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VD HAR ORDET  
 

Vi lämnar ett väldigt speciellt år bakom oss. Bolaget 
ändrade verksamhetsinriktning och började handlas under 

namnet Blick Global och därtill valdes i höstas en ny styrelse 

in i verksamheten. Vårt helägda dotterbolag Wiget inledde 

2020 starkt och vi var i princip klara med försäljnings- 

prognosen för helåret när pandemin slog till med full kraft. 

För oss som bolag förändrades fokus från många beslut till 

få och kloka beslut. Från mars och framåt lades i stort sett 
all sport i malpåse varpå Wiget viktade verksamheten från 

sin prestationsbaserade affär med sportinriktning till sin 

betydligt bredare volymbaserade produkt Marketplace 

som är ett globalt marknadsföringsnätverk men med lägre 

marginal än övriga produkter i Wigets erbjudande. 

Parallellt med att dramatiken i världen accelererade rensade 
vi bort tidigare struktur och verksamheter på Malta till att i 
dagsläget ha tre företag i bolagsgruppen. Vi skulle enligt avtal 
betala den första tilläggsköpeskillingen i förvärvet av Wiget 
med aktier och kontanter. Aktier har tilldelats och kontantdelen 
reglerades genom att ställa ut reverser till tidigare ägare vilket 
ger oss en möjlighet att betala detta med egen kassa under 
innevarande år.  

Andra och tredje kvartalet handlade om att på daglig basis 
manövrera utvecklingen av pandemin i relation till dess 
påverkan på vår affär. Detta innebar att vi intog stor försiktighet 
gällande löpande medieinvesteringar kopplade till 
prestationsaffären som är ett verksamhetsben helt beroende 
utav kampanjexponering för att därtill kunna utöka 
spelardatabasen. Dessa kampanjer är kopplade till att Wiget 
delar potentiella vinster med sina kunder; iGaming-operatörer 
samt affiliatenätverk. Trots att vi höll igen fortlöpte bägge 
kvartalen relativt väl och när sporten så sakteliga kom igång 
igen fick vi allt större tilltro till att vi var på väg att rida ut stormen 
och fortsätta utvecklas till vår fulla potential.  

Under året förde vi flertalet diskussioner med intressanta 
förvärvskandidater. Blicks ambition är att genomföra fler 
förvärv men av flera skäl låter vi denna process ta tid. Valutan 
på aktien må vara ett viktigt nyckeltal men för oss är det av 
ännu större betydelse att entreprenörerna bakom bolagen ser 
värdet och potentialen i ett samgående med Blick och hur vi 
tillsammans kan utveckla börsbolaget på fem års sikt.  

Fjärde kvartalet var ett kvartal då vi kunde återinvestera i 
media. Under perioden valde vi att utöka våra medie-
investeringar till nivåer som sammantaget var de högsta under 
året vilket belastar kvartalsresultatet men som förväntas ge 
avkastning under hela 2021. Lägg därtill så påverkade 
neddragningen av kampanjinvesteringarna i mitten på året 
även omsättningen. Wiget lade stort fokus på att implementera 
och testa sina nya och förädlade produkter på marknaden. 
Pandemin hade negativ inverkan på hur dessa engagemang 
utvecklades utifrån möjligheterna att driva projekten i den 
hastighet vi önskade. 

2020 var som sagt oerhört speciellt och en tid jag aldrig 
kommer att glömma. Trots de utmaningar vi som litet bolag stod 
inför så lyckades vi ändå öka omsättningen på helåret med 
54%, och gick från ett negativt EBITDA om 15,5 MSEK 2019 
till ett positivt EBITDA om 5,3 MSEK exklusive extra ordinära 
poster om 9 MSEK. Kassan var vid årsskiftet närmare 2 MSEK 
efter avbetalning av brygglån etc. Vi har stora visioner med 
Blick, och kommer förmodligen aldrig bli riktigt nöjda, men en 
resultatförbättring på närmare 20 MSEK på helåret betyder att 
vi har lyckats vända verksamheten till att bli en väldigt 
spännande affär. Vi är tillfreds med hur vi lyckades manövrera 
oss igenom förra årets utmaningar och kan konstatera att vi 
idag befinner oss i ett helt nytt läge jämfört med tidigare år. 

 

Erik Ahlberg  
VD Blick Global Group AB 
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OM BLICK GLOBAL GROUP 
 
OM BLICK GLOBAL GROUP AB (PUBL) 
BLICK GLOBAL GROUP är ett AdTech bolag verksamt inom iGaming. Med AdTech avses att bolaget investerar i entreprenörsbolag 

inom teknikområden för iGaming. Blick är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, 

ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för 

koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget har sitt 

huvudkontor i Stockholm.   

HISTORIK 
Blick Global Group grundades i Uppsala 2007 under dåvarande namnet ahaWorld med ambitionen att utveckla onlinespelsajter. 

Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market (Aktietorget) den 25 juni 2014. Under 2019 förändrades bolagets verksamhet i 

grunden genom förvärvet av Wiget Group samt avyttring av bolagets bingo-och kasinosajter. 

POSITION PÅ MARKNADEN 
Blick Global Group har genom Wiget Group en gynnsam position inom iGaming marknaden med stor tillväxtpotential. Bolagets 

globala räckvidd och datamodell för att tillföra en ökad precision i kundernas kampanjer gör att Wiget på ett naturligt sätt adresserar 

de mest centrala delarna av operatörers verksamhet kring kundanskaffning och CRM. 

FRAMTIDSUTSIKTER 
Framtiden för AdTech och iGaming ser vi som väldigt gynnsamma. Sport är något som engagerar och representerar en stor och 

växande marknad. AdTech för högvärdessegmenten inom iGaming med syfte att öka kundanskaffning och träffsäkrare kampanjer är 

ett relativt oadresserat område där vi genom Wiget Group verkat under många år. Inom ramen för den inriktningen finns det dessutom 

ett antal intressanta områden där vi kan hjälpa våra kunder ytterligare och erhålla en stark ställning och position inom iGaming där 

vi har den mest samlade kunskapen och erfarenheten. 

