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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Verksamheten
LL Lucky Games AB har under 2021 arbetat med utveckling av mjukvara för framtida distrubution samt med försäljning av
utvecklad mjukvara.
Året i korthet
Bolaget har under året noterats på First north Stockholm market. För att säkra fortsatt drift har bolaget genomfört kontat
nyemission. Man har även genomfört ett inkråmsförvärv av Spigo Aps. Förvärvet har finansierats genom en kombination av
kontanta lån samt aktier.
Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Bolaget har genomför en riktad nyemission om 16M SEK. Bolaget har även tecknat ett letter of intent med avskikt att förvärva
ReelNRG för 8,25 MSEK
LL Lucky Games AB har under 2020 arbetat med utveckling av mjukvara för framtida distrubution samt med s.k pre-sales.
Organisation och styrlese
Vid utgången av 2021 hade koncernen 12 fast anställda medarbetare. Vid utgången av 2021 bestod styrelsen av 4 ledamöter.
Styrelsens arbete
Styrelsen utses på årstämman för tiden intill nästa årsstämma. Det finns inga bestämmelser i bolagets bolagsordning om
tillsättande och/eller entledigande av styrelseledamöter. Bolagets styrelse har en arbetsordning som reglerar arbetsfördelning
och rapportering. Utöver det konstituerande sammanträdet har styrelsen som mål att hålla fyra ordinarie styrelsemöten. På
ordinarie styrelsemöten ska resultatuppföljning, extern rapportering, budget samt strategifrågor behandlas.

Bolagsstyrning
Styrning av bolaget sker via Bolagsstämman och styrelsen i enlighet med aktebolagslagen samt företagets bolagsordning
Ägare
Bolaget hade vid årsskiftet 374 aktieägare
Finansiering och fortsatt drift

Styrelsen bedömer att rörelsekapital och likviditet kommer att vara tillräckliga för att fortsätta verksamheten i bolaget
på grund av den planerade nyemissionen med företrädesrätt om 13,2 miljoner kronor. Bolaget har även erhållit en
kredit på 6 miljoner kronor från Råsunda Förvaltning AB och Bizcap AB.
Därutöver kommer framtida utfall gällande teckningsoptioner av serie TO1 som kan tillföra bolaget upp till 22 miljoner
kronor under tredje kvartalet 2022. Per balansdagen har bolaget en skuld till Råsunda förvaltning om 15 MEK, vilken
finns upptagen bland övriga kortfristiga skulder i balansräkningen. Skulden förfaller i november 2022 och styrelsen
räknar med att utfallet från teckningsoption serie TO1 i sin helhet skall finansiera lösen av skulden till Råsunda
Förvaltning. Bolaget ser också en stadig ökning av försäljningen, vilket ytterligare kommer att bidra till att stärka
rörelsekapitalet position på lång sikt. Styrelsen och ledningen är övertygad om att sådana resultat kommer att säkra
och förbättra rörelsekapitalet och likviditeten för bolaget på lång sikt.
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021, samt att resultatet överförs i ny räkning
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FLERÅRSJÄMNFÖRELSE
Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

kr
kr
kr
%
%
%

2021
1 926 407
-21 356 870
21 363 230
6
neg.
neg.

2020
75 289
-4 304 115
3 004 530
89
neg.
neg.

2019 (5mån)
0
-1 151 921
1 071 647
-61
neg.
neg.

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

kr
kr
kr
%
%
%

1 848 601
-18 936 157
22 715 520
19
neg.
neg.

2020
0
-3 792 557
3 357 073
95
neg.
neg.

