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2021 - Ett framgångsrikt år för Zordix
År 2021 blev året då Zordix tillväxtresa tog ordentlig fart med tre transformativa förvärv. I och med detta är vi nu en världsomspännande koncern med ca 200 medarbetare och kontor i fyra världsdelar. Den starka tillväxten
innebar att vi stängde året med en omsättning på över 460 MSEK, vilket är en signifikant ökning jämfört med år 2020. Proforma omsatte gruppen över 1,2 miljarder kronor. Även lönsamheten förbättrades proforma och under
fjärde kvartalet ökade EBITDA till 76 miljoner kronor – motsvarande en marginal på 15 procent.

Zordix består numera av 6 spelstudios och 4

>25

förläggare med global räckvidd.
Vi har en attraktiv innehållsportfölj med intäkter
från över 150 spel årligen och vi äger eller deläger

Aktiva IP:n

över 25 aktiva IP:n.

Global räckvidd

~200 medarbetare

3

Transformativa
förvärv

AB (publ) årsredovisning 2021

2

Våra studios &
förlagsverksamheter

Dimfrost Studio
Spelstudio som utvecklar äventyrs- och strategispel för PC och
konsol. Berättande handlingar och atmosfärisk miljö inspirerad
av fornnordisk historia står i fokus. Företaget är baserat i
Norrköping, Sverige.
Zordix Publishing
Merge Games

Förläggare och spelutvecklare av spel till PC och konsol. I
verksamheten ingår även affärsområdet signature edition,
med försäljning av samlarobjekt inom premiumsegmentet.

Förlagsverksamhet med fokus på indie segmentet. Kontoret är
beläget i Umeå, Sverige.
Zordix Racing
En spelstudio specialiserad på design och utveckling av
racingspel. Verksamheten bedrivs från kontor i Umeå, Sverige.

Invictus Games
Spelstudio med fokus på högkvalitativ design
och utveckling av spel för PC och konsol samt

Maximum Games

mobila plattformar.

Fullserviceförlag av spel till PC och konsol.
Verksamheten innefattar det oberoende
förlaget Modus Games samt utvecklingsteamet
Modus Studios och Mane6.
MANE6
En del av Modus Studios. Studion ligger bakom
spelet Them's Fightin' Herds® som är baserat
på illustrationer av Lauren Faust.

Modus Studios
Innefattar flertalet spelstudior

Just For Games

med bred expertis. Fokus på

Förlag av egna samt licensierade titlar för PC och

AA-spel inom genrer såsom

konsol. Frankrikes ledande partner för förlagstjänster

sportsimulering och fighting

inom fysisk utgivning av spel och retroprodukter

AB (publ) årsredovisning 2021

3

VD har ordet
2021: Ett transformativt år
2021 var ett exceptionellt år för Zordixkoncernen
Exceptionellt, eftersom det ekonomiska klimatet – i stor utsträckning på grund av pandemin – påtagligt
har förändrat hur vi samspelar med varandra, våra arbetsrutiner och underhållningsvanor. Detta har i sin
tur haft en positiv inverkan på det engagemang och de resurser som lagts på spel. Industrin som sådan
har befunnit sig i obruten tillväxt under många år, och under pandemin har den tillväxten accelererat.
Pandemin har dessutom inneburit avsevärda förändringar och vi har behövt hantera utmaningen med att
arbeta hemifrån inom en sektor där samarbete är avgörande. Vår högsta prioritet har varit våra
medarbetares och samarbetspartners hälsa och säkerhet. Det är med stolthet jag kan konstatera att
värden som är djupt etablerade i vår företagskultur – anpassningsbarhet, iver att lära nytt och kreativ
problemlösning – tillsammans med stora befogenheter till ledningen på lokal nivå har visat sig vara
nyckeln till att övervinna de utmaningar som pandemin har gett upphov till.
Exceptionellt också eftersom det var ett så transformativt år för Zordix-koncernen. Sedan börsnoteringen
2018 har Zordix haft som strategi att genomföra förvärv selektivt för att bygga upp en integrerad
spelutvecklare och -utgivare. Efter förvärven av två oberoende studios under 2019 och 2020, Dimfrost
och Invictus, förvärvade Zordix tre stora utvecklare och utgivare under 2021: Just for Games i februari,
Merge Games i maj och till sist Maximum Games Group i december – ett bolag som jag själv grundade
för tolv år sedan och som sedan vuxit organiskt till en global utgivare.
Koncernen har nu 200 anställda spridda över USA, Latinamerika, Sverige, Frankrike, Storbritannien och
Ungern, och jag imponeras av den energi och hängivenhet jag ser hos koncernens olika team, pandemin
till trots. Jag vill tacka alla för de insatser som gjorts och som varit en avgörande framgångsfaktor för
bolaget. Efter förvärven av globala entreprenörsdrivna bolag genom hela värdekedjan befinner sig
Zordix-koncernen nu i starten av en ny fas. Bolaget är nu en alltigenom integrerad koncern som omfattar
hela värdekedjan för spel och är väl diversifierad med avseende på spelutbud, plattformar och
intäktskanaler.

2021 lade grunden för nästa fas för det bolag som Matti Larsson grundade för tretton år sedan, och jag
känner mig hedrad att nu få leda det globala teamet in i nästa etapp. Vi är idag i en unik position för att
leda marknaden för indie- till AA-spel genom en konsolidering medan vi fortsätter skala verksamheten.
Den framtida tillväxten kommer att bygga på en redan stark portfölj med över 100 släppta spel som ger
återkommande intäkter, en pipeline av fler än 20 spel på väg ut på marknaden inom de kommande 24
månaderna och en innehållsportfölj som fortlöpande förbättras med avseende på såväl kvalitet som
kvantitet.
Tillväxten kommer också att drivas av gruppens utökade förmåga och räckvidd inom ”collectables”,
intäkter från direktförsäljning till konsument och transmedia. Till exempel kan kostnadsfria titlar som idag
finns för PC få ett uppsving genom crossplay med konsoler. Jag ser möjligheter i att växa vår digitala
affär snabbare och bli mer innovativa genom nya ”games as a service”-möjligheter, till exempel att
utnyttja prenumerationer för att erbjuda ytterligare nya och växande intäktskanaler. Samtidigt kan vi
använda våra nya interna resurser, som portning och korsmarknadsföring mellan dotterbolag, för att
uppnå effektiviseringar som förbättrar marginalen. Sist men inte minst kommer vi att fortsätta leta efter
förvärv med målet att expandera inom nyckelområden och utöka vårt franchise- och live service-innehåll.
Jag är fast övertygad om att vi är unikt positionerade för
fortsatt
och
stabil
tillväxt,
genom
våra
publishingavdelningar, sex interna studios och framtida
förvärv som kommer att leverera spännande nytt innehåll
till gamers de kommande åren.

Christina Seelye | VD
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Förvaltningsberättelse
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Verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören i Zordix AB (publ) avger härmed årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2021.

