 12 077

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut - - - 20 181 20 181

Övriga långfristiga skulder - - - 112 112

Leverantörsskulder - - - 3 602 3 602

Avtalsskulder - - - 1821 1821

Villkorad tilläggsköpeskilling - - 9 591 - 9 591

Köp/säljoptioner avseende innehav 
utan bestämmande inflytande

- - 4 259 - 4 259

Långfristiga skulder till anställda 
relaterat till historiska förvärv

- - 593 - 593

Övriga kortfristiga skulder - - - 673 673

Derivatinstrument 
(Övriga kortfristiga skulder)

- 3 - - 3

Upplupna kostnader - - - 1 413 1 413

Summa - 3 14 443 27 802 42 248
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Finansiella tillgångar

Finansiella 
instrument 

värderade till 
verkligt värde via 

övrigt totalresultat

Derivatinstrument 
identifierat som 

säkrings- 
instrument

Finansiella  
instrument 

värderade till 
verkligt  

värde via 
resultatet

Finansiella 
instrument  
värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Summa  
redovisat  

värde

Övriga långfristiga fordringar 
(Finansiella anläggningstillgångar)

- 6 - 126 132

Kundfordringar - - - 1 239 1 239

Övriga kortfristiga fordringar - - - 442 442

Kortfristiga placeringar - - 196 - 196

Likvida medel - - - 14 104 14 104

Summa - 6 196 15 910 16 112

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut - - - 1 474 1 474

Övriga långfristiga skulder - - - 1 1

Leverantörsskulder - - - 774 774

Avtalsskulder - - - 793 793

Villkorad tilläggsköpeskilling - - 9 116 - 9 116

Långfristiga skulder till anställda 
relaterat till historiska förvärv

- - 28 - 28

Övriga kortfristiga skulder - - - 217 217

Derivatinstrument 
(Övriga kortfristiga skulder)

- 3 - - 3

Upplupna kostnader - - - 741 741

Summa - 3 9 144 4 000 13 147

Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 31 mars 2021
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Finansiella tillgångar

Finansiella 
instrument 

värderade till 
verkligt värde via 

övrigt totalresultat

Derivatinstrument 
identifierat som 

säkrings- 
instrument

Finansiella  
instrument 

värderade till 
verkligt  

värde via 
resultatet

Finansiella 
instrument  
värderade 

till upplupet 
anskaffningsvärde

Summa  
redovisat  

värde

Övriga långfristiga fordringar 
(Finansiella anläggningstillgångar)

- - - 30 30

Kundfordringar - - - 959 959

Övriga kortfristiga fordringar - - - 362 362

Kortfristiga placeringar - - 193 - 193

Likvida medel - - - 2 318 2 318

Summa - - 193 3 669 3 862

Finansiella skulder

Skulder till kreditinstitut - - - 1 464 1 464

Leverantörsskulder - - - 845 845

Avtalsskulder - - - 599 599

Villkorad tilläggsköpeskilling - - 412 - 412

Övriga kortfristiga skulder - - - 168 168

Derivatinstrument 
(Övriga kortfristiga skulder)

- 3 - - 3

Upplupna kostnader - - - 121 121

Summa - 3 412 3 197 3 612

Värdering av finansiella tillgångar och skulder per 1 april 2020

Kortfristiga fordringar och skulder
För kortfristiga fordringar och skulder, som till exempel kundford-
ringar och leverantörsskulder och för skulder till kreditinstitut 
med rörlig ränta, anses det redovisade värdet vara en god 
uppskattning av det verkliga värdet.

Koncernen har inga finansiella tillgångar eller skulder som 
har kvittats i redovisningen eller som omfattas av ett rättsligt 
bindande avtal om nettning. Tillgångarnas maximala kreditrisk 
utgörs av nettobeloppen av de redovisade värdena i tabellerna 
ovan. Koncernen har inte erhållit några ställda säkerheter för de 
finansiella nettotillgångarna.

Värdering till verkligt värde
Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle 
erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse 
av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknads- 
aktörer. Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till 
verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin 
gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande:

Nivå 1 - Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för 
identiska tillgångar eller skulder

Nivå 2 - Andra observerbara indata för tillgången eller skulder 
än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som 
prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar)

Nivå 3 - Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på 
observerbara marknadsdata (dvs. icke observerbara indata)
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Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt  
värde per 31 mars 2022 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Ägarintressen i övriga företag - 6 - 6

Derivatinstrument - 51 - 51

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt  
värde per 31 mars 2021 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Ägarintressen i övriga företag - 6 - 6

Kortfristiga placeringar - - 196 196

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt  
värde per 1 april 2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Andra långfristiga värdepappers- 
innehav

- - 193 193

Finansiella skulder  
värderade till verkligt  
värde per 31 mars 2022 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Villkorad tilläggsköpeskilling - - 9 591 9 591

Köp/säljoptioner avseende 
innehav utan bestämmande 
inflytande

- - 4 259 4 259

Långfristiga skulder till anställda 
relaterat till historiska förvärv

- - 593 593

Derivatinstrument - 3 - 3

Finansiella skulder  
värderade till verkligt  
värde per 31 mars 2021 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Villkorad tilläggsköpeskilling - - 9 116 9 116

Långfristiga skulder till anställda 
relaterat till historiska förvärv

- - 28 28

Derivatinstrument - 3 - 3

Finansiella skulder  
värderade till verkligt  
värde per 1 april 2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Villkorad tilläggsköpeskilling - - 412 412

Derivatinstrument - 3 - 3

Derivatinstrument
Derivatinstrumenten värderas till verkligt värde enligt nivå 2 i 
värderingshierarkin. Koncernen har valutaderivat och ränte- 
derivat som värderas i enlighet med den marknadsvärdering den 
emmiterande parten har fastställt. Se även not 21.

Villkorad tilläggsköpeskilling
Verkligt värde för villkorade tilläggsköpeskillingar har beräknats 
baserat på förväntat utfall av finansiella och operativa mål för varje 
enskilt avtal. Den beräknade förväntade regleringen kommer att 
variera över tid beroende på bland annat graden av uppfyllelse av 
villkoren för de villkorade tilläggsköpeskillingarna, utvecklingen av 
vissa valutakurser mot den svenska kronan och räntemiljön. 

Villkorade tilläggsköpeskillingar som ska regleras med aktier är 
också beroende av utvecklingen av Embracers aktiekurs. Villko-
rade tilläggsköpeskillingar klassificerade som finansiella skulder 
värderas till verkligt värde genom att diskontera förväntade 
kassaflöden till en riskjusterat diskonteringsränta på 1,8%-10,2%. 
Mätningen är därför i enlighet med nivå 3 i värderingshierarkin. 
Betydande icke-observerbara ingångsinformation utgörs av 
prognostiserad omsättning och resultat samt en riskjusterad 
diskonteringsränta och operativa mål.

Villkorade tilläggsköpeskillingar
2021-04-01 

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Ingående balans 10 426 1 055 

Rörelseförvärv 4 773 6 109

Reglering med clawback-aktier -421 -

Reglering med kontanta medel -19 -874

Värdeförändring redovisad i resultatet -2 498 4 349 

Övrigt -747 -213

Utgående balans 11 514 10 426 
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Köp/säljoptioner avseende innehav utan bestämmande 
inflytande
Köp/säljoptioner avseende innehav utan bestämmande 
inflytande gäller köp/säljoptioner i genomförda transaktioner 
där säljande aktieägare behåller ett visst ägande och det finns 
avtal om att Embracer ska köpa återstående innehav om ägaren 
till köp/säljoptionen väljer att nyttja rätten till försäljning. Värde-
ringen och betalningen sker på liknande sätt som för villkorade 

tilläggsköpeskillingar (Nivå 3 Värdering till verkligt värde). Det 
verkliga värdet för köp/säljoptionerna avseende innehav utan 
bestämmande inflytande har beräknats genom bedömning av 
sannolikt utfall gällande finansiella och operationella mål för 
varje enskilt avtal. Den bedömda sannolikheten för betalning 
kommer att variera över tid beroende på bland annat i vilken 
utsträckning som villkor för köp/säljoptionerna har uppfyllts, samt 
hur växelkurser och räntor utvecklas. 

Köp/säljoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande
2021-04-01 

- 2022-03-31
2020-04-01 

- 2021-03-31

Ingående balans 0 0

Transaktioner 3 813 0

Förändring köp/säljoptioner avseende innehav utan  
bestämmande inflytande - valutakurseffekter

446 0

Utgående balans 4 259 0

Köp/säljoptioner avseende innehav  
utan bestämmande inflytande

Förväntad ersättning Kontant ersättning Nyemitterade aktier
Total, redovisas som 

finansiell skuld

Total 1 324 2 935 4 259

Per 2022-03-31

Klassificering som  
köp/säljoption avseende innehav  

utan bestämmande inflytande
Varav redan  

emitterade

Maximalt antal aktier relaterade till villkorade tilläggsköpeskillingar 40 840 363 0

Per 31 mars 2022 kommer koncernens köp/säljoptioner avseende innehav utan bestämmande inflytande att ersättas kontant eller 
genom aktier enligt tabellen nedan:

Utav Embracers emitterade aktier avser vissa förutbetald villkorad tilläggsköpeskilling med förbehåll om återtagande (claw-back) i 
enlighet med följande tabell:

Per  
2022-03-31

Klassificering  
som finansiell skuld

Varav redan 
emitterade

Klassificering  
som eget kapital

Varav redan  
emitterade

Maximalt antal aktier relaterade till 
villkorade tilläggsköpeskillingar

134 133 685 68 841 092 29 517 483 25 029 209

Villkorad tilläggsköpeskilling klassificerad 
som finansiell skuld

Villkorad tilläggs- 
köpeskilling 

klassificerad som 
eget kapital

Förväntad utbetalning Kontantavräkning

Aktier  
(nyemitterade  

eller claw-back)

Summa villkorad 
tilläggsköpeskilling 

klassificerad som 
finansiell skuld

Aktier  
(nyemitterade  

eller claw-back)
Summa villkorad 

tilläggsköpeskilling

Total 3 304 6 287 9 591 1 923 11 514

Under år 21/22 uppgick orealiserade vinster eller förluster för 
villkorade tilläggsköpeskillingar som innehas per balansdagen 
till 63 MSEK. Detta belopp inkluderas som en del av finansiella 
poster i koncernens rapport över resultatet.

Givet de villkorade tilläggsköpeskillingar som finns per balans- 
dagen får en ändring i diskonteringsfaktor på 1,5 procentenheter 

en påverkan på det verkliga värdet för de villkorade tilläggs- 
köpeskillingarna på 750 MSEK (-700 MSEK).

Koncernens villkorade tilläggsköpeskillingar regleras kontant, genom 
nyemitterade aktier eller genom frisläppande av förbehåll om 
återtagande av aktier (claw-back). Koncernens villkorade tilläggs- 
köpeskillingar per den 31 mars 2022 förväntas utbetalas enligt nedan.
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NOT 19 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Fordringar på koncernens 
intresseföretag

11 6 -

Långfristiga externa 
fordringar

245 46 25

Långfristig fordran på 
anställda

2 - -

Långfristiga  
värdepappersinnehav

44 80 5

Redovisat värde 302 132 30

NOT 20 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Ackumulerade  
anskaffningsvärden 2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Vid årets början 132 30 0

Rörelseförvärv 153 41 20

Årets investeringar 26 85 9

Omklassificering -29 -21 -

Lån 6 6 -

Återbetalning - -2 -

Omräkningsdifferens 14 -5 0

Redovisat värde vid 
årets slut

302 132 30

NOT 21 FINANSIELLA RISKER
Koncernens resultat, finansiella ställning och kassaflöde 
påverkas både av förändringar i omvärlden och av koncernens 
eget agerande. Riskhanteringsarbetet syftar till att tydliggöra och 
analysera de risker som företaget möter samt, att så långt det är 
möjligt, förebygga och begränsa eventuella negativa effekter.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika slags finan-
siella risker; kreditrisk, marknadsrisker (ränterisk, valutarisk och 
annan prisrisk) samt likviditetsrisk och refinansieringsrisk. Det 
är styrelsen som har det övergripande ansvaret för koncernens 
riskarbete, inklusive finansiella risker. Riskarbetet omfattar att 
identifiera, bedöma och värdera de risker som koncernen ställs 
inför. Prioritet läggs på de risker som vid en samlad bedömning 
avseende möjlig påverkan, sannolikhet och konsekvens, bedöms 
kunna ge mest negativ effekt för koncernen. Koncernens över- 
gripande målsättning för finansiella risker är att hantera finansiella 
exponeringar för att minska volatiliteten i koncernens rapport 
över resultat och rapport över finansiell ställning, skydda framtida 
värden på kassaflöden och finansiella tillgångar, optimera och 
säkra finansiering samt dra nytta av stordriftsfördelar.

Koncernen har ett flertal policies som skall verka för att mitigera 
de risker som man behöver hantera.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken att koncernens motpart i ett finansiellt instru-
ment inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom förorsaka 
koncernen en finansiell förlust. Koncernens kreditrisk uppstår i 
första hand genom fordringar på kunder samt vid placering av 
likvida medel. Koncernen utvärderar vid varje rapporterings-
tillfälle befintliga exponeringars kreditrisk med beaktande av 
framåtblickande faktorer. 

Nedan visas de finansiella tillgångar koncernen har reserverat 
förväntade kreditförluster för. Utöver nedanstående tillgångar 
bevakar koncernen reserveringsbehov även för andra finansiella 
instrument. I de fall beloppen bedöms vara väsentliga sker 
en reservering för förväntade kreditförluster även för dessa 
finansiella instrument.

Kreditrisk i kundfordringar och avtalstillgångar (förenklad 
metod för kreditriskreserv) 
För koncernen finns kreditrisk främst i kundfordringar och 
avtalstillgångar och Embracers målsättning är att ha en  
kontinuerlig uppföljning av denna kreditrisk. Koncernens kunder 
utgörs primärt av digitala återförsäljare och fysiska butiker 
samt återförsäljare. Koncernen har fastställda riktlinjer för att 
säkra att försäljning av produkter sker till kunder med lämplig 
kreditbakgrund. Betalningsvillkoren uppgår normalt till 30-90 
dagar. De historiska kreditförlusterna uppgår till ett ringa belopp i 
förhållande till koncernens omsättning.

För kundfordringar och avtalstillgångar tillämpas den förenklade 
metoden för redovisning av förväntade kreditförluster. Detta 
innebär att förväntade kreditförluster reserveras för återstående 
löptid, vilken förväntas understiga ett år för samtliga fordringar. 
Koncernen tillämpar en ratingbaserad metod för beräkning av 
förväntade kreditförluster utifrån sannolikhet för fallissemang, 
förväntad förlust samt exponering vid fallissemang. I de fall 
en extern kreditrating inte finns tillgänglig för motparten gör 
koncernen en intern bedömning av motpartens kreditrating 
baserat på koncernens tidigare erfarenheter av kunden samt 
annan tillgänglig information. För fordringar som uppgår till 
väsentliga belopp, görs en individuell bedömning där hänsyn 
tas till historisk, aktuell och framåtblickande information. För 
fordringar som ej uppgår till väsentliga belopp görs en kollektiv 
bedömning. Koncernen kan ha kreditförstärkning i form av en 
kreditförsäkring för kundfordringar, vilken då beaktas vid bedöm-
ning av förväntade kreditförluster. Bolaget skriver bort en fordran 
när det inte längre finns någon förväntan på att erhålla betalning 
och då aktiva åtgärder för att erhålla betalning har avslutats.
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Åldersanalys kundfordringar

2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Ej förfallna kundfordringar, 
exklusive nedskrivning

2 811 1 062 959

Förfallna kundfordringar, 
exklusive nedskrivning:

1-60 dagar 381 20 0

61-120 dagar 560 1 0

 >120 dagar 145 0 0

Summa 3 897 1 083 959

Upplupna intäkter 651 156 0

Reservering för förväntade 
kreditförluster

-142 0 0

Utgående redovisat 
värde

4 406 1 239 959

Kreditkvaliteten på fordringar som inte är förfallna mer än 60 
dagar bedöms vara god, baserat på historiskt låga kundförluster 
och beaktande av framåtriktade faktorer. Värdet på bortskrivna 
fordringar som fortfarande är under åtgärder för återvinning 
uppgår till 142 MSEK (0 MSEK per 31 mars 2021 och 0 MSEK per 
1 april 2020).

Förväntade kundförluster för 
kundfordringar och avtalstill-
gångar (enligt förenklad metod)

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Ingående reserverat belopp - -

Nedskrivningar -142 -

Utgående reserverat belopp -142 -

Kortfristiga placeringar och likvida medel
Koncernens kreditrisk uppstår också från likvida medel och 
placering av överskottslikviditet. Embracers målsättning är att ha 
en kontinuerlig uppföljning av kreditrisk hänförligt till placeringar. 
För placeringar på bankkonton så är målsättningen att motparten 
ska ha en hög kreditvärdighet om minst A- som är definierat av 
S&P Global eller motsvarande från minst två kreditratinginstitut. 
För närvarande har Embracer Group ett mindre antal placeringar 
i förvärvade bolag där man jobbar för att uppnå målsättningen.