ÅRSSTÄMMA 
Årsstämma hålls den 9 juni 2021, kl. 13.00. Kallelsen finns på bolagets hemsida www.blickglobalgroup.com 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Styrelsen och verkställande direktören för Blick Global Group AB (publ), 

organisationsnummer 556724-8694, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2020.  

HELÅRET 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 884 KSEK (14 177 KSEK). EBITDA uppgick till 14 370 KSEK (-15 496 KSEK). EBIT 

uppgick till -1 709 KSEK (- 30 624 KSEK). Resultatet efter skatt uppgick till -2 901 KSEK (- 31 314 KSEK). 

VERKSAMHETEN 
Koncernens enda rörelsedrivande verksamhet under året var Wiget Group AB. Wiget är specialister på nykundsanskaffning till spel-

och kasinooperatörer genom dess egenutvecklade teknikplattform. Pandemin hade stor påverkan på hela verksamheten under 2020. 

Med tanke på Wigets tyngdpunkt inom sport, och att i stort sett all idrott ställdes in, så tappade bolaget hastigt det positiva momentum 

som Wiget befann sig i när pandemin blev ett faktum. 2020 utvecklades till ett år som krävde manövrering av verksamheten i realtid 

tillika total kontroll över kostnader. Wiget utvecklade tre stycken produkter under året som kom att bli huvudfokus; Market Place, React 

samt Ace. Produkterna riktar sig till olika kundsegment och flera tester inleddes tillsammans med nya och befintliga kunder under det 

fjärde kvartalet. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
• Start av 2020 utan att tyngas av kostnader som hörde till förlustbringande kasinon. 
• Coronarelaterade beslut avseende sportevenemang kom under hela mars. 
• Huvuddelen av världens sportevenemang ställdes in under andra kvartalet. Wiget Group tappade fint momentum som har tagit 

tid att återfå.  
• Bolaget genomförde namnbyte till Blick Global Group.      
• Bolaget redovisade positivt EBITDA varje kvartal under året. 
• Styrelsen ändrades, ny styrelseordförande och två nya styrelseledamöter.  
• Överenskommelse träffades avseende första kontantdelen i tilläggsköpeskillingen till Wiget Group, skall betalas mot reverslån 

som löper till oktober 2021. 
• Bolaget genomförde tre riktade nyemissioner. 
• Tidigare styrelsen kvittade arvoden mot aktier. 
• Brygglånefinansiärerna som utöver förlängning av lånet investerade 2 MSEK. 
• Aktiekomponenten i första tilläggsköpeskillingen avseende förvärv av Wiget Group. 
• Första tilläggsköpeskillingen avseende förvärvet av Wiget Group AB fastställdes till 14,8 MSEK varav 6,6 MSEK betalades med 

aktier och 8,2 MSEK i form av reverser till säljarna. 
• Under 2020 intäktsfördes 9 MSEK av de 29 MSEK som var avsatta för tilläggsköpeskilling 1 och 2 i förvärvet av Wiget Group 

AB vilket innebär att 5,2 MSEK kvarstår som avsättning för tilläggsköpeskilling 2. 
• Brygglån om 5,5 MSEK förlängdes ett år. 
• Under kvartalet löstes ett brygglån om 870 KSEK. 
• Wiget Group ökade medieinvesteringarna i slutet av året för att fortsätta expandera prestationsaffären. 
• Flertalet förvärvsdiskussioner fortlöpte under 2020. 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 
• Wiget fokuserar på att fortsätta bredda kundstocken för att inte vara så beroende utav ett fåtal stora annonsörer. 
• Blick Global byter till IFRS - senarelägger därför första kvartalsrapporten till 27 maj. 
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FINANSIERING 
Koncernens likvida medel uppgick per 2020-12-31 till 1 821 KSEK. Under 2020 har det tillförts 2 Mkr i kontanta medel i en riktad 

nyemission. Tilläggsköpeskilling I som uppgick till 8,3 Mkr inkl. ränta per 2020-12-31 för köp av aktierna i Wiget Group har lagts 

upp som lån med betalning 12 månader efter fastställande, dvs låneförfall i oktober 2021. Vidare har bolaget en option om att även 

lägga upp Tilläggsköpeskilling II som ett lån vilket då regleras april 2022 om det anses bäst för verksamheten. Bolagets arbetar 

löpande med att hitta lösningar för att kunna lösa dessa lån vid förfallodatumet. Brygglånet har omförhandlats under året där 

förfallodatumet förlängdes ett år till. Brygglånet uppgår till 5,9 Mkr (inklusive upplupen ränta och avgifter) och förfaller i september 

2021. Betalning av brygglånet behöver finansieras. Förhandlingar pågår med flera intressenter och bolaget är förvissade om att finna 

en för bolaget och aktieägare bra lösning inom kort. Det faktum att finansieringen av de kortfristiga brygglånens reglering vid tiden 

av årsredovisningens angivande ännu inte är säkerställd innebär dock en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel 

om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 

EGET KAPITAL 
Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 35 934 KSEK (29 766 KSEK). 

AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUREN 
Antalet aktier i bolaget uppgick vid årets utgång till 161 470 577 st. Samtliga aktier ger innehavaren en rösträtt samt lika rättigheter 

till tillgångar och vinster i Blick Global Group AB. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market (Aktietorget) med beteckningen 

BLICK den 25 juni 2014. De största ägarna i bolaget per 31 december 2020 var: Cronus Holding AB (14,16 %), Vision Invest AB 

(8,58 %), Nordnet Pensionsförsäkring AB (4,35 %), Avanza Pension AB (4,12 %) och Barego Holdings AB (4,02 %). 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
Blick bedömer att marknaden för digital marknadsföring med egenutvecklad teknisk plattform har en mycket stark potential. Online 

spelmarknaden (iGaming) utgör ett fokus där bolagets mångåriga erfarenhet och datainsamling tillsammans med 

högvärdetransaktioner ger en unik position. Besparingspotentialen för våra kunder genom stöd av Wiget Group är väsentlig vilket 

gör att positionen över tid kommer kunna stärkas med motivet att ju större andel av en operatörs mediabudget som läggs på Wigets 

plattform desto högre är potentialen i besparing och träffsäkerhet i kampanjer. Vi bedömer dessutom möjligheten att förvärva fler 

bolag inom sektorn som lovande.

