ÅRSR E DOVI SNIN G

2 0 21

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
OM VERKSAMHETEN ..................................................................................................................................................... 2
VD-KOMMENTAR ............................................................................................................................................................ 3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ..................................................................................................................................... 6
RESULTATRÄKNING ........................................................................................................................................................ 12
BALANSRÄKNING ............................................................................................................................................................ 13
KASSAFLÖDESANALYS .................................................................................................................................................. 15
NOTER .................................................................................................................................................................................... 16
REVISIONSBERÄTTELSE ................................................................................................................................................ 21

Twiik AB (publ) – org. nr 556947-7788 – Årsredovisning 2021

Sida 1

OM VERKSAMHETEN
Twiik är ett innovationsbolag inom tränings- och friskvårdsindustrin. Twiik är en kombination av ett SaaS-bolag och en marknadsplats för digital träning. Bolaget grundades
2013 med initialt fokus på konsumentmarknaden. Bolaget har sedan dess utvecklat
verktyg för tränare och gym för att kunna digitalisera sina tjänster och nå fler kunder.
Twiiks plattform innehåller funktioner som låter tränare och gym skapa digitala
träningstjänster som vänder sig både till konsumenter och till företag och
organisationer.
Twiiks plattform fungerar både som verktyg och som nätverksbaserad marknadsplats,
vilket innebär att digitala träningsprodukter som skapas i Twiiks system kan publiceras
på olika webbsidor och appar som anslutits till Twiik. Lösningen gör tränarnas och gymmens tjänster tillgängliga för fler och skapar nya intäktsströmmar för dem, samtidigt
som Twiiks värde växer med antalet kopplade aktörer.
Kombinationen av en stark teknikplattform och kontinuerlig utveckling av nya digitala
affärsmöjligheter tillsammans med växande nätverkseffekter positionerar Twiik som
en ledande aktör i ett komplext och snabbrörligt landskap.
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VD-KOMMENTAR
2021 har varit ett omvälvande år för Twiik. Vårt mål är fortsatt att skapa de bästa
redskapen för träningskreatörer att ge massorna tillgång till bra digital träning. Vi har
under året som team och bolag tagit flera viktiga steg på vår resa. Inte minst har vi
noterats på Nasdaq First North, en milstolpe i bolagets historia och en möjlighet för
fler att vara en del av resan.
Vi har under året genomfört viktiga uppdateringar av vår teknikplattform, kärnan i vår
verksamhet. Förändringar som ger oss ännu bättre förutsättningar att integrera mot
befintliga system för gym, tränare och koncept, men också gällande tränares möjligheter att skapa ännu mer attraktiva digitala träningstjänster. Uppdateringarna innebär
en viktig pusselbit när vi bygger tekniken som kopplar samman träningsbranschens
olika aktörer. Nätverkseffekter är numera en del av vårt erbjudande och något vi som
bolag arbetar aktivt med att utveckla.
Hårt arbete ger resultat. Bolagets omsättning har fördubblats för helåret 2021. Vår
kombination av en licensaffär av SaaS-modell och en marketplace-lösning ger oss
möjligheten att kombinera skalbarhet och stabilitet på ett unikt sätt över tid.
Nätverkseffekterna kommer över tid också att bidra.
Under 2021 har flera viktiga enterpriseavtal slutits, något som stärker SaaS-affären,
men som också kommer att innebära ytterligare potential för Twiik marketplace.
Avtalet med Friskis & Svettis, Sveriges största friskvårdsleverantör, är viktigt.
Effekterna av avtalet ser vi främst under det andra kvartalet 2022, men beviset
på vår kapacitet är omedelbart.
Våra enterpriseavtal utgör ett kvitto på plattformens styrkor och teamets kvalitet. De
visar på många sätt vägen framåt när vi under året har lagt grunden till en förflyttning
i hur Twiiks affär är uppbyggd med följden att våra SaaS-intäkter ökar under 2022.
Snarare än att marketplace skall vara drivande för lönsamhet ser vi att licensintäkterna
kommer att bli alltmer centrala och inte minst kan SaaS-modellen även appliceras på
lägre segment än vi tidigare bedömt. Licensprodukter har stor potential då de dels
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skapar tydlighet för kunden och dels förutsägbarhet för Twiik - något vi tar med oss i
kommande produkt- och tjänsteutveckling.
Att skapa hållbara individer och organisationer är en av samhällets största utmaningar.
Jag ser med stolthet att Twiik är med och formar framtiden och ger möjlighet för fler
människor att få tillgång till bra träning. Vi är stolta, men långt ifrån färdiga.
Framåt, uppåt
Anders Gran, VD
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Styrelsen och verkställande direktören för Twiik AB avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt
anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes
avser föregående år.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
Twiik utvecklar framtidens plattform och marknadsplats för digital träning och
coachning. Twiiks plattform gör det möjligt för tränare och gym, oavsett storlek,
att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sin affär.
Twiik kombinerar en SaaS-lösning med en marknadsplats för digital träning.
Företaget har sitt säte i Malmö samt ytterligare ett kontor i Stockholm.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
2021