Reservering för förväntade kreditförluster (generell metod)
För övriga poster som omfattas av förväntade kreditförluster 
tillämpas en nedskrivningsmetod med tre stadier. Initialt, samt per 
varje balansdag, redovisas en förlustreserv för de nästkommande 
12 månaderna, alternativt för en kortare tidsperiod beroende 
på återstående löptid (stadie 1). Om det har skett en väsentlig 
ökning av kreditrisk sedan första redovisningstillfället, med- 
förande en rating understigande investment grade, redovisas 
en förlustreserv för tillgångens återstående löptid (stadie 2). För 
tillgångar som bedöms vara kreditförsämrade reserveras fortsatt 
för förväntade kreditförluster för den återstående löptiden 
(stadie 3). För kreditförsämrade tillgångar och fordringar baseras 
beräkningen av ränteintäkterna på tillgångens redovisade värde, 
netto av förlustreservering, till skillnad mot på bruttobeloppet 
som i föregående stadier. Koncernens tillgångar som omfattas 
av reservering för förväntade kreditförluster enligt den generella 
metoden avser i allt väsentligt banktillgodohavanden.

Koncernen tillämpar en ratingbaserad metod för bedömning av 
förväntade kreditförluster utifrån sannolikhet för fallissemang, 
förväntad förlust samt exponering vid fallissemang. Bedömning 
görs per motpart. Bolaget har definierat fallissemang som då 
betalning av fordran är 120 dagar försenad eller mer, eller om 
andra faktorer indikerar att betalningsinställelse föreligger.  
Väsentlig ökning av kreditrisk har per balansdagen inte bedömts 
föreligga för någon fordran. Sådan bedömning baseras på om 
betalning är 60 dagar försenad eller mer, eller om väsentlig 
försämring av rating sker, medförande en rating understigande 
investment grade. För kreditförsämrade tillgångar och fordringar 
görs en individuell bedömning där hänsyn tas till historisk, aktuell 
och framåtblickande information. Värderingen av förväntade 
kreditförluster beaktar eventuella säkerheter och andra kreditför-
stärkningar i form av garantier.

De finansiella tillgångarna redovisas i rapporten över finansiell 
ställning till upplupet anskaffningsvärde, det vill säga, netto av 
bruttovärde och förlustreserv. Förändringar av förlustreserven 
redovisas i resultatet under ”Övriga externa kostnader”.

Kreditriskexponering och kreditriskkoncentration
Koncernens kreditriskexponering utgörs av kundfordringar, 
avtalstillgångar, kortfristiga placeringar och likvida medel. Likvida 
medel 5 810 MSEK är placerade i finansiellt institut med minst 
kreditrating A- i kreditvärdighet. Koncernens kundfordringar är 
spridda på ett stort antal olika kunder. 

Det har inte skett någon väsentlig ökning av kreditrisk för någon 
av koncernens finansiella tillgångar. De medel som är placerade 
i banker i Ukraina, Ryssland och Belarus är endast medel som 
behövs för cirka tre månaders operativ verksamhet i de bolag 
som har verksamhet i dessa länder.
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Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på eller framtida 
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i marknadspriser. Marknadsrisker indelas enligt IFRS 
i tre typer; valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. De mark-
nadsrisker som påverkar koncernen utgörs främst av ränterisker 
och valutarisker.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassa- 
flöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i marknadsräntor. Målsättningen är att inte vara 
utsatt för framtida fluktuationer i ränteförändringar som påverkar 
koncernens kassaflöde och resultat i en större omfattning än 
vad Embracer klarar av. En betydande faktor som påverkar 
ränterisken är räntebindningstiden. Koncernen är främst utsatt för 
ränterisk avseende koncernens skulder till kreditinstitut.

I nedan tabell specificeras villkoren och återbetalningstidpunkterna för respektive räntebärande skuld:

Redovisat värde

Valuta Förfall Ränta 2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Skulder till kreditinstitut Nordea 20 MEUR EUR 2021-07-02 Rörlig 0 228 359

Skulder till kreditinstitut Nordea Facility A  
(6 000 000 000 SEK)

SEK 2024-06-14 Rörlig 6 000 0 0

Skulder till kreditinstitut Nordea RCF Mult  
(926 914 000 SEK)

SEK 2026-06-24 Rörlig 927 0 0

Skulder till kreditinstitut Nordea RCF Mult  
(470 000 000 EUR)

EUR 2026-06-24 Rörlig 4 859 0 0

Skulder till kreditinstitut Nordea Facility B  
(582 886 453:27 EUR)

EUR 2022-09-30 Rörlig 5 988 0 0

Skulder till kreditinstitut Olika långivare* EUR* < 1år -2031 Rörliga 2 407 1 246 1 105

Summa 20 181 1 474 1 464

* Lån inom våra operativa grupper. Lånen är bilaterala, med olika 
löptider, amortingsplaner och  koventanter. Lånen är totalt 29 
stycken, fördelat på 12 kreditinstitut, med löptider från < 1år till 
2031-09-30 och med olika storlek. Största lånet motsvarar 2% av  
totala skuld.

Av de totala skulderna till kreditinstitut avser 17 774 MSEK 
upplåning i moderbolaget. Dessa lån är placerade i svenska 
kreditinstitut i SEK och EUR.

Koncernen använder i vissa fall och i mindre omfattning ränte- 
derivat i form av ränteswappar för att hantera ränterisk. I samtliga 
ränteswapavtal har Embracer valt att byta rörlig ränta mot fast 
ränta.  Per 31 mars 2022 uppgick ränteswapparnas volym till 1 
MSEK (-3 MSEK per 31 mars 2021 och -3 MSEK per 1 april 2020).  
Räntederivaten har avtalats med institut som har investment 
grade rating varvid kreditexponeringen mot institutionen anses 
begränsad.

I tabellen nedan visas, givet de räntebärande tillgångar och 
skulder som finns per balansdagen, en ränteuppgångs påverkan 
på eget kapital och resultat.

2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Marknadsränta -1% 202 15 15

Marknadsränta +1% -202 -15 -15
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Valutarisk
Valutarisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassa- 
flöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändring 
i utländska valutakurser. Valutarisker återfinns i omräkningen av 
utländska verksamheters tillgångar och skulder till moderföreta-
gets funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering. Även 
en stor del av koncernens försäljning och inköp är i utländska 
valutor, s.k. transaktionsexponering. Valutarisk gällande försälj-
ning och inköp i utländska valutor hanteras genom att koncernen 
strävar efter att balansera in- och utflöden i olika valutor. På så 
sätt erhålls en naturlig säkring av valutarisken. 

2021-04-01 - 2022-03-31 2020-04-01 - 2021-03-31

Valuta- 
exponering (%)

Rörelse- 
intäkter

Rörelse-
kostnader

Rörelse- 
intäkter

Rörelse-
kostnader

USD 64% 35% 54% 23%

EUR 28% 36% 40% 44%

Övriga valutor 8% 29% 6% 33%

2021-04-01 - 2022-03-31 2020-04-01 - 2021-03-31

Känslighets- 
analys 
- Valutakurs-
förändringar 
mot svenska 
kronan

Effekt på 
resultat

Effekt 
på eget 
kapital

Effekt på 
resultat

Effekt 
på eget 
kapital

EUR

+ 10% 229 210 39 280

- 10% -229 -210 -39 -280

USD

+10% 458 91 306 90

-10% -458 -91 -306 -90

Likviditetsrisk och refinansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra 
förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder som 
regleras med kontanter eller annan finansiell tillgång. Koncernens 
verksamhet är i allt väsentligt finansierad via eget kapital och 
extern finansiering. Koncernen hanterar likviditetsrisken genom 
kontinuerlig uppföljning av verksamheten samt genom att 
upprätthålla cash pools för de valutor där finansiella synergier kan 
uppnås. Risken mildras av koncernens goda likviditetsreserver 
vilka är omedelbart tillgängliga. Koncernen prognostiserar löpande 
framtida kassaflöden utifrån olika scenarion för att säkerställa att 
finansiering sker i tid. 

Koncernen har ett beviljat kreditbelopp för sin checkräknings- 
kredit uppgående till 21 875 MSEK (7 697 MSEK per 31 mars 2021 
och 3 230 MSEK per 1 april 2020). Den totala likviditetsreserven 
består av likvida medel och onyttjade checkräkningskrediter. Per 
balansdagen var 1,7 MSEK av (6,3 per 31 mars 2021 och 1,5 per  
1 april 2020) checkkrediten ej utnyttjad.

Embracer Group AB har i sina avtal för lång- och kortfristiga 
krediter en överenskommelse om kovenanter. Villkoren för 
dessa är 2,5 x nettoskulden genom justerat EBITDA beräknad 
enligt överensskommelse med kreditgivarna.

Med refinansieringsrisk avses risken för att finansiering för 
förvärv eller utveckling inte kan behållas, förlängas, utökas, 
refinansieras eller att sådan finansiering endast kan ske på villkor 
som är oförmånliga för bolaget. Behovet av refinansiering ses 
regelbundet över av företaget och styrelsen för att säkerställa  
finansiering av företagets expansion och investeringar. Koncernens  
mål är att vid varje given tidpunkt ha tillgång till både kort- och 
långfristiga lånefaciliteter för att säkra finansiering. Detta uppnås 
genom framtidsplanering och goda relationer med banker, 
finansiella institut och kreditgivare. Villkor i befintliga låneavtal 
övervakas och hanteras kontinuerligt. 

Koncernens kontraktsenliga och odiskonterade räntebetalningar och 
återbetalningar av finansiella skulder framgår av tabellen nedan.

2022-03-31

Löptidsanalys 1-3 år 3-5 år >5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 13 713 6 245 223 20 181

Villkorade tilläggs- 
köpeskillingar

5 762 3 282 547 9 591

Köp/säljoption avseende 
innehav utan bestäm-
mande inflytande

- 4 259 - 4 259

Övriga långfristiga 
skulder

112 - - 112

Leasingskulder 1 097 - - 1 097

Avtalsskulder 1 821 - - 1 821

Leverantörsskulder 3 602 - - 3 602

Upplupna kostnader 1 413 - - 1 413

Övriga kortfristiga 
skulder

676 - - 676

Summa 28 196 13 786 770 42 752

2021-03-31

Löptidsanalys 1-3 år 3-5 år >5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 942 455 77 1 474

Villkorade tilläggs- 
köpeskillingar

412 8 704 - 9 116

Övriga långfristiga 
skulder

1 - - 1

Leasingskulder 335 - - 335

Avtalsskulder 793 - - 793

Leverantörsskulder 774 - - 774

Upplupna kostnader 741 - - 741

Övriga kortfristiga 
skulder

220 - - 220

Summa 4 218 9 159 77 13 454
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2020-04-01

Löptidsanalys 1-3 år 3-5 år >5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 452 647 365 1 464

Villkorade tilläggs- 
köpeskillingar

- 412 - 412

Leasingskulder 243 - - 243

Avtalsskulder 599 - - 599

Leverantörsskulder 845 - - 845

Upplupna kostnader 121 - - 121

Övriga kortfristiga 
skulder

171 - - 171

Summa 2 431 1 059 365 3 855

Kapitalhantering
Styrelsen för Embracer Group har fastställt mål för kapitalstruk-
turen. Målet är att ha en nettoskuld på 1,0 x justerat EBIT på en 
12-månaders framåriktad bas. 

Koncernens finansiella mål sätts kvartalsvis av ledningen och 
uppgår till ett intervall mellan vilken justerat EBIT förväntas bli. 
I senast lämnad prognos uppgår intervallet för räkenskapsåret 
22/23 till 8 000-10 000 MSEK.

NOT 22 VARULAGER

2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Råvaror och förnödenheter 9 1 1

Färdiga varor och 
handelsvaror

2 766 217 352

Redovisat värde 2 775 218 353

För information avseende beräkning av varulagrets värde 
hänvisas till koncernens redovisningsprinciper.

NOT 23 FÖRUTBETALDA KOSTNADER

2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Förutbetalda kostnader 377 377 110

Redovisat värde 377 377 110

Förutbetalda kostnader avser kostnader som periodiserats och 
är hänförliga till en senare period.
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NOT 24 KONCERNFÖRETAG
Moderföretagets, Embracer Group AB, innehav i direkta och indirekta dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen framgår 
av nedanstående tabell:

Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Embracer Group AB 556582-6558 Karlstad, Sverige Moderföretag Moderföretag Moderföretag

PLAION Holding GmbH FN 482610x Höfen, Österrike 100% 100% 100%

PLAION GmbH FN 194505 m Höfen, Österrike 100% 100% 100%

PLAION  GmbH HRB105290 Planegg, Tyskland 100% 100% 100%

Deep Silver Fishlabs HRB105290 Hamburg, Tyskland 100% 100% 100%

PLAION AG CH-320.3.044.267-5 St. Gallen, Schweiz 100% 100% 100%

PLAION sp.z.o.o 383878148 Warszawa, Polen 100% 100% 100%

Warhorse Studios s.r.o 24155849 Prag, Tjeckien 100% 100% 100%

PLAION, Inc. 26-2243948 Larkspur, CA, USA 100% 100% 100%

DPI Merchandising Inc. 6456046 Delaware, USA 100% 100% 100%

Deep Silver Volition LLC 90-0931309 Champaign, IL, USA 100% 100% 100%

PLAION Ltd. 02925650 Reading, Storbritannien 100% 100% 100%

Splatter Connect Ltd 07965335 Manchester, Storbritannien 100% 100% 100%

Koch Media Ltd (UK) 
Sverige

516405-2465 Stockholm, Sverige 100% 100% 100%

Benelux Branches 24472570 Amsterdam, Nederländerna 100% 100% 100%

PLAION Service s.r.o. 08219966 Olomouc, Tjeckien 100% 100% 100%

PLAION S.r.L. MI-1963591 Milano, Italien 100% 100% 100%

Deep Silver Dambuster 
Studios Ltd. 

09140280 Nottingham, Storbritannien 100% 100% 100%

Atlantis Games Ltd. 09771586 Reading, Storbritannien 100% 100% 100%

PLAION SAS 440642247 Paris, Frankrike 100% 100% 100%

Koch Media S.L.U M-119499 Madrid, Spanien 100% 100% 100%

Milestone S.r.L 10851750967 Milano, Italien 100% 100% 100%

PLAION PTY Ltd 37608232177 Sydney, Australien 100% 100% 100%

DigiXart Entertainment SAS 5912Z Montpellier, Frankrike 100% 100% 100%

DPI Merchandising GmbH HRB262973 Planegg, Tyskland 100% - -

Prism Ray Online Services 
GmbH (AT)

FN 579041 g Höfen, Österrike 100% - -
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

PLAION Pictures GmbH HRB160607 Planegg, Tyskland 100% 100% 100%

Sola Media AS 920804233 Bodö, Norge 100% 100% 100%

Sola Media GmbH HRB 24372 Stuttgart, Tyskland 100% 100% 100%

Spotfilm Networx Gmbh HRB 136977  Berlin, Tyskland 100% 100% 100%

Anime Ltd. SC406063 Glasgow, England' 100% - -

Voxler SAS 484440243 Paris, Frankrike 100% 100% 100%

Voxler Ltd 09887544 London, Storbritannien 100% 100% 100%

PLAION Ltd. – Hongkong 2974237 Hongkong, Hongkong 100% 100% 100%

PLAION Inc. – Tokyo 0118-01-038257 Tokyo, Japan 100% 100% 100%

Flying Wild Hog Holding Ltd. 11293390 Nottingham, Storbritannien 100% 100% 100%

Flying Wild Hog Studios 
Sp.z.o.o. 

0000836710 Warszawa, Polen 100% 100% 100%

Flying Wild Hog Services 
Sp.z.o.o. 

0000836773 Warszawa, Polen 100% 100% 100%

Flying Wild Hog Development Ltd 11420362 Reading, Storbritannien 100% 100% 100%

Vertigo Games Holding B.V. 73570400 Rotterdam, Nederländerna 100% 100% -

Force Field Holding BV 65763033 Rotterdam, Nederländerna 100% - -

Force Field Entertainment B.V 
(under namnbyte till Vertigo 
Studios Amsterdam B.V.)

