
Årsredovisning Kvix AB (publ) 2021



Helår, januari – december 2021

• Nettoomsättning uppgick till 2 199 (310) KSEK

• Rörelseresultatet uppgick till -17 057 (-4 481) KSEK

• Årets resultat före skatt uppgick till -18 157 (-4 481) KSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring 

av rörelsekapital uppgick till -14 471 (-3 522) KSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-12 798 (-3 610) KSEK

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4 591 KSEK

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,08 SEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,03 SEK

Väsentliga händelser under året

• Bryggfinansiering om 11 000 KSEK upptas under juni 2021

• Kvix AB noteras och upptas för handel på NGM Nordic SME, 

första dag för handel 6 december 2021

• Nyemission och kvittning av bryggfinansiering i samband 

med notering

• Kvix Wellstar pågår och avslutas under Q4

• Kvix TV lanseras under december

Sammandrag av de viktigaste siffrorna:
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• Total ökning i medlemsantal föregående år: 778%

• Total ökning i sändningar föregående år: 139%

• Total ökning unika streamers föregående år: 142%

• Total ökning Premiummedlemmar föregående år: 189%

Andra KPI:er som är viktiga 
för verksamheten:

2021-12-31 2020-12-31 Ökning

Totalt antal medlemmar, st 51 800 5 900 778%

Totalt antal sändningar, st 1 100 460 139%

Totalt antal unika streamers, st 63 26 142%

Premiummedlemmar, st 1 910 660 189%

Företagspartners, st 23 0 n/a 
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Året inleddes mitt i en pågående 

pandemi och vi hade en månad tidigare 

lanserat Kvix Free, vårt gratiserbjudande 

till medlemmarna. Med facit i hand kan vi 

säga att erbjudandet har mottagits väl av 

våra medlemmar.

Jämför siffrorna 6 000 med 52 000, 

det är antalet medlemmar i början av 

2021 jämfört med slutet av 2021, en 

ökning med smått fantastiska 778%.

Målsättning

Redan från start har vi haft som mål-

sättning att skapa en folklig och hjärtlig 

plattform som fokuserar på hälsa och 

välmående. 

Med inspiration från Amazonägda 

Twitch har vi skapat en plattform som 

bygger på livesändningar och inspelat 

material.

Men med den stora skillnaden att 

Kvix enbart fokuserar på hälsa och 

välmående i jämförelse mot Twitch som 

fokuserar på gaming.

Lika säkert som att Twitch idag är 

den självklara plattformen för gaming, 

är målsättningen för Kvix att vi ska bli 

den självklara plattformen för hälsa och 

välmående. 

Så oavsett om du vill delta som 

medlem, förmedla som inspiratör eller 

marknadsföra som partner, tänker du på 

Kvix lämnar idag sin första årsredovisning som noterat bolag och 

med det så avslutar vi 2021. Ett händelserikt år i mångt och mycket 

där vi utvecklats positivt både som bolag och som produkt.

VD-ordet 
Johan
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“hälsa och välmående ska Kvix vara det 

första du tänker på.

Medlemmar och partners

Som jag skrev i ingressen så har 

medlemsökningen vart smått fantas-

tiskt, även intresset från inspiratörer 

som sänder hos Kvix har ökat markant 

från att vi under Q4 2020 hade 26st 

aktiva inspiratörer till 63st under Q4 

2021.

Partners som vill synas hos och 

tillsammans med Kvix kan vi summera till 

23st vid utgången av 2021.

Det erbjudandet fanns inte under 

motsvarande period 2020 så vi kan inte 

jämföra mellan åren. Men vi är nöjda 

med den siffran.

Betalande premiummedlemmar ökat 

från 660st till 1 910st vid slutet av året. 

Tekniken

Under året har vi lagt mycket tid och 

resurser på att utveckla Kvix främst för 

våra inspiratörer.

Att underlätta så mycket som möjligt 

för dem att ansluta till Kvix, att göra Kvix 

inte bara till den största plattformen 

för hälsointresserade medlemmar utan 

också till den platt-formen som är enklast 

för inspiratörer att använda när de vill nå 

ut med sina sändningar.

Allt detta arbete mynnade ut i 

talangjakten Wellstar. Med start i mitten 

av november och avslut med final den 

20:e december kunde vi lansera ett 

flertal nya funktioner vilka vi tar med oss 

in i 2022. 