2019 (5mån)
0
-1 151 921
513 886
-127
neg.
neg.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årstämmansförfogande står följande vinstmedel:
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

27 327 698
-21 946 062
kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räknings överförs

437 159

437 159
kronor

437 159
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

1 926 407
1 927 870
13 192
3 867 469

75 289
997 526
119 325
1 192 140

-2 963 378
-10 425 002
-9 391 612
-11 203
-1 140 960

-2 986 477
-2 470 503
-11 131
-16 533

Summa rörelsens kostnader

-23 932 153

-5 484 644

Rörelseresultat

-20 064 684

-4 292 504

-1 292 185

-11 610

-1 292 185

-11 610

-21 356 870

-4 304 115

KONCERNRESULTATRÄKNING

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter

3
3
3

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar materiella tillgångar
Avskrivningar immateriella tillgångar

4
5

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella Poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodiens förlust
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Minioritetsintresse
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-584
-21 357 454

-4 304 115

-21 357 454
-

-4 304 115
-
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KONCERNBALANSRÄKNING

Not

2021-12-31

2020-12-31

7
8
9

593 000
12 579 801
3 009 905

148 801
1 239 214

16 182 705

1 388 015

9 348

19 664

16 192 053

1 407 679

998 923
581 990
2 862 184

34 897
5 046

4 443 098

39 943

728 080

1 556 908

5 171 177

1 596 851

21 363 230

3 004 530

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Licenser och varumärken
Balanserade utgifter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

10
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Not

2021-12-31

2020-12-31

11

898 109
3 009 905
27 327 698
-29 895 527

635 685
1 239 214
7 496 607
-6 689 685

1 340 186

2 681 821

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Uppluppna konstnader och förutbetalda intäkter

1 129 915
15 507 517
3 385 613

176 583
102 104
44 022

Summa kortfristiga skulder

20 023 045

322 709

Summa skulder

20 023 045

322 709

Summa eget kapital och skulder

21 363 230

3 004 530

KONCERNBALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
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Koncernens förändring i eget kapital

Eget kapital 2019-12-31
Disposition enligt beslut årsstämma
Nyemission
Pågående emission
Omräkningsdifferens
Fond för utvecklingsutgifter
Periodens resultat
Eget kapital 2020-12-31
Disposition enligt beslut årsstämma
Nyemission
Pågående emission
Omräkningsdifferens
Fond för utvecklingsutgifter
Periodens resultat
Eget kapital 2021-12-31

Aktiekapital
500 000

Fond för
utvecklingsavgifter
0

135 685

Övrigt tillskjutet
kapital
0

7 496 607
1 239 214

635 685

1 239 214

398 109
-135 685

7 496 607

27 327 698
-7 496 607
1 770 691

898 109

3 009 905

27 327 698

inklusive årets Summa eget
resultat
kapital
-1 152 097
-652 097
0
0
0
0
0
7 632 292
5 740
5 740
-1 239 214
-4 304 115
-4 304 115
-6 689 686
2 681 820
0
0
0
-77 696
-1 770 691
-21 357 454
-29 895 526

0
27 725 808
-7 632 292
-77 696
-21 357 454
1 340 186
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

2021-01-01
-2021-12-30

Not

2020-01-01
-2020-12-31

- 20 064 684
1 101 199

- 4 292 504
27 665

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

- 1 292 185
584
-20 256 254

-

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga röresleskulder

998 924
- 3 404 231
953 332
6 684 024

12

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar/avyttringar i dotterbolag
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

511 925
- 15 442 565
20 443

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Förvärvade likvida medel
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid periodens slut

-

-17 022 053

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel

-

-

11 610
-4 276 449
33 220
176 148
393 623
-4 527 144

-

997 526
-

-15 974 933

-997 526

17 156 496
15 000 000

5 422 321
1 044 165
-

32 156 496

6 466 486

840 490
1 556 908
11 662

941 816
615 093
-

728 080

1 556 908
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Moderbolagets resultaträkning
Nettoomsättning
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Not
3
3
3