  



 

aaaaaaaaaaaaaaa BLICK GLOBAL GROUP AB (PUBL) | ÅRSREDOVISNING 2020 8 

Belopp i Flerårsjämförelse, visas i KSEK. Definitioner av nyckeltal, se noter. 

Flerårsjämförelse, koncernen 
 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 21 884 14 177 18 026 14 487 17 781 
Res. efter finansiella poster -3 126 -31 035 -18 215 -7 704 -9 341 
Balansomslutning  60 704 76 763 8 894 14 177 9 223 
Soliditet (%) 59,2 38,8 53,3 70,4 65,5 

 

Flerårsjämförelse, moderbolag 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 921 708 0 0 0 
Res. efter finansiella poster -6 138 -26 268 -32 349 -28 660 -2 966 
Balansomslutning 67 104 76 057 8 075 24 547 38 943 
Soliditet (%)  68,0 49,0 80,4 95,8 97,6 

 

Förändringar i eget kapital, koncern 

 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. 
årets resultat Summa eget kapital 

Belopp vid årets ingång 16 221 979 128 989 545 -115 445 675 29 765 849 
Nyemission 1 727 461 7 232 004   8 959 465 
Årets omräkningsdifferens     109 682 109 682 
Årets förlust     -2 901 321 -2 901 321 
Belopp vid årets utgång  17 949 440 136 221 549 -118 237 314 35 933 675 

 

Förändringar i eget kapital, moderbolag  

 Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat Årets resultat Summa fritt eget 

kapital 
Belopp vid årets ingång 16 221 979 128 989 546 -81 830 620 -26 093 030 21 065 896 
Nyemission 1 727 461 7 232 004     7 232 004 
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:     -26 093 030 26 093 030   
Årets förlust        -627 679 -627 679 
Belopp vid årets utgång 17 949 440 136 221 550 -107 923 650 -627 679 27 670 221 

 
 

Resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står    
Balanserat resultat     -107 923 650 
Överkursfonden     136 221 550 
Årets förlust     -627 679 
  27 670 221 
  
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres     27 670 221 
 27 670 221 

 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.  
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FINANSIELL INFORMATION 
 
Resultaträkning 

  Koncernen Moderbolaget 
  
  Not 2020-01-01 

2020-12-31 
2019-01-01 
2019-12-31 

2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.          
Nettoomsättning 2 21 883 838 14 177 494 921 204 708 193 
Aktiverat arbete för egen räkning  630 816 2 450 876 0 0 
Övriga rörelseintäkter 3 9 322 381 216 969 0 100 031 

   31 837 035 16 845 339 921 204 808 224 
           
Rörelsens kostnader          
Övriga externa kostnader  -12 289 640 -21 008 796 -1 720 904 -1 781 702 
Personalkostnader 4 -5 177 466 -11 332 748 -3 903 387 -3 946 429 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 7,8,9,10 -16 079 080 -15 127 030 -75 703 -36 338 

   -33 546 186 -47 468 574 -5 699 994 -5 764 469 
           
Rörelseresultat  -1 709 151 -30 623 235 -4 778 790 -4 956 245 
           
Resultat från finansiella poster          
Nedskrivning av anläggningstillgångar 12 0 0 -622 503 -21 283 871 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 35 251 688 276 619 048 1 038 902 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -1 451 840 -1 100 154 -1 355 451 -1 066 816 

   -1 416 589 -411 878 -1 358 906 -21 311 785 
           
Resultat efter finansiella poster  -3 125 740 -31 035 113 -6 137 696 -26 268 030 
           
Bokslutsdispositioner          
Lämnade koncernbidrag  0 0 -242 000 0 
Mottagna koncernbidrag  0 0 5 752 017 175 000 

   0 0 -627 679 175 000 
           
Resultat före skatt  -3 125 740 -31 035 113 -627 679 -26 093 030 
           
Skatt på årets resultat 6 -501 581 -600 310 0 0 
Uppskjuten skatt 6 726 000 321 000 0 0 
           

Årets resultat  -2 901 321 -31 314 423 -627 679 -26 093 030 

Resultat per aktie  -0,02 -0,34     
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Balansräkning 

   Koncernen Moderbolaget 
 Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar          
           
Immateriella anläggningstillgångar          
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 7 11 314 744 13 804 765 0 0 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 8 0 75 703 0 75 703 
Goodwill 9 44 948 294 57 790 670 0 0 

   56 263 038 71 671 138 0 75 703 
           
Materiella anläggningstillgångar          
Inventarier, verktyg och installationer 10 29 699 69 781 29 699 0 

   29 699 69 781 29 699 0 
           
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i koncernföretag 11 0 0 66 828 781 75 840 232 
Fordringar hos koncernföretag 12 0 0 0 0 

   0 0 66 828 781 75 840 232 
           
Summa anläggningstillgångar  56 292 737 71 740 919 66 858 480 75 915 935 
           
Omsättningstillgångar          
           
Kortfristiga fordringar          
Kundfordringar  2 088 224 2 574 458 0 0 
Aktuell skattefordran  49 742 57 495 49 742 11 643 
Övriga fordringar  290 430 1 799 023 42 388 34 475 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  161 228 223 118 153 180 76 004 

   2 589 624 4 654 094 245 310 122 122 
           
Kassa och bank          
Kassa och bank  1 821 199 368 050 0 18 676 

   1 821 199 368 050 0 18 676 
           
Summa omsättningstillgångar  4 410 823 5 022 144 245 310 140 798 
           

SUMMA TILLGÅNGAR  60 703 560 76 763 063 67 103 790 76 056 733 
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Balansräkning 

   Koncernen Moderbolaget 
 Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital, koncern          
           
Aktiekapital 13 17 949 441 16 221 979     
Övrigt tillskjutet kapital  136 221 549 128 989 545     
Annat eget kapital inklusive årets resultat  -118 237 314 -115 445 675     