Väsentliga händelser under året

Allmänt om verksamheten

•

Zordix ingår avtal om att förvärva Just For Games SAS

Zordix firma och handelsbeteckning är Zordix AB (publ) och verksamheten startade 2008.
Utgångspunkten har varit utveckling av eget IP av spel till PC och konsol. Moderbolaget äger och förvaltar
finansiella tillgångar i form av aktier i koncernens dotterbolag. Koncernens verksamhetsmässiga- och
strategiska ledning ingår i moderbolagets verksamhet. Koncernen leds från moderbolaget genom
moderbolagets VD. I moderbolaget finns även finans och M&A centraliserad. Zordix AB (publ), har sitt
säte i Umeå och är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer 556778-7691.

•

Styrelsen i Zordix har beslutat om en riktad nyemission om 92 MSEK för att finansiera del av förvärvet
av Just For Games SAS

•

Zordix AB (publ) godkänns för notering på Nasdaq First North Growth Market.

•

Zordix ingår avtal om att förvärva Merge Games Ltd.

•

Zordix genomför en riktad nyemission av aktier som betalning av en tilläggsköpeskilling om ca 4,1
MSEK som ingick vid förvärvet av Invictus Games Kft.

•

Zordix utökar styrelsen med Patrik Bloch, Stefan Lindeberg och David Eriksson.

•

Zordix ingår avtal om att förvärva Maximum Games Inc, MG Team Inc med respektive dotterbolag.
Förvärvet slutfördes i december 2021. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 42 miljoner USD och
finansieras delvis genom accelererat book-building-förfarande. Köpeskillingen erläggs genom
nyemission av 4 538 580 B-aktier och resterande del i likvida medel.

•

Zordix beslutar genom extrastämma om en riktad nyemission av 8 333 333 aktier till ett värde av 250
MSEK.

•

Zordix förstärker, i och med förvärvet av Maximum Games, koncernledningen med Christina Seelye
som Group COO.
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Zordix styrelse

Upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare

Per 31 december 2021 förekommer inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande

Ersättning till styrelseledamöter

befattningshavare.
Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, tas på
Flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare har finansiella intressen i Zordix till följd av deras

bolagsstämman. På årsstämman den 6 maj 2021 fastställdes att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet

direkta eller indirekta innehav i Zordix. Utöver detta föreligger inga intressekonflikter eller potentiella

av nästa årsstämma, ska utgå med 120 000 SEK till vardera av styrelseledamöterna. Den totala

intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot

ersättningen till styrelsen ska sammanlagt uppgå till 540 000 SEK. Styrelsens ledamöter erhåller ingen

Zordix och deras privata intresse och/eller andra åtaganden.

rätt till förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter upphört.

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i

Ersättning till och nuvarande anställningsavtal för ledande befattningshavare

bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett företag som försatts i konkurs eller likvidation, eller varit

föremål för konkursförvaltning, (iii) varit föremål för anklagelse och/eller sanktion av i lag eller förordning

Ersättning till ledande befattningshavare består ersättning av grundlön och andra förmåner. Med

bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol

ledande befattningshavare avses VD, CFO och COO, som per balansdagen utgjorde Zordix

att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande

koncernledning.

eller övergripande funktioner hos en emittent.
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Icke finansiella upplysningar & hållbarhetsupplysningar
Koncernens verksamhet kan påverkas av allmänna omvärldsfaktorer såsom politisk eller ekonomisk

Väl rustade för det nya normala.

instabilitet, klimatförändringar eller den allmänna konjunkturen. Zordixkoncernen har ingen direkt eller

indirekt verksamhet i varken Ukraina eller Ryssland och bolagets verksamhet har därför inte påverkats i

2021 blev ännu ett år med Covid-19restriktioner. Zordix affärsmodell och arbetssätt har alltid i hög grad

nämnvärd omfattning av det pågående kriget.

varit digitalt, vilket gjorde oss väl rustade för ett flexibelt och effektivt arbete även under pandemins mest
intensiva perioder. Även om vaccinationsprogram och försiktighetsåtgärder möjliggjorde viss återgång till

En koncern – gemensamt arbetssätt.

fysiska kontor kommer hybridlösning med flexibilitet i valet av arbetsplats för våra medarbetare vara det
nya normala framåt. En stor framgångsfaktor till att Zordix hanterat 2021 och covid-19-pandemin väl är

En viktig del av Zordix tillväxt är integration av förvärvade bolag för att skapa synergier och bilda en

våra medarbetares och chefers engagemang och ansvarskänsla för både måluppfyllelsen, men också om

skalbar grupp. Zordix arbetar därför aktivt med kontinuerlig processutveckling och koncerngemensamma

den enskilda individen.

arbetssätt, och det är vår uppfattning att ett likvärdigt arbetssätt skapar goda förutsättningar för likvärdig
behandling.
Medarbetarna - vår viktigaste tillgång.
Zordix har medarbetare med olika bakgrund och kompetens i flera länder och världsdelar. Medarbetarna
är vår främsta tillgång och därför sätter vi stort värde på att skapa en hållbar arbetsmiljö i en organisation
byggd på lärande och kontinuerlig vidareutveckling.
Vi tolererar inte diskriminering eller trakasserier och därför bedrivs ett aktivt arbete för en inkluderande
kultur byggd på Zordix värderingar kring tillit till medarbetarna, allas lika värde, inkludering,

självbestämmande och mångfald. Det är vår övertygelse att en sådan kultur skapar förutsättningar för att
vara både en attraktiv arbetsgivare och en stark och hållbar organisation som levererar goda resultat.
En utmaning som vi delar med andra i vår bransch är att uppnå en mer balanserad könsfördelning bland
våra medarbetare och ledande befattningshavare.
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Aktien & risker
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Zordixaktien
Allmän information

Rättigheter förknippade med aktierna

Zordix aktier av serie B noterades i november 2018 på NGM Nordic SME till teckningskursen 5,90 SEK.

Zordix aktier har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen. Rättigheter förenade med aktierna som har

Under 2021 bytte bolaget handelsplats till Nasdaq First North, en alternativ marknadsplats vars juridiska

emitterats av Zordix, inklusive de rättigheter som följer av dess bolagsordning, kan endast justeras i

status skiljer sig något från reglerade marknader.

överensstämmelse med givna förfaranden i ovan nämnda lag. Varje A-aktie har tio (10) röster, medan
varje B-aktie har en (1) röst. Varje aktie, oavsett klass, äger lika rätt till Zordix tillgångar och vinst. Vid

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 800 000 SEK och högst 7 200 000 SEK fördelat på minst 18 000 000

bolagsstämma har varje aktieägare rätt att rösta för samtliga aktier som innehas av denne i Bolaget.

aktier och högst 72 000 000 aktier. Zordix A-aktier får högst uppgå till 2 000 000 aktier vilka endast hålls
privata. Antalet B-akter är får maximalt uppgå till 70 000 000 aktier. Per balansdagen uppgick

Vid nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontant- eller kvittningsemission

aktiekapitalet till 4 048 451,50 SEK fördelar på 40 848 515 aktier. Kvotvärdet är 0,10 SEK per aktie.

ges aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet

Samtliga av Zordix aktier är denominerade i svenska kronor (SEK) och emitteras i enlighet med svensk rätt.

aktier som innehas för emissionen. Dock kan emissionerna komma att ske med avvikelse från

Samtliga emitterade aktier är fullt betalade och fritt överlåtbara.

företrädesrätt som följer av bolagsordningen.