32129579 Rotterdam, Nederländerna 100% - -

Force Field HBE Studio B.V. 34227248 Rotterdam, Nederländerna 100% - -

Force Field Productions B.V. 34247648 Rotterdam, Nederländerna 100% - -

Force Field LBE Studio B.V. 34336313 Rotterdam, Nederländerna 100% - -

Force Field B.V. 62567268 Rotterdam, Nederländerna 100% - -

Vertigo Studios B.V. 24446448 Rotterdam, Nederländerna 100% 100% 100%

Vertigo Publishing B.V. 73574600 Rotterdam, Nederländerna 100% 100% 100%

Vertigo Arcades B.V. 70279160 Rotterdam, Nederländerna 100% 100% 100%

Free Radical Design ltd. 13418580 Nottingham, Storbritannien 100% 100% 100%
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Easybrain Holding AB 559237-4044 Karlstad, Sverige 100% -

Easybrain Group Limited HE 417027 Limassol, Cypern 100% - -

Easybrain Ltd (Cyprus) HE 345807 Limassol, Cypern 100% - -

Easybrain LLC (Belarus) 192677819 Minsk, Belarus 100% - -

Easybrain sp. Z o.o 0000963602 Warszawa, Polen 100% - -

THQ Nordic AB 559338-6104 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

THQ Nordic GmbH FN366280y Wien, Österrike 100% 100% 100%

Black Forest Games GmbH HRB 708729 Offenburg, Tyskland 100% 100% 100%

Grimlore Games GmbH HRB 214761 München, Tyskland 100% 100% 100%

Nine Rocks Games s.r.o. 131468/B Bratislava, Slovakien 100% 100% 100%

www.handy-games.com GmbH HRB 8667 Giebelstadt, Tyskland 100% 100% 100%

Massive Miniteam GmbH HRB 94296 Pulheim, Tyskland 100% - -

Piranha Bytes GmbH HRB 30287 Essen, Tyskland 100% 100% 100%

Purple Lamp Studios GmbH FN 483727 p Wien, Österrike 100% 100% -

THQ Nordic Japan KK 0100-01-204521 Tokyo, Japan 100% 100% 100%

Alkimia Interactive SL B-67542720 Barcelona, Spanien 100% 100% -

Pow Wow Entertainment FN 530975 x Wien, Österrike 100% 100% -

Ashborne Games s.r.o 095 78 439 Brno, Tjeckien 100% 100% -

THQ Nordic Holdings USA inc 7549948 Wilmington, USA 100% 100% -

Gunfire Games LLC 32054776284 Austin, USA 100% 100% -

THQ Nordic Inc. 33-1224317 Bohemia, USA 100% 100% -

Rainbow Studios Inc. 81-0979019 Phoenix, USA 100% 100% -

Rainbow Studios Montréal Inc. 1175772384 Montreal, Kanada 100% 100% -

THQ Nordic France 898013073 Paris, Frankrike 100% 100% 100%

Palm Beach 0899.697.764 Charleroi, Belgien 100% - -

Appeal Studios SA 0704.609.582 Charleroi, Belgien 94% - -

KAIKO GmbH HRB 98636 Frankfurt am Main, 
Tyskland

100% - -

Gate21 d.o.o. 65-01-0368-21 Sarajevo, Bosnien 
och Hercegovina

80% - -

Bugbear Entertainment Oy 1586716-8 Helsingfors, Finland 100% 100% 100%

Mirage Game Studios AB 559043-8437 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

Metricminds GmbH HRB50908 Berlin, Tyskland 100% - -

Pieces Interactive AB 556744-4384 Skövde, Sverige 100% 100% 100%

Experiment 101 AB 559019-9609 Stockholm, Sverige 100% 100% 100%

Campfire Cabal Aps (DK) 43369830 Valby, Danmark 100% - -

We Sing Company Holding AB 556997-4255 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

We Sing Company AB 556758-8024 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

House in the Woods AB 556997-4271 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

THQ Nordic Singapore Pte Ltd (SGP) 202203960M Singapore 100% - -
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Indie Games Holding AB 559280-0014 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

Coffee Stain Holding AB 556995-0180 Skövde, Sverige 100% 100% 100%

Coffee Stain Publishing AB 559073-7069 Skövde, Sverige 100% 100% 100%

Coffee Stain Studios AB 556821-8225 Skövde, Sverige 100% 100% 100%

Coffee Stain North AB 556950-9960 Stockholm, Sverige 100% 100% 100%

Box Dragon AB 559219-7668 Göteborg, Sverige 70% 70% 70%

Lavapotion AB 559087-8954 Göteborg, Sverige 60% 60% 60%

GhostShip Holdings Aps 37864005 Köpenhamn, 
Danmark

100% - -

Ghost Ship Games Aps 37989819 Köpenhamn, Danmark 100% - -

Easytrigger AB 559076-4543 Trollhättan, Sverige 100% - -

Coffee Stain Gbg AB 559105-9208 Skövde, Sverige 100% - -
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Embracer Freemode AB (SE) 559273-7984 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

Embracer Freemode Retro Holding AB 559237-4051 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

Embracer Freemode Retro Holding 
Inc. 

EIN 88-3703797 Wilmington, Delaware, 
USA

100% - -

Limited Run Games, Inc. C201701300593 North Carolina, USA 100% - -

Limited Run Retail, LLC C202026300043 North Carolina,USA 100% - -

Bitwave AB 556939-8117 Göteborg, Sverige 100% - -

TATSUJIN Co., Ltd. 0105-01-041069 Tokyo, Japan 90% - -

Embracer Freemode Services Holding 
AB (SE)

556884-8369 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

Quantic Lab S.R.L (RO) RO18404320 Cluj-Napoca, Rumänien 95% 95% -

Quantic Lab UK Ltd (Uk) 13092174 Hailsham, Storbritannien 100% 100% 100%

Embracer Freemode Holding AB (SE) 559349-7059 Karlstad, Sverige 100% 100% -

Embracer Freemode Iconic Holding 
Inc.

6962090 Delaware, USA 100% - -

Middle-earth Enterprises, LLC 6939689 Delaware, USA 100% - -

Game Outlet Europe AB 556633-6052 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

Clear River Games AB 559092-8734 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

Embracer Freemode Inc 87-3323684 Livemore, California, 
USA

100% - -

Sing Trix LLC 5152511 Delaware, USA 100% - -

Embracer Freemode Ltd 6234577 Clevedon, Storbritan-
nien

100% - -

GoodBetterBest Ltd 4511276 Clevedon, Storbritan-
nien

100% - -

Embracer Freemode Investment 
Holding AB (SE)

556884-8369 Karlstad, Sverige 100% 100% -

C77 Entertainment Inc 20197538467 Washington, USA 100% 100% 100%

Varyag Group AB 559185-6553 Karlstad, Sverige 70% - -

Grimfrost Production AB 556983-1026 Karlstad, Sverige 100% - -

Grimfrost Records AB 559149-7317 Karlstad, Sverige 100% - -

JIS Trading AB 559073-7036 Karlstad, Sverige 100% - -
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Amplifier Game Invest Holding AB 559092-8742 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

Amplifier Studios AB 559042-8818 Stockholm, Sverige 100% 100% 100%

Tarsier Studios AB 556700-9278 Malmö, Sverige 100% 100% 100%

Tarsier Studios Productions AB 556812-9802 Malmö, Sverige 100% 100% 100%

River End Games AB 559092-8767 Göteborg, Sverige 100% 100% 100%

DestinyBit IT02555520390 Ravenna, Italien 100% 100% -

Palindrome Interactive AB 559005-7906 Skövde, Sverige 100% 100% -

Rare Earth Games GmbH FN 535537 Wien, Österrike 100% 100% -

Vermila Studios S.L. B-88568043 Madrid, Spanien 100% 100% -

Infinite Mana Games AB 559379-6146 Stockholm, Sverige 100% - -

Silent Games Ltd 11600265 Newcastle Upon Tyne, 
Storbritannien

100% 100% -

Plucky Bytes AB 559237-4028 Karlstad, Sverige 100% 100% 100%

Misc Holding AS 928183556 Sandnes, Norge 54% 54% 54%

Misc Game AS 915366775 Sandnes, Norge 100% 100% 100%

Frame Break AB 559241-9278 Skövde, Sverige 100% 100% -

Zapper Games Inc 87-1962716 Durham, USA 100% - -

Goose Byte Studios Inc 1176916246 Montreal, Kanada 100% - -

Green Tile Digital AB 559244-3393 Skövde, Sverige 100% - -

A Creative Endeavor AB 556895-1221 Göteborg, Sverige 100% - -

Amplifier Studios US Holding Inc 87-4258475 Durham, USA 100% 100% 100%

Invisible Walls Aps 38999524 Köpenhamn, Danmark 100% - -
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Deca Games Holding AB 559205-5387 Karlstad, Sverige 100% 100% -

Embracer Canada ATA Holdings Inc. 70063 3878 RC0001 Saint John, Kanada 100% 100% -

Embracer ExchangeCo ATA Inc. 70123 9535 RC0001 Saint John, Kanada 100% 100% -

A Thinking Ape Entertainment Ltd. 802493247 RC0002 Vancouver, Kanada 100% 100% -

Item Box Apps Ltd. 74263 0122 RC0001 Vancouver, Kanada 100% 100% -

Embracer Exchangeco IUGO Inc. 70123 4734 RC0001 Saint John, Kanada 100% 100% -

Embracer Canada IUGO Holdings Inc. 70063 2870 RC0001 Saint John, Kanada 100% 100% -

IUGO Mobile Entertainment Inc. 87540 8601 RC0002 Vancouver, Kanada 100% 100% -

Crazy Labs Ltd 514531110 Tel Aviv, Israel 100% - -

Kid Baby Toddler Ltd 514761774 Tel Aviv, Israel 100% - -

Crazy Style Ltd 514761725 Tel Aviv, Israel 100% - -

CocoPlay by TabTale Ltd 514761733 Tel Aviv, Israel 100% - -

Kids Games Club Ltd 514761782 Tel Aviv, Israel 100% - -

TabTale (Luoyang) Software Ltd 
Company

91410300396830851D Luoyang, Kina 100% - -

TabTale Inc 30-0806435 Delaware, USA 100% - -

Kids Funny Preschool Education 
Games Ltd

514761758 Tel Aviv, Israel 100% - -

TabTale International Ltd 514791151 Tel Aviv, Israel 100% - -

Kids Fun Club by TabTale G.P. 540249398 Tel Aviv, Israel 100% - -

Sunstorm by TabTale G.P 540253895 Tel Aviv, Israel 100% - -

CrazyLabs by TabTale G.P 540249109 Tel Aviv, Israel 100% - -

Firescore Interactive Private Limited U74999MH2018PTC318252 Mumbai, Indien 95% - -

Beijing Deca Interactive Entertainment 
Technology Co., Ltd. 

91110105MA04GAD673 Peking, Kina 100% - -

Deca Live Operations GmbH HRB 191999 B Berlin, Tyskland 100% 100% -

Deca Games EOOD 205681825 Veliko Tarnovo, 
Bulgarien

100% 100% -
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Embracer Group Lager 2 AB 559237-4010 Karlstad, Sverige 100% 100% -

4A Games Ltd C65059 Tas-Silema, Malta 100% 100% -

Limited Liability Group ”AAAA Group” 43289227 Kiev, Ukraina 100% 100% -

4A Games Bratislava sro 52473210 Bratislava, Slovakien 100% 100% -

New World North Ltd 11096125 Calgary, Kanada 100% 100% -

34BigThings S.r.l. 10863730015 Torino, Italien 100% 100% -

ZEN Stúdió Kft. Cg.01-09-691-205 Budapest, Ungern 100% 100% -

Mad Head Games doo Novi Sad 20980818 Novi Sad, Serbien 100% 100% -

MHG d.o.o. 65-01-0334-22 Sarajevo, Bosnien 100% 100%

NGD Studios AB 556818-4393 Karlskrona, Sverige 100% 100%

Nimble Giant Entertainment SL B72521313 Barcelona, Spanien 100% - -

NGD Studios S.A. 1.742.109 Caba, Argentina 100% 100% -

TONEX S.A. 218970500012 Montevideo, Uruguay 100% 100% -

Nimble Giant S.A.C. 20609180260 Lima, Peru 100% 100% -

Nimble Giant Chile SpA 77.528.756-K Santiago, Chile 100% 100% -

Saber London Ltd (UK) 13890034 London, Storbritannien 100% 100% -

Tuxedo Labs AB 559219-0259 Malmö, Sverige 100% - -

Binary Motion AB 559085-2579 Sundsvall, Sverige 100% 100% -

Slipgate Ironworks ApS 38541161 Aalborg, Danmark 100% - -

3d Realms Entertainment ApS 36912197 Stovring, Danmark 100% - -

Action Entertainment Inc 75-2542441 Texas, USA 100% - -

Apogee Software Ltd 7404910 Plano, USA 95% - -

SPL Limited 1089847117458 St. Petersburg, Ryssland 100% - -

Aspyr Canada ISL Holdings Inc. 1000163721 Toronto, Ontario, 
Kanada

100% - -

Aspyr Exchangeco ISL Inc. 1000163722 Toronto, Ontario, 
Kanada

100% - -

IdeaSpark Labs Inc. 2023590983 Edmonton, Alberta, 
kanada

100% - -

Oü Fractured Byte 14361173 Tallinn, Estland 100% - -

Bytex (Байтэкс) Limited Liability 
Company 

1091326000446 Saransk, Ryssland 100% - -

OOO Stuntworks GS 1161326055770 St. Petersburg, Ryssland 100% 100% 100%

Saber Interactive Armenia 264.110.1241739 Yerevan, Armenien 100% 100% 100%

DIGIC HOLDINGS Vagyonkezelő 
Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-293721 Budapest, Ungern 100% 100% 100%

DIGIC PICTURES Filmgyártó, Szoft-
verfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

01-09-693165 Budapest, Ungern 100% 100% 100%

DIGIC SERVICES Korlátolt Felelősségű 
Társaság

01-09-303274 Budapest, Ungern 100% 100% 100%
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Saber Interactive Inc 32-0624055 100% 100% -

SM2 Games Factory SLU B-88442413 Madrid, Spanien 100% 100% -

Saber BGS LLC 193299984 Minsk, Belarus 100% 100% -

Saber Porto 515652296 Porto Area, Portugal 100% 100% -

New World Interactive LLC 20111622299 Denver, USA 100% 100% -

Sandbox Strategies LLC 3225484 New York, USA 100% 100% -

Aspyr Media, Inc. 86-3477904 Austin, USA 100% - -

Aspyr Media Europe Ltd. 5073853 Storbritannien 100% - -

Demiurge Studios LLC 1027134 Cambridge, USA 100% - -

Snapshot Games Inc C4662393 Los Angeles, USA 100% 100% -

Snapshot Games Sofia EOOD 203132183 Sofia, Bulgarien 100% 100% -

Tripwire Interactive LLC 0509050 Georgia, USA 100% - -

Tripwire International Exports Inc. 5030372 Delaware, USA 100% - -

Tripwire Publishing, LLC 18083784 Georgia, USA 100% - -

Shiver Entertainment Inc 80-0875186 Miami, USA 100% - -

Saber Interactive SGS LLC 1207800040315 St. Petersburg, Ryssland 100% 100% -

Saber Interactive Spain SLU B-87576872 Madrid, Spanien 100% 100% -

Gearbox Entertainment Company 
Holding AB

559237-4036 Karlstad, Sverige 100% - -

The Gearbox Entertainment Company 
Inc. 

