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EN INTERNATIONELL KONCERN TAR FORM
Efter ett spännande 2020 med tilltagande utveckling i våra 

projekt under egna IP har 2021 börjat i högt tempo med förvärv 

av den franska distributören och förläggaren Just For Games. 

Förvärvet är ett led i bygget av en internationell koncern där 

målet är att kontrollera hela värdekedjan; från egna varumärken 

till lansering av nya produkter ut på marknaden. Det bidrar även 

med ett starkt finansiellt fundament till koncernen och markerar 

starten på den riktigt stora resan för Zordix. 

 

STRATEGISK FÖRVÄRVSSTRATEGI MED FÖRSTÄRKNINGAR
Under 2020 har vi uppdaterat vår förvärvsbaserade tillväxtplan 

till att vara ännu offensivare och börjat bygga ett ännu starkare 

M&A-team. 

 

Som förvärvet av vårt nya dotterbolag  Just For Games har visat, 

satsar vi på förvärv som både kompletterar vår familj i kunnande 

och som även kan påvisa starka kassaflöden och god vinst med 

bra tillväxt. 

Bolagets tre studios Zordix Racing, Dimfrost och Invictus Games 

har under året planenligt fortsatt utvecklingen av bolagets 

egenfinansierade spel under egna varumärken. Det är projekt 

som utöver vår egen basfinansiering har god potential att 

expanderas ytterligare framöver i samarbete med olika externa 

partners.  

I vårt indiespelsförlag Zordix Publishing har ett antal mindre titlar 

lanserats och arbetet fortsätter under inledningen av 2021 med 

färdigställandet av det största spelet hittills, Flåklypa Grand Prix, 

där Zordix Publishing är förläggare och Invictus Games utvecklar  

spelets racingdel. Under 2021 kommer vårt distributionsnätverk 

för indiespel att utökas med fler säljkanaler och partners. 

Tack vare företrädesemissionen som genomfördes under hösten 

2020 står Zordix starkt rustat inför fler potentiella förvärv och 

fortsatt vidareutveckling av verksamheten. 

ETT BLIVANDE GAMING POWERHOUSE
För att understödja vår utveckling har flera nya ledare på 

koncernnivå rekryterats i starten av 2021 och fler är på ingång 

till Zordix huvudkontor i Umeå. På personalsidan fortsätter 

vi att växa med fler anställda hos både Invictus Games och i 

moderbolaget. Sammanlagt med Just For Games inräknat är vi 

snart uppe i 80 anställda inom koncernen.

Förutom vår nya CFO som gjort ett utmärkt arbete med nya 

förvärvet har vi även fått en ny styrelsemedlem, Patrik Bloch, 

med stor erfarenhet av förvärvsdriven tillväxt i noterad miljö. 

Som COO har vi nyligen tillsatt Ludvig Lindberg med bakgrund 

som advokat inom bl.a. M&A och som suttit i styrelsen för Zordix 

sedan 2018. Laguppställningen som helhet ger oss optimala 

förutsättningar för fortsatta förvärv där 2021 kommer att bli ett 

mycket aktivt år. 

Intresset från investerare har varit väldigt stort att vara med 

på vår resa. I och med den riktade nyemission i samband med 

förvärvet av Just For Games har bland annat konsortiet Dan Sten 

Olsson och Erik Nielsen, Knutsson Holdings och Prioritet Finans 

gått in som långsiktiga och strategiska ägare i Zordix 

 

Just For Games har visat en förmåga att växa med cirka 33 

procent på årsbasis sedan starten 2011 och jag imponeras av 

deras driv att ständigt utvecklas vidare. Förvärvet av Just For 

Games markerar en viktig milstolpe i Zordix historia där vi nu 

blickar vidare mot fler bolag med framgångsrika entreprenörer 

inom gamingindustrin. Vi har tagit ett viktigt steg på vägen mot 

vårt långsiktiga mål att bli ett “Gaming Powerhouse” bestående 

av en familj bolag med strategisk positionering genom hela 

värdekedjan. 

Jag passar på att tacka alla våra tidigare aktieägare för ert stöd 

och hälsar alla nya varmt välkomna!  

Hälsningar,

Matti Larsson, VD

VD har ordet
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Invictus Games utvecklar spel för PC, 
Xbox One / Xbox Series X, PS4, PS5, 
Nintendo Switch och mobila plattformar.
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Dimfrost utvecklar 
äventyrs- och strategispel 
där berättande och 
handling är i fokus. För 
närvarande utvecklas 
äventyrsspelet Bramble: 
The mountain King, som 
beräknas lanseras på PC 
och konsol under 2022. 
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Just For Games är en ledande fransk 
speldistributör och utgivare av spel till 
konsol och PC. JFG har en av de största 
spelkatalogerna av Nintendo Switch-
spel i Frankrike och är den tredje största 
aktören inom Switch speldistribution. 
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
 Bolagets firma och handelsbeteckning är Zordix AB (publ). Bolaget startade sin verksamhet 2008 och
 registrerades hos Bolagsverket den 4 mars 2009 och har organisationsnummer 556778-7691.
 Associationsformen regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har sitt säte i Umeå, Sverige och
 ska enligt verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen bedriva utveckling och försäljning av
 IT-produkter inom vård, forskning, datorspel samt mediautveckling inom bild, musik och film. Företaget
 ska även bedriva utbildning undervisning och förlagsverksamhet.

 Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

 Organisation och koncernstruktur
 Bolaget är för närvarande moderbolag till Zordix Entertainment AB, 556894-4416, vars huvudsakliga
 syfte är att förvalta ägandet av rättigheterna och mjukvaran till Aqua Moto Racing 3D och Snow Moto
 Racing 3D till plattformen Nintendo 3DS. Zordix AB äger 93,7 procent av aktierna i Zordix
 Entertainment AB.

 Vårt andra dotterbolag är Dimfrost Studio AB, 559120-3517, vars huvudsyfte är främst spelutveckling
 av spelet Bramble. Zordix AB äger 100 procent av aktierna i Dimfrost Studio AB.

 Vårt tredje dotterbolag är Invictus Games Ltd, 11991999-2-09, Ungern som har producerat ett femtiotal
 spel under 20 års tid. Zordix AB äger 100 % av aktierna i Invictus Games Ltd.

 Bolagets största ägare är Allscope AB, 556816-5475, som innehar 35,55% av aktierna och 71,83% av
 rösterna samt Avanza Pension som innehar 15,75% av aktierna och 7,02% av rösterna. 

 Mentor
 Augment Partners AB, tel: +46 8-505 65 172, är Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic
 MTF.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 År 2020 har varit ett expansivt år för Zordix AB (publ). I början av året förvärvades företaget Invictus
 Games i Ungern. Zordix tre spelstudios har arbetat vidare på egna projekt under egna varumärken.
 Det är projekt som utöver vår egen basfinansiering har god potential att expanderas ytterligare
 framöver i samarbete med olika externa partners. 

 Under hösten 2020 har en företrädesemission genomförts som inbringat kapital till förvärv och
 verksamhetsrelaterade aktiviteter. Nya långsiktiga strategiska aktieägare har tillkommit i samband med
 företrädesemissionen. Under fjärde kvartalet har vi börjat bygga ett starkare M&A-team genom
 nyrekryteringar för att kunna satsa vidare enligt vår offensiva förvärvsbaserade tillväxtplan.

Förväntad framtida utveckling
 Zordix utvecklar och förlägger spel baserade på egna och andras rättigheter. Utveckling sker i egen
 regi och tillsammans med utvecklare och ledande spelförlag. Framgång uppnås genom att skapa
 spelupplevelser i världsklass där vi ständigt utvecklar och utmanar våra medarbetare och partners.
 Målsättningen under 2021 är att innovativt utveckla samtliga affärsområden och att fortsätta växa. 

 Vår vision långsiktigt är att Zordix ska bli en världsledande grupp av spelutvecklare och förläggare
 inom spel för främst konsoler och PC. Vi kommer därför att under 2021 arbeta vidare enligt vår strategi
 med förvärvsdriven tillväxt. Utöver detta ingår i vår strategi att bygga vidare på våra styrkor och utöka
 våra team för att skapa fortsatt långsiktig organisk tillväxt inom respektive enhet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 Investeringar i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risktagande. Ett antal
 faktorer utanför Zordix kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Zordix kan påverka genom sitt
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 agerande, kan komma att få en direkt eller indirekt negativ påverkan på Bolagets verksamhet,
 rörelseresultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. 
 Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Zordix framtidsutsikter. Riskerna
 är inte rangordnade i grad av betydelse och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker
 och osäkerheter som för närvarande är okända för Zordix eller har bedömts som oväsentliga vid
 upprättandet av denna Årsredovisning kan också komma att utvecklas till faktorer som påverkar
 Bolaget negativt. 

 Makroekonomiska faktorer
 Bolagets verksamhet påverkas av ett antal makroekonomiska faktorer såsom valutakurser, räntelägen
 och konjunkturskiftningar. Förändringar av ekonomiska, finansiella eller politiska förhållanden kan
 därför ge en negativ inverkan på Bolagets verksamhet i form av minskad efterfrågan på Bolagets
 produkter och försämrade finansiella förutsättningar. Detta riskerar i sin tur att resultera i försämrad
 intjäningsförmåga och finansiell ställning.

 Beroende av nyckelpersoner
 Zordix verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.
 Förlust av nyckelpersoner kan försvåra och fördröja pågående och planerade projekt, vilket sannolikt
 skulle ha en negativ inverkan på verksamheten. 

 Begränsade resurser 
 Zordix är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För
 genomförandet av strategin är det viktigt att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det
 finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och att Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
 resultat därmed drabbas. 

 Konkurrens
 Spelmarknaden är likt de flesta andra tillväxtbranscher utsatt för hård konkurrens. Det finns idag en
 stor mängd spelutvecklare, men distributionen av digitala spel är i huvudsak koncentrerad till ett fåtal
 marknadsplatser. Det medför att konkurrensen bland spelutvecklare på dessa marknadsplatser är
 betydande. Ett ökat antal aktörer på den aktuella marknaden kan leda till försämrad konkurrenskraft,
 vilket kan få negativ effekt på Zordix verksamhet, tillväxtmöjlighet, rörelseresultat och finansiella
 ställning.