Notering och upptagande till handel

Vi tog under våren beslut om att 

notera Kvix på NGM Nordic SME och i 

samband med detta även genomföra en 

nyemission.

Arbetet med att notera Kvix inleddes 

med en bryggfinansiering under somm-

aren med sex externa investerare 

fördelat på dels privatpersoner, dels 

vi ska bli den 
självklara 

plattformen 
för hälsa och 

välmående”

VD-ORDET JOHAN THOMASSON
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“
professionella investerare.

Under hösten intensifierades arbetet 

och efter genomförd nyemission togs vi 

upp för handel den 6:e december.

Resan att gå ifrån onoterat till noterat 

bolag har vart en lärorik resa som vi nu 

har påbörjat.

Framtiden

I skrivande stund har restriktionerna till 

följd av Covid-19 släppts. Efter snart två 

år av restriktioner kommer vi, likaså hela 

streamingbranschen att kortsiktigt möta 

hinder i form av att minskad konsumtion 

av digitala tjänster i utbyte mot ökad 

konsumtion av fysiska upplevelser. 

Pandemin har dock påskyndat en 

digitalisering och streaming har i dag 

blivit ett inslag i vardagen för de flesta. 

Att umgås och mötas digitalt är inte 

längre främmande för någon vilket 

möjliggör fortsatt tillväxt för bolag likt 

oss även om de nu släppta restriktionerna 

kan innebära ett hack i kurvan. 

Under inledningen för 2022 har Kvix 

rönt uppmärksamhet hos utländska 

inspiratörer. De första månaderna av 

året har flertalet utländska inspiratörer 

anslutit till Kvix och vi ser en uppåtgående 

trend i innehåll på engelska.

Ett arbete med att lansera en engelsk 

version av Kvix har inletts under Q1 och 

vi kommer inom kort att kunna erbjuda 

Kvix i fler länder än Sverige.

Känslan och även siffrorna visar att 

intresset för Kvix är bra, framåt kommer 

fokus till största delen ligga på att skapa 

erbjudanden som ökar konverteringen 

till premiummedlemmar.

Som avslutning av mitt VD-ord vill jag 

passa på att tacka alla er investerare, 

medlemmar, inspiratörer och partners 

för ert förtroende.  

Vi kommer fortsatt verka för att sprida 

hälsa och välmående till så många som 

möjligt genom Kvix i vårt arbete att bli 

den självklara mötesplatsen för hälsa.

Johan Thomasson, VD, Kvix AB

från... 26st 
aktiva 
inspiratörer 
till 63st

VD-ORDET JOHAN THOMASSON
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Plattformen finns tillgänglig via app och webbläsare och är anpassad för 

en rad olika enheter. Kvix medlemmar kan utifrån ett brett utbud välja 

innehåll för att hitta den sista pusselbiten som behövs för ett långsiktigt 

och hållbart välmående.

Kvix mål är att skapa en marknadsledande plattform för välmående där 

medlemmarna aktivt kan interagera med inpiratörer. Genom att erbjuda 

innehåll inom fysiskt, mentalt och livsstilsrelaterat välmående avser Kvix att 

bli den självklara mötesplatsen för hälsa.

Kvix tillhandahåller en streamingplattform 

som sammanför inspiratörer med personer 

som eftersträvar ett ökat välmående.

Detta är 
Kvix
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Kvix Vision är att göra 
hälsa och välmående 
lättillgängligt för alla 
och på så sätt bidra 
positivt till folkhälsan.
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Kvix Premium
Med Kvix Premium kan medlemmarna se allt innehåll 

på Kvix, utvalda bootcamps, inspelade pass och 

gästföreläsningar. Priset per månad för Kvix Premium 

är för närvarande 149 SEK vilket genererar månatligt 

återkommande intäkter. Kvix Premium erbjuds även på 

årsbasis.

Samarbetspartners
Förutom intäkter på abonnemang så utgör 

samarbetspartner en viktig del av intäkterna. Genom att 

ge samarbetspartners möjlighet att synas hos Kvix dels 

som reklam, dels som erbjudande till medlemmar och 

dels med egna sändningar med möjlighet till en ”light” 

liveshopping genereras intäkter till Kvix.

