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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Verksamheten

Året i korthet

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret

Organisation och styrlese

Styrelsens arbete

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

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021, samt att resultatet överförs i ny räkning

LL Lucky Games AB har under 2021 arbetat med utveckling av mjukvara för framtida distrubution samt med försäljning av 
utvecklad mjukvara.

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

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. 

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.

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.

Vid utgången av 2021 hade koncernen 12 fast anställda medarbetare. Vid utgången av 2021 bestod styrelsen av 4 ledamöter.

LL Lucky Games AB har under 2020 arbetat med utveckling av mjukvara för framtida distrubution samt med s.k pre-sales.  
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FLERÅRSJÄMNFÖRELSE

Koncernen 2021 2020 2019 (5mån)
Nettoomsättning kr 1 926 407 75 289 0
Resultat efter finansiella poster kr -21 356 870 -4 304 115 -1 151 921
Balansomslutning kr 21 363 230 3 004 530 1 071 647
Soliditet % 6 89 -61
Avkastning på totalt kapital % neg. neg. neg.
Avkastning på eget kapital % neg. neg. neg.

Moderbolaget 2020 2019 (5mån)
Nettoomsättning kr 1 848 601 0 0
Resultat efter finansiella poster kr -18 936 157 -3 792 557 -1 151 921
Balansomslutning kr 22 715 520 3 357 073 513 886
Soliditet % 19 95 -127
Avkastning på totalt kapital % neg. neg. neg.
Avkastning på eget kapital % neg. neg. neg.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årstämmansförfogande står följande vinstmedel:

Övrigt tillskjutet kapital 27 327 698
Annat eget kapital inklusive årets resultat -21 946 062

kronor 437 159

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
i ny räknings överförs 437 159

kronor 437 159
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KONCERNRESULTATRÄKNING Not
2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31

Nettoomsättning 3 1 926 407 75 289
Aktiverat arbete 3 1 927 870 997 526
Övriga rörelseintäkter 3 13 192 119 325

3 867 469 1 192 140

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 963 378 -                 
Övriga externa kostnader 4 -10 425 002 -2 986 477
Personalkostnader 5 -9 391 612 -2 470 503
Avskrivningar materiella tillgångar -11 203 -11 131
Avskrivningar immateriella tillgångar -1 140 960 -16 533

Summa rörelsens kostnader -23 932 153 -5 484 644

Rörelseresultat -20 064 684 -4 292 504

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 292 185 -11 610

Summa resultat från finansiella Poster -1 292 185 -11 610

Resultat efter finansiella poster -21 356 870 -4 304 115

Skatt på periodens resultat -584

Periodiens förlust -21 357 454 -4 304 115

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -21 357 454 -4 304 115
Minioritetsintresse -                        -                        
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KONCERNBALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 7 593 000 148 801
Licenser och varumärken 8 12 579 801
Balanserade utgifter 9 3 009 905 1 239 214

16 182 705 1 388 015

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 10 9 348 19 664

Summa anläggningstillgångar 16 192 053 1 407 679

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 998 923 -                 
Övriga fordringar 581 990 34 897
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 862 184 5 046

4 443 098 39 943

Kassa och bank 728 080 1 556 908

Summa omsättningstillgångar 5 171 177 1 596 851

Summa tillgångar 21 363 230 3 004 530
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KONCERNBALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 11 898 109 635 685
Fond för utvecklingsutgifter 3 009 905 1 239 214
Övrigt tillskjutet kapital 27 327 698 7 496 607
Annat eget kapital inklusive årets resultat -29 895 527 -6 689 685

Summa eget kapital 1 340 186 2 681 821

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 129 915 176 583
Övriga kortfristiga skulder 15 507 517 102 104
Uppluppna konstnader och förutbetalda intäkter 3 385 613 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
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Koncernens förändring i eget kapital

Aktiekapital
Fond för 

utvecklingsavgifter
Övrigt tillskjutet 

kapital
inklusive årets 

resultat
Summa eget 

kapital
Eget kapital 2019-12-31 500 000 0 0 -1 152 097 -652 097
Disposition enligt beslut årsstämma 0 0
Nyemission 0 0
Pågående emission 135 685 7 496 607 0 7 632 292
Omräkningsdifferens 5 740 5 740
Fond för utvecklingsutgifter 1 239 214 -1 239 214
Periodens resultat -4 304 115 -4 304 115
Eget kapital 2020-12-31 635 685 1 239 214 7 496 607 -6 689 686 2 681 820

Disposition enligt beslut årsstämma 0 0
Nyemission 398 109 27 327 698 0 27 725 808
Pågående emission -135 685 -7 496 607 0 -7 632 292
Omräkningsdifferens -77 696 -77 696
Fond för utvecklingsutgifter 1 770 691 -1 770 691
Periodens resultat -21 357 454 -21 357 454
Eget kapital 2021-12-31 898 109 3 009 905 27 327 698 -29 895 526 1 340 186
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Not
2021-01-01

-2021-12-30
2020-01-01

-2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 20 064 684-   4 292 504-     
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 12 1 101 199     27 665           

Erlagd ränta 1 292 185-     11 610-           
Betald inkomstskatt 584-                -                 

-20 256 254 -4 276 449

Ökning/minskning kundfordringar 998 924-        -                 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 3 404 231-     33 220-           
Ökning/minskning leverantörsskulder 953 332        176 148
Ökning/minskning övriga kortfristiga röresleskulder 6 684 024     393 623-        

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 022 053 -4 527 144

Investeringsverksamheten
Investeringar/avyttringar i dotterbolag 511 925-        -                 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 15 442 565-   997 526-        
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 20 443-           -                 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 974 933 -997 526

Finansieringsverksamheten
Nyemission 17 156 496 5 422 321
Upptagna lån 15 000 000 1 044 165
Amortering av lån -                 
Förvärvade likvida medel -                 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 156 496 6 466 486

Årets kassaflöde 840 490-        941 816        
Likvida medel vid periodens början 1 556 908     615 093        
Kursdifferenser i likvida medel 11 662           -                 

Likvida medel vid periodens slut 728 080 1 556 908
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Moderbolagets resultaträkning Not
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Nettoomsättning 3 1 848 601     
Aktiverat arbete 3 1 927 870     
Övriga rörelseintäkter 3 6 751            119 323

3 783 221 119 323

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 912 190
Övriga externa kostnader 4 -12 168 887 -3 904 224
Personalkostnader 5 -5 529 308 0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 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 6 1 018 828-     7 657-                

Summa resultat från finansiella poster -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

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Licenser och varumärken 8 12 579 801
Balanserade utgifter 9 3 009 905
Andelar i koncernföretag 12 595 882 29 565

16 185 588 29 565

Summa anläggningstillgångar 16 185 588 29 565

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 996 111 -                     
Fordringar hos koncernföretag 1 732 701 1 778 159
Övriga fordringar 433 284 31 567
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 862 009 -                     

6 024 106 1 809 726

Kassa och bank 505 827 1 517 782

Summa omsättningstillgångar 6 529 933 3 327 508

Summa tillgångar 22 715 520 3 357 073
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Moderbolagets balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 10 898 109 500 000
Pågående nyemission 135 685
Fond för utvecklingsutgifter 3 009 905

3 908 014 635 685

Fritt eget kapital
Överkursfond 13 27 327 698
Pågående nyemission 7 496 607         
Balanserade vinstmedel -4 944 478 -1 151 921
Årets resultat -21 946 062 -3 792 557