4
5

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

1 848 601
1 927 870
6 751
3 783 221

119 323
119 323

-2 912 190
-12 168 887
-5 529 308

-3 904 224
0

- 1 090 165

-

Summa rörelsens kostnader

-21 700 550

-3 904 224

Rörelseresultat

-17 917 329

-3 784 901

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

6

- 1 018 828

-

7 657

-1 018 828

-7 657

Resultat efter finansiella poster

-18 936 157

-3 792 558

Periodens resultat (vinst/förlust)

-18 936 157

-3 792 557
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Moderbolagets balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

8
9
12

12 579 801
3 009 905
595 882

29 565

16 185 588

29 565

16 185 588

29 565

996 111
1 732 701
433 284
2 862 009

1 778 159
31 567
-

6 024 106

1 809 726

505 827

1 517 782

6 529 933

3 327 508

22 715 520

3 357 073

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Licenser och varumärken
Balanserade utgifter
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Moderbolagets balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

10

898 109

500 000
135 685

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Fond för utvecklingsutgifter

3 009 905
3 908 014

Fritt eget kapital
Överkursfond
Pågående nyemission
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

13

635 685

27 327 698
-4 944 478
-21 946 062

7 496 607
-1 151 921
-3 792 557

437 159

2 552 129

4 345 173

3 187 814

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Uppluppna konstnader och förutbetalda intäkter

1 033 315
14 583 519
2 753 513

169 259
-

Summa kortfristiga skulder

18 370 347

169 259

Summa eget kapital och skulder

22 715 520

3 357 073

Summa eget kapital
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Moderbolagets förändring i eget kapital

Eget kapital 2019-12-31
Disposition enligt beslut årsstämma
Nyemission
Pågående nyemission
Periodens resultat
Utgående balans 2020-12-31
Disposition enligt beslut årsstämma
Nyemission
Pågående nyemission
Fond för utvecklingsutgifter
Periodens resultat
Utgående balans 2021-12-31

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsavgifter

Överkusfond

500 000

0

0

135 685
635 685

Balanserat
resultat Årets resultat

Summa eget
kapital

-1 151 921

-1 151 921
1 151 921

-1 151 921

-3 792 557
-3 792 557

-651 921
0
0
7 632 292
-3 792 557
3 187 814

-3 792 557

3 792 557

-4 944 478

-3 009 905
-18 936 157
-21 946 062

7 496 607
0

398 109
-135 685

7 496 607

27 327 698
-7 496 607
3 009 905

898 109

3 009 905

27 327 698

0
27 725 808
-7 632 292
0
-18 936 157
4 345 173
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Kassaflödesanalys för moderbolaget
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning mellanhavanden koncernföretag
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Not

2021-01-01
-2021-12-30

2020-01-01
-2020-12-31

-

17 917 329
1 090 165

-

-

1 018 828

-

7 657

-

17 845 992

-

3 792 557

-

996 111
3 263 727
45 458
864 056
5 274 052
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Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar/avyttringar i dotterbolag
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-15 922 263

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

566 317
16 679 871

-

3 784 900
-

28 710
1 778 159
169 259
-5 430 167

-

-17 246 188

0

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

17 156 496
15 000 000

5 422 321
1 044 165

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

32 156 496

6 466 486

1 011 955
1 517 783

1 036 319
481 464

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-

505 828

1 517 783
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Noter, gemensamma för moderbolaget och koncernen
Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper
LL Lucky Games ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
Koncernredovisning
LL Lucky Games AB AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not 10.
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
inflytande upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det
bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga
värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt
värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid
förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till
anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Omräkning av posterna i dessa
företags balansomräkningsdifferenser som uppkommer redovisas i koncernens egna kapital.