Bemyndigande
På årsstämman 6 maj 2021 fastställdes att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får
motsvara en utspädning uppgående till högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt
bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Bemyndigandet syftar till att Zordix på ett effektivt sätt ska kunna förvärva företag, verksamheter eller delar
av dessa, eller att bredda ägarstrukturen. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med
apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.
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Ägare med betydande inflytande

Lock-up avtal och aktieägaravtal

Enligt det ägarregister som Euroclear upprättar framgår att Zordix per den 31 december 2021 hade 5 202

Det föreligger ett antal lock-up-åtaganden avseende aktier i Zordix, vilka har uppstått i samband med

aktieägare. Nedan redogörs för våra befintliga aktieägare med innehav över två procent av bolagets aktier

förvärv och nyemissioner. Dessa avtal innebär ett åtagande att avstå från att, med vissa förbehåll, direkt

och/eller röster.

eller indirekt avyttra sina respektive innehav i bolaget under den lock-up period som avtalats. Det finns
inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan bolagets aktieägare som syftar till gemensamt
inflytande över bolaget. Det finns inte heller några andra överenskommelser som kan leda till att

Ägare
Matti Larsson

Zordix A

Zordix B

Kapital, %

Röster, %

2 000 000

2 720 000

12,13

39,92

Säljare Maximum Games Inc och MG Team Inc

4 538 580

11,66

7,97

Avanza Pension

4 398 531

11,30

7,73

Prioritet Finans

2 415 991

6,21

4,24

Knutsson Holdings AB

2 000 000

5,14

3,51

Philippe Cohen

1 803 123

4,45

3,08

David Wallsten

1 631 567

4,19

2,87

Viktor Vallin

1 449 635

3,72

2,55

Patrik Bloch

1 279 370

3,16

2,19

833 000

2,14

1,46

23 069 797

64,11

75,52%

13 849 292

35,89

24,48

Martin Larsson (Chalex AB)
Totalt 10
Övriga

2 000 000

Totalt antal ägare

5 202

Totalt antal aktier

38 919 089

kontrollen i bolaget väsentligt förändras.

Utdelningspolicy
Zordix har ingen antagen utdelningspolicy. Alla beslut avseende vinstutdelning baseras på bolagets
lönsamhet, framtida utveckling och förvärvsmöjligheter samt finansiell ställning.

Central värdepappersförvaltning

Zordix är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1198:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register hanteras av Euroclear.
Inga aktiebrev har utfärdats för bolagets aktier. Kontoförande institut är Euroclear.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets riskfaktorer härrör från både bransch- och verksamhetsrelaterade risker för den operativa
verksamheten. Det finns även finansiella risker hänförliga till att Zordix är ett publikt bolag samt
valutaexponeringsrisker. Även de uppskattningar och bedömningar som görs i redovisningen omgärdas
av vissa risker. Utöver det finns ett antal legala risker.

Operativa risker
De spel som Zordix lanserar är beroende av att leva upp till marknadens förväntningar och av att bibehålla
ett intresse från marknaden. Det finns en risk att efterfrågan på de lanserade spelen inte motsvarar den

nivå som Koncernen förväntat sig. För de fall risken införlivas kan det innebära bortfall av intäkter, som i
sin tur påverkar Zordix resultat och finansiella ställning negativt.
Spelbranschen präglas av en snabb förändringstakt och det är av stor vikt för Zordix att dels attrahera,
dels bibehålla medarbetare med relevant kompetens, erfarenhet och förståelse för Koncernens
verksamhet. Den höga efterfrågan på kompetent personal inom spelbranschen kan leda till förväntningar

Operativa risker

avseende ökade ersättningsnivåer som potentiellt drivs av större, kapitalstarka aktörer jämfört med
Zordix, varför det finns en risk att Zordix inte kan behålla nyckelpersoner och rekrytera kompetent
personal.
Zordix har såväl intern som extern spelutveckling där Koncernen agerar förläggare. Förseningar kan

Finansiella risker

$

Väsentliga
risker

potentiellt förekomma både vid interna och externa spelutvecklingsprocesser, som i sin tur kan ha en
negativ inverkan på andra projekt och därmed försämra Koncernens resultat och finansiella ställning.
För att utveckla, producera och distribuera sina produkter är Zordix beroende av fungerande infrastruktur
avseende dess IT-system. Vid Koncernens spelutvecklingsprocess används mjukvara för bland annat
animation, programmering och design. Det är även högst relevant att Zordix leverantörer har
välfungerande IT-system, då Koncernen använder sig av externa leverantörer i utvecklingen av vissa spel
samt att distributionen av Koncernens spel sker genom globala spelkanaler. Zordix är således exponerat
för risker relaterade till avbrott och systemfel i såväl sina egna som sina samarbetspartners IT-system.

Legala risker
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Legala risker

Finansiella risker
Den

nya

strategiska

inriktningen

medför

förvärv

samt

investeringar

i

IP-rättigheter

och

förlagsverksamheter och Zordix kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital. Vid ett framtida
kapitalbehov finns risk att ytterligare kapital inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, att sådant anskaffat
kapital inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten, eller att kapital inte kan anskaffas
överhuvudtaget.
Zordix intäkter är huvudsakligen i USD, EUR och GBP, medan rapporteringsvalutan är i SEK.
Valutakursförändringar i förhållande till SEK kan komma att ha en negativ inverkan på Zordix
konkurrensförmåga i förhållande till konkurrenter som redovisar i en annan valuta.