Kvix Free
Genom Kvix Free kan medlemmarna se utvalda 

livesändningar gratis.

Kvix använder sig av en så kallad Freemium modell där Bolaget 

bygger en stark bas av engagerade medlemmar. I dagsläget finns 

två medlemskategorier Kvix Free och Kvix Premium

Vår
affärsmodell
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“Without having a goal, it’s 

difficult to score!”

Våra mål 
2022

100,000
TOTAL MEDLEMMAR

10,000
PREMIUMMEDLEMMAR

500
STREAMERS
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Allmänt om 
verksamheten

 

Bolaget bedriver i huvudsak systemutveckling och marknadsföring av streaming-

plattformen Kvix. Bolaget har sitt säte i Umeå.

Streamingplattformen sammanför inspiratörer med personer som eftersträvar ett 

ökat välmående. Plattformen finns tillgänglig via app och webbläsare och är anpassad 

för en rad olika enheter.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

• Bryggfinansiering om 11 000 KSEK upptas under juni 2021 

• Kvix AB noteras och upptas för handel på NGM Nordic SME, första dag för 

handel 6 december 2021 

• I samband med noteringen genomfördes en nyemission om totalt 26,0 

MSEK, i samband med nyemissionen kvittades bryggfinansieringen. 

• Kvix Wellstar pågår och avslutas under Q4 

• Kvix TV lanseras under december

• Restriktionerna till följd av Covid-19 togs bort under Q1 2022 vilket kan 

komma att påverka hela streamingindustrin. 

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Framtida utveckling 

Kvix har antagit en långsiktig strategisk tillväxtplan som inkluderar initiativ för fortsatt 

organisk tillväxt av den befintliga affären i Sverige, samt ett antal strategiska initiativ för 

att utvärdera och lansera nya affärsvertikaler och marknader. 

Dessa innovativ innefattar: 

Kontinuerliga investeringar i Kvix tekniska plattform för att lansera nya funk- 

tioner och förbättrad användarupplevelse, samt ökat systemstöd och effektivitet för 

inspiratörer.

Internationell Expansion av Kvix – i ett första steg för den internationella expansionen 

förbereds nu en engelskspråkig version av Kvix tjänster och mobil-applikation. Kvix 

har under Q1 attraherat ett flertal engelskspråkiga inspiratörer som sänder från andra 

länder i och utanför Europa.

Business-to-Business – Steg tas för att öppna upp för fler samarbeten med externa 

partners och företag att synas dels på plattformen, dels att hålla egna sändningar och 

även kunna erbjuda sina anställda att ta del av Kvix utbud.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Kvix AB (publ), 559198-1146 avger härmed årsredovisning för 2021-01-01 – 2021-12-31
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Operativa risker 

Marknaden 

Kvix verkar på en konkurrensutsatt marknad. Kvix är verksamt på en större 

marknad som kännetecknas av bred konkurrens från bland annat andra streaming- 

plattformar men även hälso- och friskvårdsaktörer vilka opererar digitalt. 

Immateriella rättigheter. 

Kvix immateriella rättigheter består primärt av den upphovsrätt som genereras i 

verksamheten av anställda och konsulter samt de varumärken som innehavs av Kvix.

Äganderätten till dessa immateriella rättigheter som uppkommer inom ramen 

för Kvix verksamhet tillfaller som huvudregel Kvix i enlighet med befintliga avtal och 

tillämplig lagstiftning.

Kvix är beroende av sina immateriella rättigheter och rättigheterna är Kvix 

huvudsakliga tillgång, varför ett intrång i dessa rättigheter skulle kunna innebära en stor 

skada för Kvix. 

IT och teknik.

Kvix informationssystem och teknologi är en nyckelkomponent i verksamhets- 

modellen och Kvix betraktar fungerande system och teknik som viktigt för sin 

framgång. Kvix är verksamt i en bransch som har genomgått, och fortfarande 

genomgår, väsentliga och snabba tekniska förändringar.

För att fortsätta vara konkurrenskraftig måste Kvix fortsättningsvis behålla, 

utveckla och förbättra funktionaliteten samt tillförlitligheten av sina tekniska lösningar. 

Kvix har under 2021 antagit en plan för att vidare utveckla den tekniska plattformen och 

kommer under de närmsta åren fortsätta investera i teknik och personal. 

Hantering av personuppgifter. 