 Distributionskanaler
 Zordix distribuerar idag sina spel genom alla de globala digitala spelkanalerna som finns det vill säga
 Steam, Playstation Store, Nintendo eShop samt Xbox Games Store. En försämring av Zordix relation
 till dessa företag kan skada Bolagets verksamhet. Zordix verksamhet skulle ta skada om någon av de
 ovannämnda distributörerna avbryter eller begränsar tillgången till sina respektive plattformar för
 Bolaget eller modifierar sina villkor. Sådana förändringar skulle potentiellt kunna bli ogynnsamma för
 Bolaget och därmed påverka dess verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning negativt.

 Försenade spelprojekt
 Förseningar i Zordix planerade och pågående spelprojekt kan ha en negativ effekt på dess
 kassaflöden, intäkter och rörelsemarginaler. Färdigställandet av ett spel kan även komma att kräva
 mer resurser än vad som ursprungligen beräknats och därmed medföra en negativ inverkan på
 Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. 

 Risker associerade med företagsförvärv
 Zordix tillämpar en förvärvsdriven tillväxtstrategi för att kunna stödja en snabbare tillväxt. Vid förvärv
 föreligger alltid en risk att de antaganden som Bolaget har gjort gällande förvärvsobjektet visar sig vara
 felaktiga, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och framtidsutsikter negativt.

 Systemfel och IT-brottslighet
 Eventuella systemfel eller säkerhetsbrott såsom systemintrång eller virus riskerar att störa Bolagets
 verksamhet. Mer omfattande systemfel eller intrång riskerar att påverka rörelseresultat och finansiell
 ställning negativt. 

 Immateriella rättigheter
 Zordix immateriella rättigheter skyddas främst genom upphovsrättsligt skydd, varumärken, lagstiftning
 till skydd för företagshemligheter och/eller avtal. Det kan inte uteslutas att konkurrenter kopierar
 Bolagets plattformar. Andra bolag inom samma bransch skulle också kunna tänkas ha immateriella
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 rättigheter på vilka Zordix verksamhet skulle kunna hävdas inkräkta, vilket skulle kunna ha negativ
 påverkan på Bolagets rörelseresultat och finansiella ställning. 

 Valutarisk
 Zordix intäkter är huvudsakligen i USD och EUR, samtidigt som rapporteringsvalutan är i SEK. Om en
 stor del av framtida intäkter kommer från internationella marknader, kommer en stor del av den
 framtida försäljningen ske i annan valuta än i SEK. Zordix är exponerade för valutasvängningar, vilket
 kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning.

 Finansiering och kapitalbehov
 Zordix historiska lönsamhet och förväntade tillväxt gör att befintligt rörelsekapital och finansiering
 bedöms tillräckliga för att verksamheten skall kunna bedrivas i sin nuvarande omfattning under de
 kommande tolv månaderna. Även om det i dagsläget inte föreligger något direkt kapitalbehov kan
 Bolaget i framtiden behöva söka ytterligare extern finansiering. Det finns en risk för att nytt kapital inte
 kan anskaffas när det behövs, att nytt kapital inte kan erhållas på för Bolaget tillfredsställande villkor
 eller att anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten. Detta skulle kunna leda till
 en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

 Legala och politiska risker
 Zordix verkar på marknader i och utanför Sverige. Risker kan uppstå till följd av politisk instabilitet
 och/eller skillnader i rättssystem och förändringar i lagstiftning samt andra relevanta förordningar
 relaterade till beskattning och avgifter samt andra villkor som gäller för Zordix verksamhet på deras
 geografiska marknader. Detta får även till följd att Bolagets förmåga att utöva eller genomdriva sina
 rättigheter och skyldigheter kan skilja sig åt mellan olika länder och eventuella tvister eller rättsliga
 förfaranden kan vara dyra, tidskrävande och utgången kan vara oviss. Dessa faktorer kan komma att
 ha en negativ inverkan på Zordix verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat i framtiden.

 Covid-19
 Det råder en osäkerhet på marknaden vad gäller effekterna av pågående smittspridning av Covid-19. 
 Vår bedömning är att detta ej väsentligen kommer påverka vår verksamhet under 2021.

Forskning och utveckling
 När bolaget ser behov av ny forskning och utveckling söker bolaget i de fall där det är rimligt och
 möjligt extern delfinansiering genom olika statliga organisationer.
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Utveckling av koncernens verksamhet, resultat och ställning
Omsättningen för perioden uppgick till 9 030 KSEK (11 113), en minskning med 18,7 procent   
jämfört med samma period föregående år.

 Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 4 876 KSEK (1 217).
 Nettoresultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (0,06).
 Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 15 164 KSEK (-5 636).
 Koncernens soliditet uppgick till 83,2 procent (69,1).