Zordix är beroende av att hålla sina immateriella rättigheter skyddade, då dessa utgör en väsentlig del av
Koncernens verksamhet. Koncernen innehar ett stort antal immateriella rättigheter, främst i form av
upphovsrätt till spel som Koncernen utvecklat eller förvärvat.
Till Zordix verksamhet hör hantering av personuppgifter om bland annat användare och anställda.
Personuppgifter om användare samlas huvudsakligen vid anmälan till nyhetsbrev, anmälan för
uppdatering om spel och vid tävlingar. Personuppgifter om anställda hänför sig framförallt till sådant
som är nödvändigt att insamla för anställningens vidkommande. Koncernens hantering av
personuppgifter faller under Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter (”GDPR”), vilket är en lag som bland annat påverkar hur Zordix måste hantera, kontrollera och
dokumentera behandlingarna av uppgifterna. Zordix riskerar att tolka och därmed tillämpa lagar och
krav på felaktigt sätt och vid övertramp ges sanktioner, som då kräver resurser som annars kan läggas på
verksamheten.
Zordix verkar på marknader i och utanför Sverige och därav blir lagar och regler i ett antal jurisdiktioner

tillämpliga. Per bokslutsdagen 2021 finns Zordix i Sverige, Ungern, Frankrike, Storbritannien, Irland,
Brasilien och USA. Risker kan även uppstå till följd av förändringar i lagstiftning och andra tillämpliga
förordningar relaterade till beskattning och avgifter samt andra villkor som gäller för verksamheten på de
olika geografiska marknaderna. Zordix aktiviteter i andra länder kan påverka dess förmåga att utöva eller
genomdriva sina rättigheter och skyldigheter i andra jurisdiktioner och rättsliga förfaranden kan vara
dyra, tidskrävande och utgången av dem kan vara oviss.
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Utveckling av resultat och ställning
Helåret 2021 i korthet - koncernen

Övriga nyckeltal

2021

2020

2019

2018

Balansomslutning

1 672 169

92 886

41 631

26 897

717 290

77 274

28 775

20 286

Utestående antal aktier

40 484 515

18 957 042

13 050 847

13 050 847

Genomsnittligt antal aktier

29 720 779

15 607 874

13 050 847

9 245 850

Nettoresultat per aktie SEK

0,08

0,23

0,06

0,11

44

83

69

75

Eget kapital

•

Nettoomsättningen uppgick till 463 MSEK (9 MSEK).

•

EBITDA uppgick till 71,5 MSEK (6,8 MSEK).

•

EBIT uppgick till 21,3 MSEK (4,9 MSEK).

•

Balansomslutningen uppgick till 1 672 MSEK (93 MSEK).

•

Antalet anställda uppgick till 196 (64).

Soliditet %

Flerårsöversikt
Koncernens EBIT påverkas av de avskrivningar som görs på förvärvsgoodwill i enlighet med K3-

Nyckeltal moderbolaget

regelverket som Zordix tillämpar. Operativt EBIT, ett nyckeltal justerat för denna avskrivning och ger därför
en mer rättvisande bild av utvecklingen i rörelseresultatet från koncernens rörelsedrivande verksamhet.
Koncernens eget kapital uppgick per balansdagen till 717 290 KSEK. Den största ökningen förklaras av
nyemission av aktier i samband med förvärv, samt balanserade vinstmedel för de perioder som koncernen
ägt och förvaltat verksamheten i sina dotterbolag

2021

2020

2019

2018

Nettoomsättning

10 976

5 895

11 048

11 758

Balansomslutning

951 386

85 014

40 576

26 145

Eget kapital

653 290

72 057

27 423

18 963

69

85

68

74

Soliditet %

Samtliga belopp i KSEK om inget annat anges. Belopp inom parentes avser jämförelseperiod föregående
år om inget annat anges.
Förslag till disposition av vinst eller förlust

Nyckeltal koncern

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Operativa nyckeltal
Nettoomsättning
EBITDA

2021

2020

2019

2018

462 866

9 030

11 113

11 758

71 541

6 818

2 180

3 385

Operativt EBIT

50 552

5 637

1 217

2 150

EBIT

21 272

4 876

1 217

2 150

EBITDA-marginal %

15

76

20

29

Operativt EBIT-marginal %

11

62

11

18

5

54

11

18

EBIT-marginal %

För definitioner se not 25

Överkursfond

699 174 000

Balanserade vinstmedel

-37 443 000

Årets resultat

-50 703 000

Total

611 027 000

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att i ny räkning överföres 611 027 000 kronor.
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Finansiella rapporter
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Resultaträkning koncern

Not

2021-01-01
– 2021-12-31

2021-01-01
– 2021-12-31

3

462 866

9 030

51 687

31 273

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

Summa intäker

3 318

2 325

517 870

42 628

-337 979

-10 110

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster spelutveckling
Övriga externa kostnader

5

-50 096

-6 182

Personalkostnader

6

-55 809

-19 265

10,11,12,13

-50 269

-1 940

-1 525

-255

21 272

4 876

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster

7

404

-

Räntekostnader och liknande poster

8

-4 619

-463

17 057

4 413

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-18 169

-873

-1 091

3 520

-1 112

3 560

-21

-20

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
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Balansräkning koncern

TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Aktiekapital

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

Övrigt tillskjutet kapital
11

94 434

41 701

Varumärken

12

224

-

Licenser

12

596

-

Goodwill

10

980 010

8 666

1 075 264

50 367

Summa immateriella anläggningstillgångar

2021-12-31

2020-12-31

17

Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

4 048

1 896

700 248

69 385

12 990

5 970

717 287

77 251

4

23

717 290

77 274

194

Avsättningar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Not

13

Uppskjuten skatteskuld

19

3 711

Övriga avsättningar

18

491 663

0

495 374

194

Övriga skulder till kreditinstitut

31 223

6,099

Övriga långfristiga skulder

36 788

-

68 012

6 099

80 352

2 387

113 436

807

7 617

1 131

7 617

1 131

Uppskjuten skattefordran

1 177

-

Andra långfristiga fordringar

3 916

-

1 087 973

51 498

125 665

-

Skulder till kreditinstitut

125 665

-

Leverantörsskulder

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa Avsättningar
Långfristiga skulder

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Varulager
Summa varulager

Skatteskulder

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga skulder

Kundfordringar
Skattefordringar

240 154

2 115

670

-

Övriga fordringar

20 374

821

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

34 226

1 120

296 601

4 056

Summa Kortfristiga fordringar

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20

8 697

321

42 013

3 547

146 996

2 257

391 493

9 319

1 672 169

92 886

Likvida medel
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

14

163 107

37 332

584 196

41 388

1 672 169

92 886
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Förändring eget kapital koncern

Ingående eget kapital 2020-01-01
Nyemission (netto efter emitteringskostnader)

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl. årets
resultat

Innehav utan bestämmande
inflytande

Totalt eget kapital

1 447

24 201

3 071

56

28 775

449

45 184

Indragning av aktier
Årets resultat
Omräkningsdifferens

45 633
-134

-13

-147

3 560

-20

3 540

-527

-527

Övrigt

0

Eget kapital 2020-12-31

1 896

69 385

5 970

23

77 274

Ingående eget kapital 2021-01-01

1 896

69 385

5 970

23

77 274

Nyemission (netto efter emitteringskostnader)

2 152

629 789

631 941

-68

-68

Återköp teckningsoptioner
Årets resultat

-1 091

Omräkningsdifferens

8 095

8 095

1 142

18

1 160

700 248

12 990

Övrigt
Eget kapital 2021-12-31

4 048

-21

2

-1 112

717 290
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Kassaflödesanalys koncern
2021