Inom ramen för sin verksamhet behandlar Kvix personuppgifter som regleras av 

Dataskyddsförordningen (”GDPR”). Det innebär att Kvix konstant behöver förhålla sig 

till de krav som framgår av GDPR.

Om Kvix inte uppfyller de krav som framgår av GDPR kan Kvix drabbas av sanktioner, 

vilket skulle påverka Kvixs verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
12



Finansiella risker 

Affärsmodell och finansiering

Kvix affärsmodell förlitar sig på återkommande intäkter i form av abonnemangs- 

försäljningar.

Skulle dessa sjunka eller inte öka i den takt Kvix har i sina prognoser medför detta en 

negativ inverkan på Kvix resultat och finansiella ställning.

Kvix tillväxtstrategi kräver erforderlig finansiering. Expansion och marknads-

satsningar innebär ökade kostnader för Kvix. En försening av marknadsgenombrott kan 

innebära resultatförsämringar. Det kan inte uteslutas att Kvix i framtiden kan behöva 

anskaffa ytterligare kapital. 

Forskning och utveckling. 

Kvix utvecklar avancerad och specialiserad mjukvara och står därmed risken under 

forsknings- och produktutvecklingsfasen. Internt utvecklade immateriella tillgångar för 

Kvix består av aktiverade kostnader för utveckling av den tekniska plattformen samt den 

digitala katalogen av inspiratörer, recept, videor och liknande material.

Ledningen gör kontinuerliga projektuppföljningar och säkerställer kvaliteten för att 

minimera de tänkbara riskerna.

Förmågan att följa marknadstrender och identifiera nya marknadsbehov är 

avgörande. Detta analyseras regelbundet för att kommande behov och trender kan 

identifieras och analyseras.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Belopp i KSEK 2021 2020 2019 (10 mån)

Nettoomsättning 2 199 310 0

Resultat efter finansiella poster -18 157 -4 481 -120

Balansomslutning 25 114 11 788 4 570

Soliditet (%) 83 81 46

Kassalikviditet (%) 290 45 39

Flerårsöversikt
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Eget Kapital

Belopp i KSEK Aktiekapital
Fond för

utvecklingsutgifter Fritt eget kapital Totalt

Vid årets början, 2020-01-01 100 3 588 -1 608 2 080

Aktieägartillskott 11 900 11 900

Förändring fond för utvecklingsutgifter 6 879 -6 879

Årets resultat -4 481 -4 481

Vid årets slut, 2020-12-31 100 10 467 -1 068 9 499

Förändring fond för utvecklingsutgifter 2 192 -2 192

Aktieägartillskott 4 965 4 965

Fondemission 400 -400

Nyemission 371 25 629 26 000

Kostnader hänförlig till emission -1 451 -1 451

Emission av teckningsoptioner 54 54

Årets resultat -18 157 -18 157

Vid årets slut, 2021-12-31 871 12 259 7 780 20 910

Antal aktier 2021  8 714 286 

Resultat per aktie -2,08

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond 24 177 400

ansamlad förlust -1 068 248

aktieägartillskott 4 965 000

förändring fond för utvecklingsutgifter -2 191 525

emission av teckningsoptioner 54 600

årets förlust -18 157 235

7 779 992

disponeras så att i ny räkning överföres 7 779 992

7 779 992
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Resultaträkning

Belopp i KSEK Not
2021-01-01

- 2021-12-31
2020-01-01

 - 2020-12-31

Nettoomsättning 2 199 310

Aktiverat arbete för egen räkning 4 591 961

Övriga rörelseintäkter 11 3

6 800 1 274

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster och licenser -3 833 -1 505

Övriga externa kostnader 2 -10 885 -1 347

Personalkostnader 3 -6 622 -1 960

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 517 -944

Summa rörelsens kostander -23 857 -5 756

Rörelseresultat 4 -17 057 -4 481

Resultat från finansiella poster -1 100 -0

Resultat efter finansiella poster -18 157 -4 481

Resultat före skatt -18 157 -4 481

Årets resultat -18 157 -4 481
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Balansräkning

Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31 Belopp i KSEK Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar EGET KAPITAL

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 12 659 10 467 Bundet eget kapital