Nyckeltal Koncernen
Belopp  kkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Nettoomsättning 9 030 11 113 11 758 5 416
Omsättningstillväxt, % -18,7 -5,5 117 485
Rörelseresultat 4 876 1 217 2 150 220
EBITDA-marginal, % 75,5 19,6 29,2 10,3
EBIT-marginal, % 54 11 18,3 4
Eget kapital per aktie * 4,1 2,2 1,55 0,42
Nettoresultat per aktie * 0,23 0,06 0,11 0,01
Utestående antal aktier 18 957 042 13 050 847 13 050 847 5 000 000
Genomsnittligt antal aktier 15 607 874 13 050 847 9 245 850 1 008 219
Antal anställda 64 24 18 10
Eget kapital 77 274 28 775 20 286 2 118
Balansomslutning 92 886 41 631 26 897 7 992
Soliditet, % 83,2 69,1 75,4 26,5

* före och efter utspädning

 Definitioner: se not 25

Nyckeltal Moderbolaget
Belopp  kkr 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 5 895 11 048 11 758 5 416 926
EBIT-marginal % -7,7 12,5 19,7 6,6 29
Balansomslutning 85 014 40 576 26 145 6 821 3 459
Avkastning på eget kapital % -2,0 3,5 13,9 17,9 28,5
Soliditet 84,8 67,6 74,1 12,7 21,6

 Definitioner: se not 2528
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Eget kapital

  Övrigt Annat eget Innehav utan Totalt 
 Aktiekapital tillskjutet kapital inkl. bestämmande eget 
Koncernen nyem under reg. kapital årets resultat inflytande kapital

Ingående balans 2019-01-01 1 305 16 610 2 306 65 20 286
Fondemission -
Nyemission under registrering 142 7 591 7 733
Årets resultat 765 -9 756
Eget kapital 2019-12-31 1 447 24 201 3 071 56 28 775

Ingående balans 2020-01-01 1 447 24 201 3 071 56 28 775
Nyemission 449 50 843 51 292
Emissionskostnader -5 659 -5 659
Indragning aktier -134 -13 -148
Omräkningsdifferens -527 -527
Årets resultat 3 560 -20 3 541
Eget kapital 2020-12-31 1 896 69 385 5 970 23 77 274

Moderbolaget Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Fond för Totalt

Aktiekapital uvecklings- Överkurs- Bal. resultat  eget
nyem. under reg utgifter fond inkl årets res. kapital

Ingående balans 2019-01-01 1 305 3 383 16 610 -2 334 18 963
Nyemission under registrering 142 7 591 7 733
Förändring fond för utvecklingsutgifter 5 874 -5 874 -
Årets resultat 727 727
Eget kapital 2019-12-31 1 447 9 257 24 201 -7 481 27 423

Ingående balans 2020-01-01 1 447 9 257 24 201 -7 481 27 423
Nyemission 449 50 843 51 293
Emissionskostnader -5 659 -5 659
Förändring fond för utvecklingsutgifter 25 552 -25 552 -
Årets resultat -1 000 -1 000
Eget kapital 2020-12-31 1 896 34 809 69 385 -34 033 72 057

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 35 352 kkr , disponeras enligt följande:

 Belopp i kkr
Balanseras i ny räkning 35 352
Summa 35 352

                                                                                      
 Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
 resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 9 030 11 113
Aktiverat arbete för egen räkning 31 273 6 476
Övriga rörelseintäkter 3 2 325 1 674

42 628 19 263

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster spelutveckling -10 110 -5 050
Övriga externa kostnader 4,6 -6 182 -2 708
Personalkostnader 5 -19 265 -9 243
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 940 -963
Övriga rörelsekostnader -255 -82
Rörelseresultat 4 876 1 217

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 215 7
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -678 -212
Resultat efter finansiella poster 4 413 1 012

Resultat före skatt 4 413 1 012

Skatt på årets resultat 9 -873 -256
Årets resultat 3 540 756

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 3 560 765
Innehav utan bestämmande inflytande -20 -9
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 10 41 701 10 007
Varumärken 11 - 17
Goodwill 12 8 666 1 828

50 367 11 852

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 13 1 131 747

1 131 747

Summa anläggningstillgångar 51 498 12 599

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 115 2 000
Övriga fordringar 821 6 410
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 120 3 212

4 056 11 622

Kassa och bank 20 37 332 17 410

Summa omsättningstillgångar 41 388 29 032

SUMMA TILLGÅNGAR 92 886 41 631
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Aktiekapital 17 1 896 1 305
Pågående nyemission - 142
Övrigt tillskjutet kapital 69 385 24 201
Balanserat resultat inkl årets resultat 19 5 970 3 071

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 77 251 28 719

Innehav utan bestämmande inflytande 23 56

Summa eget kapital 77 274 28 775

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 15 194 41

194 41

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 21 6 099 8 495

6 099 8 495

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 21 2 387 1 155
Leverantörsskulder 807 419
Skatteskulder 321 538
Övriga kortfristiga skulder 3 547 548
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 2 257 1 660

9 319 4 320

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 92 886 41 631
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 4 413 1 012
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 1 940 963

6 353 1 975
Betald inkomstskatt -1 415 -20
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 4 938 1 955
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar 803 -481
Ökning(-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 7 946 -6 981
Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 372 -624
Ökning(+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder 1 105 495
Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 164 -5 636

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan -1 882 262
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -31 273 -6 476
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -651 -567
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 41 -
Förvärv av finansiella tillgångar - -300
Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 765 -7 081