2020

Resultat efter finansiella poster

17 057

4 413

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

56 661

1 940

Betald inkomstskatt

-7 634

-1 415

66 085

4 928

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager

4 789

-

Förändring av kundfordringar

-63 201

803

Förändring av rörelsefordringar

-11 110

7 946

Förändring av leverantörsskulder

12 394

372

Förändring av rörelseskulder

-2 327

1 105

Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 630

15 164

-61 000

-31 273

-117

-651

Förvärv eller avyttring av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv eller avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag, netto likvidpåverkan
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Nyemission

-251 835

41

-3 870

-1 882

-316 823

-33 765

394 255

45 497

Emissionskostnader

-

-5 659

Teckningsoptioner

-

-

Upptagning av nya lån

60 000

-

Amortering av låneskulder

-5 636

-1 164

Förändring i övriga finansieringsrelaterade poster
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

För poster som inte ingår i kassaflödet, se not 22

-12 822

-

435 797

38 674

125 604

20 074

37 332

17 410

172

-151

163 107

37 332
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Resultaträkning moderbolag
Not

2021-01-01
– 2021-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

3

10 976

5 895

19 726

26 044

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

2 328

1 721

33 030

33 660

-21 426

-18 575

5

-20 364

-4 812

6

-17 758

-9 855

11,12,13

-16 813

-698

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster spelutveckling
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)

-10

-171

-43 341

-451

562

9

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster

7

Räntekostnader och liknande poster

8

Resultat efter finansiella poster

-8 768

-558

-51 546

-1 000

843

0

174

0

-50 530

-1 000

Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond

9

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

Årets resultat
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Balansräkning moderbolag
TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Not

2021-12-31

2020-12-31

17

Bundet eget kapital
Aktiverat arbete för egen räkning

11

38 214

35 057

Varumärken

12

101

-

Licenser och liknande rättigheter

12

545

-

38 859

35 057

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

13

Summa materiella anläggningstillgångar

613

666

613

666

Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Utvecklingsfond
Summa bundet eget kapital

16

482 915

10 800

386 219

-

908 605

46 523

699 174

69 385

-37 443

-33 033

Årets resultat

-50 530

-1 000

Summa fritt eget kapital

611 201

35 352

653 464

72 057

Summa eget kapital

Periodiseringsfonder

18

Summa Avsättningar

-

Skattefordringar

-

104

Övriga långfristiga skulder

781

749

Summa Långfristiga skulder

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 852

1 010

Summa Kortfristiga fordringar

3 515

3 325

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

843
843

202 265

-

202 265

0

4 166

6 099

20
9

-

4 176

6 099

Skulder till kreditinstitut

64 978

2 387

Leverantörsskulder

10 191

594

6 870

637

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag

Likvida medel

0

Avsättningar

1 462

Skatteskulder

39 266

35 166

42 781

38 491

Summa kortfristiga skulder

951 386

85 014

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

9

Summa obeskattade reserver

4

Summa omsättningstillgångar

36 705

Balanserad vinst eller förlust

878

Kassa och bank

42 263

Överkursfond

Kundfordringar, koncern

Övriga fordringar

1 896
34 809

Fritt eget kapital

Övriga avsättningar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

4 048
38 214

Obeskattade reserver

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Aktiekapital

238

-

1 125

557

8 255

1 840

91 656

6 015

951 386

85 014
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Avstämning eget kapital moderbolag

Ingående eget kapital 2020-01-01
Nyemission (netto efter emitteringskostnader)

Aktiekapital

Utvecklingsfond

Överkursfond

Bal resultat inkl årets
res

Totalt eget kapital

1 447

9 257

24 201

-7 481

27 424

449

Årets resultat

45 184
25 552

Förändring fond för utvecklingsutgifter

45 633
-1 000

24 552

-25 552

-25 552

Eget kapital 2020-12-31

1 896

34 809

69 385

-34 033

72 057

Ingående eget kapital 2021-01-01

1 896

34 809

69 385

-34 033

72 057

Nyemission (netto efter emitteringskostnader)

2 152

629 788

Återköp teckningsoptioner
Årets resultat

Förändring fond för utvecklingsutgifter
Eget kapital 2021-12-31

3 405
4 048

38 214

699 174

631 940
-4

-4

-50 530

-50 530

-3 405

0

-87 972

653 464
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Kassaflödesanalys moderbolag

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår kassaflödet
Betald inkomstskatt
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital

Förändring av kundfordringar
Förändring av rörelsefordringar

2021

2020

-51 546

-1 000

18 470

698

284

-623

-32 793

-925

579

456

-145 945

7 824

Förändring av leverantörsskulder

10 211

374

Förändring av rörelseskulder

12 957

1 113

-154 991

8 842

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-20 371

-26 044

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-191

-249

Förvärv av dotterbolag, nettolikvidpåverkan

-251 835

-2 922

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-2 227

-

-274 624

-29 215

394 255

39 838

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission inkl. emissionskostnader
Upptagning av nya lån

60 009

-

Amortering av låneskulder

-1 933

-1 164

-18 616

-

433 716

38 674

Förändring i övriga finansieringsrelaterade poster
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

4 100

18 301

Likvida medel vid periodens början

35 166

16 865

Likvida medel vid periodens slut

39 266

35 166

För poster som inte ingår i kassaflödet, se not 22
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Tilläggsupplysningar
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Not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisning och koncernredovisning för Zordix AB (publ) har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter.

koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer.

uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är
uppfyllda
Avskrivningar
•

Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan
användas eller säljas

•

Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

•

Förutsättningar finnas för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

•

Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.

•

Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

•

De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som en

kostnad i resultaträkningen.

Balanserade utgifter för spelutveckling

5 år

Förvärvade immateriella tillgångar
Licenser

5 år

Varumärken

5 år

Mjukvara

5 år

Goodwill

10 år
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Materiella anläggningstillgångar

Låneutgifter

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar

Samtliga låneutgifter har kostnadsförts

och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga
till förvärvet.

Leasing
Leasingtagare

Tillkommande utgifter
Alla leasingavtal har klassificeras som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för

är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt

löpande underhåll och reparationer redovisas som en kostnad när de uppkommer.

väsentligt överförs från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal
som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Avskrivningar

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som en tillgång och skuld i
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den

tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifterna som är direkt hänförbara till

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som

ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.

kostnad i resultaträkningen.
5 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år
Inventarier, verktyg och installationer

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på räntor och amortering av skulden
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.
Operationella leasingavtal

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas återvinningsvärdet på tillgången.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde beräknas nuvärdet av framtida kassaflöden som
tillgången förväntas ge upphov till i den löpande verksamheten, samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
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Utländsk valuta

Redovisning och borttagande i balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets

Poster i utländsk valuta

avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tar bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagskurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan

förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll

redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller

över den finansiella tillgången. En finansiell skuld ska tas bort från balansräkningen när den avtalade

omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Omräkning av utlandsverksamheter

Värdering av finansiella tillgångar

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella

till redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till snittkurs för perioden.

transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella omsättningstillgångar

Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital.

värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet
på balansdagen.