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  35 933 676 29 765 849     

Summa eget kapital, koncern  35 933 676 29 765 849     
           
Eget kapital, moderföretag          
           
Bundet eget kapital          
Aktiekapital      17 949 440 16 221 980 

       17 949 440 16 221 980 
           
Fritt eget kapital          
Överkursfond      136 221 550 128 989 545 
Balanserat resultat      -107 923 650 -81 830 620 
Årets resultat      -627 679 -26 093 030 

       27 670 221 21 065 895 
           
Summa eget kapital, moderföretag      45 619 661 37 287 875 
           
Avsättningar 16         
Övrig avsättning  5 251 467 29 000 000 5 251 467 29 000 000 
Uppskjuten skatt  2 286 692 2 889 000 0 0 
           
Kortfristiga skulder          
Leverantörsskulder  1 147 015 2 194 291 177 150 260 404 
Övriga skulder  14 094 621 9 312 641 13 437 358 6 434 434 
Skulder till koncernföretag  0 0 904 272 1 419 655 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 990 089 3 601 282 1 713 881 1 654 364 

Summa kortfristiga skulder  17 231 725 15 108 214 16 232 662 9 768 858 
           

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  60 703 560 76 763 063 67 103 790 76 056 733 
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Kassaflödesanalys 
  Koncernen Moderbolaget 

  Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Den löpande verksamheten          
Resultat efter finansiella poster  -3 125 740 -31 035 113 -6 137 696 -26 093 030 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 7 079 080 13 997 400 75 703 21 320 209 
Betald inkomstskatt  -196 163 436 299 0 15 267 
           
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital    

3 757 177 
  

-16 601 414 
  

-6 061 993 
  

-4 757 554 
           
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital          
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar  2 114 212 -3 804 854 -73 446 -15 427 231 
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder  -4 437 424 10 492 633 -13 538 8 186 635 
           

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 433 965 -9 913 635 -6 148 977 -11 998 150 
           
Investeringsverksamheten          
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar 7 -630 816 -2 891 725 0 0 
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 10 0 0 -29 699 0 
Investering i dotterbolag  0 -36 228 781 0 -36 228 781 
           

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -630 816 -39 120 506 -29 699 -36 228 781 
           
Finansieringsverksamheten          
Årets nyemission  2 000 000 44 381 686 2 000 000 44 381 686 
Koncernbidrag  0 0 5 510 000 0 
Teckningsoptioner  0 6 165 0 6 165 
Upptagna lån  0 8 000 000 0 8 000 000 
Amortering  -1 350 000 -6 000 000 -1 350 000 -6 000 000 
           

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  650 000 46 387 851 6 160 000 46 387 851 
           
Förändring av likvida medel  1 453 149 -2 646 290 -18 676 -1 839 080 
Likvida medel vid årets början  368 050 3 022 340 18 676 1 857 756 
Kursdifferens i likvida medel  0 -8 000 0 0 
           

Likvida medel vid årets slut 15 1 821 199 368 050 0 18 676 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. 
 
Redovisningsvaluta 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i SEK om inget annat anges. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av 
rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att 
eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast 
den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet. 
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, 
redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Detta värde skrivs av koncernmässigt under en period uppgående till 5 år. 
Avskrivningstakten baseras på förvärvens långsiktiga strategiska betydelse för koncernen. Internvinster inom koncernen elimineras i sin 
helhet. 
Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter balansdagens 
valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer 
förs direkt mot koncernens eget kapital. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på koncernkonto och 
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation. 
 
Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar 
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda: 
- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången, 
- avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången, 
- det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller 
- utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de 
direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt upparbetade 
immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår till 4 år vilket motiveras av de kommer att tillföra 
koncernen värden minst under denna tid. 
 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och 
koncernföretag. 
Balanserade utvecklingsutgifter 4 år 
Goodwill 5 år 
Inventarier 5 år 
Licenser 5 år 
 
Inkomstskatter 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den 
avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt 
balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen vilken för närvarande är 21,4%. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att 
framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 
 
Fordringar 
Fodringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
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Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens 
värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till 
terminskurs. 
 
Ersättningar till anställda – pensioner 
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer 
betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. 
 
Uppskattningar och bedömningar 
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa upp skattningar kommer sällan att motsvara det verkliga 
resultatet. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så 
beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. Koncernens uppskattningar och bedömningar avser beräkning av avsättningen för tilläggsköpeskilling samt antagande 
till värdering av de immateriella tillgångarna.   
 
Definitioner av nyckeltal 
Nettoomsättning: Försäljningsintäkter med avdrag av lämnade rabatter, moms eller annan skatt som kan vara knuten till försäljningen. 
Res. efter finansiella poster: Finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna. 
Balansomslutning: Summan av tillgångssidan alternativt av skulder och eget kapital i företagets balansräkning. 
Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
 
Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen 

 Moderbolag 
 2020 2019 

Andel av försäljning som avser koncernföretag 92% 87% 
Andel av inköpen som avser koncernföretag 0 0 

 

Not 3 Övriga intäkter 
    Koncernen Moderbolag 
    2020 2019 2020 2019 

Valutakursvinster   310 221 116 938 0 0 
Återföring avsättning   9 000 000    
Övriga intäkter   12 160 100 031 0 100 031 

Totalt      9 322 381 216 969 0 100 031 
 

Not 4 Personal 

  Koncernen Moderbolag 

   2020 2019 2020 2019 

Styrelse och VD     1 431 726 2 296 931 1 431 726 2 296 931 
Pensionskostnader   0 0 0 0 

Totalt     1 431 726 2 296 931 1 431 726 2 296 931 
        

Övriga anställda     2 497 059 6 533 980 1 551 843 641 506 
Pensionskostnader   41 604 209 166 0 78 197 

Totalt     2 538 663 6 743 146 1 551 843 719 703 
        

Sociala kostnader   1 207 077 2 256 422 919 819 923 692 

Totalt styrelse och övriga     5 177 465 11 296 499 3 903 387 3 940 326 
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Not 5 Finansiella poster 