12 659 10 467 Aktiekapital 8 871 100

Fond för utvecklingsutgifter 12 259 10 467

Materiella anläggningstillgångar Summa bundet eget kapital 13 130 10 567

Inventarier, verktyg och installationer 6 267 285

267 285 Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 1 760 3 413

Summa anläggningstillgångar 12 925 10 752 Överkursfond 24 177 0

Årets resultat -18 157 -4 481

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Summa fritt eget kapital 7 780 -1 068

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 32 25 Summa eget kapital 20 910 9 499

Fordringar hos koncernföretag 0 30

Övriga fordringar 736 540 KORTFRISTIGA SKULDER

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 203 204 Leverantörsskulder 1 681 1 428

971 800 Skulder till koncernföretag 0 259

Övriga kortfristiga skulder 413 162

Kassa och bank 11 217 237
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

9 2 110 440

Summa omsättningstillgångar 12 188 1 037 Summa kortfristiga skulder 4 204 2 289

Summa tillgångar 25 114 11 788 Summa eget kapital och skulder 25 114 11 788
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Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK
2021-01-01

- 2021-12-31
2020-01-01

 - 2020-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -18 157 -4 481

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm:

Avskrivningar 2 517 944

Ränta 1 100 0

-14 540 -3 536

Betald inkomsskatt 69 15

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -14 471 -3 522

KASSAFLÖDET FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring kundfordringar -6 -25

Förändring övriga kortfristiga fordringar -195 154

Förändring leverantörsskulder 253 -162

Förändring övriga kortfristiga skulder 1 621 -55

Kassaflödet från den löpande verksamheten -12 798 -3 610

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Ökning balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -4 591 -7 772

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -100 -336

Kassaflödet från investeringsverksamheten -4 691 -8 108

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Erhållet aktieägartillskott 4 965 11 900

Nyemission 24 954 0

Emissionskostnader -1 451 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 468 11 900

Periodens kassaflöde 10 980 182

Likvida medel vid periodens början 237 55

Likvida medel vid periodens slut 11 217 237
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Nyckeltal

Belopp i KSEK Helår 2021 Helår 2020 2019 (10 mån)

Nettoomsättning, KSEK 2 199 310 0

Rörelsemarginal, % Neg. Neg. Neg.

Balansomslutning, KSEK 25 114 11 788 4 570

Soliditet, % 83% 81% 46%

Kassalikviditet % 290% 45% 39%

Medelantal anställda, st 9 4 0

DEFINITIONER OCH HÄRLEDNING AV NYCKELTAL

Nettoomsättning
Nettoomsättning avser rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar

Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
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Noter

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Ändrade redovisningsprinciper fr o m år 2022
Under rubriken immateriella tillgångar nedan framgår att bolaget tillämpat 
aktiveringsmodellen. Bolaget har beslutat att fr o m 2022 istället tillämpa 
kostnadsföringsmodellen vad gäller balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 
Aktiveringar t o m år 2021 kommer att avskrivas enligt  ursprunglig plan.

Intäkter
Alla intäkter redovisas exklusive moms. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

Immateriella tillgångar 
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt 
aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en 
internt upparbetad immateriell anläggninstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att krieterierna i BFNAR 2012:1 är 
uppfyllda. 
 
Som framgår ovan under rubriken “Ändrade redovisningsprinciper fr o m år 2022” har 
bolaget beslutat att fr o m 2022 istället tillämpa kostnadsföringsmodellen beträffande 
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Aktiveringar t o m år 2021 kommer att 
avskrivas enligt ursprunglig plan.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning 
sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

-Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år

Materiella anläggningstillgångar

-Inventarier, verktyg och installationer 5 år

-Datorer 3 år

NOT 1

Redovisningsprinciper

Belopp in KSEK
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NOT 2

Redovisning av leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella leasingavtal. 
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Årets 
leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår till 361 KSEK (varav lokalhyra 281 KSEK).

Specifikation

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara 
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2021 2020

Inom ett år 361 353

Senare än ett år men inom fem år 284 153

645 506

NOT 3

Anställda och personalkostnader 2021 2020

Medelantalet anställda

Kvinnor 3 2

Män 6 2

9 4

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 420 0

Övriga anställda 4 287 1 431

4 707 1 431

Sociala kostnader

Pensionskostnader för verkställande direktör 28 0

Pensionskostnader för övriga anställda 240 57

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 447 372

1 715 429

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader

6 422 1 860

Det finns inga avtal om avgångsvederlag för ledande 
befattningshavare.

