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ÅRSREDOVISNING OCH 
KONCERNREDOVISNING 
2021
SOZAP AB (publ)  

SOZAP är ett svenskt digitalt underhållningsbolag som utvecklar kvalitativa och innovativa spel med 
ambitionen att bygga en produktportfölj som tilltalar en bred målgrupp. SOZAP grundades 2014 och 
etablerade kort därefter ett första utvecklingsteam med inriktning på spel inom shooter genren. 
SOZAP har kontor i Nyköping och Niš (Serbien) och är noterat på Nasdaq First North Growth Market 
med tickern SOZAP. 

För mer information besök www.sozap.com
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VERKSAMHETSÖVERSIKT
SOZAP är ett svenskt digitalt underhållningsbolag som 
utvecklar kvalitativa och innovativa spel för mobiltele-
foner med ambitionen att bygga en portfölj som tilltalar 
en bred målgrupp och bli ett globalt digtialt underhåll-
ningsbolag. Bolaget grundades 2014 och etablerade 
kort därefter ett första utvecklingsteam med inriktning 
på spel inom shooter-genren och under 2019 har ytterli-
gare två team etablerats med fokus på casual-spel. 

Idag har SOZAP 35 anställda som arbetar på något av 
SOZAPs strategiskt belägna studios i Stockholm, Nykö-
ping och Niš (Serbien). SOZAP tillämpar en centralise-
rad modell för utveckling av koncept, infrastruktur och 
live-ops och en decentraliserad modell för produktut-
veckling genom självständiga utvecklingsteam.

SOZAPs spel är baserade på egenutvecklade immateri-
ella rättigheter och det konceptuella bygger på beprö-
vad och trendande spelmekanik som SOZAP förädlar 

och anpassar. Genom denna metodik reduceras ut-
vecklingsrisken samtidigt som spelarna erbjuds en ny 
spelupplevelse och ett förhöjt underhållningsvärde. 

SOZAPs första spel, mobilspelet ARMED HEIST, har se-
dan lanseringen 2019 laddats ned mer än 20 miljoner 
gånger. Utöver ARMED HEIST har Bolaget lanserat Le-
gends of Libra i oktober månad 2021, ett ’casual-spel’ 
för mobilen. Vi arbetar nu med fyra nya spel som plane-
ras lanseras under 2022. Med kommande spel utforskar 
Bolaget nya spelmekaniker, genrer och intäktsmodeller 
med ambitionen att bygga en portfölj som tilltalar en 
bred målgrupp.

. 

Niš

Stockholm

Nyköping
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VISION

SOZAPs vision är att bli ett globalt digitalt underhåll-
ningsbolag för mobilspel där kompetens och ambition 
står i centrum, och därigenom skapa förutsättningar för 
att fortsätta utveckla kvalitativa och innovativa spel.

OPERATIONELLT

Spelen SOZAP hittills lanserat är gratis att spela och 
intäktsgenereringen kommer främst från virtuella in-
app-köp, som ger ett högre underhållningsvärde. Utö-
ver virtuella-in-app-köp erhåller SOZAP intäkter genom 
annonsering inuti spelen. SOZAP använder sig av både 
interstitial-annonser och incitament-annonser. Incita-
ment-annonser är vanligtvis videor som ger spelaren en 
bonus eller fördel om videon ses i sin helhet. Interstiti-
al-annonser kan vara statiska annonser eller korta vide-
or som dyker upp på spelskärmen men med möjligheten 
att stängas ned av spelaren om så önskas. Den största 
andelen av SOZAPs nettoomsättning kommer från vir-
tuella in-app-köp.

3
Spel Live

35
Anställda

ARMED HEIST

LEGENDS OF LIBRA

SPELLS & LOOT
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SAMMANFATTNING AV 2021
VERKSAMHETSÅRET 2021 - KONCERNEN

•	 Nettoomsättningen uppgick till 17,5 MSEK (10,5) en 
ökning med 66 procent, 69 procent i jämförbar va-
luta. Totala intäkter uppgick till 26,8 MSEK (17,7), 
exkluderande för valutaeffekter.

•	 Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,2MSEK 
(-2,4).

•	 Årets resultat uppgick till -8,2 MSEK (-2,4 MSEK).
•	 Resultat per aktie var -1,07 SEK (-0,41) före och ef-

ter utspädning.
•	 Kassaflöde	 från	 den	 löpande	 verksamheten	 för	

verksamhetsåret uppgick till -0,0 MSEK (-0,2).
•	 Snittintäkter per spelare (ARPDAU) uppgick till 

0,083 USD (0,043), en ökning med 94 procent.
•	 Månatliga unika aktiva spelare (MAU) under året 

uppgick till 1,0 miljon (1,0).

VERKSAMHETSÅRET 2021 - MODERBOLAGET

•	 Nettoomsättningen uppgick till 17,5 MSEK (10,5) en 
ökning med 66 procent, 69 procent i jämförbar valu-
ta. Totala intäkter uppgick till 26.6 MSEK (17.5).

•	 Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,6 MSEK 
(-2,5).

•	 Årets resultat uppgick till -8,6 MSEK (-2,5 MSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
ÅRETS SLUT

•	 I mars 2022 beslutade ledningen att avbryta vi-
dare utveckling av spelet Spells & Loot eftersom 
spelet inte levde upp till förväntade nyckeltal efter 
mjuklanseringen. Det innebär en engångsnedskriv-
ning av immateriella tillgångar om ca 4 MSEK som 
sker i första kvartalet 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

•	 Bolaget godkändes för notering på Nasdaq First 
North den 3 juni och första dag för handel var 9 juni. 
I samband med noteringen genomfördes en ny-
emission om ca 26,1 MSEK fördelat på 5 250 teckna-
re. Nyemissionen övertecknades med 794 procent.

•	 Bolaget höll årsstämma den 3 maj vilken beslutade 
om emission av teckningsoptioner till framtida le-
dande befattningshavare och/eller nyckelmedar-
beatare och till två styrelseledamöter. Årsstämman 
beslutade även om bemyndigande för styrelsen att 
besluta om emission av aktier, teckningsoptioner 
och/eller konvertibler uppgående till högst 30 pro-
cent av aktiekapitalet.

•	 En extra bolagsstämma hölls den 25 mars där fast-
ställande av styrelsearvoden, val av nya styrelse-
ledamöter, beslut om ändrad bolagsordning och 
uppdelning av bolagets aktie (aktiesplit), samt be-
myndigande för styrelsen att emittera aktier.

•	 Armed Heist har uppdaterats för att förbättra spel-
upplevelsen och i första optimeringen minskades 
spelets	 filstorlek	med	 ca	 40%	 vilket	 väntas	 ha	 en	
positiv	effekt	på	inflödet	av	nya	spelare.