2020

2019

2018

8 856

4 314

2 467

1 617

Resultat efter finansiella poster

-11 331

-11 751

-11 839

-2 918

Balansomslutning

23 229

18 476

16 109

22 051

64

54

51

76

Nettoomsättning

Soliditet (%)

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen mer än fördubblades jämfört med föregående år och uppgick till
8 856 KSEK (4 314 KSEK). Tillväxten kommer från en ökad försäljning av träningsupplägg mot konsument samt ökade intäkter från enterprisesegmentet och ökade licensintäkter från både tränare och gym samt från engångsposter för kundprojekt.
Rörelseresultatet uppgick till -11 058 (-11 134) KSEK och resultatet efter skatt
uppgick till -9 007 (-6 426) KSEK. Resultatet efter skatt påverkades under föregående
år av att uppskjuten skatt på årets ingående underskott intäktsfördes med 2,9 MSEK
då styrelsen gjort bedömningen att dessa kommer att kunna nyttjas i sin helhet.
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Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 298 (-6 377) KSEK.
Årets investeringar uppgick till -2 854 (-1 595) KSEK varav -2 841 (-1 647) KSEK avsåg
investeringar i aktiverade utvecklingskostnader och -13 (0) KSEK avsåg investeringar i
intressebolag.
Bolaget tillfördes i samband med en nyemission i maj 13 439 KSEK.
Likvida medel uppgick vid årets utgång till 3 875 (726) KSEK.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Avtal ingås med Friskis & Svettis Riks, Sveriges största friskvårdsleverantör.
Avtalet innebär att Friskis & Svettis kommer att lansera nya digitala träningstjänster med hjälp av Twiiks plattform. Avtalet omfattar Friskis & Svettis samtliga
150 föreningar och dess medlemmar och består av dels en månadslicens baserad
på det totala antalet medlemmar och dels en del baserad på försäljning av onlinemedlemskap, digitala träningsupplägg och företagsutmaningar.
• Samarbetet med 16 Weeks of Hell fördjupas och deras populära Stay-fitprogram
börjar säljas via Twiiks tekniska lösningar.

Emission och byte av bolagskategori till publikt aktiebolag

Vid en extra bolagsstämma i mars beslutades om att göra bolaget publikt inför en
notering på Nasdaq First North Growth Market. Kort därefter genomfördes en
nyemission av units bestående av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1.
Emissionen tecknades till 213,7% och tillförde bolaget 13 439 KSEK efter emissionskostnader.
Den 19 maj noteras bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under
tickern “TWIIK”.
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Förändringen i aktiekapital och antalet aktier under året framgår av tabellen nedan.
Händelse

Kvotvärde Ökning av antalet
(SEK)
aktier

Ökning av aktiekapital (SEK)