80-3307675 Frisco, USA 100% - -

Gearbox Software LLC 75-2806132 Frisco, USA 100% - -

Gearbox Development Services, LLC 27-4592730 Frisco, USA 100% - -

Gearbox Enterprises, LLC 84-3286294 Frisco, USA 100% - -

Gearbox Studios Quebec, Inc. 1171354757 Montreal, Kanada 100% - -

Gearbox Publishing, LLC 81-3874601 Frisco, USA 100% - -

Gearbox Studios, LLC 87-2843233 Frisco, USA 100% - -

Lost Boys Interactive, LLC L059605 Maidison, Wisconsin 100% - -

Gearbox Productions, LLC 87-2623337 Frisco, USA 100% - -

Gearbox Production Services, LLC 87-2647274 Frisco, USA 100% - -

Meezey, LLC 84-2689894 Frisco, USA 100% - -

Embracer Group Lager 11 AB (Perfect 
World Holding)

559273-8008 Karlstad, Sverige 100% - -

Gearbox Publishing Amsterdam B.V. 24484242 Amsterdam, Nederlän-
derna

100% - -

Perfect World North American 
Corporation

C3059892 Redwood City, Delawa-
re. USA

100% - -

Gearbox Publishing San Francisco Inc. 4481387 San Francisco, USA 100% - -

Runic Games Inc. 4581901 Seattle, USA 100% - -

Cryptic Studios Inc. C2238039 Los Gatos, USA 100% - -
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Embracer Group Archive AB 559273-7976 Karlstad, Sverige 100% - -

Embracer Group Lager 10 AB (Dark 
Horse)

559273-7992 Karlstad, Sverige 100% - -

Gladiator Bidco Inc EIN 88-0848177 Delaware, USA 100% - -

Dark Horse Holding, Inc. EIN 61-1897686 Delaware, USA 100% - -

Dark Horse Media, LLC EIN 83-1567733 Delaware, USA 100% - -

Dark Horse Entertainment, LLC EIN 93-1066511 Delaware, USA 100% - -

Things From Another World, LLC  EIN 93-1092217 Delaware, USA 100% - -

Dark Horse Comics, LLC  EIN 82-3923340 Delaware, USA 100% - -

Dark Horse Technology & Trading, Ltd. Shanghai, Kina 100% - -

Dark Horse Media China, LLC EIN 61-1897686 Delaware, USA 100% - -
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Embracer Group Lager 12 AB 559273-8016 Karlstad, Sverige 100% - -

Asmodee III 842403651 Guyancourt, Frankrike 70% - -

Les Nouveaux Amis d´Asmodee 842398109 Guyancourt, Frankrike 80% - -

Financiere Amuse TopCo 842440778 Guyancourt, Frankrike 100% - -

Financiere Amuse BidCo 815143904 Guyancourt, Frankrike 100% - -

Asmodee Group SAS 399899806 Guyancourt, Frankrike 100% - -

Asmodee France SAS 821169794 Guyancourt, Frankrike 100% - -

Asmodee Digital 818058216 Guyancourt, Frankrike 100% - -

Days of Wonder 443656277 Guyancourt, Frankrike 100% - -

Philibert 313642613 Strasbourg, Frankrike 100% - -

Asmodee Vente A Domicile 885273474 Guyancourt, Frankrike 100% - -

Flat Prod 512950254 Guyancourt, Frankrike 100% - -

Fondation D'Enterprise Libellud 878959097 Poitiers, Frankrike 100% - -

AD2G Studio 803287150 Guyancourt, Frankrike 100% - -

Asmodee Treasury Services 889410833 Guyancourt, France 100% - -

Asmodee UK Holding Limited 11737872 London, Storbritannien 100% - -

VR Distribution (UK) Limited 11286297 Wellingborough, England 100% - -

Asmodee Entertainment Limited 12188396 London, Storbritannien 100% - -

Esdevium Games Limited 3055732 London, Storbritannien 100% - -

Coiledspring Games Ltd 4986141 Storbritannien 100% - -

The Green Board Game Company 
Limited

2583329 London, Storbritannien 100% - -

Asmodee Gift Company Limited 2475241 London, Storbritannien 100% - -

Asmodee Belgium SA 0429.666.250 Belgien 100% - -

Repos Production 0535.709.224 Bryssel, Belgien 100% - -

Pearl Games SPRL 0564.749.638 Belgien 100% - -

Asmodee Holding Gmbh HRB29630 Essen, Tyskland 100% - -

ADC Blackfire Entertainment 
GmbH

HRB 25016 Ratingen, Tyskland 100% - -

Asmodee Gmbh HRB24912 Essen, Tyskland 100% - -

Gamegenic Gmbh HRB 30099 Essen, Tyskland 100% - -

Lookout Gmbh HRB 47617 Schwabenheim, 
Tyskland

100% - -

Plan B Games Europé GmbH HRB 147912 Stuttgart, Tyskland 100% - -

Asmodee Italia SRL No. 02200000350 Italien 100% - -

European Player Network B.V 862969591 Nederländerna 100% - -

Enigma Distribution Benelux 53234715 Nederländerna 100% - -

Asmodee Nordics A/S 27519601 Danmark 100% - -

Asmodee Norge A/S 988238805 Oslo, Norge 100% - -

Asmodee Sverige AB 556718-9344 Göteborg, Sverige 100% - -

Asmodee Finland OY 2204165-5 Finland 100% - -
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Kapitalandel/rösträttsandel

Företag Organisationsnummer Säte 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

REBEL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (REBEL sp. z 
o.o))

451062 Gdansk, Polen 100% - -

Bezzerwizzer Nordic ApS 31854229 Danmark 100% - -

ADC Blackfire Entertainment S.R.L J40/9027/2014 Bukarest, Rumänien 100% - -

ADC Blackfire Entertainment s.r.o. C 70317 Prag, Tjeckien 100% - -

Asmodee Editions LLC. EIN 20-2123892 Pennsylvania, USA 100% - -

Asmodee North America INC.  8T-468 USA 100% - -

Minature Market LLC LC0815642 USA 100% - -

KittenWorks LLC 3385777 Los Angeles, USA 100% - -

Exploding Kittens Inc 5665128 Los Angeles, USA 100% - -

Asmodee Canada 1163659668 Québec, Kanada 100% - -

Lion Rampant Imports LT 1454467 Ontario, Kanada 100% - -

Plan B Games Inc. 773395496RC0001 Québec, Kanada 100% - -

Ilhas Galápagos Comérico De 
Brinquedos E Servicos Ltda.-EPP

15.605.065/0001-38 São Paulo, Brazilien 100% - -

Importadora Y Comercializadora 
Skyship SpA

76.353.094-9 Santiago, Chile 100% - -

Asmodee trading Co. Ltd 913100000512704000 Shanghai, Kina 100% - -

Asmodee Asia Ltd 67839282 – 000 – 06 17 -9 Hong Kong 100% - -

Asmodee Taiwan 53100400 Taipei, Taiwan 100% - -

Forever Bright Limited Company 91440300781353326B Shenzhen, Kina 100% - -

Asmodee Korea Limited 424-87-01981 Korea 100% - -

Asmodee Holding Australia PTY 
Ltd

661 533 866 Crows Nest, Australien 100% - -

Venross Pty Ltd ACN 166 076 642 Dulwich, Australien 100% - -

Embracer Group Lager 13 AB 559352-6121 Karlstad, Sverige 100% - -

Ace Radish Acquisition Canada Inc. 713540805 Toronto, Kanada 100% - -

Eidos Interactive Corp. 85948 5583 RC0001 Montreal, Kanada 100% - -

Ace Radish Acquisition Inc. EIN 88-2611962 Delaware, USA 100% - -

Crystal Dynamics, Inc. 94-3161281 California, USA 100% - -

CDE Entertainment Ltd. 14053837 London, UK 100% - -

Eidos Creative Software (Shanghai) 
Co., Ltd

91310000676212708F Shanghai, China 100% - -

Embracer Group Lager 16 AB 559352-6139 Karlstad, Sverige 100% - -
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NOT 25 EGET KAPITAL

Aktiekapital
Det registrerade aktiekapitalet på 1 571 475,38 SEK består av  
66 798 274 aktier av Serie A och 1 064 663 764 aktier av 
Serie B. Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett 
kvotvärde om cirka 0,0013 SEK. Varje A-aktie berättigar inne- 
havaren till tio röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till 
en röst på bolagsstämmor.

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fast-
ställs efter hand. Alla aktier har samma rätt till Embracer Groups 
kvarvarande nettotillgångar. Samtliga aktier är fullt betalda. Av 
Embracers totalt 1131,5 miljoner utestående aktier fanns det per 
den 31 mars 2022 cirka 116,8 miljoner aktier med förbehåll om 
återtagande. Dessa aktier har tidigare emitterats för att täcka 
framtida förpliktelser för villkorade tilläggsköpeskillingar.

Serie  
A-aktier

Serie  
B-aktier Summa

Antal utestående 
aktier per  
1 april 2020

33 399 137 320 453 418 353 852 555

Nyemission 0 106 972 893 106 972 893

Antal utestående 
aktier per  
31 mars 2021

33 399 137 427 426 311 460 825 448

Nyemission 0 163 161 675 163 161 675

Aktiesplit 33 399 137 474 075 778 507 474 915

Antal utestående 
aktier per  
31 mars 2022

66 798 274 1 064 663 764 1 131 462 038

Antalet aktier i tabellen ovan har justerats med hänsyn taget till 
aktiespliter gjorda den 8 oktober 2019 samt 30 september 2021.

Årstämman i september 2022 beslutade, i enlighet med styrelsens 
förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett 
eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler 
och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive 
teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares 
företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent 
av det totala antalet aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom 
apport och/eller genom kvittning. 

Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av Embracer 
Groups ägare i form av kontant- och nyemissioner.

Reserver

Omräkningsreserv, aktuarie reserv samt  
kassaflödessäkringsreserv
Koncernens omräkningsreserv innefattar alla valutakursdiffe- 
renser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter 
från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella 
rapporter i en annan funktionell valuta än den valuta som koncer-
nens finansiella rapporter presenteras i. Koncernen presenterar 
sina finansiella rapporter i svenska kronor. Ackumulerad 
omräkningsdifferens redovisas i resultatet vid avyttring av den 
utländska verksamheten. 113 MSEK (-708).  Aktuarie reserv avser 
den bedömning som görs för att täcka framtida betalningar för 
pensioner 11 MSEK (7). Kassaflödessäkringsreserv avser säkrings-
redovisning. Per balansdagen fanns inga belopp redovisade här.

Reserver 2022-03-31 2021-03-31

Ingående redovisat värde -701 142

Årets förändring 825 -842

Utgående redovisat värde 124 -701 
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NOT 26 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Avsättning 
personal-
kostnader

  Avsätt-
ning för 

tvister 
och 

advokat- 
arvoden

Övriga 
avsätt-
ningar Summa

Per 1 april 2020 57 40 7 104

Rörelseförvärv 63 - 1 64

Utnyttjat under året -17 -4 -2 -23

Upplösning av reserv - -24 - -24

Avsättning under året 39 9 2 50

Omräkningsdifferens -5 -3 -1 -9

Per 31 mars 2021 137 18 7 162

Rörelseförvärv 7 30 1 38

Utnyttjat under året -99 -15 -4 -118

Upplösning av reserv -1 -2 -1 -4

Avsättning under året 60 3 10 73

Omräkningsdifferens 4 - - 4

Per 31 mars 2022 108 34 13 155

Avsättning för tvister och advokatarvoden
Avsättning för kostnader för tvister och arvoden baseras på det 
förväntade utfallet av aktiva juridiska processer. Avsättningen 
har gjorts utifrån koncernens bedömning av utfallet efter att ha 
inhämtat legala synpunkter från oberoende juridiska experter. 
Förändringen av avsättningen för tvister och arvoden baseras 
på aktuella riskbedömningar av de pågående processerna. 
Koncernen har vid avlämnandet av denna rapport inga pågående 
rättstvister.

Avsättning till personalkostnader 
Avser förväntade utbetalningar under en period om 40 år 
framåt i tiden avseende avtalsmässiga skyldigheter för personal 
(jubileumsförmåner, bonusar samt andra personalavsättningar 
avseende förmåner efter anställning som inte är pensioner/ 
avgångsvederlag. Dessa avsättningar avser förpliktelser i 
Österrike, Italien, Frankrike och Spanien).

NOT 27 LÅNGFRISTIGA ERSÄTTNINGAR TILL 
ANSTÄLLDA

Långfristiga ersättningar 
till anställda 2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Förmånsbestämda 
pensionsplaner

20 17 25 

Långfristiga bonusplaner - - - 

Summa 20 17 25 

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner i Österrike, 
Tyskland och Schweiz. Planerna i Österrike och Tyskland avser 
individuella åtaganden om ålders-, invaliditets- och efterlevande- 
pensioner gentemot två aktiva verkställande direktörer i en 
underkoncern till Embracer. Pensionsplanerna i Schweiz ges ut 
enligt den schweiziska federala lagen om tjänste-, efterlevande-  
och invaliditetspensioner och klassificeras på grund av de 
lagstadgade minimigarantierna som förmånsbestämda planer. 
Samtliga planer är fonderade.

Embracer har vissa förpliktelser gällande andra ersättningar efter 
avslutad anställning som inte är pensioner eller avgångsvederlag. 
Se not 26.

De förmånsbestämda nettoförpliktelserna till anställda redovisas 
i rapporten över finansiell ställning under posten långfristiga 
ersättningar till anställda. De belopp som redovisas i koncernens 
rapport över resultatet, samt i rapport över finansiell ställning 
under året är följande:

Värdeförändringar på  
pensionsförpliktelsen

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Ingående balans, pensionsskuld 
(brutto)

41 47 

Kostnad för tjänstgöring innevarande år 2 3 

Omvärderingar av förpliktelser -2 -5 

Rörelseförvärv 5 0 

Valutakursdifferens 1 -4 

Utgående balans, pensionsskuld 
(brutto)

47 41 

Verkligt värde på förvaltningstillgångar -27 -24 

Utgående balans, pensionsskuld 
(netto)

20 17 
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NOT 28 UPPLUPNA KOSTNADER

2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Upplupna  
personalkostnader

279 104 44 

Upplupen royalty/ 
provisioner

551 566 53 

Revision och  
konsultkostnader

33 6 2 

Upplupna kostnader för 
handelsvaror

27 - - 

Förvärvskostnad - 26 0 

Övriga poster 523 39 22 

Redovisat värde 1 413 741 121 

NOT 29 KASSAFLÖDESANALYS

Likvida medels  
sammansättning 2022-03-31 2021-03-31 2021-04-01

Banktillgodohavanden 5 810 14 104 2 318

Redovisat värde 5 810 14 104 2 318

Justering för skillnader  
mellan resultat före skatt  
och nettokassaflöde

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Av- och nedskrivningar 2 793 1 668

Vinst/förlust vid försäljning av  
anläggningstillgångar

9 0 

Resultatandelar från intresseföretag -380 -207 

Finansiella intäkter -25 44 

Finansiella kostnader 12 8 

Övriga avsättningar 76 -7 

Köpeskilling klassificerad som 
personalkostnad

4 247 180 

Förändring av verkligt värde  
tilläggsköpeskilling

-2 565 4 306

Andra ej kassaflödespåverkande 
poster

-108 -20

Summa 4 059 5 972
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2022-03-31

Namn A-aktier B-aktier Andel kapital, % Andel röster, %

Lars Wingefors AB 52 260 204 210 238 330 23,20% 42,30%

Matthew Karch och Andrey Iones 12 798 274 70 772 440 7,39% 11,47%

Swedbank Robur Fonder 66 024 160 5,84% 3,81%

Grundare/Ledning Easybrain 65 037 968 5,75% 3,75%

Canada Pension Plan Investment Board (CPP) 54 753 946 4,84% 3,16%

PA/Partners 39 044 571 3,45% 2,25%

Didner & Gerge Fonder 30 346 924 2,68% 1,75%

Alecta Pensionsförsäkring 25 570 000 2,26% 1,48%

Handelsbanken Fonder 25 012 220 2,21% 1,44%

ODIN Fonder 22 792 072 2,01% 1,32%

Totalt Topp 10 65 058 478 609 592 631 59,63% 72,73%

Alla övriga aktieägare 1 739 796 455 071 133 40,37% 27,27%

Totalt 66 798 274 1 064 663 764 100,00% 100,00%

2021-03-31

Namn A-aktier B-aktier Andel kapital, % Andel röster, %

Lars Wingefors AB 26 130 102 104 705 965 28,39% 48,07%

S3D Media Inc 6 399 137 35 386 220 9,07% 13,05%

Swedbank Robur Fonder 27 392 741 5,94% 3,60%

Canada Pension Plan Investment Board (CPP) 27 376 973 5,94% 3,60%

Handelsbanken Fonder 14 552 200 3,16% 1,91%

Didner & Gerge Fonder 11 363 477 2,47% 1,49%

ODIN Fonder 8 290 000 1,80% 1,09%

AMF Pension & Fonder 7 650 000 1,66% 1,00%

Ken Go 6 301 591 1,37% 0,83%

Avanza Pension 6 077 974 1,32% 0,80%

Totalt Topp 10 32 529 239 249 097 141 61,11% 75,44%

Alla övriga aktieägare 869 898 178 329 170 38,89% 24,56%

Totalt 33 399 137 427 426 311 100,00% 100,00%

NOT 31 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE
Bolagets topp 10 ägare presenteras i nedanstående tabell.

NOT 30 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitut 2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Företagsinteckningar 51 301 306

IP-rättigheter 171 142 0

Fastighetsinteckningar 62 61 67

Aktier och andelar i dotterföretag 0 1 982 673

Summa 284 2 486 1 046

Eventualförpliktelser 2022-03-31 2021-03-31 2020-04-01

Avtalsrättsliga åtaganden 70 - -

Fasta och oåterkalleliga åtaganden 185 - -

Övriga eventualförpliktelser 65 28 28

Summa 320 28 28

För eventualförpliktelserna anges de högsta belopp som kan vara aktuella.
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Närstående- 
transaktioner

Närstående- 
relation

2021-04-01 
- 2022-03-31

2020-04-01 
- 2021-03-31

Konsulttjänster Logvreten AB1 
(leverantör)

1 1 

Transporttjänster/
Lokalhyra

Mad Dog Games 
LLC, Mek Produc-
tion2 (leverantör)

12 2 

Transporttjänster Sola Service 
i Karlstad AB3 
(leverantör)

0 6 

Transporttjänster Empterwik 
Special Services 
Ltd3 (leverantör)

21 -

Förvärv av varor/
tjänster

Bröderna 
Wingefors AB3 
(leverantör)

0 0 

Förvärv av 
samling av spel

Lars Wingefors 
AB4 (leverantör)

14 -

48 9 

1) Kicki Walje-Lund har bestämmande inflytande

2) Matthew Karch har bestämmande inflytande över bolagen

3) Bolaget ingår i koncernen Lars Wingefors AB

4) Lars Wingefors AB ägs av Lars Wingefors, Erik Stenberg, Mikael Brodén, Klemens 
Kreuzer och Reinhard Pollice

En förteckning av koncernens dotterföretag, vilka även är när-
stående till moderföretaget, anges i Not 24 Koncernföretag. Alla 
transaktioner mellan Embracer Group AB, och dess dotterföretag 
har eliminerats i koncernredovisningen. 