•	 Bolaget mjuklanserade sin andra speltitel, Legends 
of Libra, under oktober 2021 och sin tredje titel 
Spells & Loot i december 2021.
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VD HAR ORDET
När vi summerar 2021 kan vi konstatera att intäkterna 
växt med 66 procent jämfört med föregående år. Tillväx-
ten drevs framför allt av vårt förbättringsarbete av spel-
titeln ARMED HEIST, där den genomsnittliga intäkten per 
daglig aktiv användare (ARPDAU) förbättrades med 94 
procent. Vi har framgångsrikt stärkt vår kompetens med 
nya nyckelpersoner och nu här vi går in i 2022 har vi nu en 
starkare och mer erfaren organisation som täcker hela 
värdekedjan från spelutveckling till självpublicering.

ARMED HEIST fortsätter vara i fokus och de lyckade upp-
dateringarna som genomförts under fjärde kvartalet visar 
styrkan i vår organisation och den datadrivna strategin. 
Teamet är mer motiverat än någonsin att fortsätta opti-
meringsarbetet med fokus på att bibehålla spelare (Reten-
tion) och öka intäkten per spelare (ARPU).

Det har varit ett intensivt 2021 med noteringen på Nas-
daq	First	North	Growth	Market,	flertalet	nyrekryteringar	
och	 inflyttning	till	vårt	nya	kontor	 i	Nyköping	och	 jag	är	
otroligt stolt över teamet och resultaten som levererats 
hittills. Den datadrivna vidareutvecklingen av ARMED 
HEIST där varje uppdatering förbättrat spelarupplevel-
sen och våra nyckeltal. Vår ambition är att utöka investe-
ringarna i user acquisition (marknadsföring) under 2022 
för att utöka spelarbasen och intäkterna på ett kostnads-
effektivt sätt.

Vår långsiktiga strategi är att bygga en portfölj av free-
to-play spel för den globala marknaden. Under andra 
halvan av 2021 mjuklanserade vi speltitlarna Legends of 
Libra och Spells and Loot. Spelen är för närvarande un-
der utvärdering. Utöver detta har vi ytterligare två spel-
projekt som utvecklas enligt vår MVP-strategi (minimum 
viable product) och vi planerar att göra de första mark-
nadstesterna av dessa under första halvan av 2022. 

Free-to-play spel innebär att vi bygger spel som en 
tjänst (Game as a service) och en del av vår MVP-strate-

gi är att snabbt marknadstesta nya spelkoncept för att 
fokusera på de spelmekaniker och genrer som uppvisar 
tillräckligt bra nyckeltal för att lanseras. Vår ambition är 
att accelerera vår framtida spelpipeline genom att fort-
sätta investera i vår centraliserade tekniska plattform 
som gör det möjligt att på kortare tid utveckla och ut-
värdera nya spelkoncept och genrer.

FRAMTIDSUTSIKTER

Vi går in i det nya året väl positionerade i den mobila 
shooter genren, med ytterligare två spel inom den s.k. 
casual genren, samt med en delad teknisk plattform 
som möjliggör att vi kan accelerera ett antal parallella 
projekt framöver. Jag är optimistisk och ser stora möj-
ligheter för Sozap att bygga en stark och framgångsrik 
spelportfölj under de kommande åren.

 

 
Rade Prokopovic 
Grundare och VD



7ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2021  |  SOZAP AB (PUBL) ORG.NR. 556980-2241

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för SOZAP AB 
(publ) avger följande årsredovisning och koncernredo-
visning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i 
tusentals kronor, TSEK. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.

VERKSAMHETEN

SOZAP bedriver utveckling och distribution av mobilspel 
genom Apple och Google's plattformar där användaren 
laddar ned våra spel och betalar för uppgraderingar och 
förbättringar.  SOZAP har under sista kvartalet 2021 
mjuklanserat ett andra spel, Legends of Libra, som är 
i casual-genren. Bolaget noterades på Nasdaq First 
North Growth Market 9 juni 2021.

Bolaget utvecklar spel med utvecklingsteam baserade i 
Nyköping och i Nis, Serbien. Bolaget har under året ökat 
antalet anställda för att kunna öka lanseringstakten av 
nya spel samt uppdateringar och förbättringar av be-
fintliga	spel.

SOZAP's första spel som lanserats globalt, Armed Heist, 
ett shooterspel ledande spel i PVE-genren (Player v 
Enemy). Bolaget har under 2021 fortsatt förbättra spel-
upplevelsen och dessutom arbetat aktivt med att mins-
ka storleken på nedladdningen för att bland annat på 
det viset öka antalet användare.

Utöver Armed Heist har bolaget under senare delen av 
2021 mjuklanserat Legends of Libra och Spells & Loot, 
två spel som är i casual-genren som vänder sig till en 
större publik. Som tidigare kommunicerat är bolagets 
mål är att bli ett digitalt underhållningsbolag.

SOZAP AB är moderbolag till Sozap Galactic AB, 559023-
3622, samt till Sozap DOO, 2147194 baserat i Serbien och 
koncernredovisning har upprättats.

Covid-19 pandemin har inte haft någon väsentlig effekt 
på intäkter, kostnader eller personal under 2021 och nå-
gon framtida förändring på grund av Covid-19 förväntas 
ej.	 Styrelsen	övervakar	 utvecklingen	kring	 konflikten	 i	
Ukraina och för närvarande är det svårt att bedöma di-
rekta eller indirekta effekter för bolaget.

Företaget har sitt säte i Nyköping.

Finansiell utveckling under året

KONCERNEN

Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 17,5 MSEK (10,5) en ök-
ning med 66 procent, 69 procent i jämförbar valuta. 
Nettoomsättningen under verksamhetsåret 2021 drevs 
till viss del av reklamintäkter men främst av in-app-köp 

i Armed Heist, vårt shooter-spel. Ökningen drevs i hu-
vudsak av högre spendering per användare. Under sis-
ta kvartalet 2021 mjuklanserades Legends of Libra och 
Spells & Loot, två spel i causal-genren, med begränsade 
intäkter under verksamhetsåret 2021.
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Under verksamhetsåret januari – december uppgick rö-
relsens kostnader till 35,0 MSEK (20,1), en ökning med 
14,9 MSEK. Rörelsens kostnader består av provisioner till 
plattformar Google (Android) och Apple (IoS), samt köpta 
tjänster, i form av marknadsföring, personalkostnader, 
av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar och övriga rörelsekostnader. Ök-
ningen i rörelsens kostnader är främst hänförlig till en 
förändring av avskrivningstid på spelutvecklingskostna-
der från 5 år till 3 år, samt ökade personalkostnader.

Rörelseresultatet för verksamhetsåret januari till de-
cember 2021 uppgick rörelseresultatet till -8,2 MSEK 
(-2,4). Årets resultat för verksamhetsåret januari – de-
cember 2021 -8,2 MSEK (-2,4). 