Utländska dotterbolag

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp
som beräknas inflyta.

Resultaträkningen och kassaflödesanalysen för dotterbolag vars valuta är en annan än svenska kronor
omräknas med användning av den genomsnittliga valutakursen för räkenskapsperioden. Tillgångar och

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med

skulder på balansräkningar omräknas till svenska kronor med användning av balansdagens valutakurs.

avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Omräkningsdifferenser orsakade av olika valutakurser redovisas som omräkningsdifferens i koncernens
eget kapital.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.

Varulager

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets
finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas därför

Varulager är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har

som en post.

inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut principen. I anskaffningsvärdet
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varor till deras aktuella plats och skick.

Derivatinstrument som utgör finansiella tillgångar och för vilka säkringsredovisning inte har tillämpats
värderas

efter

det

första

redovisningstillfället

till

det

lägsta

av

anskaffningsvärdet

och

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet kapital 11 (Finansiella instrument värderade utifrån
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
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Värdering av finansiella skulder

Skatt

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är

upptagandet av lån korrigeras lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Ersättning till anställda
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
Kortfristiga ersättningar

skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och

underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld

bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell

förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är

förpliktelse att betala ut en ersättning.

beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
Ersättningar till anställda efter avslutade anställning

baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. I
koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Bolagets planer för ersättningar efter avslutad anställning är avgiftsbestämda. Vid avgiftsbestämda planer
betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkrings- företag, och har inte längre någon
förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad

Aktierelaterade ersättning

anställning är beroende av de avgifter som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Aktierelaterade ersättningar avser ersättningar till anställda i enlighet med ett personaloptionsprogram

som startades 2021. Personalkostnader redovisas för värdet på erhållna tjänster, periodiserat över
Pensioner

programmens

intjänandeperioder,

beräknat

som

det

verkliga

värdet

på

de

tilldelade

egetkapitalinstrumenten. Det verkliga värdet fastställs vid tilldelningstidpunkten, det vill säga då Zordix
Koncernens pensionsplaner administreras av olika externa försäkringsinstitut. I koncernen finns enbart

och de anställda ingått överenskommelse om villkoren och bestämmelserna för programmen. Eftersom

avgiftsbestämda pensionsplaner, men i viss utsträckning förekommer även förmånsbestämda

programmet regleras med egetkapitalinstrument klassificeras de som "egetkapitalreglerade" och ett

pensionsplaner. Utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som personalkostnader i

belopp motsvarande den redovisade personalkostnaden redovisas direkt i eget kapital (balanserad vinst).

resultaträkningen under den period då de anställda utfört de tjänster som avgifterna avser.

Optionernas intjänande är beroende av att programdeltagaren kvarstår i anställning.
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Avsättningar
Tjänsteuppdrag – fast pris
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av
en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med

tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den

utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden beräknas som

bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen i förhållande till beräknade totala
uppdragsutgifter. En befarad förlust redovisas som kostnad eftersom det är sannolikt att de totala
uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten.

Eventualförpliktelser
Försäljning av varor
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst

Intäkter från försäljning av varor redovisas vid den tidpunkt då kontrollen av varorna har överförts till

endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom

kunden. Detta sker när koncernen har en avtalsenlig rätt till betalning för varan, kunden har äganderätt till

företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men

varan, varan har levererats till kunden och/eller kunden har de betydande risker och fördelar som är

som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser

förknippade med varornas ägande.

kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig

tillförlitlighet. Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska
åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas,

Returrätt
När ett kontrakt med en kund ger en rätt att returnera varan inom en viss tid, redovisar koncernen denna
returrätt utifrån en förväntat värde-metod baserat på historisk erfarenhet av kunden eller liknande kunder
samt förväntade framtida leveranser.
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i resultaträkningen genom tillämpning av
effektivräntemetoden.

med avdrag för rabatter.

Ränta, royalties och utdelning
Tjänsteuppdrag – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs.

Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer
att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.
Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.
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Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för

villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation

erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget

redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa

kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I

det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. Bolaget har erhållit bidrag för nystartsjobb.

förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade
identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen

Kassaflödesanalys och likvida medel

det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell

uppkommen goodwill eller negativ goodwill.
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in eller utbetalningar. I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och
kortfristiga placeringar med en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Förändring i ägarandel
Vid förvärv av ytterligare andelar i företag som redan är dotterföretag upprättas inte någon ny

Koncernredovisning

förvärvsanalys eftersom moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom förändringar i
innehavet i företag som är dotterföretag enbart är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon vinst

Dotterföretag

eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen redovisas enbart i eget kapital.
Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys.

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller

De sedan tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har förvärvats. Vinst eller

på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett

förlust, beräknad som skillnaden mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, redovisas i

företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av

koncernresultaträkningen.

rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då

Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna

förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den

som

förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla

koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört redovisas

tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.

avyttrade

i

koncernredovisningen

och

vinst

eller

förlust

vid

avyttringen

redovisas
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Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag

Tilläggsköpeskillingar

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som

Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och

uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt, ska beloppet ingå i det beräknade slutliga
anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten. Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv
månader från förvärvstidpunkten påverkar goodwill. Justering senare än tolv månader efter

Goodwill

förvärvstidpunkten redovisas i koncernresultaträkningen. Tilläggsköpeskillingarna

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara

Justering av förvärvsanalys

nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuell nedskrivning.

I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre återspegla
faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv månader efter

förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas som en ändrad
Övriga immateriella tillgångar
Övriga

immateriella

tillgångar

uppskattning och bedömning.
avser

huvudsakligen,

licenser,

varumärken

och

administrativa

programvaror. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan.
Avskrivningar görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden som är antingen fem eller sju år.
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Redovisningsprinciper i moderföretaget

Immateriella tillgångar

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

Vid redovisning av utgifter för utveckling av framtagna forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde

kostnadsföringsmodellen i moderföretaget, vilket innebär att alla utgifter kostnadsförs när de

minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter

uppkommer.

som är direkt hänförliga till förvärvet.

Materiella anläggningstillgångar

Skatt

I moderföretaget räknas utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats inte in i

I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning successivt över
tillgångens nyttjandeperiod.
Eget kapital
Låneutgifter

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i moderföretaget.
Bokslutsdispositioner
Leasing

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget
Intäkter
Utländsk valuta

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris.
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas i moderföretaget som intäkt

En valutakursdifferens som avser en monetär post som utgör en del av moderföretagets nettoinvestering i

när arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden).

en utlandsverksamhet och som är värderad utifrån anskaffningsvärde redovisas i resultaträkningen om
differensen uppstått i moderföretaget.
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Not 2: Uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfaren het och andra
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
I koncernen finns utgifter för utvecklingsutgifter för spelutveckling, vilka redovisas som immateriella
tillgångar. Efter första redovisningstillfället görs nedskrivningsprövning så snart det finns indikationer på
att tillgången har minskat i värde. Koncernen gör uppskattningar om nyttjandeperioden i samband med
den

initiala

redovisningen.