Finansieringsverksamheten
Nyemission 45 497 6 000
Emissionskostnader -5 659 -
Upptagna lån - 7 000
Amortering av låneskulder -1 164 -1 098
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38 674 11 902
Årets kassaflöde 20 073 -815
Likvida medel vid årets början 17 410 18 225
Kursdifferens i likvida medel -151 -
Likvida medel vid årets slut 26 37 332 17 410

Noter till kassaflödesanalysen - koncern

 2020-12-31 2019-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Avskrivningar 1 940 963

1 940 963
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Resultaträkning - moderbolaget
Belopp i KSEK Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 5 895 11 048
Aktiverat arbete för egen räkning 26 044 6 476
Övriga rörelseintäkter 3 1 721 1 544

33 660 19 068

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster spelutveckling -18 575 -5 050
Övriga externa kostnader 4,6 -4 812 -2 933
Personalkostnader 5 -9 855 -8 777
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -698 -760
Övriga rörelsekostnader -171 -82
Rörelseresultat -451 1 466

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 7
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -558 -212
Resultat efter finansiella poster -1 000 1 261

Bokslutsdispositioner 8 - -325
Resultat före skatt -1 000 936

Skatt på årets resultat 9 - -209
Årets resultat -1 000 727
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Balansräkning - moderbolaget
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 10 35 057 9 505
Varumärken 11 - 17

35 057 9 522

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 13 666 605

666 605

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 10 800 2 083

10 800 2 083

Summa anläggningstillgångar 46 523 12 210

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 462 1 918
Aktuell skattefordran 104 -
Övriga fordringar 749 6 402
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 010 3 181

3 325 11 501

Kassa och bank 20 35 166 16 865

Summa omsättningstillgångar 38 491 28 366

SUMMA TILLGÅNGAR 85 014 40 576
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Balansräkning - moderbolaget
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 17 1 896 1 305
Pågående nyemission - 142
Fond för utvecklingsutgifter 34 809 9 257

36 705 10 704

Fritt eget kapital 19
Överkursfond 69 385 24 201
Balanserad förlust -33 033 -8 209
Årets resultat -1 000 727

35 352 16 719

Summa eget kapital 72 057 27 423

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 18 843 843

843 843

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 21 6 099 8 495

6 099 8 495

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 21 2 387 1 155
Leverantörsskulder 594 220
Skulder till koncernföretag 637 -
Aktuell skatteskuld - 519
Övriga kortfristiga skulder 557 458
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 1 840 1 463

6 015 3 815

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 85 014 40 576
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Kassaflödesanalys - moderbolaget

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 000 1 261
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 698 760

-302 2 021
Betald skatt -623 -20
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -925 2 001
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar 456 -399
Ökning(-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 7 824 -7 122
Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder 374 -821
Ökning(+)/Minskning (-) av övriga rörelseskulder 1 113 377
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 842 -5 964

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -2 922 -300
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -26 044 -6 476
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -249 -423
Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 215 -7 199

Finansieringsverksamheten
Nyemission 45 497 6 000
Emissionskostnader -5 659 -
Upptagna lån - 7 000
Amortering av låneskulder -1 164 -1 098
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38 674 11 902

Årets kassaflöde 18 301 -1 261
Likvida medel vid årets början 16 865 18 126
Likvida medel vid årets slut 35 166 16 865

Noter till kassaflödesanalysen - moder

 2020-12-31 2019-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Avskrivningar 698 760
698 760
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

 Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. 

 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Värderingsprinciper mm
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
 Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

 Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
 hänförbara utgifter (t.ex. material och löner). Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en
 oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt
 belopp räknas in i anskaffningsvärdet.

Övriga immateriella tillgångar
 Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
 restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

 Koncernen % Moderföretag %
Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 20 20
Goodwill 10 -

 Goodwill uppkommen av långsiktiga strategiska förvärv skrivs av med 10 år.
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Materiella anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar.  I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen. 

 Följande avskrivningstider tillämpas:

 Koncern % Moderföretag %
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer 10-33 10-33

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
 Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
 redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
                                          
 Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
 nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
 tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
 Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
 pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning, av andra tillgångar än
 goodwill, återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
 senaste nedskrivningen har förändrats. En tidigare nedskrivning av goodwill återförs aldrig.

Låneutgifter
 Samtliga låneutgifter har kostnadsförts

Leasing - leasetagare
 Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
 leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en
 tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett
 leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Bolaget har förnärvarande inga finansiella
 leasingavtal.

Operationella leasingavtal
 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive 
 utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
 Fordringar och skulder i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. 
 Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet.

Utländska dotterbolag
 Resultaträkningen och kassaflödesanalysen för dotterbolag vars valuta är en annan än svenska kronor
 omräknas med användning av den genomsnittliga valutakursen för räkenskapsperioden. Tillgångar
 och skulder på balansräkningar omräknas till svenska kronor med användning av balansdagens
 valutakurs. Omräkningsdifferenser orsakade av olika valutakurser redovisas som omräkningsdifferens
 i koncernens eget kapital.



22

Zordix AB (publ.)  17(33)
556778-7691

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
 värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
 övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder låneskulder och övriga skulder. 

 Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
 En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
 instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
 avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de
 risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och
 företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
 balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

 Värdering av finansiella tillgångar 
 Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella
 transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

 Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
 anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
 belopp som beräknas inflyta. 

 Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med
 avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

 Värdering av finansiella skulder 
 Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
 upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
 Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård
 och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
 informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
 Bolagets planer för ersättningar efter avslutad anställning är avgiftsbestämda. Vid avgiftsbestämda
 planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkrings- företag, och har inte
 längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes
 ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den
 kapitalavkastning som avgifterna ger.

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser.                              
                
 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
 skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
 avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
 underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
 skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
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 som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.                                         

 Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
 baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.    
                           

 I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Eventualförpliktelser
 En eventualförpliktelse är:

 * En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
 bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
 inträffar eller uteblir, eller
 * En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
 avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
 förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

 Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
 och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter.

Tjänsteuppdrag - löpande räkning
 Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs.

Tjänsteuppdrag - fast pris
 Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad
 med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.                                   
                                    
 Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen i
 förhållande till beräknade totala uppdragsutgifter.                             
                                                                  
 En befarad förlust redovisas som kostnad eftersom det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna
 kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten.

Ränta, royalty och utdelning
 Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
 kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   

 Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

 Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

 Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.

Offentliga bidrag
 Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
 villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
 redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
 redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. Bolaget har erhållit bidrag för
 nystartsjobb.
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Koncernredovisning

Dotterföretag
 Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
 eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
 utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
 Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
 per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
 förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
 innebär vidare att alla tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även
 för delägda dotterföretag.               
                
 Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
 erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
 kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
 tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
 förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
 minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
 förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
 identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill
 Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
 överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
 nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
 och eventuell nedskrivning.

Tilläggsköpeskilling
 Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt
 och beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt, ingår beloppet i det beräknade slutliga
 anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.

 Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader från förvärvstidpunkten påverkar
 goodwill/ negativ goodwill. Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas i
 koncernresultaträkningen.

Justering av förvärvsanalys
 I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre 
 återspegla faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv 
 månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten 
 redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.
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Förändringar i ägarandel
 Vid förvärv av ytterligare andelar i företag som redan är dotterföretag upprättas inte någon ny
 förvärvsanalys eftersom moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom förändringar i
 innehavet i företag som är dotterföretag enbart är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon
 vinst eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen redovisas enbart i eget kapital.        
            
                                              
 Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en
 förvärvsanalys. De sedan tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har
 förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som skillnaden mellan verkligt värde och koncernmässigt
 redovisat värde, redovisas i koncernresultaträkningen.                                   
                                              
 Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses
 andelarna som avyttrade i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redovisas i
 koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört
 redovisas dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag
och gemensamt styrda företag
 Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster
 som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Redovisningsprinciper i moderföretaget
 Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna
 redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

 Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
 Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde
 minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även
 utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

 Eget kapital
 Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

 Bokslutsdispositioner
 Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

 Skatt
 I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

Not 2  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 126 142
EU-land 1 761 10 482
Utanför EU 7 143 489

9 030 11 113

Moderföretag
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 77
EU-land 954 10 482
Utanför EU 4 941 489

5 895 11 048
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Not 3  Övriga rörelseintäkter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Kursvinster 180 120
Nystartsbidrag 2 075 1 520
Övrigt 70 34
Summa 2 325 1 674

Moderföretag
Kursvinster 81 121
Nystartsbidrag 1 640 1 390
Övrigt - 33
Summa 1 721 1 544

Not 4  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
PWC
Revisionsuppdrag 386 169
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 88 106
Andra uppdrag 84 21
Summa 558 296

Moderföretag
PWC
Revisionsuppdrag 348 155
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 88 106
Andra uppdrag 11 21
Summa 447 282

 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
 verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor
 att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
 genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 5   Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
 2020-01-01-  2019-01-01-  
 2020-12-31 Varav män 2019-12-31 Varav män
Moderföretag
Sverige 24 20 21 20
Totalt moderföretaget 24 20 21 20

Dotterföretag
Sverige 8 6 3 2
Ungern 27 26
Totalt dotterföretag 35 32 3 2
Koncernen totalt 59 52 24 22

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2020-12-31 2019-12-31

Andel Andel 
kvinnor i % kvinnor i %

Moderbolaget
Styrelsen 20 33
Övriga ledande befattningshavare 0 0

Koncernen
Styrelsen 20 33
Övriga ledande befattningshavare 0 0

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Moderföretag
Löner och andra ersättningar 7 418 6 352
Sociala kostnader 2 366 2 352
(varav pensionskostnader) 1) 419 284

Dotterföretag
Löner och andra ersättningar 7 752 593
Sociala kostnader 1 423 127
(varav pensionskostnader) 149

Koncern
Löner och andra ersättningar 15 170 6 945
Sociala kostnader 3 789 2 479
(varav pensionskostnader) 2) 568 284

 1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 35 tkr (fg år 35 tkr ) företagets styrelse och VD
 avseende 1 (1) personer. 