För information om ersättningar till ledande befattningshavare, se 
Not 7 Anställda och personalkostnader.

Embracers övriga transaktioner med närstående utgörs av 
företag som ägs av aktieägare med inflytande över bolagets 
verksamhet samt nyckelpersoner i ledande ställning.

Per balansdagen föreligger inga skulder eller fordringar som ej 
reglerats.
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Koncernens genomförda förvärv 2021/2022

Företag Verksamhet Syfte med förvärv
Förvärvs- 
tidpunkt

Kapital och 
röstandel Segment

Easybrain Ltd Utvecklare av 
mobilspel

Stärka och diversifiera Embracers 
portfölj med lönsamma varumärken

2021-04-01 100% Mobile Games

Gearbox Entertainment Inc Förläggare/studio Förstärka Embracers förlag och 
utvecklingsverksamhet på den 
Nordamerikanska marknaden

2021-04-01 100% PC/Console Games

Aspyr Media Inc. Förläggare/studio Genom förvärvet stärks Embracers 
position inom tillgångsförvaltning 
och bygger vidare på portfölj av 
utvecklingsprojekt baserade på 
licensierad extern IP.

2021-04-01 100% PC/Console Games

Massive Miniteam GmbH Studio Förvärvar kunskap och kompetens 
samt stärker Embracers utvecklarav-
tryck i Europa

2021-04-01 100% PC/Console Games

Appeal Studios SA Studio Förvärvar kunskap och kompetens 
samt stärker Embracers utvecklar- 
avtryck i Europa

2021-05-11 100% PC/Console Games

KAIKO GmbH Studio Förvärvar kunskap och kompetens 
samt stärker Embracers utvecklar- 
avtryck i Europa

2021-05-11 100% PC/Console Games

Bitwave AB Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-06-03 100% PC/Console Games

Forcefield Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-07-01 100% PC/Console Games

3D Realms Entertainment ApS Förläggare Förvärvar kunskap och kompetens 2021-07-02 100% PC/Console Games

Slipgate Ironworks ApS Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-07-02 100% PC/Console Games

Varyag Group AB Handelsvaror Förvärvet öppnar upp för interna 
samarbeten och kunskap inom 
handel

2021-07-07 70% Entertainment and 
Services

DigiXart Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-07-30 100% PC/Console Games

GhostShipGames ApS Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-08-01 100% PC/Console Games

Easy Trigger AB Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-08-05 100% PC/Console Games

SPL Limited Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-08-11 100% PC/Console Games

Demiurge Studios Inc Studio Stärka Embracers work-for-hire- 
kapacitet med betydande erfarenhet 
från utveckling av AAA-spel

2021-08-23 100% PC/Console Games

NOT 32 RÖRELSEFÖRVÄRV
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Företag Verksamhet Syfte med förvärv
Förvärvs- 
tidpunkt

Kapital och 
röstandel Segment

CrazyLabs Ltd Utvecklare av 
mobilspel

Öka den mobila verksamheten 2021-09-03 100% Mobile Games

Firescore Interactive Private 
Limited

Utvecklare av 
mobilspel

Öka den mobila verksamheten 2021-09-06 95% Mobile Games

Stuntworks GS LLC Kvalitetssäkring Förvärvar kunskap och kompetens 
inom kvalitetssäkring

2021-09-13 100% PC/Console Games

Splatter Connect Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-10-01 100% Enterteinment & 
Services

OÜ Fractured Byte Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-10-01 100% PC/Console Games

Aionic Labs Inc Plattform Förvärvar kompetens och utveck-
lings- och testningsförmågor till 
organisationen

2021-10-26 100% Entertainment and 
Services

Green Tile Digital AB Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-12-01 100% PC/Console Games

TATSUJIN Co. Ltd Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-12-16 100% PC/Console Games

Shiver Entertainment Inc Studio Förvärvet adderar erfarenhet, 
ytterligare utvecklingskapacitet och  
starka affärsutvecklingsmöjligheter.

2021-12-16 100% PC/Console Games

Spotfilm GmbH Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-12-21 100% Entertainment and 
Services

A Creative Endeavor AB Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2022-02-01 100% PC/Console Games

Perfect World Entertainment Inc. Förläggare Förvärvar kunskap och kompetens 
som kan bidra till interna samarbe-
ten

2022-02-01 100% PC/Console Games

GoodBetterBest Ltd Handelsvaror Förvärvar kunskap och kompetens 2022-02-01 100% Entertainment and 
Services

Metricminds GmbH Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2022-02-16 100% PC/Console Games

DPI Handelsvaror Förvärvar kunskap och kompetens 2022-02-28 100% Entertainment and 
Services

Dark Horse Comics LLC Serietidningar Genom förvärvet kommer Embracer 
att stärka sina förmågor inom 
transmedia genom att addera 
expertis inom utveckling av innehåll, 
serietidningsförlag och produktion 
inom film & TV.

2022-03-01 100% Entertainment and 
Services

Asmodee Bordsspel Ökade finansiella möjligheter  
och diversifiering av Embracer- 
koncernen.

2022-03-08 96% Tabeltop Games

Invisible Walls ApS Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2022-03-16 100% PC/Console Games
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Förvärvade nettotillgångar vid 
förvärvstidpunkten

Gearbox 
Verkligt värde

Easybrain 
Verkligt värde

Asmodee 
Verkligt värde

Övriga 
Verkligt värde

Justerad 
preliminär 

förvärvsanalys
Summa 

Verkligt värde

Immateriella tillgångar 3 186 1 230 17 570 1 437 939 24 362

Materiella anläggningstillgångar 55 2 116 83 -7 249

Nyttjanderättstillgångar 76 9 383 240 0 708

Finansiella anläggningstillgångar 60 0 47 74 53 234

Uppskjuten skattefordran 95 0 580 301 -7 969

Varulager 58 0 2 736 236 -56 2 974

Kundfordringar och övriga 
fordringar

226 291 2 579 779 42 3 917

Likvida medel 612 252 1 109 625 -1 2 597

Räntebärande skulder -57 0 -2 662 -173 2 -2 890

Leasingskulder -76 -9 -383 -240 0 -708

Uppskjuten skatteskuld -683 -86 -4 373 -332 -260 -5 735

Leverantörsskulder och övriga 
rörelseskulder

-796 -154 -3 719 -1 334 9 -5 993

Identifierade nettotillgångar 2 758 1 534 13 983 1 696 714 20 684

Goodwill 1 380 2 972 18 282 8 613 -705 30 542

Innehav utan bestämmande 
inflytande

0 0 0 -30 0 -30

Total köpeskilling 4 138 4 506 32 265 10 279 9 51 196

Köpeskillingen består av:

Kontanter 2 274 216 26 933 5 559 33 35 015

Villkorad tilläggsköpeskilling 503 633 0 3 079 -24 4 190

Egetkapitalinstrument 1 361 3 657 2 842 1 650 0 9 510

Köp/sälj optioner avseende  
innehav utan bestämmande 
inflytande

0 0 2 490 0 0 2 490

Övrigt 0 0 0 -9 0 -9

Total köpeskilling 4 138 4 506 32 265 10 279 9 51 196

Förvärven presenteras på aggregerad nivå, eftersom de relativa beloppen för de enskilda förvärven inte bedöms vara väsentliga, 
förutom i förvärven av Gearbox, Easybrain och Asmodee. 

Förvärvsanalys Gearbox, Easybrain, Asmodee och Övrigt

Justeringar till de preliminära förvärvsanalyserna relaterar främst till identifiering av ytterligare immateriella tillgångar i Asmodee samt 
för Perfect World.

Det verkliga värdet för utgivna egetkapitalinstrument som ingår i överförd köpeskilling baseras på kursen för Embracers B-aktie per 
respektive förvärvsdag. Antalet emitterade aktier framgår enligt nedan tabell:

Gearbox Easybrain Asmodee Övrigt Summa

Antal A-aktier 0 0 0 0 0

Antal B-aktier 10 737 214 29 755 934 40 060 091 16 123 085 96 676 324

Summa 10 737 214 29 755 934 40 060 091 16 123 085 96 676 324
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Villkorade tilläggsköpeskillingar

Huvudsaklig grund för 
fastställande av betal-

ningsbeloppet
Redovisat  

belopp

Betalningarna 
ryms sannolikt 

inom intervallet 
Låg

Betalningarna 
ryms sannolikt 

inom intervallet 
Hög

Högsta belopp 
för betalning är 

obegränsat

Väsentliga förvärv

Gearbox Operationella/finansiella mål 503 377 629 Nej

Easybrain Operationella/finansiella mål 633 475 633 Nej

Asmodee Operationella/finansiella mål 0 0 0 Nej

Övrigt Operationella/finansiella mål 3 079 2 109 3 636 Nej

Justerad preliminär förvärvsanalys Operationella/finansiella mål -24 -24 -24 Nej

Summa 4 191 2 937 4 874 Nej

Grunden för att erhålla den villkorade tilläggsköpeskillingen 
baseras både på operationella mål, såsom att släppa ett visst 
antal spel från en spelportfölj under en viss period, samt 
finansiella mål baserade på att uppnå ett visst resultatmått under 
en given period.

Genom avtalet vid förvärvandet av Asmodee både förvärvades 
och uppstod en köp/sälj option avseende innehav utan  
bestämmande inflytande med en rättighet att både köpa och  
sälja den återstående andelen av aktierna enligt villkoren i  
avtalet. Redovisat belopp är baserad på operationella och 
finansiella mål där koncernen antar att 100% av målen kommer 
att uppfyllas.

Övriga transaktioner som ingåtts i samband med rörelse-
förvärven
I samband med vissa under perioden genomförda rörelseförvärv 
har avtal ingåtts om villkorad tilläggsköpeskilling som inte 
klassificeras som en del av överförd ersättning för förvärvet då 
det föreligger krav på fortsatt anställning för att erhålla beloppet. 
Således klassificeras beloppet som ersättning för framtida 
tjänster. Beloppet kan komma att regleras med såväl aktier som 
kontanter, varvid transaktionerna redovisas antingen i enlighet 
med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar för egetkapitalreglerade 
ersättningar eller i enlighet med IAS 19 Ersättningar till anställda 
för kontantreglerade ersättningar. I takt med att ersättningen 
tjänas in redovisas denna som personalkostnad i koncernens 
rapport över resultatet. För ytterligare information se not 7 och 
not 27.

Goodwill
Goodwill avser främst värdet av organisationens befintliga kompetens och förmågor att utveckla och producera framtida framgångsrika 
tillgångar samt samarbetssynergier inom Embracers ekosystem, varumärkeskatalog och tillgång till det globala distributionsmätverket.

Goodwill Goodwill avser i huvudsak Redovisat belopp
Av vilket förväntas vara 

skattemässigt avdragsgill

Väsentliga förvärv

Gearbox Immateriella tillgångar som inte uppfyller villkoren för separat 
redovisning samt förvärvad kompetens hos personalen

1 460 0 

Easybrain Immateriella tillgångar som inte uppfyller villkoren för separat 
redovisning samt förvärvad kompetens hos personalen

3 273 0 

Asmodee Förväntade synergieffekter inom transmedia 17 498 0 

Övrigt Immateriella tillgångar som inte uppfyller villkoren för separat 
redovisning samt förvärvad kompetens hos personalen

8 590 0 

Summa 30 821 0 
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Transaktionskostnader Gearbox Easybrain Asmodee Övrigt

Justerad 
preliminär 

förvärvsanalys Summa

Transaktionskostnader avseende 
förvärv under året varav 367 MSEK 
är kostnadsförda under året

58 16 142 132 56 404

Förvärvens påverkan på  
koncernens kassaflöde Gearbox Easybrain Asmodee Övrigt

Justerad 
preliminär 

förvärvsanalys Summa

Köpeskilling 2 274 216 26 933 5 559 33 35 015

Avgår:

Kassa (förvärvad) 612 252 1 109 625 -1 2 597

Nettokassautflöde 1 662 -36 25 824 4 934 34 32 418

Nettokassautflöde avseende tidigare gjorda förvärv uppgår till MSEK 985 vilket ger en total kassaflödespåverkan från förvärv 
uppgående till MSEK 33 403.

Förvärvens påverkan på koncernens resultaträkning och 
rapport över totalresultat
Intäkter och resultat efter skatt sedan förvärvtidpunkten för de 
förvärvade företagen ingår i koncernens rapport över total- 
resultat för perioden och särredovisas inte. De intäkter och EBIT 
som Asmodee skulle ha bidragit med om förvärvet hade skett 
i början av året var 11 miljarder kronor respektive 0,5 miljarder 
kronor. Gearbox och Easybrain konsoliderades den 1 april 2021. 
Inget enskilt förvärv av de aggregerade förvärven anses ha gett 
väsentligt bidrag till koncernens totala intäkter och EBIT, om 
förvärven hade skett i början av perioden.

MSEK Gearbox Easybrain Asmodee Summa

Påverkan efter förvärvs- 
tidpunkten inkluderat i 
koncernens resultat

Koncernens intäkter 1 819 3 195 571 5 585

Koncernens resultat 
efter skatt

-1 273 -1 343 -425 -3 041

Påverkan om förvärvet 
genomförts per  
2021-04-01

Koncernens intäkter 11 000 11 000

Koncernens resultat 
efter skatt

500 500

De intäkter och EBIT som övriga förvärv  skulle ha bidragit med 
om förvärven hade skett i början av perioden bedöms inte vara 
väsentliga på en övergripande koncernnivå.
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Koncernens genomförda förvärv under 2020/21

Företag Verksamhet Syfte med förvärv
Förvärvs- 
tidpunkt

Kapital och 
röstandel Segment

Saber Interactive Inc Förläggare/
Studio

Förvärvar en vertikal med över 
20 år i branchen och studios på 
flertalet platser i världen

2020-04-01 100% PC/Console Games

Pow Wow Entertainment Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-08-11 100% PC/Console Games

Vermila Studios Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-08-12 100% PC/Console Games

Sola Media Film Förvärvar kompetens inom 
distribution av film

2020-08-13 100% Entertainment & 
Services

Rare Earth Games Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-08-13 100% PC/Console Games

DECA Live Operations GmbH Utvecklare av 
mobilspel

Addera mobil verksamhet till 
gruppen

2020-08-13 100% Mobile Games

4A Games Limited Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-08-13 100% PC/Console Games

Palindrome Interactive AB Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-08-13 100% PC/Console Games

DESTINYbit Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-09-01 100% PC/Console Games

New World Interactive Ltd Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-09-01 100% PC/Console Games

Vertigo Games Holding B.V Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-09-16 100% PC/Console Games

Silent Games Ltd Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-11-18 100% PC/Console Games

Quantic lab SRL Kvalitetssäkring Förvärvar kunskap och kompetens 
inom kvalitetssäkring

2020-11-18 95% Entertainment & 
Services

NGD Studios S.A. Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-11-18 100% PC/Console Games

34 BigThings S.r.l. Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-11-18 100% PC/Console Games

Coffee Stain North Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-11-18 100% PC/Console Games

Purple Lamp Studios GmbH Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-11-18 100% PC/Console Games

Mad Head Games d.o.o. Novi Sad Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-11-26 100% PC/Console Games

Snapshot Games Inc Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2020-12-07 100% PC/Console Games

Sandbox Strategies LLC PR-byrå för spel Förvärvar kunskap som kan stärka 
koncernens samarbeten inom 
spelinnehåll i framtida spel

2021-02-01 100% PC/Console Games

Zen Studios Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-02-24 100% PC/Console Games

IUGO Mobile Entertainment Inc. Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-02-24 100% Mobile Games

A Thinking Ape Entertainment Ltd. Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-02-25 100% Mobile Games

Flying Wild Hogs Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-03-01 100% PC/Console Games

Frame Break AB Studio Förvärvar kunskap och kompetens 2021-03-25 100% PC/Console Games



F-73 Embracer Group AB

Förvärvsanalys Saber

Förvärvade nettotillgångar vid förvärvstidpunkten
Saber 

Verkligt värde
Övrigt 

Verkligt värde
Summa 

Verkligt värde

Immateriella tillgångar 91 639 730

Materiella anläggningstillgångar - 34 34

Nyttjanderättstillgångar 15 46 61

Finansiella anläggningstillgångar 13 35 48

Uppskjuten skattefordran - 74 74

Varulager - - -

Kundfordringar och övriga fordringar 193 380 573

Likvida medel 5 392 397

Räntebärande skulder - -136 -136

Leasingskulder -15 -46 -61

Uppskjuten skatteskuld - -129 -129

Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder -77 -447 -524

Identifierade nettotillgångar 225 842 1 067

Goodwill 5 002 5 552 10 554

Innehav utan bestämmande inflytande - 91 91

Total Köpeskilling 5 227 6 484 11 712

Köpeskillingen består av:

Kontanter 1 031 2 764 3 795

Villkorad tilläggsköpeskilling 3 478 2 668 6 146

Egetkapitalinstrument 718 1 044 1 762

Övrigt - 10 10

Total köpeskilling 5 227 6 485 11 712

Förvärvsanalyser av genomförda förvärv 2020/21
Förvärven presenteras på aggregerad nivå eftersom de relativa beloppen för de enskilda förvärven inte bedöms vara väsentliga, 
förutom i förvärvet av Saber.
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Det verkliga värdet för utgivna egetkapitalinstrument som ingår i överförd köpeskilling baseras på kursen för Embracers B-aktie per 
respektive förvärvsdag. Antalet emitterade aktier framgår enligt nedan tabell:

Saber Övrigt Summa

Antal A-aktier - - 0

Antal B-aktier 7 816 600 12 959 320 20 775 920

Summa 7 816 600 12 959 320 20 775 920

I samband med koncernens förvärv under 2020/21 har det uppkommit villkorade tilläggsköpeskillingar, goodwill samt transaktions-
kostnader relaterade till förvärven. Nedan följer information om de förvärvsrelaterade posterna som uppkommit vid koncernens 
förvärv under räkenskapsåret.