437 159 2 552 129

Summa eget kapital 4 345 173 3 187 814

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 033 315 169 259            
Övriga kortfristiga skulder 14 583 519 -                     
Uppluppna konstnader och förutbetalda intäkter 2 753 513 -                     

Summa kortfristiga skulder 18 370 347 169 259

Summa eget kapital och skulder 22 715 520 3 357 073

9



LL Lucky Games AB (publ)
559214-3316

Moderbolagets förändring i eget kapital

Aktiekapital
Fond för 

utvecklingsavgifter Överkusfond
Balanserat 

resultat Årets resultat
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2019-12-31 500 000 0 0 -1 151 921 -651 921
Disposition enligt beslut årsstämma -1 151 921 1 151 921 0
Nyemission 0
Pågående nyemission 135 685 7 496 607 7 632 292
Periodens resultat -3 792 557 -3 792 557
Utgående balans 2020-12-31 635 685 0 7 496 607 -1 151 921 -3 792 557 3 187 814

Disposition enligt beslut årsstämma -3 792 557 3 792 557 0
Nyemission 398 109 27 327 698 27 725 808
Pågående nyemission -135 685 -7 496 607 -7 632 292
Fond för utvecklingsutgifter 3 009 905 -3 009 905 0
Periodens resultat -18 936 157 -18 936 157
Utgående balans 2021-12-31 898 109 3 009 905 27 327 698 -4 944 478 -21 946 062 4 345 173
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Kassaflödesanalys för moderbolaget Not
2021-01-01
-2021-12-30

2020-01-01
-2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 17 917 329-      3 784 900-        
justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 12 1 090 165        -                    

Erhållen ränta -                    
Erlagd ränta 1 018 828-        7 657-                

17 845 992-      3 792 557-        

Ökning/minskning kundfordringar 996 111-           -                    
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 3 263 727-        28 710-             
Ökning/minskning mellanhavanden koncernföretag 45 458             1 778 159-        
Ökning/minskning leverantörsskulder 864 056           169 259           
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 5 274 052        -                    

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 922 263 -5 430 167

Investeringsverksamheten
Investeringar/avyttringar i dotterbolag 566 317-           -                    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 16 679 871-      -                    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 246 188 0

Finansieringsverksamheten
Nyemission 17 156 496 5 422 321
Upptagna lån 15 000 000 1 044 165

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 156 496 6 466 486

Periodens kassaflöde 1 011 955-        1 036 319
Likvida medel vid periodens början 1 517 783        481 464           

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

Koncernredovisning

Utländska valutor

Intäkter

LL Lucky Games ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

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.

Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i 
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

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

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:           5 år
Licenser:                         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.

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.
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Materiella anläggningstillgångar

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

Leasingavtal

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

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.

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.
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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

Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader

Kassaflödesanalys

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper

Eget kapital

Obeskattade reserver

Bokslutsdispositioner

Aktier och andelar i dotterföretag

Finansiella instrument

Leasingavtal

Avsättning görs när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.

Koncernens verksamhetsgrenar utgörs av tjänster inom onlinespel. 

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.

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall 
som anges nedan.

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs inledningen.

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld 
som är hänförlig till reserverna.

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 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.

Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringen upphör och 
säkringsinstrumenten förfaller till betalning.

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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LL Lucky Games AB (publ)
559214-3316

Nyckeltalsdefinitioner

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.

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).
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LL Lucky Games AB (publ)
559214-3316

Not 3 - Intäkternas fördelning

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-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

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

I övriga rörelseintäkter ingår :
Kapitaliserat utvecklingsarbete 1 927 870 997 526 1 927 870 0
Valutakursvinster 13 192 119 325 6 751 119 323

Summa 1 941 062 1 116 851 1 934 620 0

Not 4 -Ersättning till revisorerna

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-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

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Medelantalet anställda
Män 8 3 2 0
Kvinor 4 2 0 0
Totalt 12 5 2 0

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och 
verkställande direktören 3 096 744 1 200 000 2 909 838 1 200 000
Löner och ersättningar till övriga anställda 5 530 489 836 824 1 392 756
Sociala avgifter på ersättningar till övriga anställda 758 286 201 591 226 006 0

Totalt 9 385 519 2 238 415 4 528 600 1 200 000

Not 6 - Räntekostnader och liknande resultatposter

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Valutakursdifferenser 356 090 6 615 137 888 4 684
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 936 095 4 995 880 940 2 973

Summa 1 292 185 11 610 1 018 828 7 657

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget
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LL Lucky Games AB (publ)
559214-3316

Not 7 - Goodwill

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 165 334 165 334 -                  -                  
Genom förvärv av dotterföretag 511 925 -                  -                  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 677 259 165 334 -                  -                  

Ingående ackumulerade avskrivningar -16 533 -16 533 -                  -                  
Årets avskrivningar -67 726 -                  -                  -                  

Utgående ackumulerade avskrivningar -84 259 -16 533 -                  -                  

Utgående restvärde enligt plan 593 000 148 801 -                  -                  

Not 8 - Licenser och varumärken

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 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 -                  -                  -                  

Utgående restvärde enligt plan 12 579 801 -                  -                  -                  

Not 9 - Balanserade utgifter

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 1 239 214 252 344         -                  -                  
Årets anskaffningar 2 200 670 997 526 2 200 670 -                  
Genom förvärv från dotterföretag 1 239 214 -                  
Omräkningsdifferenser -1 909 -10 655 -1 909 -                  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 437 975 1 239 214 3 437 975 -                  

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 -                  
Årets avskrivningar -428 070 0 -428 070 -                  

Utgående ackumulerade avskrivningar -428 070 0 -428 070 -                  

Utgående restvärde enligt plan 3 009 905 1 239 214 3 009 905 -                  

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

20



LL Lucky Games AB (publ)
559214-3316

Not 10 - Inventarier

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 asskaffningsvärde 30 080 32 152 -                  -                  
Utrangering -685 -                  -                  
Omräkningsdifferenser 1 928 -1 387 -                  -                  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 008 30 080 -                  -                  

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 416 -                  -                  -                  
Årets avskrivningar -11 203 -10 475 -                  -                  
Utrangering 656 -                  -                  
Omräkningsdifferenser -1 041 -597 -                  -                  

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 660 -10 416 -                  -                  

Utgående restvärde enligt plan 9 348 19 664 -                  -                  

Not 11 - Aktiekapital

Koncernen Moderbolaget

Aktiekapitalet består på balansdagen av 44 905 472st aktier med kvotvärde 0,02 kr. 
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LL Lucky Games AB (publ)
559214-3316

Not 12 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Avskrivningar 1 152 162 27 665            1 090 165      -                  
Valuta konvertering -50 963 -                  -                  -                  

Summa justeringar 1 101 199 27 665            1 090 165      -                  

Not 13 - Andelar i koncernföretag

Koncernen Org nr Säte  Kapital-andel (%)

LLG Tech SIA 50103720751 Lettland 100%
LLG Consultancy Aps 42770892 Danmark 100%
Lady Luck Games Malta Holding Plc C84593 Malta 100%
Lady Luck Games IP Ltd C71533 Malta 100%
Lady Luck Games Ltd C71528 Malta 100%

Moderbolaget
Kapital-
andel (%)

Rösträtts-
andel (%)

Antal 
aktier

Bokfört värde 
2021-12-31

LLG Tech SIA 100% 100% 2 800 29 565 29 565
LLG Consultancy Aps 100% 100% 400 54 392
Lady Luck Games Malta Holding Plc 100% 100% 46 600 511 925

Summa 595 882 29 565

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 -                     -                  29 565
Inköp av andelar 29 565

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -                     -                  29 565 29 565

Utgående redovisat värde -                     -                  29 565 29 565

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Bokfört värde 
2020-12-31
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LL Lucky Games AB (publ)
559214-3316

Not 14 - Förslag till disposition av resultatet

2021

Överkursfond 27 327 698
Balanserade vinstmedel -4 944 478
Årets resultat -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

Not 16 - Ställda säkerheter

Not 17 - Eventualförpliktelser

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

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

Koncernen har inte några ställda säkerheter

Koncernen har inte några ställda säkerheter
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i LL Lucky Games AB 
Org.nr. 559214-3316 

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. 