Balansposter
Bolagets anläggningstillgångar, bestående av immate-
riella,	materiella	 och	 finansiella	 anläggningstillgångar,	
uppgick den 31 december till 14,4 MSEK (12,2). Nettoök-
ningen om 2,2 MSEK mot föregående år är direkt hän-
förlig till en ökning av balanserade utgifter för utveck-
lingsarbeten minus avskrivningar under året. Årets 
avskrivningar påverkades av ändring av avskrivningstid 
på aktiverade spelutvecklingskostnader från 5 till 3 år, 
i linje med branchkollegor, vilket medförde en ökning i 
avskrivningskostnader.

Bolagets omsättningstillgångar, bestående av kort-
fristiga fordringar och kassa och bank, uppgick den 31 
december till 30,6 MSEK (3,5). Ökningen om 27,1 MSEK 
är främst hänförlig till en ökning av kassa och bank som 
ökade med 26,2 MSEK till följd av nyemissioner.

Koncernens egna kapital uppgick den 31 december till 
42,7 MSEK (28,6), en ökning med 14,1 MSEK mot före-
gående år, vilket är direkt hänförligt till moderbolagets 
kapitalanskaffning under 2021.

Bolagets kortfristiga skulder, bestående av posterna 
leverantörsskulder, övriga skulder och upplupna kost-
nader och förutbetalda intäkter, uppgick den 31 decem-
ber 2021 till 3,0 MSEK (1,3), ökningen bestod främst av 
ökning av leverantörsskulder.

Kassaflöde
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	under	verk-
samhetsåret uppgick till -0,0 MSEK (-0,2).

Kassaflödet	från	investeringsverksamheten	uppgick	till	
-10,2 MSEK (-6,9) under verksamhetsåret och relaterar 
till största del till immateriella tillgångar, dvs utveckling 
av spel och plattform. 

Kassaflödet	för	finansieringsverksamheten	uppgick	till	
36,4 MSEK (0,0) under verksamhetsåret och årets kas-
saflöde	uppgick	till	26,2	MSEK	(-7,1).

MODERBOLAGET

Under verksamhetsåret januari – december uppgick 
nettoomsättningen till 17,5 MSEK (10,5) med ett rö-
relseresultat och resultat efter skatt om -8,6 MSEK 
(-2,5). 

Moderbolagets anläggningstillgångar, bestående av 
immateriella,	 materiella	 och	 finansiella	 anläggnings-
tillgångar, uppgick den 31 december 2021 till 14,4 MSEK 
(12,1). Ökningen i moderbolagets kostnader är främst 
hänförlig till en förändring av avskrivningstid på spelut-
vecklingskostnader från 5 år till 3 år – vilket medförde 
en effekt om 3,1 MSEK.

Moderbolagets likvida medel uppgick per 31 decem-
ber till 27,4 MSEK (1,6), ökningen är hänförlig till ny-
emissioner.
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FLERÅRSÖVERSIKT (KKR) 

Koncernen 2021 2020   

Nettoomsättning 17 493 10 543   

Resultat	efter	finansiella	poster -8 171 -2 431   

Soliditet	(%) 94 96   

     

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 17 493 10 543 9 935 2 011

Resultat	efter	finansiella	poster -8 642 -2 492 -3 959 -2 984

Soliditet	(%) 93 95 95 94

För	definitioner	av	nyckeltal,	se	Redovisnings-	och	värderingsprinciper.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Ansamlad förlust -25 294 441

Överkursfond 60 810 311

Årets förlust -8 641 666

26 874 204

  

Disponeras så att i ny räkning överföres 26 874 204

26 874 204

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning-
ar	samt	kassaflödesanalyser	med	noter.
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FINANSIELLA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING - KONCERNEN

Verksamhetsåret 
Januari - December

Belopp i TSEK 2021 2020

Nettoomsättning 17 493 10 543

Aktiverat arbete för egen räkning 8 885 6 942

Övriga rörelseintäkter  442  222

26 820 17 707

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -3 158 -2 229

Övriga externa kostnader -12 650 -6 887

Personalkostnader -11 230 -7 339

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

-7 263 -3 118

Övriga rörelsekostnader - 690 - 562

Summa rörelsens kostnader -34 991 -20 135

Rörelseresultat  -8 171 -2 428

 

Resultat från finansiella poster  

Räntekostnader och liknande resultatposter  - 3 - 3

Summa finansiella poster  - 3 - 3

 

Resultat efter finansiella poster  -8 174 -2 431

 

Resultat före skatt  -8 174 -2 431

 

Inkomstskatt - -

Årets resultat -8 174 -2 431

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,07 -0,41

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,07 -0,41
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK  2021-12-31  2020-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital  -    14 200 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten    Not 3  14 432  12 161 

Summa immateriella anläggningstillgångar  14 432  12 161 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och IT-utrustning                                                                       Not 4  669  -   

Summa materiella anläggningstillgångar  669  -   

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar                                                                       Not 5  -    7 

Summa finansiella anläggningstillgångar  -    - 

Summa anläggningstillgångar  15 101  12 168 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  1 417  1 634 

Aktuella skattefordringar  61 

Övriga fordringar  475  178 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  837  29 

Likvida medel  27 810  1 646 

Summa omsättningstillgångar  30 601  3 487 

Summa tillgångar  45 702  29 856 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital                                                                                                Not 9  852  589 

Övrigt tillskjutet kapital                                                                           Not 10  59 036  34 621 

Annat eget kapital inklusive årets resultat  (17 155)  (6 654)

Summa eget kapital (hänförligt till moderbolagets ägare)  42 733  28 556 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  1 532  281 

Övriga skulder  326  206 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 112  813 

Summa kortfristiga skulder  2 970  1 300 

Summa eget kapital och skulder  45 702  29 856 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN 

Belopp i TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Annat eget 
 kapital inklusive 

årets resultat

Eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägare

Eget kapital 2019-12-31  523 20 124 -4 340 16 307

Årets resultat -2 431 -2 431

Årets omräkningsdifferens  297  13  310

Nyemission  66 14 200 14 266

Fond för utvecklingsutgifter  104  104

Eget kapital 2020-12-31  589 34 621 -6 654 28 556

Eget kapital 2020-12-31  589 34 621 -6 654 28 556

Årets resultat -8 174 -8 174

Årets omräkningsdifferens - 13 - 13

Nyemission  263 26 089 26 352

Emissionskostnader -3 988 -3 988

Fond för utvecklingsutgifter 2 314 -2 314 -

Eget kapital 2021-12-31  852 59 036 -17 155 42 733
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN

Verksamhetsåret   
Januari - December

Belopp i KSEK 2021 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat	efter	finansiella	poster -8 174 -2 431

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet		 Not 6 7 613 3 119

Betald skatt - 32 - 109

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapitalet

- 593  579

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring kundfordringar  217 - 704