    Koncernen Moderbolag 
    2020 2019 2020 2019 

Ränteintäkter från koncernbolag   0 0 618 797 748 145 
Valutakursförändring  -169 494 665 723 -117 736 290 735 
Ränteintäkter övriga  35 251 22 553 251 22 
Räntekostnader övriga  -1 282 346 -1 100 154 -1 237 715 -1 066 816 

Finansiella intäkter    -1 416 589 -411 878 -736 403 -27 914 

 
Not 6 Skatt på årets resultat 

    Koncernen Moderbolag 
    2020 2019 2020 2019 

Aktuell skatt -501 581 -600 310 0 0 
Uppskjuten skatt 726 000 321 000 0 0 
Totalt 224 419 -279 310 0 0 
        

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

  Koncernen Moderbolag 

      2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde     56 599 178 38 102 667 0 0 
Inköp   630 816 17 874 373 0 0 
Utrangering   -41 284 042 0 0 0 
Årets omräkningsdifferens   0 622 138 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   15 945 952 56 599 178 0 0 
        

Ingående nedskrivningar   -12 545 079 -7 676 460 0 0 
Utrangering   12 545 079 0 0 0 
Årets nedskrivningar   0 -4 868 619 0 0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar  0 -12 545 079 0 0 
        

Ingående avskrivningar   30 249 328 -26 050 085 0 0 
Årets omräkningsdifferens   0 -559 086 0 0 
Utrangering   28 738 957  0 0 
Årets avskrivningar   -3 120 837 -3 640 157 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar   -4 631 208 -30 249 328 0 0 

Utgående redovisat värde     11 314 744 13 804 765 0 0 
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Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 

  Koncernen Moderbolag 

    2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde   583 430 576 046 181 688 0 
Inköp  0 0 0 181 688 
Utrangering  -583 430 0 -181 688  

Årets omräkningsdifferens  0 7 384 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   0 583 430 0 181 688 
        

Ingående nedskrivningar  -407 214 0 0 0 
Årets nedskrivningar  -39 367 -407 214 0 0 
Utrangering  446 581 0   

Utgående ackumulerade avskrivningar  0 -407 214 0 0 
        

Ingående avskrivningar  -100 513 -69 647 -105 985 -69 647 
Årets omräkningsdifferens  0 5 472   

Utrangering  136 849 0 142 321  

Årets avskrivningar  -36 336 -36 338 -36 336 -36 338 
Utgående ackumulerade avskrivningar   0 -100 513 0 -105 985 

Utgående redovisat värde    0 75 703 0 75 703 

 

Not 9 Goodwill 

    Koncernen Moderbolag 
    2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde   64 622 050 410 192 0 0 
Inköp  0 64 211 858 0 0 
Årets omräkningsdifferens  0 0 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   64 622 050 64 622 050 0 0 
        

Ingående avskrivningar  -6 831 380 -410 192 0 0 
Årets omräkningsdifferens  0 -2 0 0 
Årets avskrivningar  -12 842 376 -6 421 186 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar   -19 673 756 -6 831 380 0 0 

Utgående redovisat värde   44 948 294 57 790 670 0 0 
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 

  Koncernen Moderbolag 
    2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde   836 516 821 231 0 0 
Inköp  0 19 915 29 699 0 
Utrangering  -806 817 -18 912 0 0 
Årets omräkningsdifferens  0 14 282 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   29 699 836 516 29 699 0 
        

Ingående avskrivningar  -766 735 -700 892 0 0 
Årets omräkningsdifferens  0 -12 329 0 0 
Utrangering  787 219 0   
Årets avskrivningar  -20 484 -53 514 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar   0 -766 735 0 0 

Utgående redovisat värde   29 699 69 781 29 699 0 
 
Not 11 Andelar i koncernföretag 

Företag   Säte Org. Nr Andel % Antal Bokfört värde Bokfört värde 
      2020 2019 

Dotterbolag till AHA World AB       

AHA Technology AB Stockholm 556750-0169 100 100 100 000 100 000 
AHA Ltd Malta C43481 99,9 100 0 11 450 
Wiget Group AB Stockholm 559194-4060 100 100 66 728 781 75 728 781 
        

Dotterbolag till AHA Ltd       

AHA Bingo Ltd Malta C43482 99,9 99   

Victores N.V. Curacao 122220 99,9 99   
        

      2020 2019 

Andelar i dotterbolag  Anskaffningsvärde  75 840 231 111 450 
   Nedskrivning   -11 450 0 
   Justering avsättning tilläggsköpeskilling  -9 000 000 0 
   Förvärv   0 75 728 781 
   Utgående anskaffningsvärde   66 828 781 75 840 231 

 
Wiget Group AB, org-nr 559194-4060 förvärvades den 30 juni 2019 till ett totalt belopp om 75,7 Mkr. Förvärvet av Wiget Group AB är ett 
rörelseförvärv och verksamheten har tidigare bedrivits i Wi Get Media AB org-nr 556842-1167. Wiget Group AB tillhandahåller datadriven 
marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Wiget hävdar att inget annat bolag i världen kan erbjuda 
det som Wiget kan till sitt kundsegment och detta genom egenutvecklad teknik i kombination med människorna bakom affären. 
 
Not 12 Fordringar hos koncernföretag 

Moderbolag    2020 2019 

Ingående bokfört värde        0 5 869 067 
Tillkommande lån    622 503 15 414 804 
Årets nedskrivningar    -622 503 -21 283 871 

Utgående ackumulerat bokfört värde       0 0 
 
Koncernmellanhavande är värderade till förväntade framtida betalningar. 
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Not 13 Upplysningar om aktiekapital 

    Antal aktier Kvotvärde per aktie 

Antal/värde vid årets ingång        145 930 588 0,11 
Nyemission    15 539 989 0,11 

Antal/värde vid årets utgång    161 470 577 0,11 
 
Vid årsstämman 2019 beslutades om ett incitamentsprogram. Teckningsoptioner tecknades av ledande befattningshavare och andra 
anställda. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i bolaget till teckningskursen 1,60 kr. Aktierna kan tecknas 
under perioden 1 oktober 2021 till 30 november 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 10 059 590 aktier emitteras 
motsvarar det ca 6 % av det totala antalet utestående aktier vid utställelsetidpunkten.   
     