Uppsägningstid för VD från bolaget är tre månader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 1 0

Andel män i styrelsen 3 1

NOTER
20



NOT 4

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Inga inköp från koncernföretag eller försäljningar till 
koncernföretag har skett under 2020 eller 2021.

NOT 5

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 11 360 3 588

Årets anskaffning 4 591 7 772

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 951 11 360

Ingående avskrivningar -893 0

Årets avskrivningar -2 399 -893

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 292 -893

Utgående redovisat värde 12 659 10 467

NOT 6

Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 336 0

Årets anskaffning 100 336

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 436 336

Ingående avskrivningar -51 0

Årets avskrivningar -118 -51

Utgående ackumulerade avskrivningar -169 -51

Utgående redovisat värde 267 285

NOTER
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NOT 9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna semsesterlöner 382 144

Arbetsgivaravgifter 117 45

Förutbetalda intäkter 171 62

Upplupna prispengar Wellstar 1 145 0

Övriga upplupna kostnader 295 189

2 110 440

NOT 10

Ställda säkerheter Inga Inga

Not 11

Eventualförpliktelser Inga Inga

NOT 7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda kostnader 203 204

203 204

NOT 8

Aktiekapital

Aktien

Antalet registrerade aktier uppgick den 31 december 2021 till 8 714 286. Per den 31 
december 2021 uppgick antalet aktier efter utspädning till 8 924 286. Genomsnittligt 
antal aktier under 2021 uppgick till 5 271 233 före utspädning och 5 481 233 efter 
utspädning. Antal aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (5000:1) 
som genomfördes under 2021 och används i alla nyckeltalsberäkningar.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Kvix uppgick den 31 december 2021 till 871 429 SEK, fördelat på 8 714  
286 st aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Aktieägare

Bolaget har 359 st ägare den 31 december 2021.

NOTER
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JAN BENJAMINSON ORDFÖRANDE 

JOHAN THOMASSON VD OCH STYRELSELEDAMOT 

PATRIK KNUTSSON LEDAMOT 

VLORA RAMADANI LEDAMOT

PATRIC BIRGERSSON AUKTORISERAD REVISOR

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 2 maj 2022. 

Ernst & Young AB

Underskrifter

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat. 

Umeå den 2 maj 2022 
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kvix AB 

(publ) för räkenskapsåret 2021. Bolagets årsredovisning 

ingår på sidorna 11-26 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 

upprättats i enlighet med års-redovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kvix AB 

(publ)s finansiella ställning per den 31 december 2021 

och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 

enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen.

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 Kvix AB (publ) 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 

Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för den andra informationen. Den andra 

informationen består av information om verksamheten 

på sidorna 1-10 men innefattar inte årsredovisningen 

och vår revisionsberättelse avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 

inte denna information och vi gör inget uttalande med 

bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är 

det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 

ovan och överväga om informationen i väsentlig 

utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 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 upprättas och att den 

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 som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 

styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 

av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 

att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 

om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 

verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 

upphöra med verksamheten eller inte har något 

realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 

om att årsredovisningen 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 

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kvix AB (publ), org.nr 559198-1146
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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. 

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 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 

utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter-

som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-

mation 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 verkstäl-

lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om 

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 

Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämta-

de revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 

drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-

faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-

samheten på upplysningarna i årsredovisningen om 

den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 

eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 

fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-

turen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på 

ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-

sionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om 

betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-

bland de eventuella betydande brister i den interna 

kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 

utfört en revision av styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning för Kvix AB (publ) för 

räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 Kvix 

AB (publ) 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 

REVISIONSBERÄTTELSE
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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 verksamhetsart, omfattning 

och risker ställer på storleken av bolagets 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 ekonomiska situation och att tillse att 

bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 

sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 

och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 

med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 

ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-

gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 

därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad 

av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 

förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 

i Sverige använder vi professionellt omdöme och 

har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 

sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 

på vår professionella bedömning med utgångspunkt 

i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 

granskningen på sådana åtgärder, områden och 

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 

för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 

ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 

styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen.

 

 

 

Umeå den 2 maj 2022 

Ernst & Young AB  

Patric Birgersson 

Auktoriserad revisor 
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