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. 

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. 

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. 

Revisorns ansvar 

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

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

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. 

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

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens 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. 

•  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. 
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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. 

Grund för uttalanden 

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

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

Styrelsens 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  

 

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. 

 

 

Stockholm den 2022-06-08                 

Grant Thornton Sweden AB 

Signeras digitalt 

Thomas Daae 

Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 


Till bolagsstämman i LL Lucky Games AB 
Org.nr. 559214-3316 


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. 


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. 


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. 


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. 


Revisorns ansvar 


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


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


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. 


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


•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens 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. 


•  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. 
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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. 


Grund för uttalanden 


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


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


Styrelsens 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  


 


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. 


 


 


Stockholm den 2022-06-08                 


Grant Thornton Sweden AB 


Signeras digitalt 


Thomas Daae 


Auktoriserad revisor 
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       /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/SytbOCpO9
       Claes
       Kalborg
       claes.kalborg@nonviolence.com
       196207079416
       1962/07/07
       217.213.79.251
     
    
     196207079416
     2022-06-08T08:13:36.790Z
   
    
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/SytbOCpO9
     Claes
     Kalborg
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-08T08:32:38.007Z
    SJn2w0pd9
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.61 Safari/537.36
      185.229.154.219
      2022-06-08T08:32:37.956Z
    
     SJn2w0pd9
     2022-06-08T08:32:37.956Z
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/SJn2w0pd9
     /envelopes/HyXYPA6_q
   
    
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/SJn2w0pd9
     Mads
     Jorgensen
     185.229.154.219
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T08:33:40.069Z
    B1e9Yv0T_5.27afbca7-4efa-4d5f-8790-37c2253216d4
    
     B1e9Yv0T_5.27afbca7-4efa-4d5f-8790-37c2253216d4
     /envelopes/HyXYPA6_q/documents/B1e9Yv0T_5/signatures/B1e9Yv0T_5.27afbca7-4efa-4d5f-8790-37c2253216d4
     /envelopes/HyXYPA6_q/documents/B1e9Yv0T_5
     
      /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/SJn2w0pd9
      Mads
      Verner Jørgensen
      2404681969
    
     signed
     nets-eident-dk
     Mads
     Verner Jørgensen
     185.229.154.219
     
      
       Verner Jørgensen
       Mads
       SJn2w0pd9
       185.229.154.219
       nets-eident-dk
       2404681969
       /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/SJn2w0pd9
     
    
     2404681969
     2022-06-08T08:33:39.942Z
   
    
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/SJn2w0pd9
     Mads
     Verner Jørgensen
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T08:36:39.274Z
    B1e9Yv0T_5.ceba98e7-273c-4af9-b390-e8f306f96a02
    
     B1e9Yv0T_5.ceba98e7-273c-4af9-b390-e8f306f96a02
     /envelopes/HyXYPA6_q/documents/B1e9Yv0T_5/signatures/B1e9Yv0T_5.ceba98e7-273c-4af9-b390-e8f306f96a02
     /envelopes/HyXYPA6_q/documents/B1e9Yv0T_5
     
      /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/HkqfOR6dc
      Rasmus
      Guldberg-kjær
      1104711843
    
     signed
     nets-eident-dk
     Rasmus
     Guldberg-kjær
     80.71.142.71
     
      
       Guldberg-kjær
       Rasmus
       HkqfOR6dc
       80.71.142.71
       nets-eident-dk
       1104711843
       /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/HkqfOR6dc
     
    
     1104711843
     2022-06-08T08:36:39.127Z
   
    
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/HkqfOR6dc
     Rasmus
     Guldberg-kjær
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-08T08:39:45.476Z
    Hkq0P0auc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
      89.160.104.142
    
     Hkq0P0auc
     2022-06-08T08:39:45.461Z
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/Hkq0P0auc
     /envelopes/HyXYPA6_q
   
    
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/Hkq0P0auc
     Per
     Eriksson
     89.160.104.142
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T08:40:42.924Z
    B1e9Yv0T_5.4b61cd5f-7966-42c3-8855-8a6b12b2c84e
    
     B1e9Yv0T_5.4b61cd5f-7966-42c3-8855-8a6b12b2c84e
     /envelopes/HyXYPA6_q/documents/B1e9Yv0T_5/signatures/B1e9Yv0T_5.4b61cd5f-7966-42c3-8855-8a6b12b2c84e
     /envelopes/HyXYPA6_q/documents/B1e9Yv0T_5
     
      /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/Hkq0P0auc
      PER
      ERIKSSON
      1961/11/18
      196111180110
    