 2) Av koncernens pensionskostnader avser 35 tkr (fg år 35 tkr ) företagets styrelse och VD avseende 1
 (1) personer.
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Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter 
m fl och övriga anställda
 2020-01-01- 2020-01-01- 2019-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31
 Styrelse Övriga Styrelse Övriga 
 och VD anställda och VD anställda
Moderbolaget
Sverige 889 6 529 809 5 543

Moderföretaget totalt 889 6 529 809 5 543

Dotterbolagen
Sverige 282 2 286 - 593
Ungern 387 4 797 - -

Dotterföretag totalt 669 7 083 - 593

Koncernen totalt 1 558 13 612 809 6 136

 Ledande befattningshavares ersättningar
 

Koncernen 2020
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad
Malin Jonsson 134 - - -
Ludvig Lindberg 73 - - -
Matti Larsson, VD 629 - - 35
Stefan Lampinen 53 - - -
Summa 889 - - 35

Koncernen 2019
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad
Malin Jonsson 120 - - -
Ludvig Lindberg 60 - - -
Matti Larsson, VD 629 - - 35
Summa 809 - - 35
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Not 6  Operationell leasing

Koncernens väsentliga lesingavtal
 Koncernens väsentliga leasingavtal avser lokalhyror.

Leasingavtal där företaget är leasetagare
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 539 298
      Mellan ett och fem år 309 136
      Senare än fem år - -

848 434

Årets kostnadsförda leasingavgifter 728 215

Moderföretag
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 303 165
      Mellan ett och fem år 133 13
      Senare än fem år - -

1 164 393

Årets kostnadsförda leasingavgifter 231 204

Not 7  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Räntekostnader 678 212
Övrigt - -

678 212

Moderbolaget
Räntekostnader 558 212
Övrigt - -

558 212

Not 8  Bokslutsdispositioner, övriga
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:
Periodiseringsfond, årets avsättning - -325
Summa - -325
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Not 9  Skatt på årets resultat
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Aktuell skatt 720 0
Uppskjuten skatt 153 36

873 36
Moderbolaget
Aktuell skatt - 209
Uppskjuten skatt - -

- 209

Avstämning effektiv skatt
  2020   2019
Koncernen Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 4 413 1 012

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% 944 21,4% 217
Effekt av andra skattesatser för utländska
dotterföretag -14,6% -643 0,0%
Avskrivning av koncernmässig goodwill 3,7% 163 0,0%
Andra icke-avdragsgilla kostnader 0,3% 11 0,8% 36
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt 4,6% 254 0,0%
Återföring uppskjuten skatt underskottsavdrag 3,3% 144 -
Effekt av ändrad skattesats 0,3% 3
Redovisad effektiv skatt 19,8% 873 25,3% 256

Moderbolaget Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -1 000 936

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% -214 21,4% 200
Andra icke-avdragsgilla kostnader -0,9% 9 0,9% 9
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt -20,5% 205 0,0%
Redovisad effektiv skatt 0% - 22,3% 209

Not 10  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 14 321 7 845
-Internt utvecklade tillgångar 31 393 6 476
-Förvärv av dotterföretag 1 050

46 764 14 321
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -4 314 -3 512
-Årets avskrivning -749 -802

-5 063 -4 314
Redovisat värde vid årets slut 41 701 10 007
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Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 12 315 5 839
-Internt utvecklade tillgångar 26 044 6 476

38 359 12 315
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -2 810 -2 208
-Årets avskrivning -492 -602

-3 302 -2 810
Redovisat värde vid årets slut 35 057 9 505

Not 11  Varumärken
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 17 17
Vid årets slut 17 17
Ackumulerade nedskrivningar:
-Årets nedskrivning -17
Vid årets slut -17 -
Redovisat värde vid årets slut - 17

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 17 17
Vid årets slut 17 17
Ackumulerade nedskrivningarn:
-Årets nedskrivning -17
Vid årets slut -17 -
Redovisat värde vid årets slut - 17
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Not 12  Goodwill
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 828
-Nyanskaffningar 7 599 1 828
Vid årets slut 9 427 1 828
Ackumulerade avskrivningar:
-Årets avskrivning -761
Redovisat värde vid årets slut 8 666 1 828

Not 13  Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 369 802
-Nyanskaffningar 650 424
-Rörelseförvärv 130 143
-Vid årets slut 2 149 1 369
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -622 -462
-Årets avskrivning -396 -160
-Vid årets slut -1 018 -622
Redovisat värde vid årets slut 1 131 747

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 189 765
-Nyanskaffningar 249 424
-Vid årets slut 1 438 1 189
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -584 -426
-Årets avskrivning -188 -158
-Vid årets slut -772 -584
Redovisat värde vid årets slut 666 605
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Not 14  Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 083 50
-Förvärv 8 717 2 033
-Vid årets slut 10 800 2 083

Redovisat värde vid årets slut 10 800 2 083

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

   2020-12-31 2019-12-31
 Antal  Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde
Zordix Entertainment AB, 556894-4416, Umeå 93,3 50 50
Dimfrost Studio AB, 559120-3517, Norrköping 100 2 333 2 033
Invictus Games, Ungern 100 8 417 -

10 800 2 083

Not 15  Uppskjuten skatt

 Uppskjuten Uppskjuten  
Koncernen 2020-12-31 skattefordran skatteskuld Netto
Temporära skillnader
Obeskattade reserver - -194 -194
Uppskjuten skattefordran/skuld - -194 -194
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) - -194 -194