Villkorade tilläggsköpeskillingar

Huvudsaklig grund 
för fastställande av 

betalnings- 
beloppet Redovisat belopp

Betalningarna 
ryms sannolikt 

inom intervallet 
Låg

Betalningarna 
ryms sannolikt 

inom intervallet 
Hög

Högsta belopp 
för betalning är 

obegränsat

Väsentliga förvärv

Saber Operationella/
finansiella mål

3 478 2 609 4 348 Nej

Övrigt Operationella/
finansiella mål

2 668 1 544 2 797 Nej

Summa 6 146 4 153 7 145 

Grunden för att erhålla den villkorade tilläggsköpeskillingen baseras både på operationella mål, såsom att släppa ett visst antal spel 
från en spelportfölj under en viss period, samt finansiella mål baserade på att uppnå ett visst resultatmått under en given tid.

Övriga transaktioner som ingåtts i samband med rörelseförvärven
I samband med vissa under perioden genomförda rörelseförvärv har avtal ingåtts om villkorad tilläggsköpeskilling som inte klassi- 
ficeras som en del av överförd ersättning för förvärvet då det föreligger krav på fortsatt anställning för att erhålla beloppet. Således 
klassificeras beloppet som ersättning för framtida tjänster. Regleringen kan komma att ske med såväl aktier som kontanter, varvid 
transaktionerna redovisas antingen i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar för egetkapitalreglerade ersättningar eller i 
enlighet med IAS 19 Ersättningar till anställda för kontantreglerade ersättningar. I takt med att ersättningen tjänas in redovisas denna 
som personalkostnad i koncernens rapport över resultatet. För ytterligare information se Not 7 och Not 27.

Goodwill Goodwill avser i huvudsak Redovisat belopp

Av vilket förväntas 
vara skattemässigt 

avdragsgill

Väsentliga förvärv

Saber Immateriella tillgångar som inte uppfyller villkoren för  
separat redovisning samt förvärvad kompetens hos personal

9 761 1 770

Övrigt Immateriella tillgångar som inte uppfyller villkoren för  
separat redovisning samt förvärvad kompetens hos personal

315 -

Summa 10 076 1 770 

Transaktionskostnader Saber Övrigt Summa

Transaktionskostnader 
avseende förvärv under 
året varav 150 MSEK är 
kostnadsförda under 
året

74 96 170 

Förvärvens påverkan på 
koncernens kassaflöde Saber Övrigt Summa

Köpeskilling 1 031 2 764 3 795

Avgår:

Kassa (förvärvad) 5 392 397 

Nettokassautflöde 1 026 2 372 3 398

Nettokassautflöde avseende tidigare gjorda förvärv uppgår till  
1 043 MSEK vilket ger en total kassaflödespåverkan från förvärv 
uppgående till 4 441 MSEK.
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Förvärvens påverkan på koncernens resultaträkning och 
rapport över totalresultat
Intäkter och resultat efter skatt sedan förvärvstidpunkten för de 
förvärvade företagen ingår i koncernens rapport över total- 
resultatet för perioden och särredovisas inte. De intäkter och det 
EBIT som företagen skulle ha bidragit med om förvärvet hade 
skett i början av året har inte beräknats på grund av att dettta 
skulle vara oproportionerligt betungande samtidigt som de 
inte bedöms vara väsentliga på koncernnivå. Saber interactive 
konsoliderades i början av perioden den 1 april 2020. 

MSEK Saber Summa

Påverkan efter förvärvstidpunkten 
inkluderat i koncernens resultat

Koncernens intäkter 1 150 1 150

Koncernens resultat efter skatt 453 453

De intäkter och EBIT som övriga förvärv  skulle ha bidragit med 
om förvärven hade skett i början av perioden bedöms inte vara 
väsentliga på en övergripande koncernnivå.

Koncernens genomförda förvärv efter rapportperioden

Företag Verksamhet Syfte med förvärv Förvärvstidpunkt
Kapital och 

röstandel Segment

DIGIC Studio Integrerat ett talangfullt team i Saber Interactive, 
med lång erfarenhet inom kommersiella trailers 
och cinematics för bästsäljande speltitlar.

2022-04-01 100% PC/Console 
Games

Lost Boys inc Studio Utvecklingsstudio med lång erfarenhet av att 
jobba med AAA-spel som kan tillföra resurser för 
att fullfölja och potentiellt expandera Gearbox 
spelutvecklingsportfölj. 

2022-06-01 100% PC/Console 
Games

Tuxedo Labs Studio Integrerat ett talangfullt team som är fokuserat 
på spelfysikprojekt och design.

2022-07-01 100% PC/Console 
Games

CSGBG Studio Integrerat en talangfull studio till Coffee Stain 
vertikalen.

2022-08-19 100% PC/Console 
Games

Crystal Dynamics - 
Eidos-Montréal

Studio Denna samling av studios består av ett 
kreativt team om cirka 1 100 anställda som 
håller yppersta världsklass och som tillhör tre 
studios med verksamhet på åtta olika platser, 
inklusive två av industrins med välrenommerade 
AAA-studios: Crystal Dynamics och Eidos 
Montréal. Förvärvet bygger vidare på Embracers 
mission att skapa ett globalt ledande oberoende 
ekosystem för spel och underhållning. 

2022-08-26 100% PC/Console 
Games

Singtrix Studio Stärker Freemodes position inom musik- och 
audiospelprodukter.

2022-09-01 100% Entertainment 
& Service

Limited Run Games Förläggare Globalt ledande varumärke inom premium förlag 
för fysiska spel.

2022-09-06 100% Entertainment 
& Service

Beamdog Studio En spelutvecklingsstudio som fortsatt leds av 
grundarna som har lång erfarenhet samt ~80 
duktiga utvecklgare som verkar i ett positivt 
affärsklimat i Kanada. 

2022-09-13 PC/Console 
Games

Animee Ltd. Studio Ett förvärv som ska bidra till att stärka marknads-
föring och distributionen på den japanska popart 
marknaden.

2022-10-05 Entertainment 
& Service

Tripwire Interactive LLC Förläggare/
Studio

Förvärvet lägger till ett väldigt erfaret utveck-
lingsteam och starka varumärken

2022-10-06 PC/Console 
Games

VR Group Distribution Förvärvar en stark distributör av brädspel i 
Australien, New Zeeland och UK. 

2022-10-12 Tabletop
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Förvärvsanalyser av genomförda förvärv efter  
rapportperioden
Förvärven presenteras på aggregerad nivå, eftersom de relativa 
beloppen för de enskilda förvärven inte bedöms vara väsentliga 
på koncernnivå.

Preliminär förvärvsanalys övriga förvärv
Förärvsanalyserna är vid rapportens avlämnande preliminära då 
ny information avseende tillgångar och skulder fortfarande kan 
erhållas vilket kan påverka slutlig utformning av analysen.

Förvärvade nettotillgångar vid 
förvärvstidpunkten

Övriga verkligt 
värde

Summa 
verkligt värde

Immateriella tillgångar 3 567 3 567

Materiella anläggningstillgångar 241 241

Nyttjanderättstillgångar 164 164

Finansiella anläggningstillgångar 2 2

Uppskjuten skattefordran 229 229

Varulager 296 296

Kundfordringar och övriga fordringar 688 688

Likvida medel 1 010 1 010

Räntebärande skulder -79 -79

Leasingskulder -164 -164

Uppskjuten skatteskuld -531 -531

Leverantörsskulder och övriga 
rörelseskulder

-1 100 -1 100

Identifierade nettotillgångar 4 323 4 323

Goodwill 4 727 4 727

Total Köpeskilling 9 050 9 050

Köpeskillingen består av:

Kontanter 6 114 6 114

Villkorad tilläggsköpeskilling 1 118 1 118

Uppskjuten köpeskilling 1 098 1 098

Egetkapitalinstrument 719 719

Total köpeskilling 9 049 9 049

Det verkliga värdet för utgivna egetkapitalinstrument som ingår 
i överförd köpeskilling baseras på kursen för Embracers B-aktie 
per respektive förvärvsdag. Antalet emitterade aktier framgår 
enligt nedan tabell:

Övriga Summa

Antal A-aktier 0 0

Antal B-aktier 9 987 465 9 987 465

Summa 9 987 465 9 987 465

I samband med koncernens förvärv efter rapportperioden har 
det uppkommit villkorade tilläggsköpeskillingar, goodwill samt 
transaktionskostnader relaterade till förvärven. Nedan följer 
information om de förvärvsrelaterade posterna som uppkommit 
vid koncernens förvärv under perioden. 

I samband med vissa under perioden genomförda rörelseförvärv 
har avtal ingåtts om villkorad tilläggsköpeskilling som inte 
klassificeras som en del av överförd ersättning för förvärvet då 
det föreligger krav på fortsatt anställning för att erhålla beloppet. 
Således klassificeras beloppet som ersättning för framtida tjänster. 
Regleringen kan komma att ske med såväl aktier som kontanter, 
varvid transaktionerna redovisas antingen i enlighet med IFRS 2 
Aktierelaterade ersättningar för egetkapitalreglerade ersättningar 
eller i enlighet med IAS 19 Ersättningar till anställda för kontantreg-
lerade ersättningar. I takt med att ersättningen tjänas in redovisas 
denna som personalkostnad i koncernens rapport över resultatet. 
För ytterligare information se not 7 och not 27.

Goodwill
Goodwill avser 
i huvudsak

Redovisat 
belopp

Förväntas vara  
skattemässigt  

avdragsgill

Väsentliga förvärv

Övrigt Immateriella 
tillgångar som 
inte uppfyller 
villkoren 
för separat 
redovisning 
samt förvärvad 
kompetens hos 
personal

4 727 0 

Summa

Transaktionskostnader Övriga Summa

Transaktionskostnader redovisade 
i resultaträkningen under övriga 
rörelsekostnader

94 94 

Förvärvens påverkan på  
koncernens kassaflöde Övriga Summa

Köpeskilling 6 114 6 114

Avgår:

Kassa (förvärvad) 1 086 1 086

Nettokassautflöde 5 028 5 028

Förvärvens påverkan på koncernens rapport över  
totalresultat
Intäkter och resultat efter skatt sedan förvärvstidpunkten för de 
förvärvade företagen ingår i koncernens rapport över total- 
resultat för perioden och särredovisas inte. De intäkter och det 
EBIT som företagen skulle ha bidragit med om förvärvet hade 
skett i början av året har inte beräknats på grund av att detta 
skulle vara oproportionerligt betungande samtidigt som de inte 
bedöms vara väsentliga på koncernnivå.
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NOT 33 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
> Den 2 maj ingick Embracer Group avtal om att förvärva 
spelutvecklingsstudion Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, 
Square Enix Montréal, och en katalog av varumärken inklusive 
Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain, Championship 
Manager och mer än 50 katalogspel från Square Enix Holdings. 
Förvärvet inkluderar ungefär 1 100 anställda i tre studios på åtta 
olika platser. Den totala köpeskillingen uppgick till 300 MUSD på 
kontant- och skuldfri basis och betalas i sin helhet vid slutförande 
av transaktionen. 

 > Den 8 juni beslutade Embracer Group att genomföra en riktad 
nyemission om cirka 99,9 miljoner B-aktier till en teckningskurs 
om 103,47 SEK per aktie, vilket motsvarade en premie om 15,0 
procent jämfört med stängningskursen för B-aktien den 7 juni 
2022. Emissionslikviden från nyemissionen uppgår till cirka  
10,3 miljarder SEK. Aktierna emitterades till Savvy Gaming Group 
(“SGG”), som efter genomförandet av nyemissionen innehar cirka 
8,1 procent av aktierna och 5,4 procent av rösterna i Embracer 
Group. 

> Den 27 juni beslutade en extra bolagsstämma, i enlighet med 
styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa års- 
stämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier,  
konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera 
till, respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från 
aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt 
tio procent av det totala antalet aktier i Embracer vid tidpunkten 
då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, 
genom apport och/eller genom kvittning. 

> I juni ingick Embracer Group avtal gällande justeringar av två 
osäkrade långsiktiga kredit- och lånefaciliteter till oförändrade 
villkor och fick därigenom HSBC och Svensk Exportkredit som 
nya relationsbanker. De nya avtalen innebär en ökning av de 
outnyttjade kreditfaciliteterna med 5,0 miljarder SEK. Kreditfacili-
teterna ersätter den tidigare faciliteten på 4,0 miljarder SEK som 
kommunicerades den 2 maj 2022. 

> Den 3 juli offentliggjorde Embracer Group AB att CFO Johan 
Ekström utsetts till vice VD för Embracer Group, utöver rollen 
som CFO. Vid samma datum offentliggjordes att chefsjurist Ian 
Gulam utsetts till Chief of Staff, Legal & Governance. 

> Den 3 augusti tillträdde Oscar Erixon en befattning som chef 
för Investor Relations. Oscar kom från Carnegie Investment 
Bank, där han arbetade som aktieanalytiker och bevakade den 
svenska spelsektorn. 

> Den 18 augusti tillkännagav Embracer bildandet av den operativa 
koncernen Embracer Freemode. Freemode tillhandahåller ett 
ekosystem för globalt strategiskt, operativt och finansiellt stöd till 
det kollektiv av små till medelstora spel- och underhållnings- 
företag som ägs av Embracer.

 > Den 18 augusti tillkännagav Embracer Group sex förvärvsavtal. 
Den sammanlagda initiala köpeskillingen för transaktionerna 
uppgår till 6,0 miljarder SEK, varav 4,2 miljarder SEK betalas 
kontant vid slutförande av transaktionerna, 1,3 miljarder SEK 
betalas om 12 månader och 0,5 miljarder SEK betalas i Embracer 
B-aktier. Den troliga tilläggsköpeskillingen, som är villkorad vissa 
finansiella och operativa mål, uppgår till 2,2 miljarder SEK, varav 
1,5 miljarder SEK betalas kontant och 0,7 miljarder SEK betalas 
i Embracer B-aktier. Den troliga totala köpeskillingen för de 
förvärvade verksamheterna uppgår till 8,2 miljarder SEK. Alla 
förvärv som offentliggjordes den 18 augusti har stängts per  
17 november 2022. 

> Den 26 augusti var samtliga villkor uppfyllda, inklusive 
regulatoriska godkännanden, för transaktionen att förvärva 
Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal och en 
katalog med varumärken från Square Enix Holdings. Förvärvet 
har därmed slutförts.

Embracer Group AB genomförde en förtida återbetalning om  
6,2 miljarder SEK för att minska räntebärande skulder. 

> PLAION Group, har ingått avtal om förvärv av 100 % av aktierna 
i Anime Ltd från dess grundare. Bolaget har sin bas i Glasgow, 
Storbritannien, och är specialiserad på marknadsföring och 
distribution av japansk animation, musik, merchandise i  
Storbritannien och Frankrike. 

> Asmodee offentliggjorde förvärvet av VR Group, en ledande 
grossistdistributör av spelprodukter i Australien, Nya Zeeland 
och Storbritannien. Förvärvet kommer göra det möjligt för 
Asmodee att expandera sin distribution av brädspel, samlarkort 
och samlarprodukter på dessa marknader. VR Group grundades 
2014 har 46 anställda. 

> Risk of Rain, ett kritikerrosat och kommersiellt framgångsrikt 
spelvarumärke förvärvades av Gearbox Entertainment Company 
av Hopoo Games. Risk of Rain ingår numera i Gearbox portfölj 
som inkluderar framgångar som Borderlands, Brothers in Arms, 
Homeworld och mer.
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NOT 34 ÖVERGÅNG TILL IFRS
Från och med den 1 april 2022 upprättar Embracer Group AB 
sin koncernredovisning i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS 
Interpretations Committee såsom de antagits av Europeiska 
unionen (EU). Datum för koncernens övergång till IFRS är den 1 
april 2020. Koncernen har till och med räkenskapsåret 2021/22 
upprättat koncernredovisning i enlighet med årsredovisnings- 
lagen samt BFNAR 2012:1 (K3). Övergången till IFRS redovisas i 
enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas.