Not 14 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

 Koncernen Moderbolag 
 2020 2019 2020 2019 

Avskrivningar     16 020 033 9 851 197 36 336 36 338 
Nedskrivningar   59 047 5 275 833 39 367 21 283 871 
Justering avsättning tilläggsköpeskilling  -9 000 000 0   
Övriga poster   0 -1 175 448   

Orealiserade kursvinster-/förluster   0 45 819  0 

Totalt     7 079 079 13 997 401 75 703 21 320 209 
 

Not 15 Likvida medel 

    Koncernen Moderbolag 
    2020 2019 2020 2019 

Likvida medel 1 821 199 368 050 0 18 676 

Totalt 1 821 199 368 050 0 18 676 

 

Not 16 Avsättningar 

    Koncernen Moderbolag 
    2020 2019 2020 2019 

Tilläggsköpeskilling 5 251 467 29 000 000 5 251 467 29 000 000 
Uppskjuten skatt 2 286 692 2 889 000 0 0 

Totalt  7 538 159 31 889 000 5 251 467 29 000 000 
 
Under året har bolaget reglerat tilläggsköpeskillingen till tidigare ägare av Wiget Group AB i 2 omgångar om 6,6 Mkr respektive 8,2 Mkr 
enligt avtal. Ledningen bedömer att inte hela tilläggsköpeskilling kommer betalas ut och därav har 9 Mkr återförts i slutet av 2020 som en 
övrig intäkt. Slutliga tilläggsköpeskilling kommer att fastställas under våren 2021   
     
Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Covid-19 pandemin har påverkat ekonomier i hela världen och även i Sverige finns en stor påverkan. Styrelsen bedömer att Covid-19 endast 
kommer att få en mindre påverkan på verksamheten för koncernens kommande räkenskapsår. Risken för negativa effekter bedöms också 
minska ju mera samhället och världen succesivt öppnas upp igen p.g.a vaccineringen mot Covid-19 som nu sker under 2021. Styrelsen 
bedömer i nuläget att effekterna av Coronapandemin inte kommer att få en väsentlig påverkan på koncernen. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i Blick Global Group AB (Publ) 
Org. nr 556724-8694 

 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Blick Global Group AB (Publ) för år 
2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 6-20 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 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 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. 

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt 
drift 
Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i 
förvaltningsberättelsen under avsnittet Finansiering i vilket det 
framgår att bolaget vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande 
saknar säkerställd finansiering för att reglera lån som förfaller 2021. 
Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor 
som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på 
grund av detta. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisning  
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen. Den andra informationen återfinns på sidorna 
1-5. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Vårt uttalande avseende 
årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. I samband med vår revision 
av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om 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 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 på 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 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 på 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 på 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 och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 
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• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören 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 återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvarig för våra uttalanden. 

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 och verkställande 
direktörens förvaltning för Blick Global Group AB (Publ) för år 
2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.  

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören 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 och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 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 innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen 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 åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.  

Revisorns ansvar 
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, 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, 2021-05-19 

Mazars AB  

 

Michael Olsson 
Auktoriserad revisor 


	blick-2020-17
	INNEHÅLL
	VD HAR ORDET
	OM BLICK GLOBAL GROUP
	OM BLICK GLOBAL GROUP AB (PUBL)
	HISTORIK
	POSITION PÅ MARKNADEN
	FRAMTIDSUTSIKTER
	ÅRSSTÄMMA
	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
	HELÅRET
	VERKSAMHETEN
	VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
	VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
	FINANSIERING
	EGET KAPITAL
	AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUREN
	FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING


	FINANSIELL INFORMATION
	UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
	UNDERSKRIFTER


	Revisionsberättelse Blick 2020-2
	Uttalanden
	Grund för uttalanden
	Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift
	Annan information än årsredovisningen och koncernredovisning
	Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
	Uttalanden
	Grund för uttalanden
	Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
	Revisorns ansvar



		



		







REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i 

Blick Global Group AB (Publ)

Org. nr 

556724-8694

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden


Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 

Blick Global Group AB (Publ) för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 6-20 i detta dokument.

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 2020 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 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.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen under avsnittet Finansiering i vilket det framgår att bolaget vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande saknar säkerställd finansiering för att reglera lån som förfaller 2021. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på grund av detta.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisning 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen. Den andra informationen återfinns på sidorna 1-5. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 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 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 på 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 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 på 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 på 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.


· drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.


· inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvarig för våra uttalanden.


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 och verkställande direktörens förvaltning för 

Blick Global Group AB (Publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens ansvar


Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 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 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 åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar

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, 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, 2021-05-19

Mazars AB 





Michael Olsson



Auktoriserad revisor

Mazars SET Revisionsbyrå AB
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Vi lämnar ett väldigt speciellt år bakom oss. Bolaget ändrade verksamhetsinriktning och började handlas under namnet Blick Global och därtill valdes i höstas en ny styrelse in i verksamheten. Vårt helägda dotterbolag Wiget inledde 2020 starkt och vi var i princip klara med försäljnings- prognosen för helåret när pandemin slog till med full kraft. För oss som bolag förändrades fokus från många beslut till få och kloka beslut. Från mars och framåt lades i stort sett all sport i malpåse varpå Wiget viktade verksamheten från sin prestationsbaserade affär med sportinriktning till sin betydligt bredare volymbaserade produkt Marketplace som är ett globalt marknadsföringsnätverk men med lägre marginal än övriga produkter i Wigets erbjudande.

Parallellt med att dramatiken i världen accelererade rensade vi bort tidigare struktur och verksamheter på Malta till att i dagsläget ha tre företag i bolagsgruppen. Vi skulle enligt avtal betala den första tilläggsköpeskillingen i förvärvet av Wiget med aktier och kontanter. Aktier har tilldelats och kontantdelen reglerades genom att ställa ut reverser till tidigare ägare vilket ger oss en möjlighet att betala detta med egen kassa under innevarande år. 