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Intäkter
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp). Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och
rabatter.
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Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag
redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring
av de temporära skillnaderna och de inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i
den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändringar i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Aktiverat arbete:
Licenser:

5 år
5 år

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens
andel i det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället. Balanserad goodwill skrivs av
linjärt över den beräknade nyttjandetiden som uppgår till 10 år. Goodwill avser strategiska förvärv med en
längre ekonomisk livslängd än 5 år.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet
om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig
rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas.
Inventarier, verktyg och installationer:

3 år

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än de redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet.
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåerna där det finns separata
identifierbara kassaflöden (kassaengagerade enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt
överförs från leasegivaren till ett företag i LL Lucky Games ABs koncern klassificeras i koncernredovisningen
som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som
tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till de lägsta av tillgångens
verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet
läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden.
Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt
över leasingperioden.
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjekt i allt väsentligt
kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd
hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Koncernen innehar inga leasingavtal.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när LL Lucky Games blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har
löpt ut eller överförts koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till de belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är
räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12
månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnader 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 bedömer LL Lucky Games om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon
utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar.
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier LL Lucky
Games investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de
framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig
ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta. Vid prövning av
nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med ränteinstrument fastställs på motsvarande sätt en
effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av aktier sker fastställs
nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som baseras på företagsledningens
bästa uppskattning).
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Avsättningar
Avsättning görs när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.
Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Koncernens verksamhetsgrenar utgörs av tjänster inom onlinespel.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en
kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall
som anges nedan.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs inledningen.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld
som är hänförlig till reserverna.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag
redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts föraktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelningen från
dotterföretaget redovisas som intäkt.
Finansiella instrument
Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringen upphör och
säkringsinstrumenten förfaller till betalning.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationella leasing (hyresavtal), oavsett
om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande i balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (medavdrag för
uppskjuten skatt).

Not 2 - Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar i balansdagen som innebär en betydande
risk för väsentlig justering av de redovisade beloppen i denna årsredovisning.
Uppskattningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses
vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa
redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. Uppskattningar ses
över årligen.
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Not 3 - Intäkternas fördelning
Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Tjänster

1 926 407

75 289

1 848 601

0

Summa

1 926 407

75 289

1 848 601

0

Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

I övriga rörelseintäkter ingår :
Kapitaliserat utvecklingsarbete
Valutakursvinster

1 927 870
13 192

997 526
119 325

1 927 870
6 751

0
119 323

Summa

1 941 062

1 116 851

1 934 620

0

Not 4 -Ersättning till revisorerna
Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

Grant Thornton
Revisionsuppdraget

130 537

20 631

130 537

20 631

Summa

130 537

20 631

130 537

20 631

Not 5 - Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31
Medelantalet anställda
Män
Kvinor
Totalt

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

8
4
12

3
2
5

2
0
2

0
0
0

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och
verkställande direktören
3 096 744
Löner och ersättningar till övriga anställda
5 530 489
Sociala avgifter på ersättningar till övriga anställda
758 286

1 200 000
836 824
201 591

2 909 838
1 392 756
226 006

1 200 000

Totalt

2 238 415

4 528 600

1 200 000

9 385 519

0

Not 6 - Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31
Valutakursdifferenser
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

356 090
936 095

6 615
4 995

137 888
880 940

4 684
2 973

1 292 185

11 610

1 018 828

7 657
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Not 7 - Goodwill
Koncernen

Moderbolaget

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Genom förvärv av dotterföretag

165 334
511 925

165 334
-

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

677 259

165 334

-

-

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

-16 533
-67 726

-16 533
-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-84 259

-16 533

-

-

Utgående restvärde enligt plan

593 000

148 801

-

-

0

Not 8 - Licenser och varumärken
Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

Ingående asskaffningsvärde
Tillkommande genom förvärv

13 241 895

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 241 895

-

-

-

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

-662 095

-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-662 095

-

-

-

12 579 801

-

-

-

Utgående restvärde enligt plan

Not 9 - Balanserade utgifter
Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Genom förvärv från dotterföretag
Omräkningsdifferenser