Totalt antal
aktier

Totalt aktiekapital (SEK)

Vid årets ingång

50,00

-

-

8 000

400 000

Registrering av nyemission

50,00

32 812

1 640 600

40 812

2 040 600

Split (100:1)

0,50

4 040 388

-

4 081 200

2 040 600

Nyemission

0,50

2 631 676

1 315 838

6 712 876

3 356 438

Vid periodens utgång

0,50

-

-

6 712 876

3 356 438

Teckningsoptioner

0,50

657 919

328 959,50

7 370 795

3 685 397,50

Personaloptioner

0,50

1 408 000

704 000

8 778 795

4 389 397,50

Efter fullt utnyttjande av optioner

0,50

-

-

8 778 795

4 389 397,50

Vid årets utgång uppgick Bolagets eget kapital till 14 968 (9 998) KSEK. Det
registrerade aktiekapitalet var 3 356 438 (400 000) SEK, fördelat på 6 712 876
(8 000) aktier, envar med ett kvotvärde om 0,50 (50,00) SEK.

Väsentlig plattformsutveckling under året

Under 2021 fortsatte Twiik att utveckla plattformen och dess möjligheter. Twiik har
tagit viktiga steg mot att utveckla så kallad low-touch onboarding. Low-touch onboarding innebär att tränare och gym i högre grad kan komma igång och nyttja systemet
med liten eller ingen interaktion med Twiiks team. Detta kommer att att utvecklas
vidare och kontinuerligt förbättras i syfte att öka tjänstens skalbarhet ytterligare.
Under året släpptes version 2.0 av Twiiks enterpriseplattform. Lanseringen innebar
flera viktiga förbättringar av plattformen, däribland utökade möjligheter för Twiik att
integrera mot affärssystem som gym använder. Detta möjliggör en förenklad kundresa
för gymmens medlemmar när all integration med gymmet, både digital träning och till
exempel bokning av gruppträningspass och inpassering, kan ske genom den app som
Twiik tillhandahåller.
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Twiik har även implementerat ett nytt betalsystem med utökat stöd för internationella
valutor samt fakturabetalning och delbetalning som betalningsalternativ för slutkonsument. Detta skapar förutsättningar för smidigare internationell expansion samt ger
tränarna och gymmen nya redskap i att utveckla sin digitala verksamhet.

Ägarförhållanden
De tio största aktieägarna per 21-12-31 enligt bolagets aktiebok.
Namn

Antal aktier

Antal röster

1 844 600

27,48%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

639 986

9,53%

Clearstream Banking S.A.