 Uppskjuten Uppskjuten  
Koncernen 2019-12-31 skattefordran skatteskuld Netto
Temporära skillnader
Obeskattade reserver -185 -185
Skattemässiga underskottsadrag 144 144
Uppskjuten skattefordran/skuld 144 -185 -41
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 144 -185 -41

Not 16  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Förutbetalda kostnader förvärv 322 -
Uppl. intäkter spel/royalty 484 2 845
Uppl. bidrag personal 128 118
Övriga poster 186 249

1 120 3 212

Moderföretag
Förutbetalda kostnader förvärv 322 -
Uppl. intäkter spel/royalty 484 2 845
Uppl. bidrag personal 128 118
Övriga poster 176 218

1 110 3 181
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Not 17  Antal aktier och kvotvärde
 2020-12-31 2019-12-31
A-aktier
antal aktier 2 000 000 2 000 000
kvotvärde, kr 0,1 0,1

B-aktier
antal aktier 16 957 042 11 050 847
antal aktier efter registrerad nyemission - 14 473 280
kvotvärde, kr 0,1 0,1

Not 18  Periodiseringsfonder
 2020-12-31 2019-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018 518 518
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019 325 325

843 843

Not 19  Disposition av vinst eller förlust

 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kkr 35 352 disponeras enligt följande:

 
Balanseras i ny räkning 35 352
Summa 35 352

Not 20  Checkräkningskredit
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Beviljad kreditlimit 500 500
Outnyttjad del -500 -500
Utnyttjat kreditbelopp - -

Moderbolaget
Beviljad kreditlimit 500 500
Outnyttjad del -500 -500
Utnyttjat kreditbelopp - -

Not 21  Skulder till kreditinstitut
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 2 387 1 155
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 3 712 7 295
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen - 1 200

6 099 9 650

Moderföretag
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 2 387 1 155
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 3 712 7 295
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen - 1 200

6 099 9 650
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Not 22  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Upplupna personalrelaterade skulder 1 615 1 233
Övriga upplupna kostnader 642 427

2 257 1 660

Moderbolaget
Upplupna personalrelaterade skulder 1 268 1 071
Övriga upplupna kostnader 572 392

1 840 1 463

Not 23  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
Ställda säkerheter

Koncernen
För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 10 650 10 650
Summa ställda säkerheter 10 650 10 650

Eventualförpliktelser

Villkorligt återbetalningsskyldighet för stöd i form av avskrivningslån 120 550

Summa Eventualförpliktelser 120 550

Not 24  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderbolaget

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
Ställda säkerheter

Moderbolaget
För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 10 650 10 650

Summa ställda säkerheter 10 650 10 650

Eventualförpliktelser
Villkorlig återbetalningsskyldighet för stöd i form av avskrivningslån 120 550

Summa Eventualförpliktelser 120 550
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Not 25  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Zordix ingår avtal om att förvärva Just For Games SAS
 Styrelsen i Zordix har framlagt ett förlag om en riktad nyemission om 92 MSEK för att finansiera del av förvärvet
 av Just For Games SAS. 
 Zordix har hållit extra bolagsstämma 11 mars 2021 varvid bolagsstämman beslutade i enlighet med förslaget. 
 Tillsammans med Just for Games har Zordix-koncernen sammanlagda bruttointäkter om 340 MSEK för 2020*

 *Preliminära icke reviderade finansiella siffror om förvärvet av Just for Games SAS ingick i koncernen under
 januari - december 2020.

Not 26  Likvida medel

2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 37 332 17 410

37 332 17 410

 2020-12-31 2019-12-31
Moderbolaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 35 166 16 865

35 166 16 865

Not 27  Koncernuppgifter
 Under året har 100% av Invictus Games förvärvats av moderföretaget och inkulderats i
 koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvstidpunkten mars 2020. Invictus
 Games är verksamma i Ungern. 
 Sedan förvärvstidpunkten har Invictus Games bidragit med 3 031 tkr till koncernens nettoomsättning
 och med 248 tkr till koncernens resultat netto efter avskrivningar på koncernmässiga övervärden. 

 Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 38% (6 %) av inköpen och 0% (0
 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

 Samtliga transaktioner med närstående har gjorts enligt marknadsmässiga förhållanden.
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Not 28  Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Nettoomsättning:
Intäkter från försäljning med avdrag för rabatter och mervärdesskatt och efter eliminering av
 eventuell koncernintern försäljning

Omsättningstillväxt:
Skillnad i omsättning uttryckt i procent från föregående period

EBITDA-marginal:
Resultat före avskrivningar uttryckt i procent av nettoomsättningen

EBIT-marginal:
Rörelseresultat uttryckt i procent av nettoomsättningen

Avkastning på eget kapital:
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) / Totala tillgångar.
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Zordix AB (publ), org.nr 556778-7691 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Zordix AB (publ) för år 2020. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 7-38 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

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

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

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidan 3. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

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

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

  2021-04-07 17:35:04 UTCSignerat 1758954 1 / 4Oneflow ID Sida
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Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Zordix AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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

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

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

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

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

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Zordix AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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

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

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

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

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Umeå, datum som framgår av vår signatur. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lars Ekman 
Auktoriserad revisor 

Annika Wedin 
Auktoriserad revisor 
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