Förändring av kortfristiga fordringar -1 072 - 550

Förändring leverantörsskulder 1 032  379

Förändring av kortfristiga skulder  419  104

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 - 192

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -9 534 -6 942

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - 712 -

Investeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar  7 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 240 -6 942

Finansieringsverksamheten

Nyemissioner 40 117 -

Teckningsoptioner  272 -

Emissionskostnader -3 988 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 401 -

Periodens kassaflöde 26 164 -7 134

Likvida medel vid periodens början 1 646 8 780

Likvida medel vid periodens slut 27 810 1 646
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Verksamhetsåret   
Januari - December

Belopp i TSEK 2021 2020

Nettoomsättning 17 493 10 543

Aktiverat arbete för egen räkning 8 885 6 942

Övriga rörelseintäkter  183  1

26 561 17 486

Rörelsens kostnader

Köpta tjänster -3 158 -2 229

Övriga externa kostnader -17 635 -9 615

Personalkostnader -7 143 -4 610

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -7 263 -3 119

Övriga rörelsekostnader - - 402

Rörelsens kostnader -35 200 -19 975

Rörelseresultat -8 639 -2 489

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter - 3 - 3

Summa finansiella poster - 3 - 3

Resultat efter finansiella poster -8 642 -2 492

Resultat före skatt -8 642 -2 492

Inkomstskatt - -

Årets resultat -8 642 -2 492
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital - 14 200

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten    Not 3 14 432 12 118

Summa immateriella anläggningstillgångar 14 432 12 118

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och IT-utrustning                                                                       Not 4  563

Summa materiella anläggningstillgångar   563

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag                                                                             Not 8  50  50

Andra långfristiga fordringar                                                                       Not 5 -  7

Summa finansiella anläggningstillgångar  50  57

Summa anläggningstillgångar 15 046 12 175

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 417 1 616

Aktuella skattefordringar  61  29

Övriga fordringar  435  147

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  837  29

Kortfristiga fordringar 2 751 1 822

Likvida medel 27 444 1 587

Summa omsättningstillgångar 30 195 3 409

Summa tillgångar 45 241 29 784
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital  Not 9, 10  852  589

Ej registrerat aktiekapital -  100

Fond för utvecklingsutgifter 14 432 12 118

15 284 12 807

Fritt eget kapital

Överkursfond 60 810 34 621

Balanserad vinst eller förlust -25 294 -16 500

Årets resultat -8 642 -2 492

26 874 15 629

Summa eget kapital 42 158 28 436

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 531  281

Skulder till koncernföretag  103  41

Övriga skulder  336  212

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 110  813

Kortfristiga skulder 3 083 1 348

Summa eget kapital och skulder 45 241 29 784

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET

Belopp i TSEK Aktiekapital Ej registre-
rat kapital

Fond för ut-
vecklnings-

utgifter

Överkurs-
fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat

Eget kapital 
hänförligt 

till moder-
bolagets 

aktieägare

Eget kapital 2019-12-31  523  66 8 296 20 058 -7 537 -5 141 16 265

Omföring f.g. års resultat -5 141 5 141  0

Årets resultat -2 492 -2 492

Nyemission  66  34 14 563 14 663

Fond för utvecklingsutgifter 3 822 -3 822 -

Eget kapital 2020-12-31  589  100 12 118 34 621 -16 500 -2 492 28 436

Eget kapital 2020-12-31  589  100 12 118 34 621 -16 500 -2 492 28 436

Omföring f.g. års resultat -2 492 2 492 -

Årets resultat -8 642 -8 642

Årets omräkningsdifferens -

Nyemission  263 - 100 26 189 26 352

Emissionskostnader -3 988 -3 988

Fond för utvecklingsutgifter 2 314 -2 314 -

Eget kapital 2021-12-31  852 - 14 432 60 810 -25 294 -8 642 42 158
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upp-
rättad i enlighet med årsredovisningslagen och BF-
NAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Detta är första året som bolaget upprättar kon-
cernredovisning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats 
till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster 
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rö-
relseresultatet medan kursvinster och kursförluster på 
finansiella	fordringar	och	skulder	redovisas	som	finan-
siella poster. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redo-
visningsprinciper om inte annat framgår nedan.

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som er-
hållits eller kommer att erhållas och redovisas i den om-
fattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

SOZAP utvecklar spelapplikationer som distribueras via 
två digitala nedladdningsbutiker som bolaget har avtal 
med. SOZAP:s intäkter består av försäljning av virtuella 
produkter som erbjuds i spelen och reklamintäkter från 
annonser som visas i spelen. 

Intäkter utgörs av ”in-ad” intäkter, annonstäkter, genom 
att reklam visas i spelet samt ”in-app” intäkter som ge-
nereras av spelapplikationer, där spelaren köper utrust-
ning och annat i spelet för att förbättra upplevelsen. 
Den större delen av annonsintäkter utbetalas av Google 
och Apple, medan en mindre del erhålls från tredje-part 
annonsnätverk.  In-app intäkterna erhålls uteslutande 
från Apple och Google. Intäkter redovisas i den period 
där de konsumeras och är uteslutande under månaden 
för annonsvisning eller köp i applikation.

Alla intäkter genererade av spelapplikationer kommer 
via nedladdningsbutikerna, främst Apple och Google. 
Butikernas	standardavgift	är	30%	av	bruttointäkterna,	
och detta är ej förhandlingsbart men viss diskontering 
har skett under 2021. Utbetalningar från nedladdnings-
butiker	är	alltid	netto.	För	att	bättre	reflektera	avtals-
förhållandet redovisades ersättningen från försäljning-
en brutto från och med 2019. 

För	att	bättre	reflektera	avtalsförhållandet	redovisades	
ersättningen från försäljningen brutto från och med 2019. 

KONCERNREDOVISNING

Moderbolaget i koncernen är Sozap AB (publ), som även 
upprättar koncernredovisningen för koncernen. Moder-
bolaget	Sozap	AB	(Publ)	äger	100%	av	aktierna	i	det	Ser-
biska	bolaget	Sozap	DOO,	samt	100%	av	aktierna	 i	det	
vilande svenska bolaget Sozap Galactic AB.

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Detta innebär att förvärvade verksamhe-
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ters identifierbara tillgångar och skulder redovisas 
till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det 
beräknade marknadsvärdet av de förväntade netto-
tillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skill-
naden som goodwill.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföre-
taget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt el-
ler	indirekt	har	mer	än	50	%	av	röstetalet	eller	på	annat	
sätt	innehar	det	bestämmande	inflytandet	och	därmed	
har	en	rätt	att	utforma	företagets	finansiella	och	ope-
rativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i 
koncernredovisningen från och med tidpunkten för 
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföreta-
get inte längre har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktio-
ner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster 
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimine-
ras också såvida inte transaktionen motsvarar ett ned-
skrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eli-
mineras i koncernresultaträkningen.

Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt 
dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen 
har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resulta-
träkningen har omräknats till genomsnittskurs under 
räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovi-
sas direkt i eget kapital. Dotterbolagets redovisnings-
valuta är Serbiska Krona, därför sker omräkning med 
aktuell växlingskurs vid balansdagen för balansräkning-
en och genomsnittlig växlingskurs för resultaträkning-
en. Koncerninterna transaktioner har eliminierats i re-
sultat- och balansräkning.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar spel och spelplattform som internt 
upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt 
aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter 

som avser framtagandet av en internt upparbetad im-
materiell anläggningstillgång, utveckling av mobilspel, 
aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, beräknad till tre år från global lanse-
ring, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 
2012:1 är uppfyllda. Exempel på utgifter som aktiveras 
är	 grafik,	 ljud,	 animation	 och	 viss	 andel	 av	 löner	 av	 d	
som arbetar med spelprojekt.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningstiden för immateriella anläggningstillgång-
ar dvs. aktivering av utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten var tidigare 5 år men från 2021, med justeringar 
för tidigare år, har styrelsen beslutat att i stället skriva 
av immateriella anläggningstillgångar på 3 år, en ändrad 
bedömning kring nyttjandeperioden av de egenuppar-
betade	 tillgångarna	 har	 gjorts	 vilken	 utmynnat	 i	 att,	 i	
linje med branchen skriva av speltillgångar på tre år is-
tället för fem. En justering av avskrivningar har genom-
förts  med tidigare aktiverade immateriella tillgångar, 
där den till  den justerade nya avskrivningstiden är 3 år.  
Avskrivningstiden för materiella anläggningstillgångar 
dvs. inventarier, verktyg och installationer är 5 år.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   5 år

Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år
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FINANSIELLA INSTRUMENT

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktier-
na samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas 
som omsättningstillgångar till det belopp som förvän-
tas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostna-
der. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp 
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar
Vid	varje	balansdag	bedöms	om	det	finns	 indikationer	
på	 nedskrivningsbehov	 av	 någon	 av	 de	 finansiella	 an-
läggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdened-
gången bedöms vara bestående och prövas individuellt. 

Samtliga	finansiella	instrument	värderas	och	redovisas	
utifrån anskaffningsvärde i enlighet med reglerna i ka-
pitel 11 i BFNAR 2012:1 (K3). 

LEASINGAVTAL

Koncernen	 innehar	 inga	 finansiella	 leasingavtal,	 mo-
derbolagets leasingavtal är operationella. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över lea-
singperioden.

INKOMSTSKATTER 

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital var-
vid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas 
utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovis-
ning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt den-
na metod redovisas uppskjutna skatteskulder och 
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader 
som uppstår mellan bokförda respektive skattemäs-
siga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas ut-
ifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs 
i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggnings-
tillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att av-
dragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och be-
skattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskul-
den som är hänförlig till obeskattade reserver.
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ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Ersättningar till anställda avser alla former av ersätt-
ningar som företaget lämnar till de anställda. Kort-
fristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald 
semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter 
avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar 
redovisas	som	kostnad	och	en	skuld	då	det	finns	en	le-
gal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning 
till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras. Koncernen har upprät-
tat teckningsoptionsprogam för anställda och styrelse, 
där uträkning enligt Black & Scholes modellen prissät-
ter teckningsoptionerna som sedan betalas av den an-
ställde	och	där	en	premium	om	30%	sätts	på	aktiepriset	
som ska betalas när programmet vestar efter tre år.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen	 upprättas	 enligt	 indirekt	 metod.	
Det	 redovisade	 kassaflödet	 omfattar	 endast	 transak-
tioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som	 likvida	 medel	 klassificerar	 företaget,	 förutom	
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida pla-
ceringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstid-
punkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i in-
vesteringsverksamheten. 

NYCKELTALSDEFINITIONER

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sido-
intäkter samt intäktskorrigeringar.

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

Resultat per aktie
Resultat per aktie är hänförligt till moderbolagets aktie-
ägare före och efter utspädning.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade re-
server med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovis-
ningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedöm-
ningar, uppskattningar och antaganden som anses vara 
rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Upp-
skattningar och bedömningar är baserade på historiska 
erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under 
rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet 
av dessa används för att bedöma de redovisade värde-
na på tillgångar och skulder, som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika 
från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskatt-
ningar och antaganden ses över regelbundet. 

Med undantag för bedömning av värdering, aktivering 
och avskrivning av spel och spelutvecklingskostnader 
finns	 inga	 	 väsentliga	 källor	 till	 osäkerhet	 i	 uppskatt-
ningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av 
redovisade värden för tillgångar och skulder under näs-
ta räkenskapsår.
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VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER

SOZAP är beroende av att framgångsrikt utveckla 
nya spel och förbättra SOZAPs befintliga spel
SOZAP har lanserat ARMED HEIST, samt mjukslanse-
rat Legends of Libra och Spells & Loot. Därutöver har 
SOZAP	några	spel	 i	produktionsfas	och	ett	flertal	spel	
i den inledande kreativa fasen. En väsentlig del av SO-
ZAPs nuvarande intäkter genereras således från ett be-
gränsat antal spel. SOZAPs framtida tillväxt beror dels 
på SOZAPs förmåga att kontinuerligt utveckla nya spel 
för att möta efterfrågan på nya spel från spelare, dels 
SOZAPs	förmåga	att	tillse	att	SOZAPs	befintliga	spel	ut-
vecklas och förbättras så att dess livslängd hamnar på 
en tillfredställande nivå. Risken är SOZAPs förmåga att 
framgångsrikt utveckla nya spel och förbättra SOZAPs 
existerande	 spel,	 och	 därigenom	 diversifiera	 koncer-
nens portfölj av spel.

SOZAP förlitar sig på virtuella appbutiker för 
distribution av SOZAPs spel
SOZAP förlitar sig på distribution av dess spel genom 
virtuella appbutiker, där de dominerande distributions-
kanalerna är Googles Google Play för Android och App-
les App Store för iOS.  

SOZAPs inkomster härrör i princip uteslutande från 
distributionsavtalen med Apple och Google. SOZAPs 
avtal med Google och Apple, som reglerar främjan-
det, distribution och drift av spel för den aktuella 
plattformens appbutik, baseras på distributörernas 
standardvillkor. 

SOZAP är beroende av att attrahera och behålla 
nyckelpersoner
SOZAPs verksamhet och framtida framgång är till stor 
del beroende av ett antal nyckelpersoners, särskilt led-
ningsgruppens, kunskap, erfarenhet och kreativitet. 
SOZAPs förmåga att attrahera och behålla nyckelperso-
ner är således av stor betydelse. Liknande att inte attra-
hera nyckelpersoner till bolaget kan inverka negativt på 
SOZAPs	verksamhet,	finansiella	ställning	och	resultat.		