Andra och tredje kvartalet handlade om att på daglig basis manövrera utvecklingen av pandemin i relation till dess påverkan på vår affär. Detta innebar att vi intog stor försiktighet gällande löpande medieinvesteringar kopplade till prestationsaffären som är ett verksamhetsben helt beroende utav kampanjexponering för att därtill kunna utöka spelardatabasen. Dessa kampanjer är kopplade till att Wiget delar potentiella vinster med sina kunder; iGaming-operatörer samt affiliatenätverk. Trots att vi höll igen fortlöpte bägge kvartalen relativt väl och när sporten så sakteliga kom igång igen fick vi allt större tilltro till att vi var på väg att rida ut stormen och fortsätta utvecklas till vår fulla potential. 


Under året förde vi flertalet diskussioner med intressanta förvärvskandidater. Blicks ambition är att genomföra fler förvärv men av flera skäl låter vi denna process ta tid. Valutan på aktien må vara ett viktigt nyckeltal men för oss är det av ännu större betydelse att entreprenörerna bakom bolagen ser värdet och potentialen i ett samgående med Blick och hur vi tillsammans kan utveckla börsbolaget på fem års sikt. 

Fjärde kvartalet var ett kvartal då vi kunde återinvestera i media. Under perioden valde vi att utöka våra medie-investeringar till nivåer som sammantaget var de högsta under året vilket belastar kvartalsresultatet men som förväntas ge avkastning under hela 2021. Lägg därtill så påverkade neddragningen av kampanjinvesteringarna i mitten på året även omsättningen. Wiget lade stort fokus på att implementera och testa sina nya och förädlade produkter på marknaden. Pandemin hade negativ inverkan på hur dessa engagemang utvecklades utifrån möjligheterna att driva projekten i den hastighet vi önskade.

2020 var som sagt oerhört speciellt och en tid jag aldrig kommer att glömma. Trots de utmaningar vi som litet bolag stod inför så lyckades vi ändå öka omsättningen på helåret med 54%, och gick från ett negativt EBITDA om 15,5 MSEK 2019 till ett positivt EBITDA om 5,3 MSEK exklusive extra ordinära poster om 9 MSEK. Kassan var vid årsskiftet närmare 2 MSEK efter avbetalning av brygglån etc. Vi har stora visioner med Blick, och kommer förmodligen aldrig bli riktigt nöjda, men en resultatförbättring på närmare 20 MSEK på helåret betyder att vi har lyckats vända verksamheten till att bli en väldigt spännande affär. Vi är tillfreds med hur vi lyckades manövrera oss igenom förra årets utmaningar och kan konstatera att vi idag befinner oss i ett helt nytt läge jämfört med tidigare år.



Erik Ahlberg 
VD Blick Global Group AB






OM BLICK GLOBAL GROUP




OM BLICK GLOBAL GROUP AB (PUBL)

BLICK GLOBAL GROUP är ett AdTech bolag verksamt inom iGaming. Med AdTech avses att bolaget investerar i entreprenörsbolag inom teknikområden för iGaming. Blick är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.  

HISTORIK

Blick Global Group grundades i Uppsala 2007 under dåvarande namnet ahaWorld med ambitionen att utveckla onlinespelsajter. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market (Aktietorget) den 25 juni 2014. Under 2019 förändrades bolagets verksamhet i grunden genom förvärvet av Wiget Group samt avyttring av bolagets bingo-och kasinosajter.

POSITION PÅ MARKNADEN

Blick Global Group har genom Wiget Group en gynnsam position inom iGaming marknaden med stor tillväxtpotential. Bolagets globala räckvidd och datamodell för att tillföra en ökad precision i kundernas kampanjer gör att Wiget på ett naturligt sätt adresserar de mest centrala delarna av operatörers verksamhet kring kundanskaffning och CRM.

FRAMTIDSUTSIKTER

Framtiden för AdTech och iGaming ser vi som väldigt gynnsamma. Sport är något som engagerar och representerar en stor och växande marknad. AdTech för högvärdessegmenten inom iGaming med syfte att öka kundanskaffning och träffsäkrare kampanjer är ett relativt oadresserat område där vi genom Wiget Group verkat under många år. Inom ramen för den inriktningen finns det dessutom ett antal intressanta områden där vi kan hjälpa våra kunder ytterligare och erhålla en stark ställning och position inom iGaming där vi har den mest samlade kunskapen och erfarenheten.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls den 9 juni 2021, kl. 13.00. Kallelsen finns på bolagets hemsida www.blickglobalgroup.com















FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Styrelsen och verkställande direktören för Blick Global Group AB (publ), organisationsnummer 556724-8694, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2020. 

HELÅRET

Koncernens nettoomsättning uppgick till 21 884 KSEK (14 177 KSEK). EBITDA uppgick till 14 370 KSEK (-15 496 KSEK). EBIT uppgick till -1 709 KSEK (- 30 624 KSEK). Resultatet efter skatt uppgick till -2 901 KSEK (- 31 314 KSEK).

VERKSAMHETEN

Koncernens enda rörelsedrivande verksamhet under året var Wiget Group AB. Wiget är specialister på nykundsanskaffning till spel-och kasinooperatörer genom dess egenutvecklade teknikplattform. Pandemin hade stor påverkan på hela verksamheten under 2020. Med tanke på Wigets tyngdpunkt inom sport, och att i stort sett all idrott ställdes in, så tappade bolaget hastigt det positiva momentum som Wiget befann sig i när pandemin blev ett faktum. 2020 utvecklades till ett år som krävde manövrering av verksamheten i realtid tillika total kontroll över kostnader. Wiget utvecklade tre stycken produkter under året som kom att bli huvudfokus; Market Place, React samt Ace. Produkterna riktar sig till olika kundsegment och flera tester inleddes tillsammans med nya och befintliga kunder under det fjärde kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Start av 2020 utan att tyngas av kostnader som hörde till förlustbringande kasinon.

Coronarelaterade beslut avseende sportevenemang kom under hela mars.

Huvuddelen av världens sportevenemang ställdes in under andra kvartalet. Wiget Group tappade fint momentum som har tagit tid att återfå. 

Bolaget genomförde namnbyte till Blick Global Group.     

Bolaget redovisade positivt EBITDA varje kvartal under året.

Styrelsen ändrades, ny styrelseordförande och två nya styrelseledamöter. 