Effekten av övergången till IFRS redovisas direkt mot ingående 
eget kapital. Tidigare publicerad finansiell information för perio- 
derna 2020-04-01 - 2021-03-31 och 2021-04-01 - 2022-03-31, 
upprättad enligt årsredovisningslagen samt BFNAR 2012:1 (K3), 
har omräknats till IFRS. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga 
IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, 
ska tillämpas med retroaktiv verkan. Koncernen har tillämpat 
följande undantag från huvudregeln enligt IFRS 1:

• Koncernen har valt att inte räkna om rörelseförvärv före 
tidpunkten för övergång till IFRS dvs före den 1 april 2020.

• Koncernen har valt att inte räkna om avslutade avtal med 
kunder (IFRS 15), dvs avtal för vilka Embracer innan övergången 
till IFRS hade överfört samtliga varor eller tjänster som 
identifieras enligt tidigare redovisningsprinciper.

• Koncernen har valt att tillämpa undantaget i IFRS 1 avseende 
leasingavtal (IFRS 16) och värderar således leasingskulder och 
nyttjanderättstillgångar vid tidpunkten för övergång till IFRS.

• Koncernen har valt att tillämpa kraven i IAS 23 från och med 
dagen för övergång till IFRS. Lånekostnader som uppkommit 
på eller efter den tidpunkten redovisas i enlighet med IAS 
23, inklusive de lånekostnader som uppkommit på eller 
efter den tidpunkten för kvalificerade tillgångar redan under 
uppförande.
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I nedanstående sammanställning visas effekterna av koncernens övergång till IFRS på koncernens rapport över resultat och rapport 
över kassaflöden för räkenskapsåren 2021-04-01 - 2022-03-31 och 2020-04-01 - 2021-03-31 samt på koncernens rapport över 
finansiell ställning per den 31 mars 2022, 31 mars 2021 och 1 april 2020. Övergången från tidigare redovisningsprinciper har också 
inneburit en annorlunda struktur och klassificering av räkningarna än tidigare. 

Koncernens rapport över resultatet för räkenskapsåret 2021-04-01 - 2022-03-31

Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E. Intres-
seföretag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

Nettoomsättning 17 037 - 30 - - - - 30 17 067 

Övriga rörelseintäkter 333 - - - - - - - 333

Summa rörelsens intäkter 17 370 - 30 - - - - 30 17 400 

Aktiverat arbete för egen räkning 2 293 - - - - - - - 2 293 

Handelsvaror -4 697 - - - - - - - -4 697 

Övriga externa kostnader -4 919 - - 169 - - 6 175 -4 744 

Personalkostnader -4 356 -4 247 - - - - - -4 247 -8 603 

Av- och nedskrivningar -9 851 6 608 - -160 - - 610 7 058 -2 793 

Övriga rörelsekostnader -19 -397 - - - - -31 -428 -447 

Andel av resultat efter skatt från 
intresseföretag

463 - - - - 2 - 2 465 

Rörelseresultat -3 716 1 964 30 9 - 2 585 2 590 -1 126 

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -105 -8 - -13 2 906 - 4 2 890 2 785

Resultat före skatt -3 821 1 956 30 -4 2 906 2 589 5 480 1 659

Inkomstskatt -470 - 5 - - - -228 -222 -692

Årets resultat -4 291 1 956 36 -4 2 906 2 362 5 258 967 

Årets resultat är hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -4 276 1 956 36 -4 2 906 2 356 5 252 976 

Innehav utan bestämmande inflytande -15 - - - - - 6 6 -9 
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E. Intres-
seföretag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

Årets resultat -4 291 1 956 36 2 2 906 2 356 5 258 967

Övrigt totalresultat 

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet (efter skatt)

Omräkningsdifferens 1 443 - - - - - -618 -618 825

Kassaflödessäkringar - - - - - - - - -

Inkomstskatt hänförligt till posterna 
ovan

- - - - - - - - -

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet (efter skatt)

Omvärdering av förmånsbestämda 
nettoförpliktelser till anställda

- - - - - - - - -

Summa övrigt totalresultat för året, 
efter skatt

1 443 - - - - - -618 -618 825

Årets totalresultat, efter skatt -2 848 1 956 36 2 2 906 2 -262 4 640 1 792

Årets totalresultat är hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -2 833 1 956 36 2 2 906 2 -268 4 634 1 801

Innehav utan bestämmande inflytande: -15 - - - - - 6 6 -9 

Koncernens rapport över totalresultat
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E. Intres-
seföretag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

Nettoomsättning 9 024 - -25 - - - - -25 9 000 

Övriga rörelseintäkter 288 - - - - - - - 288

Summa rörelsens intäkter 9 312 - -25 - - - - -25 9 287 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 292 - - - - - - - 1 292 

Handelsvaror -3 618 - - - - - - - -3 618 

Övriga externa kostnader -1 365 - - 88 - - 46 135 -1 230 

Personalkostnader -1 842 -180 - - - - - -180 -2 022 

Av- och nedskrivningar -3 509 1 925 - -84 - - - 1 841 -1 668 

Övriga rörelsekostnader - -151 - - - - -46 -197 -197 

Andel av resultat efter skatt från 
intresseföretag

207 - - - - 7 - 7 214 

Rörelseresultat 477 1 594 -25 4 - 7 - 1 581 2 058 

Resultat från finansiella poster

Finansnetto 203 - - -8 -4 300 - 4 -4 305 -4 102

Resultat före skatt 680 1 594 -25 -4 -4 300 7 4 -2 724 -2 044

Inkomstskatt -393 - 6 1 - - -85 -78 -471

Årets resultat 287 1 594 -18 -3 -4 300 7 -81 -2 802 -2 515 

Årets totalresultat är hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 287 1 594 -18 -3 -4 300 7 -79 -2 799 -2 513

Innehav utan bestämmande inflytande: - - - - - - -2 -2 -2 

Koncernens rapport över resultatet för räkenskapsåret 2020-04-01 - 2021-03-31
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E. Intres-
seföretag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

Årets resultat 287 1 594 -18 -3 -4 300 7 -81 -2 802 -2 515

Övrigt totalresultat 

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet (efter skatt)

Omräkningsdifferens -337 - - - - - -505 -505 -842

Kassaflödessäkringar - - - - - - - - -

Inkomstskatt hänförligt till posterna ovan - - - - - - - - -

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet (efter skatt)

Omvärdering av förmånsbestämda 
nettoförpliktelser till anställda

- - - - - - - - -

Summa övrigt totalresultat för året, 
efter skatt

-337 - - - - - -505 -505 -842

Årets totalresultat, efter skatt -50 1 594 -18 -3 -4 300 7 -586 -3 307 -3 357

Årets totalresultat är hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -50 1 594 -18 -3 -4 300 7 -586 -3 306 -3 355

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - - -1 -2

Koncernens rapport över totalresultat
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E. Intres-
seföretag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 46 069 -2 195 - - -678 - -572 -3 445 42 624

Immateriella tillgångar 30 004 - - - - - 1 368 1 368 31 371

Materiella anläggningstillgångar 727 - - - - - -7 -7 720

Nyttjanderättstillgångar - - - 1 062 - - - 1 062 1 062

Innehav i intresseföretag 130 - - - - -1 4 4 134

Finansiella anläggningstillgångar 300 - - - - - 2 2 302

Uppskjuten skattefordran 1311 - 37 1 - - -68 -30 1 280

Summa anläggningstillgångar 78 540 -2 195 37 1 063 -678 -1 727 -1 047 77 493

Omsättningstillgångar

Varulager 3 162 - - - - - -387 -387 2 775

Kundfordringar 3 754 - 651 - - - 1 652 4 406

Avtalstillgångar - - - - - - 177 177 177

Övriga fordringar 1 155 - - - - - 227 227 1 381

Förutbetalda kostnader 1 034 - -651 - - - -6 -657 377

Likvida medel 5 810 - - - - - - - 5 810

Summa omsättningstillgångar 14 914 - - - - - 12 12 14 926

SUMMA TILLGÅNGAR 93 454 -2 195 37 1 063 -678 -1 739 -1 035 92 420

Koncernens rapport över finansiell ställning per 2022-03-31
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E. Intres-
seföretag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 2 - - - - - - - 2

Övrigt tillskjutet kapital 47 297 -2 720 - - -196 - -1 948 -4 865 42 433

Reserver - - - -3 48 - 79 124 124

Balanserade vinstmedel inklusive årets 
resultat

-2 709 3 178 -219 -1 -1 799 -1 939 2 097 -612

Summa eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

44 590 457 -219 -3 -1 947 -1 -930 -2 643 41 947

Innehav utan bestämmande inflytande 222 - - - - - 6 6 228

Summa eget kapital 44 812 457 -219 -3 -1 947 -1 -924 -2 637 42 175

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 351 - - - - - 5 667 5 667 13 018

Villkorad tilläggsköpeskilling - -3 246 - - 1 318 - 14 673 12 746 12 746

Övriga långfristiga skulder - - - - - - 112 112 112

Leasingskulder - - - 800 - - - 800 800

Avsättningar 13 901 - - - - - -13 746 -13 746 155

Långfristiga personalförmåner 20 - - - - - - - 20

Långfristiga skulder till anställda 
relaterat till förvärv

- 593 - - - - - 593 593

Uppskjuten skatteskuld 5 796 - - - - - 373 373 6 170

Summa långfristiga skulder 27 068 -2 653 - 800 1 318 - 7 080 6 545 33 613

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 12 957 - - - - - -5 794 -5 794 7 163

Villkorad tilläggsköpeskilling 1 210 - - - - - -105 -105 1 105

Förskott från kunder 69 69 69

Leverantörsskulder 3 671 - - - - - -69 -69 3 602

Leasingskulder - - - 297 - - - 297 297

Avtalsskulder - - 256 - - - 1 565 1 821 1 821

Skatteskulder 602 - - - - - -48 -48 555

Övriga kortfristiga skulder 561 - - - - - 47 47 608

Upplupna kostnader 2 573 - - - - - -1 160 -1 160 1 413

Summa kortfristiga skulder 21 574 - 256 297 - - -5 495 -4 942 16 632

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

93 454 -2 195 37 1 093 -629 -1 661 -1 035 92 420
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E. Intres-
seföretag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 10 804 681 97 - -279 - 77 577 11 381

Immateriella tillgångar 5 586 - - - - - - - 5 586

Materiella anläggningstillgångar 238 - - - - - - - 238

Nyttjanderättstillgångar - - - 329 - - - 329 329

Innehav i intresseföretag 171 - - - - 2 2 4 175

Finansiella anläggningstillgångar 132 - - - - - - - 132

Uppskjuten skattefordran 269 - 26 1 - - -30 -4 265

Summa anläggningstillgångar 17 199 681 123 330 -279 2 49 906 18 106

Omsättningstillgångar

Varulager 243 - - - - - -25 -25 218

Kundfordringar 1 076 - 164 - - - - 164 1 239

Avtalstillgångar - - - - - - - - -

Aktuell skattefordran - - - - - - - - -

Övriga fordringar 401 - -7 - - - 48 41 442

Förutbetalda kostnader 534 - -156 - - - - -156 377

Kortfristiga placeringar - - - - - - 195 195 195

Likvida medel 14 300 - - - - - -195 -195 14 105

Summa omsättningstillgångar 16 553 - - - - - 23 23 16 576

SUMMA TILLGÅNGAR 33 752 681 123 330 -279 2 73 930 34 682

Koncernens rapport över finansiell ställning per 2021-03-31
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E. Intres-
seföretag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 - - - - - - - 1

Övrigt tillskjutet kapital - -3 760 - - -196 - 26 499 22 543 22 543

Reserver - - - - - - -701 -701 -701

Balanserade vinstmedel inklusive årets 
resultat

27 151 1 575 -77 -3 -4 601 2 -25 634 -28 739 -1 588

Summa eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

27 153 -2 185 -77 -4 -4 798 2 164 -6 897 20 255

Innehav utan bestämmande inflytande 13 - - - - - - - 13

Summa eget kapital 27 165 -2 185 -77 -4 -4 798 2 164 -6 897 20 268

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 245 - - - - - -2 -2 244

Villkorad tilläggsköpeskilling - 2 838 - - 4 519 - 1 760 9 116 9 116

Övriga långfristiga skulder 1 - - - - - - - 1

Leasingskulder - - - 237 - - - 237 237

Avsättningar 2 267 - - - - - -2 104 -2 104 162

Långfristiga personalförmåner 17 - - - - - - - 17

Långfristiga skulder till anställda 
relaterat till förvärv

- 28 - - - - - 28 28

Uppskjuten skatteskuld 532 - - - - - 28 28 560

Summa långfristiga skulder 3 063 2 866 - 237 4 519 - -319 7 303 10 365

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 231 - - - - - - - 1 231

Villkorad tilläggsköpeskilling - - - - - - - - -

Leverantörsskulder 774 - - - - - - - 774

Leasingskulder - - - 98 - - - 98 98

Avtalsskulder - - 199 - - - 594 793 793

Skatteskulder 193 - - - - - - - 193

Övriga kortfristiga skulder 214 - - - - - 6 6 220

Upplupna kostnader 1 113 - - - - - -373 -373 740

Summa kortfristiga skulder 3 524 - 199 98 - - 227 525 4 049

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

33 752 681 123 332 -279 2 72 930 34 682
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E. Intres-
seföretag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 1 412 - - - - - - - 1 412

Immateriella tillgångar 4 459 - - - - - - - 4 459

Materiella anläggningstillgångar 185 - - - - - - - 185

Nyttjanderättstillgångar - - - 240 - - - 240 240

Innehav i intresseföretag 55 - - - - - - - 55

Finansiella anläggningstillgångar 30 - - - - - - - 30

Uppskjuten skattefordran 166 - - 0 - - - - 166

Summa anläggningstillgångar 6 306 - - 241 - - - 241 6 547

Omsättningstillgångar

Varulager 353 - - - - - - - 353

Kundfordringar 959 - - - - - - - 959

Avtalstillgångar 12 - - - - - - -12 -

Aktuell skattefordran 36 - - - - - - - 36

Övriga fordringar 351 - - - - - - 12 363

Förutbetalda kostnader 110 - - - - - - - 110

Kortfristiga placeringar 193 - - - - - - - 193

Likvida medel 2 318 - - - - - - - 2 318

Summa omsättningstillgångar 4 331 - - - - - - - 4 331

SUMMA TILLGÅNGAR 10 637 - - 241 - - - 241 10 878

Koncernens rapport över finansiell ställning per 2020-04-01
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E. Intres-
seföretag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 - - - - - - - 1

Övrigt tillskjutet kapital 5 301 - - - - - - - 5 301

Reserver - - - - - - 142 142 142

Balanserade vinstmedel inklusive årets 
resultat

1 069 - - -2 - - -142 -144 925

Summa eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

6 370 - - -2 - - - -2 6 369

Innehav utan bestämmande inflytande 25 - - - - - - - 25

Summa eget kapital 6 395 - - -2 - - - -2 6 394

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 222 - - - - - - - 222

Villkorad tilläggsköpeskilling - - - - - - 412 412 412 

Övriga långfristiga skulder - - - - - - - - -

Leasingskulder - - - 176 - - - 176 176

Avsättningar 801 - -285 - - - -413 -698 104

Långfristiga personalförmåner 25 - - - - - - - 25

Långfristiga skulder till anställda 
relaterat till förvärv

- - - - - - - - -

Uppskjuten skatteskuld 415 - - - - - - - 415

Summa långfristiga skulder 1 463 - -285 176 - - -1 -110 1 353

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 243 - - - - - - - 1 243

Villkorad tilläggsköpeskilling - - - - - - - - - 

Leverantörsskulder 845 - - - - - - - 845 

Leasingskulder - - - 67 - - - 67 67 

Avtalsskulder - - 599 - - - - 599 599 

Skatteskulder 85 - - - - - - - 85 

Övriga kortfristiga skulder 172 - - - - - - - 172 

Upplupna kostnader 434 - -314 - - - - -314 121 

Summa kortfristiga skulder 2 780 - 285 67 - - - 352 3 131

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

10 638 - - 241 - - -1 240 10 878
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E.  
Intresse-

företag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -3 821 1 956 30 2 3 008 2 481 5 480 1 659

Justering för skillnader mellan resultat 
före skatt och nettokassaflöde

9 720 -2 324 - 154 -3 008 -2 -481 -5 661 4 059

Betalda skatter -542 - - - - - - - -542

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital

 5 357 -367 30 156 - - - -181 5 176

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital

Förändring av varulager -150 - - - - - - - -150

Förändring av rörelsefordringar -934 - - - - - - - -934

Förändringar av rörelseskulder 8 - -30 - - - - -30 -22

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

4 282 -367 - 156 - - - -212 4 070

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggnings- 
tillgångar

-344 - - - - - - - -344

Avyttring av materiella anläggnings- 
tillgångar

4 - - - - - - - 4

Förvärv av immateriella tillgångar -3 717 - - - - - - - -3 717

Avyttring av immateriella tillgångar 4 - - - - - - - 4

Förvärv av dotterföretag, efter avdrag  
av förvärvade likvida medel

-33 770 367 - - - - - 367 -33 403

Förändring kortfristiga placeringar - - - - - - 196 196 196

Förvärv av finansiella anläggnings- 
tillgångar

-15 - - - - - - - -15

Avyttring av finansiella anläggnings- 
tillgångar

-56 - - - - - - - -56

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten

-37 895 367 - - - - 196 563 -37 331

Finansieringsverksamheten

Nyemission 6 310 - - - - - - - 6 310

Emissionskostnader -130 - - - - - - - -130

Upptagna lån 18 861 - - - - - - - 18 861

Erhållen utdelning - - - - - - - - -

Amortering av lån -17 - - - - - - - -17

Amortering av leasingskuld - - - -156 - - - -156 -156

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten

25 025 - - -156 - - - -156 24 868

Årets kassaflöde -8 588 - - - - - 196 196 -8 393

Likvida medel vid årets början 14 300 - - - - - -196 -196 14 104

Valutakursdifferens i likvida medel 99 - - - - - - - 99

Likvida medel vid årets slut 5 810 - - - - - - - 5 810

Koncernens rapport över kassaflöde för räkenskapsåret 2021-04-01 - 2022-03-31
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Belopp i MSEK

Enligt 
tidigare 

principer

A.  
Rörelse-

förvärv
B. 