349 900

5,21%

Futur Pension

392 000

5,84%

Salcinvest AB

216 600

3,23%

CJS Holding AB

189 400

2,82%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

179 679

2,68%

Vinga Invest AB

130 900

1,95%

Hampus Olof Olsson

114 200

1,70%

Romag AB

106 900

1,59%

Övriga

2 548 711

37,97%

Totalt enligt aktieboken

6 712 876

100,00%

Djäkne SS III AB

Twiik AB (publ) – org. nr 556947-7788 – Årsredovisning 2021

Sida 9

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer
Bolaget är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den
finansiella ställningen i mindre eller större omfattning.
Marknaden som Twiik agerar på är i ständig förändring. Under det gångna året har det
skett förvärv och sammanslagningar som påverkar det kringliggande landskapet.
Denna konsolidering har varit väntad och förväntas fortsätta. Detta innebär en risk
- dock har 2021 fortsatt visat på Twiiks styrka genom en välutvecklad plattform. Bolaget har positionerat sig som stark aktör inom enterprisesegmentet samt som verktyg
för avancerade tränare och koncept, ett område med högre trösklar för nya aktörer.
Twiik saknar det som kan kallas kompletta konkurrenter. Däremot finns det konkurrenter i Twiiks olika affärsområden. En förutsättning som å ena sidan mitigerar risk för
bolaget men som å andra sidan riskerar skapa otydlighet kring vem som är konkurrent
och inte. Några av Bolagets konkurrenter har betydande resurser och kan vara bättre
rustade när det gäller att anpassa sig till nya förutsättningar och de omställningar
konsolideringen innebär.
Twiik har visat på god förmåga även i en bransch i förändring. Vår agila process som
ligger nära kunder och marknad är en nyckelfaktor för Twiik att svara på förändring.
Plattformens tekniska bredd gör också Twiik mindre känsligt för kortsiktiga trender
eller starkt nischade konkurrenter.
2021 påverkades precis som 2020 av den globala pandemin. Flera av de aktörer som
äntrade marknaden under 2020 har under 2021 fortsatt utvecklas inom sina respektive nischer. Dock har också marknaden för digitala träningstjänster vuxit, något som
även gynnat Twiik som har fotfäste på marknaden.
Twiik fortsatte sin tillväxt under 2021 och dubblade omsättningen - en ökning i
tillväxttakt jämfört med tidigare år. Bolagets position på den svenska och Nordiska
marknaden har stärkts ytterligare genom viktiga kundavtal, vars effekt man kan se
under andra kvartalet 2022.
Styrelsen bedömer att tillväxten fortsätter. Detta tillsammans med lån och emissioner
säkerställer den fortsatta driften och utvecklingen av bolagets produkter.
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Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Belopp vid årets ingång
Nyemission

Ej registrerat
Fond för Övrigt fritt
aktiekapital utvecklingsutgifter eget kapital

400 000

1 640 600

2 956 438

-1 640 600

8 746 974

5 636 031

Årets resultat

Totalt

-6 425 938

9 997 667

14 737 386

16 053 224

-2 075 724

-2 075 724

Kapitalanskaffningskostnader nyemission
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:

-6 425 938

Fond för utvecklingsutgifter

2 835

3 356 438

0

8 749 809

0

-2 835

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

0

6 425 938

11 868 920

-9 007 076

-9 007 076

-9 007 076

14 968 091

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond

48 726 794

ansamlad förlust

-36 857 874

årets förlust

-9 007 076
2 861 844

disponeras så att
i ny räkning överföres

2 861 844
2 861 844

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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RESULTATRÄKNING
Not

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Nettoomsättning

8 856 146

4 313 878

Aktiverat arbete för egen räkning

2 841 170

1 647 434

31 078

309 327

11 728 394

6 270 639

-11 421 053

-4 700 641

-7 409 751

-5 290 243

-3 953 939

-7 413 530

-1 762

0

-22 786 505

-17 404 414

-11 058 111

-11 133 775

-272 680

-617 544

-272 680

-617 544

Resultat efter finansiella poster

-11 330 791

-11 751 319

Resultat före skatt

-11 330 791

-11 751 319

2 323 715

5 325 381

-9 007 076

-6 425 938

Rörelsens intäkter m.m.

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Not

2021-12-31

2020-12-31

3

9 430 901

10 543 670

9 430 901

10 543 670

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

4

12 500

0

Uppskjuten skattefordran

5

8 278 534

5 646 095

8 291 034

5 646 095

17 721 935

16 189 765

553 112

611 979

80 729

53 129

Övriga kortfristiga fordringar

256 992

44 104

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

741 791

850 391

1 632 624

1 559 603

3 874 644

726 392

3 874 644

726 392

5 507 268

2 285 995

23 229 203

18 475 760

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfodringar
Skattefordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

3 356 438

400 000

0

1 640 600

8 749 809

8 746 974

12 106 247

10 787 574

48 726 794

36 065 131

-36 857 874

-30 429 100

-9 007 076

-6 425 938

2 861 844

-789 907

14 968 091

9 997 667

140 305

370 120

140 305

370 120

1 520 225

2 311 250

1 520 225

2 311 250

1 234 286

1 582 500

936 976

690 454

Övriga skulder

1 566 213

1 466 729

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 863 107

2 057 040

6 600 582

5 796 723

23 229 203

18 475 760

Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för skatter

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Twiik AB (publ) – org. nr 556947-7788 – Årsredovisning 2021