SOZAP är beroende av marknadsförhållanden
Den globala marknaden för mobilspel är en marknad 
som utvecklas i snabb takt. Tillväxten på den globala 
marknaden för mobilspel och nivån av efterfrågan och 

marknadsacceptans för SOZAPs spel är föremål för en 
hög nivå av osäkerhet. SOZAPs framtida rörelseresul-
tat	kommer	att	bero	på	ett	flertal	faktorer	som	påver-
kar den globala marknaden för mobilspel, varav många 
är bortom SOZAPs kontroll, inklusive förändringar i 
konsumentdemografi,	allmänhetens	smak	och	prefe-
renser, andra typer av underhållnings popularitet, den 
globala tillväxten för försäljning av smarta mobiltele-
foner, surfplattor och andra uppkopplade mobila en-
heter, och hastigheten av sådan tillväxt och generella 
ekonomiska förhållanden, särskilt ekonomiska förhål-
landen som har en negativ påverkan på konsumenters 
möjligheter att spendera. 

SOZAP är exponerat mot konkurrens från  
andra spelutvecklare
Den digitala spelindustrin anses generellt vara mycket 
konkurrensutsatt. SOZAP upplever, och kommer tro-
ligtvis att i framtiden uppleva, konkurrens från andra 
utvecklare av free-to-play spel. Marknaden för att ut-
veckla mobilspel anses generellt ha relativt låga inträ-
deströsklar. Erfarenhet visar dock att förläggning av 
spel och förmågan att göra dem lönsamma kan vara ut-
manande för mindre företag och som en konsekvens av 
detta	finns	det	ett	tecken	på	en	pågående	konsolidering	
av marknaden för mobilspel.

Risker relaterade till SOZAPs förmåga att  
öka försäljningen
SOZAP förlitar sig på in-app-köp på Google och App-
le’s plattformar. En väsentlig del av SOZAPs intäkter 
härrör från in-app-köp, men en relativt liten del av spe-
larna genomför in-app-köp när de spelar SOZAPs spel. 
Om spelarna som genomför in-app-köp skulle sluta att 
spela SOZAPs spel, eller om SOZAP misslyckas med att 
erbjuda köpvärda erbjudanden, eller om den virtuella 
appbutiken gör det svårare eller dyrare för spelare att 
genomföra in-app-köp kan det medföra en väsentlig 
negativ	 inverkan	 på	 SOZAPs	 verksamhet,	 finansiella	
ställning och resultat.

Innovation och anpassning av spel till trender och 
preferenser på marknaden kan generera lägre 
intäkter än bedömt
SOZAP är ett digitalt underhållningsbolag som utveck-
lar och distribuerar kvalitativa free-to-play spel. Vid 
lanseringar	av	nya	speltitlar	finns	risken	att	dessa	inte	
mottas av marknaden enligt SOZAPs förväntningar. Om 
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så sker kan det leda till att SOZAPs investerar resurser 
och kapital i spel som inte ger förväntad avkastning 
samt att det belopp spelet tagits upp i balansräkning-
en måste skrivas av. Om en spellansering inte gene-
rerar förväntade intäkter bedöms det sammantaget 
kunna medföra en negativ inverkan på SOZAPs framti-
da	verksamhet,	finansiella	ställning	och	resultat.

Risker relaterade till IT-system
SOZAP är beroende av en effektiv och oavbruten drift i 
de IT-system som används inom ramen för Koncernens 
verksamhet, inklusive spelutveckling, vilka tillhanda-
hålls av tredje parts-leverantörer. Ett omfattande have-
ri eller annan störning i IT-systemen, som till exempel 
kan uppkomma på grund av naturkatastrofer, strömav-
brott, driftstopp kopplat till telekommunikation, cyber-
säkerhetsattacker, terroristattacker, krigshandlingar, 
mänskliga misstag, inbrott och liknande händelser, kan 
negativt påverka SOZAPs förmåga att bedriva verksam-
het avseende utveckling av spel och tillhandahållandet 
av spelen till slutanvändarna.

LEGALA RISKER

Risker relaterade till immateriella rättigheter
Immateriella rättigheter utgör en väsentlig del av 
SOZAPs verksamhet, varför det är av betydelse att 
SOZAP skyddar sina immateriella rättigheter. SOZAP 
förlitar sig på en kombination av olika immateriel-
la rättigheter såsom varumärken, upphovsrätt och 
affärshemligheter och SOZAPs mest betydelsefulla 
rättigheter är av oregistrerat slag i form av upphovs-
rättigheter som uppstår automatiskt när de skapas, 
varför det är av betydelse att SOZAP har tillräckliga 
avtal på plats för att förvärva upphovsrättigheterna 
från de anställda och konsulter som utvecklar dessa. 
Vad gäller registrerbara rättigheter, innehar SOZAP 
registrerade varumärken för namnen på sina spel 
samt ett antal domäner som används eller planeras 
att användas i verksamheten.

Behandling av personuppgifter
Inom ramen för SOZAPs verksamhet samlar SOZAP och 
behandlar personuppgifter om anställda och spela-
re. Data om spelare hanteras dock i huvudsak av platt-
formsleverantörerna Apple och Google. Det är av stor 
betydelse att hantering av personuppgifter sker i enlig-

het	 med	 de	 virtuella	 appbutikarnas	 specifika	 krav	 och	
tillämplig dataskyddslagstiftning. 

SOZAP är föremål för lagar och föreskrifter i ett  
antal jurisdiktioner
SOZAP bedriver sin verksamhet genom bolag i Sverige 
och	Serbien	och	har	försäljning	till	flera	länder,	framfö-
rallt Kina och USA, och är således föremål för regelverk 
inom ett antal olika länder och jurisdiktioner, och följakt-
ligen även exponerat för risker relaterade till implemen-
teringen av nya eller ändrade lagar eller regelverk i dessa 
länder och jurisdiktioner. 

SOZAP är föremål för skatterelaterade risker
SOZAP bedriver sin verksamhet genom bolag i Sverige 
och Serbien. Verksamheten bedrivs i enlighet med SO-
ZAPs tolkning av gällande skattelagstiftning, skatteav-
tal och andra skatteföreskrifter samt ställningstagan-
den från relevanta skattemyndigheter. 

Tvister

SOZAP kan från tid till annan bli inblandad i tvister inom 
ramen för den normala affärsverksamheten och ris-
kerar att bli föremål för rättsliga krav från bland annat 
spelare som spelar SOZAPs spel, leverantörer, konkur-
renter eller andra marknadsaktörer. 