1 239 214
2 200 670

252 344
997 526

-1 909

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

-10 655

2 200 670
1 239 214
-1 909

-

3 437 975

1 239 214

3 437 975

-

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

0
-428 070

0
0

0
-428 070

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-428 070

0

-428 070

-

3 009 905

1 239 214

3 009 905

-

Utgående restvärde enligt plan
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Not 10 - Inventarier
Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31
Ingående asskaffningsvärde
Utrangering
Omräkningsdifferenser

30 080

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

1 928

32 152
-685
-1 387

-

-

32 008

30 080

-

-

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering
Omräkningsdifferenser

-10 416
-11 203
-1 041

-10 475
656
-597

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-22 660

-10 416

-

-

9 348

19 664

-

-

Utgående restvärde enligt plan

Not 11 - Aktiekapital
Aktiekapitalet består på balansdagen av 44 905 472st aktier med kvotvärde 0,02 kr.
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Not 12 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm
Koncernen
2021-01-01
-2021-12-31

Moderbolaget
2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Avskrivningar
Valuta konvertering

1 152 162
-50 963

27 665
-

1 090 165
-

-

Summa justeringar

1 101 199

27 665

1 090 165

-

Not 13 - Andelar i koncernföretag

Koncernen

Org nr

Säte

Kapital-andel (%)

LLG Tech SIA
LLG Consultancy Aps
Lady Luck Games Malta Holding Plc
Lady Luck Games IP Ltd
Lady Luck Games Ltd
Moderbolaget

50103720751
42770892
C84593
C71533
C71528
Kapitalandel (%)

Lettland
Danmark
Malta
Malta
Malta
Rösträttsandel (%)

100%
100%
100%
100%
100%
Antal
aktier

LLG Tech SIA
LLG Consultancy Aps
Lady Luck Games Malta Holding Plc

100%
100%
100%

100%
100%
100%

2 800
400
46 600

Summa

Koncernen
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31
-

Bokfört värde
2021-12-31

Bokfört värde
2020-12-31

29 565
54 392
511 925

29 565

595 882

29 565

Moderbolaget
2021-01-01
2020-01-01
-2021-12-31
-2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp av andelar

-

29 565

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-

-

29 565

29 565

Utgående redovisat värde

-

-

29 565

29 565

29 565
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Not 14 - Förslag till disposition av resultatet

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Moderbolaget
2021
27 327 698
-4 944 478
-21 946 062
437 159

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

437 159
437 159

Not 15 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 16M SEK. Bolaget har även tecknat ett letter of intent med avsikt att förvärva
ReelRNG för 8,25M SEK

Not 16 - Ställda säkerheter
Koncernen har inte några ställda säkerheter

Not 17 - Eventualförpliktelser
Koncernen har inte några ställda säkerheter
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman ____________ för
fastställelse

Stockholm ____________

Mads Jorgensen
Verkställande direktör

Per Eriksson
Ordförande

Rasmus Guldberg-Kjær
Styrelseledamot

Claes Kalborg
Styrelseledamot

Carl Falkenberg
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats ____________
Grant Thornton Sweden AB

Thomas Daae
Auktoriserad Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i LL Lucky Games AB
Org.nr. 559214-3316
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för LL Lucky Games AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamheten på den förlust som moderbolaget
visar på 18.936 tkr för det år som slutade den 31 december 2021
och att bolagets kortfristiga skulder per detta datum översteg
omsättningstillgångarna med 11.840 tkr. Vi vill också hänvisa till
årsredovisningens förvaltningsberättelse under rubriken
Finansiering och fortsatt drift, där bolaget redogör att bolagets
framtida finansiering är avhängig utfallet av kommande emissioner
samt av en prognostiserad försäljningsökning för att säkra sin
finansiering. Den osäkerhet vad gäller det framtida utfallet dessa
innebär att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncernens
förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen i enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte

1 (2)

förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för LL
Lucky Games AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 2022-06-08
Grant Thornton Sweden AB

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

Signeras digitalt
Thomas Daae
Auktoriserad revisor

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
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.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller

2 (2)