Nyttjandeperioden

prövas

varje

år

och

justeras

vid

behov.

Avsättningar för tilläggsköpeskillingar reflekterar koncernledningens bedömning av troligt utfall. Dessa
utvärderas kontinuerligt och revideras om indikationer på annat utfall än tidigare estimat bedöms mer
sannolikt.

Not 3: Nettoomsättning per geografisk marknad
Not 4: Övriga rörelseintäkter

Koncernens och moderbolagets nettoomsättning fördelar sig på nedanstående geografiska marknader.
Nettoomsättning per geografisk marknad

2021

2020

Koncern
Sverige
EU-länder
Länder utanför EU
Total

Övriga rörelseintäkter
Koncern
Kursvinster på fordringar/skulder av
rörelsekaraktär

2021

2020

147

180

9 346

126

325 875

1 761

Realisationsvinster

33

2 075

127 664

7 143

Övrigt

3 138

70

462 886

9 030

Total

3 318

2 325

Moderbolag

Kursvinster på fordringar/skulder av
rörelsekaraktär

-

-

Sverige

5 629

-

Realisationsvinster

-

81

EU-länder

4 548

954

800
10 976

Länder utanför EU
Total

936

1 640

4 941

Övrigt
Kursvinster på fordringar/skulder av
rörelsekaraktär

1 302

-

5 895

Total

2 328

1 721
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Not 5: Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Not 6: Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Med revisionsuppdrag avses granskning av räkenskapsårets räkenskaper och årsredovisning för

Medelantalet anställda

moderbolag och koncern. Det innefattar även granskning av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter.

2021

varav män

2020

varav män

Moderbolaget
Sverige

20

85%

24

83%

Total i moderbolag

20

85%

24

83%

Sverige

10

70%

8

75%

Frankrike

15

73%

-

-

Ungern

38

92%

27

96%

Storbritannien

19

79%

-

-

Dotterföretag
Koncern

2021

2020

PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning

1 072

386

127

88

2

-

Andra uppdrag

3 167

84

Total PwC

4 368

558

Irland
USA

77

65%

-

-

Total i dotterföretag

159

74%

35

91%

Total i koncernen

179

74%

59

88%

Övriga anställda

Styrelse och VD

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag

304

-

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

-

-

Skatterådgivning

.

-

Andra uppdrag
Total

.

-

4 671

558

Löner och andra ersättningar fördelade
per land mellan styrelseledamöter m.fl.
2021
Styrelse och VD

2020
Övriga anställda

Moderbolaget
Sverige

2 679

14 159

889

6 529

Total i moderbolag

2 679

14 159

889

6 529

Moderföretag
Dotterbolag

PwC

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

812

348

127

88

2

-

Andra uppdrag

3 167

11

Total

4 108

447

Skatterådgivning

Sverige

-

4 403

282

2 286

Ungern

90

10 643

387

4 797

Frankrike

584

8 981

-

-

Storbritannien

222

5 396

-

-

USA

1 656

6 945

-

-

Total i dotterföretag

2 552

36 368

669

7 083
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Not 7: Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 9: Bokslutsdispositioner
2021

2020

Ränteintäkter kreditinstitut

404

215

Total

404

215

553

–

9

9

562

9

Koncern

Bokslutsdispositioner

2021

2020

Periodiseringsfond, årets avsättning

–

-325

Periodiseringsfond, årets återföring

843

–

2021-12-31

2020-12-31

9 427

1 828

963 595

7 599

Moderbolag
Ränteintäkter koncernföretag
Ränteintäkter övriga
Total

Not 10: Goodwill
Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Rörelseförvärv

Not 8: Räntekostnader och liknande poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Årets omräkningsdifferenser
2021

2020

Räntekostnader kreditinstitut

1 619

678

Övriga räntekostnader

3 000

Total

4 619

Vid årets slut

37 675

–

1 010 697

9 427

-761

–

-29 280

-761

-647

–

-30 688

-761

980 010

8 666

Koncern

Vid årets början
678

Moderbolag
Räntekostnader koncernföretag

Ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivning
Årets omräkningsdifferenser

–

–

Räntekostnader övrigt

8 768

558

Total

8 768

558

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut
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Not 11: Balanserade utgifter för spelutveckling
Inventarier, verktyg och installationer

Not 12: Licenser och varumärken
2021-12-31

2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

46 764

14 321

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

Nyanskaffningar

51 687

31 393

Nyanskaffningar

Rörelseförvärv

19 758

1 050

6

-

118 215

46 764

Årets omräkningsdifferenser
Vid årets slut

2021-12-31

2020-12-31

Koncernen

Rörelseförvärv
Årets omräkningsdifferenser
Vid årets slut

17

17

752

-

50

-

-

-

820

17

–
Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar

–

Vid årets början

Vid årets början

–

17

Årets avskrivning

–

-17

Vid årets slut

–

–

Årets avskrivning
Årets nedskrivning
Årets omräkningsdifferenser

Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-5 063
-4 738

-4 314
-749

-15 076
1 096

-

-23 781

-5 063

94 434

41 701

–
Redovisat värde vid årets slut

820

0

2021-12-31

2020-12-31

Vid årets början

17

17

Nyanskaffningar

629

-

Vid årets slut

646

17

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

38 359

12 315

Nyanskaffningar

19 726

26 044

Vid årets slut

58 085

38 359

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning

-3 302

-2 810

-1 493

-492

Årets nedskrivning

-15 076

-

Vid årets slut

-19 871

-3 302

38 214

35 057

Redovisat värde vid årets slut

–
Ackumulerade avskrivningar

–

Vid årets början

–

17

Årets avskrivning

-

-17

Vid årets slut

–

–

646

0

Redovisat värde vid årets slut
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Not 13: Inventarier, verktyg och installationer
Inventarier, verktyg och installationer

Not 14: Likvida medel
2021-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

2 149

1 369

Nyanskaffningar

645

650

6 701

130

Årets omräkningsdifferenser
Vid årets slut

2020-12-31

Koncernen

Koncernen

Rörelseförvärv

2021-12-31

2020-12-31

751

-

10 246

2 149

Banktillgodohavanden
Total

163 107

37 332

163 107

37 332

Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Ackumulerade avskrivningar

Banktillgodohavanden

Vid årets början

-1 018

-622

Årets avskrivning

-1 135

-396

-476

-

-2 629

-1 018

7 617

1 131

2021-12-31

2020-12-31

Årets omräkningsdifferenser
Vid årets slut

Total

39 266

35 166

39 266

35 166

2021-12-31

2020-12-31

Not 15: Ställda säkerheter
Redovisat värde vid årets slut
Moderbolaget

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

1 438

1 189

Nyanskaffningar

191

249

Vid årets slut

1 629

1 438

Årets avskrivning

-772
-245

Årets omräkningsdifferenser
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Koncern
Företagsinteckningar
Summa

60 072

10 650

60 072

10 650

Moderföretag

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar.