FINANSIELLA RISKER

Kapitalbehov
SOZAP	befinner	sig	i	en	expansionsfas	och	kan	i	fram-
tiden	behöva	inhämta	ytterligare	kapital.	Det	finns	en	
risk att kapital inte kan anskaffas när behov uppstår, 
eller överhuvudtaget, eller att det inte kan anskaffas 
på fördelaktiga villkor för SOZAP eller aktieägarna, vil-
ket	 kan	 påverka	 SOZAPs	 verksamhet	 och	 finansiella	
ställning negativt. 

Valutarisker
Externa	 faktorer	 såsom	 inflations-,	 valuta-	 och	 rän-
teförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, 
försäljningspriser och aktievärdering. En stor del av 
framtida	 försäljningsintäkter	 kan	 komma	 att	 inflyta	 i	
såväl SEK, EUR, USD som annan valuta och valutakurser 
kan väsentligen komma att förändras. Vidare påverkas 
ersättningsnivåerna på de tjänster som köps av Bola-
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gets serbiska dotterbolag av den serbiska valutan Dinar 
(RSD). Beroende på hur SOZAPs intäkter och kostnader 
fördelas mellan olika valutor kan förändringar i valuta-
kurser	ha	en	väsentlig	negativ	 inverkan	på	SOZAPs	fi-
nansiella ställning och resultat.

PÅVERKAN AV DEN GLOBALA COVID-19  
PANDEMIN  OCH KRIGET I UKRAINA

Spelsektorns tillväxt de sista två åren, särskilt iom om-
fattande nedstängningar relaterade till Covid-19 pande-
min under 2020 samt delvis under 2021 är en bidragan-
de orsak till det ökade intresset för spelande. Spelande 
har varit ett medel för underhållning, socialisering och 
växelverkan med vänner och familj för många konsu-
menter, vilket har lett till en stark tillväxt. Enligt New-
zoo fortsätter spelandet i större utsträckning än innan 
Covid-19 pandemin, även på marknader där Covid-19 
restriktioner har lyfts. Nedstängningar i länder där SO-
ZAP har spelare är i mångt och mycket över och har inte 
haft nämnvärd påverkan på bolaget. 

Kriget	i	Ukraina	har	påverkat	flera	bolag	inom	branchen	
pga. den stora tekniska kompetens i landet. SOZAP har 
inga utvecklare i Ukraina och samarbetar heller inte 
med	Ukrainska	 eller	 Ryska	 bolag,	 det	 finns	 heller	 inte	
några	större	intäktsflöden	från	de	länderna.
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Not 2 Medelantalet anställda

Koncernen  2021  2020

Medelantalet anställda 34 24

Moderbolaget  2021  2020

Medelantalet anställda 15 9

ERSÄTTNING TILL VD OCH STYRELSE

Under året har styrelsemedelmmarna Annette Colin och Daniel Somos förvärvat 60 000 teckningsoptioner vardera 
under teckningsoptionsprogram serie 2021/2024:2 till marknadsmässiga villkor.

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Rade Prokopovic, Verkställande direktör 360 330 360 330

Claes Wenthzel, , styrelsens ordförande 95 - 95 -

Annette Colin, , styrelseledamot  51 - 51 -

Daniel Somos, styrelseledamot 51 - 51 -

Stefan Janse, styrelseledamot 51 - 51 -

 
NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

Inga väsentliga transaktioner har ägt rum under perioden utöver transaktioner mellan dotterbolag och ersättningar 
till ledande befattningshavare och styrelse för koncernen och moderbolaget. 
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Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten

 Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 21 486 14 501

Internt utvecklade tillgångar 9 553 6 984

Försäljningar/utrangeringar -43 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 995 21 486

   

Ingående avskrivningar -9 324 -6 205

Årets avskrivningar -7 239 -3 119

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 563 -9 324

   

Utgående redovisat värde 14 432 12 161

 Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 21 486 14 501

Internt utvecklade tillgångar 9 553 6 942

Försäljningar/utrangeringar -43 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 995 21 443

   

Ingående avskrivningar -9 324 -6 205

Årets avskrivningar -7 239 -3 119

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 563 -9 324

   

Utgående redovisat värde 14 432 12 118
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 692 0

Omräkningsdifferens 1 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 693 0

   

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -24 0

Omräkningsdifferens 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -24 0

   

Utgående redovisat värde 668 0

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 587 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 587 0

  0

Ingående avskrivningar 0  

Årets avskrivningar -24 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -24 0

  0

Utgående redovisat värde 563 0
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Not 5 Andra långfristiga fordringar

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 7

Avgående fordringar -7 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 7

   

Utgående redovisat värde 0 7

Avsåg hyresdeposition som nu är återbetald.

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 7

Avgående fordringar -7 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 7

   

Utgående redovisat värde 0 7

Avsåg hyresdeposition som nu är återbetald. 

Not 6 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar (se not 3 & 4) 7 281 3 119

Valuta-	och	timingdifferenser	i	kassaflödet 289

Försäljningar/utrangeringar (se not 3) 43 0

7 613 3 119

Not 7 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 50 50

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 50

   

Utgående redovisat värde 50 50
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Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde

SOZAP GALACTIC AB 100% 100 50

Sozap Doo 100% 100 0

  50

Namn Org.nr Säte

SOZAP GALACTIC AB 559023-3622 Stockholm

Sozap Doo RS351600050 Beograd, Serbien

Not 9 Eget kapital – antal aktier
 Antal aktier  Aktiekapital 

Antal, värde vid årets ingång                  589 084                        589 

Nyemission                  100 000                        100 

Split 10:1               6 201 756 -

Nyemission               1 630 000                        163 

Antal, värde vid årets utgång               8 520 840                        852 

Not 10 Eget kapital – optioner
Antal teckningsoptio-

ner i programmet
Antal utestående 

teckningsoptioner
Genomsnittligt lösen-
pris per teckningsop-

tion (SEK)

Antal aktier som  
kan tecknas inom ramen för 
teckningsoptions-program-

men (högst)

Serie 2020/2023:1 60 500 53 500 6,78 535 000

Serie 2020/2023:2 13 000 13 000 7,70 130 000

Serie 2021/2024:1 150 000 - - 150 000

Serie 2021/2024:2 120 000 120 000 16,00 120 000

Totalt 343 500 186 500 n.a. 935 000

Teckningsoptionsprogram utställda under 2021 innefattar serie 2021/2024:1 för framtida befattnignshavare i 
koncernen, där inga teckningsoptioner är utgivna, samt serie 2021/2024:2 som tilldelades styrelsemedlemmar 
och är utgivna.
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Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Det	finns	inga	ställda	säkerheter	eller	eventualförpliktelser	i	koncernen.

Not 12 Väsentliga händelser efter årets slut
I mars 2022 beslutade ledningen att avbryta vidare utveckling av spelet Spells & Loot eftersom spelet inte levde upp 
till förväntade nyckeltal efter mjuklanseringen. Det innebär en engångsnedskrivning av immateriella tillgångar om ca 
4 MSEK som sker i första kvartalet 2022.
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att att denna årsredovisning ger en rättvisande bild 
av	bolagets	verksamhet	och	finansiella	ställning.