     signed
     bankid-se
     PER
     ERIKSSON
     1961/11/18
     89.160.104.142
     
      B1e9Yv0T_5
      9b3fe582-72ca-4e89-862c-fa1f32483bac
      true
      2022-06-08T08:40:42.229Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPm94bk9iQTFtOUxZcWlLVmQ2cEdqYjgvZDJtR1hQYjhoOGlaU2ZnQy9FRTQ9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5kQW44OVZheXM2R0E4SDUwRXZmUk5HL2lPQ3lhLzkrRzJJazdvRXhyOTBjPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5Pb1dHSXU0WWxnei9BOVpESmMvVk4vdEYvbCtzalU4VDBqdjMvWmJvZ2VhbGgxVS9sUHQzZ1pHNlVPUzdxYmhacHk2SVhYVU9SNW9yZ05sQ01JSFA3ZDlLZXRWYzBaSnBTbCswTjhPNnhFMkwxVCtScE9LNkI2b2dncXZlUVovRENTV0NOSjJRcTg0bld2d3kyL0Q3eVE3OTZCUWVzQVI0V2ZwWThvaitPY2RRdytORjg2WFBDOG5jQ3VyWk5NS3l3clZacm8yUUplWnRoYzlRNEVmbmRFclcvdmlCTzZPbXArQ2xISUV4UjZIQVFWQ1VDQ3NFWmNzTzlKRFRhWmgyUENzSG04QmFXWmpmWmNlMVdXVXJoWEliNTd1TmR1S0tkWVhCZHRITWpHdG0xL3NQM0x4VDlPU2twWGV4SU1mY0pQL1EvSERSUG4ySCtLYTMyV1A0TGc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGYWpDQ0ExS2dBd0lCQWdJSVEzelNXanFCQk04d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERUSXhNVEV5TlRJek1EQXdNRm9YRFRJME1URXlOVEl5TlRrMU9Wb3dnY1F4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RVRBUEJnTlZCQVFNQ0VWU1NVdFRVMDlPTVF3d0NnWURWUVFxREFOUVJWSXhGVEFUQmdOVkJBVVREREU1TmpFeE1URTRNREV4TURFME1ESUdBMVVFS1F3cktESXhNVEV5TmlBeE1TNHlOeWtnVUVWU0lFVlNTVXRUVTA5T0lDMGdUVzlpYVd4MElFSmhibXRKUkRFVk1CTUdBMVVFQXd3TVVFVlNJRVZTU1V0VFUwOU9NSUlCSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQVE4QU1JSUJDZ0tDQVFFQTNySFNOQkFGdXdHRUpiSDlBeWtyTUJ0Qzl5Qk53VVNwRnZkVUNHUkNxOWd4dE1MbE5oUUxjSGNzcVA1alVjaVJzS0d1V0x3L0dMeGNqdjg2VWpCWUlRZkVleTZBUkZNellYVFA4RE1DYVRnWS9JaWx1UmxFWlp5V20yd1BVWDJpUS9lVFNYUldoa1NZYWpENFV3dURyT3hLZGVGYXAvb01wMWhGY1EzTEdOM3R6OHU5cTlxN2xhUGMwdWlzcDdJSGE4MzFObUtPVlN0TFJvN1FISytRL2pYRXNwWkJTUFNCM0JmVXdUQVYwQ2FtVU5BYlJGYU1pa2NUd1dEUmdyR3NqbVkzMXY0NlBqVHhaQVU3aFkveVZsSjhYd2VsVnUxakZ2WlpkRG9TeGNCd2R4QjFkK2NZTEwxSlVxTncxYUZGZXV2MmQ4V0UrdHVveW8xbldGTkx0d0lEQVFBQm80R2xNSUdpTURzR0NDc0dBUVVGQndFQkJDOHdMVEFyQmdnckJnRUZCUWN3QVlZZmFIUjBjRG92TDI5amMzQXVjbVYyYjJOaGRHbHZibk4wWVhSMWN5NXpaVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNCa0F3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWh5d0JqZUNxdmsyWDdlTW1mWUR1OGxqRGxqa3dIUVlEVlIwT0JCWUVGSWJpVUVmTHZNSTA1NTUyOTZJREl5OWZDQ2pDTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkN3VUFBNElDQVFBREVrdEtjUktVbTMwQ1hPMTZGYXdRdHRpZFRKcVRJRjlWM2M2dFRvU2ltbmcvN1AzTUxzRHlEc0VDWEpoUnBrRUNjazVaMGgxY29iQytCVmdtTDIrQVFES2tJMFROQlJ0cmhWUENrR3c0VTBicXBzUW1MYjdwQTFUeTV2c0NGMk13MGxHN3FPdzljNlM2cmNpYjJIYTBPYjBTTWpwWVZReVJncU9ZeGRXRko4cUtoNUpvKzRVN3dWMmJYSHY5VEQzMHhWVlFhQ1VZazFTVzA2TWRLNWJKdDZyS1BGZC9pTFdBUHJQZEx6d3dLdUdYSEVTQjJYRCtGdVliNVRxWEVHNzllWUdkOHhiV1Z4OUdGUE50cGxrWWd4TDRaVVhZYU56V3I4NkFPT0E5M0x5dnVudnBIZ3VMMkdUb1pEZG5ST3kwL3J0VWNkcWJrQkZDV0o0RG5pYjRHeWZuTktNRU9OOEEzMWc5dUJMSjJCMHRCVThuRjBSSUdEZVErbVNWaVRueTJ6blQ1VGo4YnF3VS9qYXEyTEZybWt3T2VmSDNMOGV4K24vZ0Vtamo4UXk2REUyTjJMaHY4T0IxbWtOTm4xcDhUYzFQdjZkR1hlS2RESTVFS2J6RjRENjNGdDk4YXVzRmdIakJQb3owU082ZkdydE1MZmZoV2Z5NHBBNUZSc2NmTWFiKzNYU1hFNFJxd2M3YlRZNmcwNXJxK3BCdTM2L29LZ0FBOHdiWFFlSTQxL3htUkF4SlBLZDEwT1QvRnJLU2lyMHAwZzk3Q3FDaDNBNS9YdWZnVDNsTHdBS1ZNQWdZdHRaM1k3NzVDMEduRzlmbmpFTEdNb0NkY0x4NVRDL084Zk90ZjFRZ2l5Kyt5RDdtbWVhOE9lMkliM1p0YWVjdk5KTW1XVk1aWVE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRjZqQ0NBOUtnQXdJQkFnSUlYUkZOQkhvQTlVa3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd2N6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4TURBdUJnTlZCQW9NSjFOcllXNWthVzVoZG1semEyRWdSVzV6YTJsc1pHRWdRbUZ1YTJWdUlFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURNeU9UQTRNVEVkTUJzR0ExVUVBd3dVVTBWQ0lFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TmpBME1USXhOVE0yV2hjTk16UXhNakF4TVRJeE5UTTJXakI5TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXdNQzRHQTFVRUNnd25VMnRoYm1ScGJtRjJhWE5yWVNCRmJuTnJhV3hrWVNCQ1lXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNekk1TURneE1TY3dKUVlEVlFRRERCNVRSVUlnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRENFT0tlL2FzSHJEOGU0a3pqN1NqZjZDbkZVb0lqTDk4em1YNC8wd0FTTFJGdnU4OWJKVGwwOWQybi9kc0hpWEpXcUhXRDZqRC80bGRZU094R3FVb2tVTEljNXloR2lKTzlJVThCVzJMVHRRQXhHVkxVNjN5WmdnOElkUVArRWRCYlZvN2hRRy9BbUtmYXJDSy8xNTliRE96eVlFUFhncXpiZ1ZiK2ZvK0VZaDlqQlM5eExlcGNzNXpJWWxnTURwcmNCVHN1dkdYZGhIendFeHRxdVVGYVZZcjdQWllhOHNlbnk0aVVrSXp1TFF2YXhsOE0zcEJsU3RGS3FVekNTN3QxRjNPekNaWDg3L3BBWFdXRUVBNnVVbGJRSW4ybVZGTS9lZ3c2c1ZVZGh3em9wUFNUY2g3V2wvTHl2RGc5NEhOd283U2pRbkJ3V0ZpbWZ2WGlGNU9Sd1pJZTZydXVpRmcxelBGNzVKc2t0R09BamlTMm92Y0xiQnNHVm1JeWZqSVN4dlljY3dpcjJQY0ZTK1RXdWY1QU1pbG40ZWkvMHpIT3JtTDRaREpiWFd2SVRqYWNLUTV0TUNJL01ZbGtnQUsxMFdKWGM1SmJYYld6YVFkWUlCRVo1bHVISXN1aVNmMW5YVE1aQ0wwUmhYazhtNFlTR1NET25HNThlczM0WHZHSHV4QWtUazVibFBsVGJJQlBFQVo1Q0hJMTluNElyRHB2YUdBREQ5RUptWHZuS0cxL1FERm1SNWNJNHNZSUxGaURBcGlGL2dlM0VZZzdWcVg0b3gvTlRzbjlxTC9pamtCVEZKdkpPaXUra09MU2I0UGVabXNBTlN3ZGJIbzZwd1JkYkVCN2FkK29SYmIzTnFSaWZoczJqOVRxdlIwN2JEclhOZFVLa0wwQ01RSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JUZkRNQUgzOE91cGRaNnk0UUtMN3U2UERYTVV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQk5uYlRKREo0aGYzS1NQbGRpWXN5VFdIUC9FbGFhbXpmOXRuWEdzWkF6K000b0xmMXVrMVhaVlpSNUdTaVg3cUlZVGU1dUlETjZ4eCtKSS84Y0ZZcWJ5TTNjMms1QjgyVkk4M3FySXczWVhRRW8xQzJvUHZlakVTSm9YSmdxMnczVk16T1IxMXRUVGZCUVBURG5CVGVEbGtYdCt1UHF5b0h5N0R4SjZLTWo4Wi9OWDJRNis0dlNZQndrS05YRExWLzBwT245RXYyT1JQNXE5TWUyOWc4cHFXeVZnSFdPN2ZoVUltRTc1VHZvVGwwcDV4cjRIaFVJMGVCd3FCWXNoQ1Y3SGJ5RU9jMGxWdDMzRnVWbklpVENZTVFBMGZNd2MzS1Y4SDRGaWQ4enhuUUlWRTBSdFJlN0VqRjl2ZE5SQkZtQ09rbUF2V3BscGh6UmhOSENPRmNlU0ZCQVR4bFpiSTBNb3JIMitPZnd1eHFtSWJIdVpCWmZuL01CZHphdzJWbHRBZzJJVThkZmFta1AzWnhqWTdpMGpjQk44aGFxMUs5SEpHY252MmpvQjV2UVhjWnB0VWNpRExGU0hoR2hvSFZGVjFGSmZBWlFDLzFUQTlGL3FlMzNKYVFjNnQ4UksxOXRkcFQvVmRocWtjRy9MazJPaDVacDVrQnpMc1pFZlhPM2NJZ0FqSVBtMXV2Zjd6cFBOOWZVb3dZTFZLMmJVbkxPNHBGQ2h5NysyMTNHbjYzczQzZE4vdWJ1S2FDbC9OdTJWWmpmWkZxV3JiTkk2ZzFiWnFKMW1JRTVBY1JsR1JOOVIya1dVNXJuT1JQRmtaYXB4L2RFUFZBRjVDdTd4cml0eFFTbHBiUHFMakFmYXc0WmNNNTNERUY3Z2Yvd0dBTGRqR3d3ZjZsZjA8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUYwRENDQTdpZ0F3SUJBZ0lJTy9Wa0ZFMjlkcXd3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQTJNRFF4TVRNMk1qZGFGdzB6TkRFeU16RXhNVE0yTWpkYU1ITXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRBd0xnWURWUVFLRENkVGEyRnVaR2x1WVhacGMydGhJRVZ1YzJ0cGJHUmhJRUpoYm10bGJpQkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBek1qa3dPREV4SFRBYkJnTlZCQU1NRkZORlFpQkRRU0IyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBbS96SmVSUHhGblFqeWgyQzdHb1pDSWp2bmsvVjNQYW9ja2oyaW1aMHBIcGNqeWMwQWZNK0FaRFlYNlBBbnFsUGI5c2gzMVczeGZzWFNjV3FjbktFYkViZ3p0Wkw2NXF1YWN3Z2JBYVNaQU40bGpMWmZLNGhRdS9jWkRaUEJQWFJSejQ5RWdBWVJ4M0oyYzBIa01wVGc2d3ZnMnBpOTlQZUVpNjA4dVBxelNPSlQzVU9FWlhkSmpQZHlhNFFsMDNSMnhsM3EycG1FUnBrOHRWSkx5bjFVSlJOOW1OcEw2OTJ3TFZWSXk0TWlUNEFwUXNWcW1pMkp1cFZ5VllJaDFJVnhVdGpiMVIwbW1nUHBVbXVOeU1nMmxnTlp2ZDVEMzd4WlI1K204WkZuSkVxZXF4Y2U1QUZtYWJ4cWV3SlFQL2RTZFZYT01qYTJYclliM0J3VkFycWZ2SHRURktVeHJRbGFFeEl0TlJzbVVINDc2NG93bFFvbWZTdGlmT3grcC9pTU9ra212UlYrR0RNZGIrRHNsTVA5VXhTd3dyb3ptYklNcTBPZm9VeGxQUW9wMGgvVVhVTjkxaTUxald4Tk1jWmt3RU41L2xBaUQ5VHBIdlF3bWY0Yy96RmQ0cjYvTHNGWXFkd2RZVm1GbnBwWkZBMDRoMnFzSEdqS3Z4c2Z2YUE0bnNvL2VPUFFja3Z3YVFEVk9aM1RXdzgzQWxseWNBdWZLcVNKM1AyK0N3Y1JkakYySHJMUllFbUdZYU45TFpFMUd3LzgvbDdFQTFOTFpRYmZVSjBqZXNhNW0wb0RYbG5hampxMnVKMVprWXdYbGsrU1phUDIyMmVZelc4a0hIVzFoMUVMeFAzeTVvM3NrTWt4MUtyS21hbnhuUHJmZU43TjVsS29JNWx6dzhDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRk44TXdBZmZ3NjZsMW5yTGhBb3Z1N284TmN4VE1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVaNHE2c3VwSUhIcjFPMmczSjNJRzY1Rmp5MU13RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFFd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCVDFZaFdhZGFEaTNQWVBDS3c4QUhkZC9jVExvT2Z4YXRXMEhSdGlMWk9vd01RT21RNHNLdkZNRVZueUgrUG9qUlNyNVh5eUhBS2VQNlNFMUhVWlBnUUJrY3FnbWhtUzY4akhxWTgrSkFtMWQwN2NyZXRNakJOYkVKMGlCdnhDbEpXVmZDOVpTT2pDTldNdHZ1UEZZdTBPOVZFaFhtSmtkNldsYXcwemVIcHhZYi9DZXgrQzR6OS80T2NkUmRETVFaUmZuTkhWUUY1MFBPcStvMERNaUhvVGVaOExxTFFuVzdTWnljcVk1aDNYWmpoVWdScnhHZGNocXpJTUxickdnQTJkQ1FEUWRIc3Z0b1JVcmFGS3ErWGFYU0RBbDdIci9IalZXeVloanJzL2FkK1lxakJkWjUxenhmNUpiZ09raFNtdUM5UXdDbitBUkNVUkNvMkNDNUtUc3REdUg4VU1aQ2lYMGxIc0tPL1lUVTdUME0vOEtsLzYySlQ2QkgxNnU0bU9DK2tBeHVBVnFHNGRxM2NCcFZxM1lvRU5kdTgydGFleGhtTXBGYTdERGJSenNjSjZuRlp2eW1aTWR3SmN0cHhLajRvU2dqOTJseVJGeVRtb285STZLNHFXeEtWZWw3UWVGMEhKb1lwU0lpU0VZdWQ4UG4rNGtXZTJXemJnWmVPVlJmL3BqOGk3Q09YcGpEUmwyeVRuN3g4QUQ3OXcrQVhRTjk4SkJpZFBYOHZHZ1A2enJ1K3B2Sk03L3gyc3VLLytWaEJBVkNwVGZVMnZONnBoaVZPK3VkUHNrY0djRzBiWUsyRWcxOXR4Z0NwVlFBNHU0Y3VmbWtBcElIUzNiVko2anR3azFVQmI2SlFiMkpzb2lOUDd4M213OWRIR1BhRHJMNlpVUGVEQVE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5DaUFnSUNCSXc2UnliV1ZrSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSMUlHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUTZJQ2N5TVRFeU16RWd3NFZ5YzNKbFpHOTJhWE51YVc1bklFeE1JRXgxWTJ0NUlFZGhiV1Z6SUVGQ0xuQmtaaWN1SUVkbGJtOXRJR0YwZENCemEzSnBkbUVnZFc1a1pYSWdiV1ZrQ2lBZ0lDQmthVzRnWlMxc1pXZHBkR2x0WVhScGIyNGdaMjlrYThPa2JtNWxjaUJ2WTJnZ1pzTzJjbUpwYm1SbGNpQmtkU0JrYVdjZ2RHbHNiQ0IyYVd4c2EyOXlaVzRnYVNCa2IydDFiV1Z1ZEdWMExnb2dJQ0FnVTJsbmJtRjBkWEpsYmlCeVpXZHBjM1J5WlhKaGN5QmhkaUJsTFhOcFoyNWxjbWx1WjNOMGFzT2tibk4wWlc0Z1ZtVnlhV1pwWldRZ2IyTm9JR1Z1SUdKbGEzTERwR1owWld4elpRb2dJQ0FnYzJ0cFkydGhjeUIwYVd4c0lHUnBiaUJsTFhCdmMzUXVDaUFnPC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+SlVmcVhoN1B5MlJuK1FBc3ZJa09IOXlLbmwyQmhRN0NqclVwNGFGcWRDcz08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNYQ3RIY21GdWRDQlVhRzl5Ym5SdmJpQlRkMlZrWlc0Z1FVSXNibUZ0WlQxSGNtRnVkQ0JVYUc5eWJuUnZiaUJUZDJWa1pXNGdRVUlzYzJWeWFXRnNUblZ0WW1WeVBUVTFOamc0TXpFeU16TXNiejFUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT5Ed1E0MEg2Vk9kOEdGcGtVUndwWTJLUkdIK3M9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+UjNKaGJuUWdWR2h2Y201MGIyNGdVM2RsWkdWdUlFRkM8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5Tnk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UVXVOUT09PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+aE9SZjNFdU1vZ2JFQ1BsdHVPZlZMOVVtNHI0PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj5hdXRvLXN0YXJ0LXRva2VuPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+
      