-584
-188

Företagsinteckningar
Summa

13 810

10 650

13 810

10 650

-1 017

-772

613

666
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Not 17: Antal aktier och kvotvärde

Not 16: Andelar i koncernföretag
Moderbolagets andelar i dotterföretag per balansdagen uppgick till totalt 482 915 KSEK.

Antal aktier och kvotvärde
Andelar i koncernföretag

2021-12-31

2020-12-31

Vid årets början

Förvärv
Vid årets slut

10 800

2 083

472 115

8 717

482 915

10 800

Kvotvärde kronor

Kvotvärde kronor

Dotterföretag

2 000 000

2 000 000

0,10

0,10

38 484 515

16 957 042

0,10

0,10

40 484 515

18 957 042

B-aktier
Antal

Nedanstående företeckning omfattar moderbolagets direkt och indirekt ägda dotterbolag per den 31
december 2021.

2020-12-31

A-aktier
Antal

Ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31

Totalt antal aktier

Not 18: Avsättningar för tilläggsköpeskillingar

Land

Antal andelar %

Zordix Entertainment AB

Sverige

93,3

Avsättningar består av tilläggsköpeskillingar för gjorda förvärv. Dessa kan utfalla till betalning under

Dimfrost Studio AB

Sverige

100

perioden 2022-2025 i form av aktier och likvida medel. Avsättningar reflekterar koncernledningens

Invictus Games Kft

Ungern

100

bedömning av troligt utfall. Dessa utvärderas kontinuerligt och revideras om indikationer på annat utfall

Frankrike

100

Storbritannien

100

Sverige

100

Avsättningar

USA

100

Koncern

MG Team Inc

USA

100

Tilläggsköpeskillingar

Maximum Games LLC

USA

100

Total

Brasilien

100

USA

100

Moderbolag

Irland

100

Tilläggsköpeskillingar

Storbritannien

100

Total

Just for Games SAS
Merge Games Ltd
Zordix Racing AB
MG1 Acquistion Corporation Inc

Modus Studio Brazil ltda
Modus Games LLC

Maximum Games Ireland Ltd
Maximum Games Ltd

än tidigare estimat bedöms mer sannolikt.

2021-12-31

2020-12-31

491 663

-

491 663

-

202 264

-

202 264

-
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Not 19: Avsättningar för uppskjutna skatter
Koncern

Not 22: Poster som inte ingår i kassaflödet
2021-12-31

2020-12-31

3 584

-

Av,- och nedskrivningar

127

-

Obeskattade reserver

3 711

-

Upplupna räntor

Balanserade utgifter för spelutveckling
Övriga temporära skillnader
Total

Koncern

2020
1 940

884

-

5 518

-

56 661

1 940

16 813

698

Obeskattade reserver

843

-

Upplupna räntor

814

-

18 740

698

Total

Avsättning för uppskjuten skatt avser till största delen uppbokad temporär skillnad för balanserade utgifter

2021
50 259

för spelutveckling som gjorts för att harmonisera nyförvärvade bolag till koncernens redovisningsprinciper.
Moderbolag
Av,- och nedskrivningar

Not 20: Långfristiga skulder
Koncern

2021-12-31

2020-12-31

Total

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut

3 043

-

Total

3 043

-

Av koncernens långfristiga skulder förfaller 3 043 KSEK till betalning efter mer än 5 år. Av moderbolagets

långfristiga skulder förfaller 0 TSEK till betalning efter mer än 5 år.
Not 21: Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Överkursfond

699 174 000

Balanserade vinstmedel

-37 443 000

Årets resultat
Total

-50 703 000
611 027 000

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att i ny räkning överföres 611 027 000 kronor.
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Not 23: Transaktioner med närstående
Under räkenskapsåret förekommer sedvanlig handel mellan koncernbolagen. Affärsförhållandena Utöver
det finns följande transaktioner med närstående parter. Styrelseledamöterna David Wallsten, Stefan

Not 25: Definitioner

Nettoomsättning

Intäkter från försäljning med avdrag för rabatter och mervärdesskatt och efter eliminering av
eventuell koncernintern försäljning

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Operativt EBIT

Rörelseresultat exkluderat avskrivningar på förvärvsrelaterad goodwill.

EBIT

Rörelseresultat

EBITDA-marginal

Resultat före avskrivningar uttryckt i procent av nettoomsättningen

Operativ EBIT-marginal

Operativ EBIT i procent av nettoomsättningen

EBIT-marginal

EBIT i procent av nettoomsättning.

Balansomslutning

Totala tillgångar

Eget kapital

Totalt eget kapital

Soliditet

Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutning.

Zordix eller bolaget

avser Zordix AB (publ), organisationsnummer 556778-7691, eller den koncern eller bolag i
den koncern vari Zordix är moderbolag, beroende på sammanhanget.

Lampinen och Patrik Bloch har samtliga fakturerat koncernen tjänster för rådgivning om totalt 1042 KSEK.

Not 24: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
•

Zordix dotterbolag Maximum Games Inc har ingått avtal om att förvärva spelutvecklaren Mane6 samt
IP-rättigheterna till titeln Them Fighting Herds®.

•

Zordix kallar till extra bolagsstämma med förslag om beslut av ändring av villkor för teckningsoptioner
av serie 2021/2023 och 2021/2024.

•

Styrelsen utser Christina Seelye till vd och koncernchef, samt CFO Peter Daboczi till vice vd för Zordix.

•

Styrelsen för Zordix beslutar om en nyemission av aktier som delbetalning av tilläggsköpeskilling för
förvärvet av Just For Games
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Underskrifter
Umeå den 2022-04-20

Christina Seelye – Verkställande direktör

Malin Jonsson – Styrelseordförande

Matti Larsson – Styrelseledamot

David Wallsten – Styrelseledamot

Stefan Lampinen – Styrelseledamot

Stefan Lindeberg – Styrelseledamot

Patrik Bloch – Styrelseledamot

David Eriksson – Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-04-20
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Zordix AB (publ), org.nr 556778-7691

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och
återfinns på sidorna 1-4. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.

Uttalanden

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Zordix AB (publ) 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 gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 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.

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Revisionsberättelse (forts)
Grund för uttalanden

Revisorns ansvar
och

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god

oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Våra

mål

är

att

uppnå

en

rimlig

grad

av

säkerhet

om

huruvida

årsredovisningen

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

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

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Revisorns ansvar

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
finns

på

Revisorsinspektionens

webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.

Denna

beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Zordix AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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. Den verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisionsberättelse (forts)
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget

•

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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.

Denna

beskrivning

är

en

del

av

revisionsberättelsen.

Stockholm den 20 april 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor
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www.zordix.com

ir@zordix.com