Sida 14

KASSAFLÖDESANALYS
Not

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

-11 330 791

-11 751 319

Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet

3 953 939

7 413 530

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

-7 376 852

-4 337 789

-73 021

-1 322 034

1 152 071

-717 260

-6 297 802

-6 377 083

0

52 622

-2 841 170

-1 647 434

-12,500

0

-2 853 670

-1 594 812

13 438 963

8 203 000

0

109 965

5 289 198

500 000

Amorteringar på lån

-6 428 437

-217 272

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 299 724

8 595 693

3 148 252

623 798

726 392

102 594

3 874 644

726 392

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Fusion av dotterbolag
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Förändring av andelar i intresseföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Teckningsoptioner
Upptagna lån

PERIODENS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Twiik AB (publ) – org. nr 556947-7788 – Årsredovisning 2021

Sida 15

NOTER
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning

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
Utgifter för utveckling

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär
att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga
nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så
att den kan användas eller säljas.
• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda
eller sälja den.
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera
framtida ekonomiska fördelar.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser
för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella
anläggningstillgången.
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 								20 %

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid
tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt 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. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader
som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga 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 utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i
den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas
mot framtida skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den
uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
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Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på
ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid
den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar 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
värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor.
Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till värdering av
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt uppskjuten skattefordran.

Not 2. Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

2021

2020

8,5

7

Not 3. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
2021-12-31

2020-12-31

19 239 805

12 846 542

2 841 170

1 647 434

Utrangeringar

0

-4 709 488

Fusion

0

9 455 317

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 080 975

19 239 805

Ingående avskrivningar

-8 696 135

-1 380 475

Utrangeringar

0

1 470 070

Fusion

0

-4 611 618

-3 953 939

-4 174 11

-12 650 074

-8 696 135

9 430 901

10 543 670

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 4. Andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
2021-12-31

2020-12-31

0

0

Inköp

12 500

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 500

0

Utgående redovisat värde

12 500

0

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

5 646 095

0

Årets förändring

2 632 439

5 646 095

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 278 534

5 646 095

Utgående redovisat värde

8 278 534

5 646 095

2021-12-31

2020-12-31

3 750 000

3 750 000

3 750 000

3 750 000

Ingående anskaffningsvärden

Not 5. Uppskjuten skattefordran

Not 6. Ställda säkerheter

Företagsinteckning
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Not 7. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
• Enterpriselösningen för Friskis & Svettis Riks, Friskis Go, går live. Ett strategiskt
viktigt projekt. Lanseringen innebär att månadslicensen för Friskis Go startar, vilket
därmed innebär en märkbar ökning av bolagets återkommande licensintäkter.
• I mars upptog bolaget lån om totalt 4,5 MSEK från medlemmar i styrelsen för
att täcka ett tillfälligt kapitalbehov.
• I april beslutade styrelsen om en emission av units om cirka 12,1 MSEK med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande
godkännande.

Malmö enligt datum för digital signering

Mårten Öbrink					Anders Gran
Ordförande						VD
Karl Eklöf						Peter Laurits
Styrelseledamot					Styrelseledamot
Björn Lindberg					Magnus Wide
Styrelseledamot					Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats enligt datum för digital signering
Olof Andersson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Twiik AB (publ) Org.nr. 556947-7788

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolaget.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. Detta andra informationen består av sidorna 1-4 (men innefattar inte årsredovisningen och min revisionsberättelse avseende denna).
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
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I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldiga
att rapportera detta. Jag 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 de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 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
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo• visningen, 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 mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har
• betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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Jag är ensamt ansvarig för mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

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

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till
bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina 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.
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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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust, och därmed mitt 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 jag 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 gransknings-
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åtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Malmö enligt datum för digital signering
Olof Andersson
Auktoriserad revisor
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