       /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/Hkq0P0auc
       PER
       ERIKSSON
       per.eriksson@europe.com
       196111180110
       1961/11/18
       89.160.104.142
     
    
     196111180110
     2022-06-08T08:40:42.229Z
   
    
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/Hkq0P0auc
     PER
     ERIKSSON
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-08T08:44:34.437Z
    H14xuAad5
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G970F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/17.0 Chrome/96.0.4664.104 Mobile Safari/537.36
      83.185.42.146
    
     H14xuAad5
     2022-06-08T08:44:34.414Z
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/H14xuAad5
     /envelopes/HyXYPA6_q
   
    
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/H14xuAad5
     Carl
     Falkenberg
     83.185.42.146
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T08:45:28.711Z
    B1e9Yv0T_5.4a0bf9a6-ffb1-4924-ad78-f828bd7f845d
    
     B1e9Yv0T_5.4a0bf9a6-ffb1-4924-ad78-f828bd7f845d
     /envelopes/HyXYPA6_q/documents/B1e9Yv0T_5/signatures/B1e9Yv0T_5.4a0bf9a6-ffb1-4924-ad78-f828bd7f845d
     /envelopes/HyXYPA6_q/documents/B1e9Yv0T_5
     
      /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/H14xuAad5
      CARL
      FALKENBERG
      1959/04/20
      195904201976
    
     signed
     bankid-se
     CARL
     FALKENBERG
     1959/04/20
     83.185.42.146
     
      B1e9Yv0T_5
      28fd1d21-0db2-41d5-99f5-9809fa760ea9
      true
      2022-06-08T08:45:28.072Z
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       /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/H14xuAad5
       CARL
       FALKENBERG
       carl@pirin.se
       195904201976
       1959/04/20
       83.185.42.146
     
    
     195904201976
     2022-06-08T08:45:28.072Z
   
    
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/H14xuAad5
     CARL
     FALKENBERG
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-08T09:36:03.989Z
    HkN7OAa_c
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47
      88.131.44.131
      2022-06-08T09:36:03.965Z
    
     HkN7OAa_c
     2022-06-08T09:36:03.965Z
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/HkN7OAa_c
     /envelopes/HyXYPA6_q
   
    
     /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/HkN7OAa_c
     Thomas
     Daae
     88.131.44.131
   
  
   
    signature.created
    2022-06-08T09:36:30.844Z
    B1e9Yv0T_5.651936b7-d0b0-481a-b28d-625d6eef0393
    
     B1e9Yv0T_5.651936b7-d0b0-481a-b28d-625d6eef0393
     /envelopes/HyXYPA6_q/documents/B1e9Yv0T_5/signatures/B1e9Yv0T_5.651936b7-d0b0-481a-b28d-625d6eef0393
     /envelopes/HyXYPA6_q/documents/B1e9Yv0T_5
     
      /envelopes/HyXYPA6_q/recipients/HkN7OAa_c
      Carl Thomas
      Daae
      1967/03/03
      196703036639
    
     signed
     bankid-se
     Carl Thomas
     Daae
     1967/03/03
     84.216.166.48
     
      B1e9Yv0T_5
      b08b3ba4-6f5a-469d-8cea-7fa2f6ad628b
      true
      2022-06-08T09:36:30.180Z
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Styrelsen och verksställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.
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Förvaltningsberättelse


Information om verksamheten


Verksamheten


Året i korthet


Väsentliga händelser efter räkenskapsåret


Organisation och styrlese


Styrelsens arbete


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


Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021, samt att resultatet överförs i ny räkning


LL Lucky Games AB har under 2021 arbetat med utveckling av mjukvara för framtida distrubution samt med försäljning av 
utvecklad mjukvara.


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


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. 


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.


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.


Vid utgången av 2021 hade koncernen 12 fast anställda medarbetare. Vid utgången av 2021 bestod styrelsen av 4 ledamöter.


LL Lucky Games AB har under 2020 arbetat med utveckling av mjukvara för framtida distrubution samt med s.k pre-sales.  
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FLERÅRSJÄMNFÖRELSE


Koncernen 2021 2020 2019 (5mån)
Nettoomsättning kr 1 926 407 75 289 0
Resultat efter finansiella poster kr -21 356 870 -4 304 115 -1 151 921
Balansomslutning kr 21 363 230 3 004 530 1 071 647
Soliditet % 6 89 -61
Avkastning på totalt kapital % neg. neg. neg.
Avkastning på eget kapital % neg. neg. neg.


Moderbolaget 2020 2019 (5mån)
Nettoomsättning kr 1 848 601 0 0
Resultat efter finansiella poster kr -18 936 157 -3 792 557 -1 151 921
Balansomslutning kr 22 715 520 3 357 073 513 886
Soliditet % 19 95 -127
Avkastning på totalt kapital % neg. neg. neg.
Avkastning på eget kapital % neg. neg. neg.


FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årstämmansförfogande står följande vinstmedel:


Övrigt tillskjutet kapital 27 327 698
Annat eget kapital inklusive årets resultat -21 946 062


kronor 437 159


Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
i ny räknings överförs 437 159


kronor 437 159
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KONCERNRESULTATRÄKNING Not
2021-01-01


-2021-12-31
2020-01-01


-2020-12-31


Nettoomsättning 3 1 926 407 75 289
Aktiverat arbete 3 1 927 870 997 526
Övriga rörelseintäkter 3 13 192 119 325


3 867 469 1 192 140


Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 963 378 -                 
Övriga externa kostnader 4 -10 425 002 -2 986 477
Personalkostnader 5 -9 391 612 -2 470 503
Avskrivningar materiella tillgångar -11 203 -11 131
Avskrivningar immateriella tillgångar -1 140 960 -16 533


Summa rörelsens kostnader -23 932 153 -5 484 644


Rörelseresultat -20 064 684 -4 292 504


Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 292 185 -11 610


Summa resultat från finansiella Poster -1 292 185 -11 610


Resultat efter finansiella poster -21 356 870 -4 304 115


Skatt på periodens resultat -584


Periodiens förlust -21 357 454 -4 304 115


Hänförligt till moderföretagets aktieägare -21 357 454 -4 304 115
Minioritetsintresse -                        -                        
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KONCERNBALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31


Tillgångar


Anläggningstillgångar


Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 7 593 000 148 801
Licenser och varumärken 8 12 579 801
Balanserade utgifter 9 3 009 905 1 239 214


16 182 705 1 388 015


Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 10 9 348 19 664


Summa anläggningstillgångar 16 192 053 1 407 679


Omsättningstillgångar
Kundfordringar 998 923 -                 
Övriga fordringar 581 990 34 897
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 862 184 5 046


4 443 098 39 943


Kassa och bank 728 080 1 556 908


Summa omsättningstillgångar 5 171 177 1 596 851


Summa tillgångar 21 363 230 3 004 530
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KONCERNBALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31


Eget kapital och skulder


Eget kapital


Aktiekapital 11 898 109 635 685
Fond för utvecklingsutgifter 3 009 905 1 239 214
Övrigt tillskjutet kapital 27 327 698 7 496 607
Annat eget kapital inklusive årets resultat -29 895 527 -6 689 685


Summa eget kapital 1 340 186 2 681 821


Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 129 915 176 583
Övriga kortfristiga skulder 15 507 517 102 104
Uppluppna konstnader och förutbetalda intäkter 3 385 613 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
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Koncernens förändring i eget kapital


Aktiekapital
Fond för 


utvecklingsavgifter
Övrigt tillskjutet 


kapital
inklusive årets 


resultat
Summa eget 


kapital
Eget kapital 2019-12-31 500 000 0 0 -1 152 097 -652 097
Disposition enligt beslut årsstämma 0 0
Nyemission 0 0
Pågående emission 135 685 7 496 607 0 7 632 292
Omräkningsdifferens 5 740 5 740
Fond för utvecklingsutgifter 1 239 214 -1 239 214
Periodens resultat -4 304 115 -4 304 115
Eget kapital 2020-12-31 635 685 1 239 214 7 496 607 -6 689 686 2 681 820


Disposition enligt beslut årsstämma 0 0
Nyemission 398 109 27 327 698 0 27 725 808
Pågående emission -135 685 -7 496 607 0 -7 632 292
Omräkningsdifferens -77 696 -77 696
Fond för utvecklingsutgifter 1 770 691 -1 770 691
Periodens resultat -21 357 454 -21 357 454
Eget kapital 2021-12-31 898 109 3 009 905 27 327 698 -29 895 526 1 340 186
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Not
2021-01-01


-2021-12-30
2020-01-01


-2020-12-31


Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 20 064 684-   4 292 504-     
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 12 1 101 199     27 665           


Erlagd ränta 1 292 185-     11 610-           
Betald inkomstskatt 584-                -                 


-20 256 254 -4 276 449


Ökning/minskning kundfordringar 998 924-        -                 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 3 404 231-     33 220-           
Ökning/minskning leverantörsskulder 953 332        176 148
Ökning/minskning övriga kortfristiga röresleskulder 6 684 024     393 623-        


Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 022 053 -4 527 144


Investeringsverksamheten
Investeringar/avyttringar i dotterbolag 511 925-        -                 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 15 442 565-   997 526-        
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 20 443-           -                 


Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 974 933 -997 526


Finansieringsverksamheten
Nyemission 17 156 496 5 422 321
Upptagna lån 15 000 000 1 044 165
Amortering av lån -                 
Förvärvade likvida medel -                 


Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 156 496 6 466 486


Årets kassaflöde 840 490-        941 816        
Likvida medel vid periodens början 1 556 908     615 093        
Kursdifferenser i likvida medel 11 662           -                 


Likvida medel vid periodens slut 728 080 1 556 908
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Moderbolagets resultaträkning Not
2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


Nettoomsättning 3 1 848 601     
Aktiverat arbete 3 1 927 870     
Övriga rörelseintäkter 3 6 751            119 323


3 783 221 119 323


Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 912 190
Övriga externa kostnader 4 -12 168 887 -3 904 224
Personalkostnader 5 -5 529 308 0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 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 6 1 018 828-     7 657-                


Summa resultat från finansiella poster -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


Tillgångar


Anläggningstillgångar


Finansiella anläggningstillgångar
Licenser och varumärken 8 12 579 801
Balanserade utgifter 9 3 009 905
Andelar i koncernföretag 12 595 882 29 565


16 185 588 29 565


Summa anläggningstillgångar 16 185 588 29 565


Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 996 111 -                     
Fordringar hos koncernföretag 1 732 701 1 778 159
Övriga fordringar 433 284 31 567
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 862 009 -                     


6 024 106 1 809 726


Kassa och bank 505 827 1 517 782


Summa omsättningstillgångar 6 529 933 3 327 508


Summa tillgångar 22 715 520 3 357 073
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Moderbolagets balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31


Eget kapital och skulder


Eget kapital


Bundet eget kapital
Aktiekapital 10 898 109 500 000
Pågående nyemission 135 685
Fond för utvecklingsutgifter 3 009 905


3 908 014 635 685


Fritt eget kapital
Överkursfond 13 27 327 698
Pågående nyemission 7 496 607         
Balanserade vinstmedel -4 944 478 -1 151 921
Årets resultat -21 946 062 -3 792 557


437 159 2 552 129


Summa eget kapital 4 345 173 3 187 814


Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 033 315 169 259            
Övriga kortfristiga skulder 14 583 519 -                     
Uppluppna konstnader och förutbetalda intäkter 2 753 513 -                     


Summa kortfristiga skulder 18 370 347 169 259


Summa eget kapital och skulder 22 715 520 3 357 073
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Moderbolagets förändring i eget kapital


Aktiekapital
Fond för 


utvecklingsavgifter Överkusfond
Balanserat 


resultat Årets resultat
Summa eget 


kapital


Eget kapital 2019-12-31 500 000 0 0 -1 151 921 -651 921
Disposition enligt beslut årsstämma -1 151 921 1 151 921 0
Nyemission 0
Pågående nyemission 135 685 7 496 607 7 632 292
Periodens resultat -3 792 557 -3 792 557
Utgående balans 2020-12-31 635 685 0 7 496 607 -1 151 921 -3 792 557 3 187 814


Disposition enligt beslut årsstämma -3 792 557 3 792 557 0
Nyemission 398 109 27 327 698 27 725 808
Pågående nyemission -135 685 -7 496 607 -7 632 292
Fond för utvecklingsutgifter 3 009 905 -3 009 905 0
Periodens resultat -18 936 157 -18 936 157
Utgående balans 2021-12-31 898 109 3 009 905 27 327 698 -4 944 478 -21 946 062 4 345 173
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Kassaflödesanalys för moderbolaget Not
2021-01-01
-2021-12-30