Nyköping den 8 april 2022

 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 april 2022 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 
 
Leonard Daun 
Auktoriserad revisor

Rade Prokopovic 
Verkställande Direktör

Stefan Janse
Styrelseledamot

Daniel Somos 
Styrelseledamot

Annette Colin
Styrelseledamot

Claes Wenthzel 
Styrelsens ordförande
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till bolagsstämman i Sozap AB (publ), org.nr 556980-2241

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Sozap AB (publ) för år 2021. Bo-
lagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 7-30 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande	bild	av	moderbolagets	och	koncernens	finansiella	
ställning	per	den	31	december	2021	och	av	dessas	finan-
siella resultat för året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer re-
sultaträkningen 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 av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed 
i	Sverige	och	har	 i	 övrigt	 fullgjort	 vårt	 yrkesetiska	an-
svar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen	och	koncernredovisningen	och	återfinns	på	
sidorna 1-6 och 34-36. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen 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	in-
formationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid den-
na genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende den-
na information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rappor-
tera 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 koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
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de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncer-
nens 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 verkställan-
de direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisning-

en som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, 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 re-
vision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet	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 an-
vändare fattar med grund i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av	 årsredovisningen	 och	 koncernredovisningen	finns	
på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisors-
inspektionen.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 koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Sozap AB 
(publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sveri-
ge. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet 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 till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra ut-
talanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en be-
dömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderbo-
lagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar 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 ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisning-
ar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska skö-
tas på ett betryggande sätt.



33ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2021  |  SOZAP AB (PUBL) ORG.NR. 556980-2241

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

•	 företagit	någon	åtgärd	eller	gjort	sig	skyldig	till	nå-
gon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget

•	 på något annat sätt handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dis-
positioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av sä-
kerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med ak-
tiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av	förvaltningen	finns	på	Revisorsinspektionens	webb-
plats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Uppsala den 8 april 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun 
Auktoriserad revisor
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CLAES WENTHZEL (1962)
Styrelseordförande

Utbildning: Business IT, Nackakademin. 
Antal anställningsår i koncernen: 6 
Aktieinnehav: 139 500 aktier och 12 000 teckningsop-
tioner av serie 2020/2023:1 berättigande till tecknign 
av 120 000 aktier 
Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befatt-
ningshavare och till större aktieägare.

DANIEL SOMOS (1983)
Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom, Msc., Handelshögskolan i 
Stockholm. 
Aktieinnehav: 153 857 aktier och 60 000 teckningsop-
tioner av serie 2021/2024:2 berättigade till teckning av 
60 000 aktier. 
Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befatt-
ningshavare och till större aktieägare.

ANNETTE COLIN (1965)
Styrelseledamot

Utbildning: Företagsekonomi och juridik, Lunds uni-
versitet. 
Aktieinnehav: 13 500 aktier och 60 000 teckningsop-
tioner av serie 2021/2024:2 berättigade till teckning av 
60 000 aktier. 
Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befatt-
ningshavare och till större aktieägare.

STEFAN JANSE (1980)
Styrelseledamot

Utbildning: Marknadsföring, diplomerad vid IHM Busi-
ness School. 
Aktieinnehav: 3 000 teckningsoptioner av serie 
2021/2024:1 berättigade till teckning av 30 000 aktier. 
 
Oberoende i relation till SOZAP och dess ledande befatt-
ningshavare och till större aktieägare.

STYRELSE
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LEDNING

RADE PROKOPOVIC (1982)
Befattning: VD

Utbildning: Business IT, Nackakademin. 
Antal anställningsår i koncernen: 6 
Aktieinnehav: 1 879 591 aktier

JACOB CHRSTIANSON (1987)
Befattning: CPO

Utbildning: Yrkeshögskoleexamen, The Game Assem-
bly i Malmö. 
Antal anställningsår i koncernen: 2 
Aktieinnehav: 81 872 aktier och 8 500 teckningsoptio-
ner av serie 2020/2023:1 berättigade till teckning av 85 
000 aktier.

KRISTOFER BOMAN (1983)
Befattning: CTO

Utbildning: The Game Assembly i Malmö och studier i 
spelprogrammering vid Blekinge Tekniska Högskola. 
Antal anställningsår i koncernen: 6 
Aktieinnehav: Aktieinnehav: 262 850 aktier och 5 000 
teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 berättigade till 
teckning av 50 000 aktier.

MARKUS NÄSHOLM (1975)
Befattning: CFO

Utbildning: MBA,	Cranfield	School	of	Management.	BSc	
(Hons), Hotel Management, Oxford Brookes University. 
Antal anställningsår i koncernen: 2 
Aktieinnehav: 7 000 aktier och 10 000 teckningsoptio-
ner av serie 2020/2023:1 berättigade till teckning av 
100 000 aktier.
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DEFINITIONSLISTA
Antal anställda Antal anställda som arbetar till större delen för Sozap, vid periodens slut.

ARPDAU Average Revenue Per Daily Active User (total); Genomsnittlig intäkt per daglig, unik,  
aktiv användare/spelare inklusive in-app köp och reklamintäkter.  

ARPDAU (In-app) Antalet	dagliga	unika	spelare	som	har	gjort	köp	av	virtuella	produkter	genom	Apple,	 
Google eller annan plattform

Daily Unique Spenders Daily Active Users, dvs. dagliga, unika, aktiva användare/spelare

DAU Rörelseresultat	före	finansiella	poster	och	skatt

EBIT Resultat före avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i  
procent av totala omsättningen.

EBIT marginal (%) Resultat före avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar

EBITDA Resultat före avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i  
procent av totala omsättningen.

EBITDA marginal (%) Intäktsmodell där spelare erhåller tillgång till en del av innehållet utan betalning

Free-to-play (FTP) Kommersiell lansering till bred publik

Global launch Mikrotransaktioner inuti spelet för att få tillgång till virtuella varor och innehåll

In-app purchases (IAP) Reklamintäkter från tredje part för reklam som visas till spelare

In-ad revenues (IAD) Förändringar / förbättringar i spel efter lansering

Live-ops Aktiva, unika, månatliga spelare / användare per sista dagen i perioden

Monthly Active Users (MAU) Skillnad i omsättning från föregående period (jämförelseperiod)

Omsättningstillväxt Mjuklansering	till	en	viss	publik	för	att	testa	spelmetodik,	grafik	etc.

Soft launch Andel	av	totala	tillgångar	som	finansierats	med	eget	kapital

Soliditet Andel	av	totala	tillgångar	som	finansierats	med	eget	kapital
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CREATIVELY TOGETHER STRONG

SOZAP AB (publ) 
Brunnsgatan 3 B 
611 32 Nyköping 
Org. nr. 556980-2241 
 
För mer information besök  
www.sozap.com