Intäkter

C. 
Leasing- 

avtal

D.  
Finansiella 
instrument

E.  
Intresse-

företag

F. Omräk-
ningsdif-

ferens och 
justeringar

IFRS- 
justeringar

Enligt 
IFRS

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 680 1 594 -25 -3 -4 296 7 -2 -2 725 -2 044

Justering för skillnader mellan resultat 
före skatt och nettokassaflöde

3 345 -1 744 - 84 4 296 -7 -2 2 626 5 972

Betalda skatter -259 - - - - - - - -259

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital

3 766 -150 -25 81 - - -4 -98 3 668

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital

Förändring av varulager 83 - - - - - - - 83

Förändring av rörelsefordringar -195 - - - - - - - -195

Förändringar av rörelseskulder 245 - 25 - - - - 25 269

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

3 899 -150 - 81 - - -4 -74 3 825

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggnings- 
tillgångar

-71 - - - - - - - -71

Avyttring av materiella anläggnings- 
tillgångar

1 - - - - - - - 1

Förvärv av immateriella tillgångar -2 139 - - - - - - - -2 139

Avyttring av immateriella tillgångar 4 - - - - - - - 4

Förvärv av dotterföretag, efter avdrag  
av förvärvade likvida medel

-4 591 150 - - - - - 150 -4 440

Förvärv av finansiella anläggnings- 
tillgångar

-65 - - - - - - - -65

Avyttring av finansiella anläggnings- 
tillgångar

56 - - - - - - - 56

Kassaflöde från investerings- 
verksamheten

-6 805 150 - - - - - 150 -6 654

Finansieringsverksamheten

Nyemission 14 695 - - - - - - - 14 695

Emissionskostnader - - - - - - - - -

Upptagna lån 851 - - - - - - - 851

Erhållen utdelning - - - - - - - - 0

Amortering av lån -821 - - - - - - - -821

Amortering av leasingskuld - - - -81 - - - -81 -81

Kassaflöde från finansierings- 
verksamheten

14 725 - - -81 - - - -81 14 644

Årets kassaflöde 11 820 - - - - - -4 -4 11 816

Likvida medel vid årets början 2 510 - - - - - -192 -192 2 318

Valutakursdifferens i likvida medel -30 - - - - - - - -30

Likvida medel vid årets slut 14 300 - - - - - -196 -196 14 104

Koncernens rapport över kassaflöde för räkenskapsåret 2020-04-01 - 2021-03-31
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NOTER 

A. Rörelseförvärv
I samband med övergången till IFRS har tidigare upprättade 
förvärvsanalyser för förvärv genomförda efter den 1 april 2020 
räknats om i enlighet med kraven i IFRS vilket resulterat i att viss 
ersättning som tidigare klassificerats som en del av köpeskil-
lingen har omklassificerats till att utgöra ersättning för framtida 
tjänster.
• Villkorade tilläggsköpeskillingar som avtalats med villkor på 

fortsatt anställning för den tidigare ägaren i det förvärvade 
bolaget anses vara ersättning för framtida personalrelaterade 
tjänster enligt IFRS. Sådan ersättning redovisas inte som en 
del av köpeskillingen utan redovisas istället som personal-
kostnad i takt med att tjänsterna utförs.

• I de fall det förvärvade bolaget har haft optionsprogram före 
rörelseförvärvet för sina anställda som ersattes som en del  
av förvärvet omklassificeras delar av den ersättning som 
tidigare redovisats som köpeskilling till personalkostnad. 
Redan intjänade aktier redovisas som en del av köpe- 
skillingen och aktier som inte är intjänade (eller intjänade 
med nya tjänstevillkor) redovisas som personalkostnad under 
intjänandeperioden.

• I vissa förvärv har det avtalats om att en del av ersättningen 
för det förvärvade bolaget tillfaller de anställda i bolaget 
istället för de säljande aktieägarna (säljaren efterskänker en 
del av ersättningen till förmån för de anställda). Denna del 
av ersättningen redovisades under tidigare redovisnings-
principer som en del av köpeskillingen men ska enligt IFRS 
redovisas som personalkostnad.

Effekten av dessa justeringar redovisas mot enligt tidigare 
redovisningsprincipers framräknade goodwill som följaktligen 
minskar i värde. 

I enlighet med tidigare redovisningsprinciper har villkorade 
tilläggsköpeskillingar inkluderats i köpeskillingen när det är 
sannolikt att ett utflöde kommer krävas. I enlighet med IFRS  
ska villkorade tilläggsköpeskillingar redovisas till verkligt värde. 
Värderingen av de villkorade tilläggsköpeskillingarna i förvärvs- 
priset till verkligt värde minskar det redovisade värdet för 
goodwill. Den efterföljande värderingen av den villkorade 
tilläggsköpeskillingen beror på om tilläggsköpeskillingen 
klassificeras som eget kapital eller finansiell skuld. Vid klassifice-
ring som eget kapital sker ingen efterföljande omvärdering. Om 
klassificeringen istället är finansiell skuld redovisas den villkorade 
tilläggsköpeskillingen i enlighet med IFRS 9 Finansiella instrument 
(se punkt D nedan). 

Värden på tidigare identifierade immateriella tillgångar har  
omvärderats i samband med att förvärvsanalyserna setts över 
vilket resulterat i att tillgångarnas redovisade värden justerats 
vilket påverkar avskrivningskostnaderna. Den uppskjutna 
skatteskulden hänförlig till tillgångarna har påverkats av 
omvärderingen. Effekten av dessa justeringar redovisas mot 
enligt tidigare redovisningsprincipers framräknade goodwill som 
följaktligen minskar i värde. 

Enligt tidigare redovisningsprinciper har goodwill skrivits av över 
den bedömda nyttjandeperioden. Enligt IFRS skrivs goodwill 
inte av utan istället genomförs årliga nedskrivningstest, samt vid 
indikation om nedskrivningsbehov. I samband med övergången 
till IFRS har avskrivningar på goodwill som gjorts under räken-
skapsåren 2021/22 och 2020/21 återförts. Motsvarande ökning 
av goodwill redovisas i rapporten över finansiell ställning. Vid 
övergången testades värdet på goodwill för nedskrivning men 
inget nedskrivningsbehov förelåg. Ingen uppskjuten skatt har 
redovisats.

I enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
har transaktionskostnader för förvärv redovisats som del av 
anskaffningsvärdet. Transaktionskostnader ska, enligt IFRS, 
kostnadsföras i den period de uppkommer vilket innebär 
att övriga rörelsekostnader ökar i rapporten över resultatet. 
Motsvarande minskning av goodwill värdet redovisas i rapporten 
över finansiell ställning.

Övergången till IFRS har även påverkat första redovisningen av 
villkorade tilläggsköpeskillingar: 
• Vissa villkorade tilläggsköpeskillingar som tidigare klassificerats 

som finansiell skuld klassificeras under IFRS som eget kapital 
om de regleras med egetkapitalinstrument och uppfyller 
villkoren i IAS 32 för att klassificeras som eget kapital.

• Under tidigare redovisningsprinciper ansågs vissa villkorade 
tilläggsköpeskillingarna vara reglerade, t.ex. då de betalats i 
förskott till ett spärrat konto. Dessa villkorade tilläggsköpeskil-
lingar anses inte vara reglerade under IFRS vilket resulterat i 
att den villkorade tilläggsköpeskillingen redovisats som skuld 
i rapporten över finansiell ställning till verkligt värde och en 
fordran på spärrat konto redovisats.

B. Intäkter
I samband med övergången till IFRS har koncernens avtal 
med kunder analyserats i enlighet med den modell som IFRS 
15 föreskriver. Denna analys har resulterat i en förändring av 
periodiseringen av koncernens intäkter hänförliga till mobilspel. I 
vissa av koncernens mobilspel kan kunden köpa varor som kan 
användas i spelet under en längre tidsperiod. Under tidigare 
redovisningsprinciper redovisades intäkten för dessa varor vid 
köptillfället men Embracer har under IFRS 15 gjort bedömningen 
att intäkten ska periodiseras över tid. Detta har resulterat i att 
vissa intäkter hänförliga till mobilspel återförts och redovisas som 
kortfristiga skulder i rapporten över finansiell ställning. Intäkten 
periodiseras över kundens förväntade nyttjande av den virtuella 
varan. 

C. Leasing 

Leasetagare
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper har koncernen 
klassificerat leasingavtal (hyrseavtal) som antingen operationella 
eller finansiella leasingavtal. Enligt IFRS 16 kommer koncernens 
leasingavtal (med undantag för korttidsleasingavtal och  
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leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde) 
att redovisas i rapporten över finansiell ställning. Åtagandet att 
erlägga leasingavgifter diskonteras och redovisas som leasings-
kulder, uppdelat på kort- och långfristig del, i rapporten över 
finansiell ställning. Nyttjanderättstillgångar för leasingavtalen 
inkluderas på egen rad. Förutbetalda eller upplupna leasingav-
gifter som tidigare inkluderats i rapporten över finansiell ställning 
elimineras då dessa inkluderas i den ursprungliga värderingen 
av nyttjanderättstillgången. En uppskjuten skattefordran redovi-
sas hänförligt till den temporära skillnaden som uppstår. 

I rapporten över resultatet elimineras den operationella leasing- 
kostnaden som redovisats under övriga externa kostnader. 
Kostnader tillkommer hänförligt till avskrivningar på nyttjande-
rättstillgångar och räntekostnader på leasingskulderna. 

Slutligen påverkar omklassificeringen även presentationen av 
koncernens kassaflöden. Under tidigare redovisningsprinciper 
har kassaflödet hänförligt till de operationella leasingavtalen 
redovisats som del av den löpande verksamheten. Under IFRS 
16 fördelas betalningarna mellan en del amortering av leasing- 
skuld (finansieringsverksamhet) och en del betalning av 
ränta (den löpande verksamheten). Cirka 98% av koncernens 
leasingavtal i enlighet med IFRS 16 är relaterade till hyresavtal.

D. Finansiella instrument
Embracer har under tidigare redovisningsprinciper redovisat 
samtliga finansiella instrument till anskaffningsvärde. I samband 
med övergången till IFRS har värderingsgrunderna för ett antal  
finansiella instrument ändrats. Koncernen har under tidigare 
redovisningsprinciper värderat sina långfristiga värdepappers- 
innehav och kortfristiga placeringar till anskaffningsvärde. I 
enlighet med IFRS 9 redovisas koncernens långfristiga värde-
pappersinnehav och kortfristiga placeringar till verkligt värde 
via resultatet. I enlighet med IFRS redovisas även villkorade 
tilläggsköpeskillingar som klassificerats som finansiella skulder 
till verkligt värde. I koncernens rapport över resultat redovisas 
förändringen i det verkliga värdet för villkorade tilläggsköpe- 
skillingar i resultat från finansiella poster. För villkorade till-
läggsköpeskillingar som betalats i förskott, med förbehåll om 
återtagande om villkoren inte uppfylls, redovisas enligt IFRS i 
vissa fall en tillgång för rätten att få tillbaka hela eller del av den 
överförda ersättningen.

Embracer har under tidigare redovisningsprinciper tillämpat 
säkringsredovisning på derivatinstrument som säkrat kassaflöden 
för upplåning till rörlig ränta och transaktioner i utländsk valuta. 
Koncernen har under tidigare redovisningsprinciper redovisat 
derivatinstrument som identifierats som säkringsinstrument till 
anskaffningsvärde. I enlighet med IFRS 9 redovisas koncernens 
derivatinstrument till verkligt värde. Koncernen tillämpar 
säkringsredovisning under IFRS 9 i form av kassaflödessäkringar. 
Den effektiva delen av förändringen i verkligt värde på ett 

derivatinstrument som redovisats som en kassaflödessäkring 
och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning redovisas i 
övrigt totalresultat och ackumuleras i säkringsreserven inom eget 
kapital. Ineffektiv del av värdeförändringen redovisas omgående 
i koncernens rapport över resultat som finansiell intäkt eller 
finansiell kostnad. Ackumulerade belopp i eget kapital omklassi-
ficeras till koncernens rapport över resultat i de perioder då den 
säkrade posten påverkar resultatet. 

Embracer har i enlighet med tidigare tillämpade redovisnings-
principer tillämpat en nedskrivningsmodell för kreditförluster 
baserad på en inträffad händelse. I enlighet med IFRS 9 ska 
företag som tillämpar IFRS tillämpa en modell för förväntade 
kreditförluster som innebär att en kreditförlust redovisas när 
företaget blir part i det finansiella instrumentet. Tillämpningen av 
modellen för förväntade kreditförluster har inte inneburit någon 
väsentlig påverkan på Embracers kreditriskreserveringar.

E. Intresseföretag
Enligt tidigare redovisningsprinciper har goodwill skrivits av över 
den bedömda nyttjandeperioden. Enligt IFRS skrivs goodwill inte 
av utan istället genomförs årliga nedskrivningstest. I samband 
med övergången till IFRS har avskrivningar på goodwill som 
gjorts under räkenskapsåren 2021/22 och 2020/21 avseende 
intresseföretag återförts. Reverseringen av avskrivningarna 
redovisas i rapporten över resultatet under raden andel av 
resultat efter skatt från intresseföretag. I rapporten över finansiell 
ställning ökar värdet på innehav i intresseföretag samt eget 
kapital. 

F. Omräkningsdifferens samt justeringar
I enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
redovisas omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkning av 
utländska dotterföretag direkt mot eget kapital. I enlighet med 
IFRS redovisas omräkningsdifferensen i övrigt totalresultat. De 
framräknade omräkningsdifferenserna presenteras således på 
egen rad i övrigt totalresultat. 

Enligt tidigare redovisningsprinciper presenterades rapport över 
resultatet och rapport över finansiell ställning i ett annat format. 
Vissa tillgångar, skulder, intäkter och kostnader redovisade 
enligt tidigare redovisningsprinciper har omklassificerats för 
att anpassas till presentationsformatet enligt IFRS. Ändringar 
i avskrivningsprinciper av immateriella tillgångar har påverkat 
resultatet för året samt eget kapital.
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REVISORSRAPPORT AVSEENDE  FINANSIELLA  
RAPPORTER ÖVER HISTORISK FINANSIELL  
INFORMATION

RAPPORT FRÅN OBEROENDE REVISOR
Till styrelsen i Embracer Group AB (publ), org.nr 556582-6558

RAPPORT OM KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av koncernredovisningen för Embracer 
Group AB (publ) för den period om två räkenskapsår som slutar 
den 31 mars 2022. Bolagets koncernredovisning ingår på 
sidorna F-1–93 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har koncernredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning 
per den 31 mars 2022 och 31 mars 2021 samt av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för vart och ett av de två räkenskapsår 
som slutar den 31 mars 2021 och 31 mars 2022 enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen.

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 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 och verkställande direktören som har ansvaret 
för att koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och enligt IFRS så 
som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen  
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
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 koncern- 
redovisningen.

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 koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings- 
åtgärder 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.

• 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.

• 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 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 koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om koncernredo-
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en koncern inte 
längre kan fortsätta verksamheten.
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

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

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

Karlstad den 19 december 2022
Ernst & Young AB

Johan Eklund 
Auktoriserad revisor
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