2020-01-01
-2020-12-31


Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 17 917 329-      3 784 900-        
justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 12 1 090 165        -                    


Erhållen ränta -                    
Erlagd ränta 1 018 828-        7 657-                


17 845 992-      3 792 557-        


Ökning/minskning kundfordringar 996 111-           -                    
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 3 263 727-        28 710-             
Ökning/minskning mellanhavanden koncernföretag 45 458             1 778 159-        
Ökning/minskning leverantörsskulder 864 056           169 259           
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 5 274 052        -                    


Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 922 263 -5 430 167


Investeringsverksamheten
Investeringar/avyttringar i dotterbolag 566 317-           -                    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 16 679 871-      -                    


Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 246 188 0


Finansieringsverksamheten
Nyemission 17 156 496 5 422 321
Upptagna lån 15 000 000 1 044 165


Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 156 496 6 466 486


Periodens kassaflöde 1 011 955-        1 036 319
Likvida medel vid periodens början 1 517 783        481 464           


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


Koncernredovisning


Utländska valutor


Intäkter


LL Lucky Games ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).


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.


Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i 
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.


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


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:           5 år
Licenser:                         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.


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.
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Materiella anläggningstillgångar


Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar


Leasingavtal


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


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.


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.
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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


Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader


Kassaflödesanalys


Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper


Eget kapital


Obeskattade reserver


Bokslutsdispositioner


Aktier och andelar i dotterföretag


Finansiella instrument


Leasingavtal


Avsättning görs när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.


Koncernens verksamhetsgrenar utgörs av tjänster inom onlinespel. 


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.


Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall 
som anges nedan.


Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs inledningen.


Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld 
som är hänförlig till reserverna.


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 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.


Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringen upphör och 
säkringsinstrumenten förfaller till betalning.


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


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.


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).
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Not 3 - Intäkternas fördelning


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-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


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


I övriga rörelseintäkter ingår :
Kapitaliserat utvecklingsarbete 1 927 870 997 526 1 927 870 0
Valutakursvinster 13 192 119 325 6 751 119 323


Summa 1 941 062 1 116 851 1 934 620 0


Not 4 -Ersättning till revisorerna


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-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


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


Medelantalet anställda
Män 8 3 2 0
Kvinor 4 2 0 0
Totalt 12 5 2 0


Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och 
verkställande direktören 3 096 744 1 200 000 2 909 838 1 200 000
Löner och ersättningar till övriga anställda 5 530 489 836 824 1 392 756
Sociala avgifter på ersättningar till övriga anställda 758 286 201 591 226 006 0


Totalt 9 385 519 2 238 415 4 528 600 1 200 000


Not 6 - Räntekostnader och liknande resultatposter


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


Valutakursdifferenser 356 090 6 615 137 888 4 684
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 936 095 4 995 880 940 2 973


Summa 1 292 185 11 610 1 018 828 7 657


Koncernen Moderbolaget


Koncernen Moderbolaget


Koncernen Moderbolaget


Koncernen Moderbolaget


Koncernen Moderbolaget
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Not 7 - Goodwill


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 165 334 165 334 -                  -                  
Genom förvärv av dotterföretag 511 925 -                  -                  0


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 677 259 165 334 -                  -                  


Ingående ackumulerade avskrivningar -16 533 -16 533 -                  -                  
Årets avskrivningar -67 726 -                  -                  -                  


Utgående ackumulerade avskrivningar -84 259 -16 533 -                  -                  


Utgående restvärde enligt plan 593 000 148 801 -                  -                  


Not 8 - Licenser och varumärken


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 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 -                  -                  -                  


Utgående restvärde enligt plan 12 579 801 -                  -                  -                  


Not 9 - Balanserade utgifter


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 1 239 214 252 344         -                  -                  
Årets anskaffningar 2 200 670 997 526 2 200 670 -                  
Genom förvärv från dotterföretag 1 239 214 -                  
Omräkningsdifferenser -1 909 -10 655 -1 909 -                  


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 437 975 1 239 214 3 437 975 -                  


Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 -                  
Årets avskrivningar -428 070 0 -428 070 -                  


Utgående ackumulerade avskrivningar -428 070 0 -428 070 -                  


Utgående restvärde enligt plan 3 009 905 1 239 214 3 009 905 -                  


Koncernen Moderbolaget


Koncernen Moderbolaget


Koncernen Moderbolaget
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Not 10 - Inventarier


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 asskaffningsvärde 30 080 32 152 -                  -                  
Utrangering -685 -                  -                  
Omräkningsdifferenser 1 928 -1 387 -                  -                  


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 008 30 080 -                  -                  


Ingående ackumulerade avskrivningar -10 416 -                  -                  -                  
Årets avskrivningar -11 203 -10 475 -                  -                  
Utrangering 656 -                  -                  
Omräkningsdifferenser -1 041 -597 -                  -                  


Utgående ackumulerade avskrivningar -22 660 -10 416 -                  -                  


Utgående restvärde enligt plan 9 348 19 664 -                  -                  


Not 11 - Aktiekapital


Koncernen Moderbolaget


Aktiekapitalet består på balansdagen av 44 905 472st aktier med kvotvärde 0,02 kr. 


21







LL Lucky Games AB (publ)
559214-3316


Not 12 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


2021-01-01
-2021-12-31


2020-01-01
-2020-12-31


Avskrivningar 1 152 162 27 665            1 090 165      -                  
Valuta konvertering -50 963 -                  -                  -                  


Summa justeringar 1 101 199 27 665            1 090 165      -                  


Not 13 - Andelar i koncernföretag


Koncernen Org nr Säte  Kapital-andel (%)


LLG Tech SIA 50103720751 Lettland 100%
LLG Consultancy Aps 42770892 Danmark 100%
Lady Luck Games Malta Holding Plc C84593 Malta 100%
Lady Luck Games IP Ltd C71533 Malta 100%
Lady Luck Games Ltd C71528 Malta 100%


Moderbolaget
Kapital-
andel (%)


Rösträtts-
andel (%)


Antal 
aktier


Bokfört värde 
2021-12-31


LLG Tech SIA 100% 100% 2 800 29 565 29 565
LLG Consultancy Aps 100% 100% 400 54 392
Lady Luck Games Malta Holding Plc 100% 100% 46 600 511 925


Summa 595 882 29 565


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 -                     -                  29 565
Inköp av andelar 29 565


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -                     -                  29 565 29 565


Utgående redovisat värde -                     -                  29 565 29 565


Koncernen Moderbolaget


Koncernen Moderbolaget


Bokfört värde 
2020-12-31
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Not 14 - Förslag till disposition av resultatet


2021


Överkursfond 27 327 698
Balanserade vinstmedel -4 944 478
Årets resultat -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


Not 16 - Ställda säkerheter


Not 17 - Eventualförpliktelser


Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:


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


Koncernen har inte några ställda säkerheter


Koncernen har inte några ställda säkerheter
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Stockholm ____________ 


Mads Jorgensen
Verkställande direktör


Per Eriksson  Rasmus Guldberg-Kjær
Ordförande Styrelseledamot


Claes Kalborg Carl Falkenberg
Styrelseledamot Styrelseledamot


Vår revisionsberättelse har lämnats ____________ 
Grant Thornton Sweden AB


Thomas Daae
Auktoriserad Revisor


Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman ____________ för 
fastställelse
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