Överenskommelse träffades avseende första kontantdelen i tilläggsköpeskillingen till Wiget Group, skall betalas mot reverslån som löper till oktober 2021.

Bolaget genomförde tre riktade nyemissioner.

Tidigare styrelsen kvittade arvoden mot aktier.

Brygglånefinansiärerna som utöver förlängning av lånet investerade 2 MSEK.

Aktiekomponenten i första tilläggsköpeskillingen avseende förvärv av Wiget Group.

Första tilläggsköpeskillingen avseende förvärvet av Wiget Group AB fastställdes till 14,8 MSEK varav 6,6 MSEK betalades med aktier och 8,2 MSEK i form av reverser till säljarna.

Under 2020 intäktsfördes 9 MSEK av de 29 MSEK som var avsatta för tilläggsköpeskilling 1 och 2 i förvärvet av Wiget Group AB vilket innebär att 5,2 MSEK kvarstår som avsättning för tilläggsköpeskilling 2.

Brygglån om 5,5 MSEK förlängdes ett år.

Under kvartalet löstes ett brygglån om 870 KSEK.

Wiget Group ökade medieinvesteringarna i slutet av året för att fortsätta expandera prestationsaffären.

Flertalet förvärvsdiskussioner fortlöpte under 2020.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Wiget fokuserar på att fortsätta bredda kundstocken för att inte vara så beroende utav ett fåtal stora annonsörer.

Blick Global byter till IFRS - senarelägger därför första kvartalsrapporten till 27 maj.






FINANSIERING

Koncernens likvida medel uppgick per 2020-12-31 till 1 821 KSEK. Under 2020 har det tillförts 2 Mkr i kontanta medel i en riktad nyemission. Tilläggsköpeskilling I som uppgick till 8,3 Mkr inkl. ränta per 2020-12-31 för köp av aktierna i Wiget Group har lagts upp som lån med betalning 12 månader efter fastställande, dvs låneförfall i oktober 2021. Vidare har bolaget en option om att även lägga upp Tilläggsköpeskilling II som ett lån vilket då regleras april 2022 om det anses bäst för verksamheten. Bolagets arbetar löpande med att hitta lösningar för att kunna lösa dessa lån vid förfallodatumet. Brygglånet har omförhandlats under året där förfallodatumet förlängdes ett år till. Brygglånet uppgår till 5,9 Mkr (inklusive upplupen ränta och avgifter) och förfaller i september 2021. Betalning av brygglånet behöver finansieras. Förhandlingar pågår med flera intressenter och bolaget är förvissade om att finna en för bolaget och aktieägare bra lösning inom kort. Det faktum att finansieringen av de kortfristiga brygglånens reglering vid tiden av årsredovisningens angivande ännu inte är säkerställd innebär dock en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

EGET KAPITAL

Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 35 934 KSEK (29 766 KSEK).

AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUREN

Antalet aktier i bolaget uppgick vid årets utgång till 161 470 577 st. Samtliga aktier ger innehavaren en rösträtt samt lika rättigheter till tillgångar och vinster i Blick Global Group AB. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market (Aktietorget) med beteckningen BLICK den 25 juni 2014. De största ägarna i bolaget per 31 december 2020 var: Cronus Holding AB (14,16 %), Vision Invest AB (8,58 %), Nordnet Pensionsförsäkring AB (4,35 %), Avanza Pension AB (4,12 %) och Barego Holdings AB (4,02 %).

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Blick bedömer att marknaden för digital marknadsföring med egenutvecklad teknisk plattform har en mycket stark potential. Online spelmarknaden (iGaming) utgör ett fokus där bolagets mångåriga erfarenhet och datainsamling tillsammans med högvärdetransaktioner ger en unik position. Besparingspotentialen för våra kunder genom stöd av Wiget Group är väsentlig vilket gör att positionen över tid kommer kunna stärkas med motivet att ju större andel av en operatörs mediabudget som läggs på Wigets plattform desto högre är potentialen i besparing och träffsäkerhet i kampanjer. Vi bedömer dessutom möjligheten att förvärva fler bolag inom sektorn som lovande.






Belopp i Flerårsjämförelse, visas i KSEK. Definitioner av nyckeltal, se noter.

Flerårsjämförelse, koncernen

		

		2020

		2019

		2018

		2017

		2016



		Nettoomsättning

		21 884

		14 177

		18 026

		14 487

		17 781



		Res. efter finansiella poster

		-3 126

		-31 035

		-18 215

		-7 704

		-9 341



		Balansomslutning 

		60 704

		76 763

		8 894

		14 177

		9 223



		Soliditet (%)

		59,2

		38,8

		53,3

		70,4

		65,5







Flerårsjämförelse, moderbolag

		

		2020

		2019

		2018

		2017

		2016



		Nettoomsättning

		921

		708

		0

		0

		0



		Res. efter finansiella poster

		-6 138

		-26 268

		-32 349

		-28 660

		-2 966



		Balansomslutning

		67 104

		76 057

		8 075

		24 547

		38 943



		Soliditet (%) 

		68,0

		49,0

		80,4

		95,8

		97,6







Förändringar i eget kapital, koncern

		

		Aktiekapital

		Övrigt tillskjutet kapital

		Annat eget kapital inkl. årets resultat

		Summa eget kapital



		Belopp vid årets ingång

		16 221 979

		128 989 545

		-115 445 675

		29 765 849



		Nyemission

		1 727 461

		7 232 004

		 

		8 959 465



		Årets omräkningsdifferens

		 

		 

		109 682

		109 682



		Årets förlust

		 

		 

		-2 901 321

		-2 901 321



		Belopp vid årets utgång 

		17 949 440

		136 221 549

		-118 237 314

		35 933 675







Förändringar i eget kapital, moderbolag	

		

		Aktiekapital

		Överkursfond

		Balanserat resultat

		Årets resultat

		Summa fritt eget kapital



		Belopp vid årets ingång

		16 221 979

		128 989 546

		-81 830 620

		-26 093 030

		21 065 896



		Nyemission

		1 727 461

		7 232 004

		 

		 

		7 232 004



		Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:

		 

		 

		-26 093 030

		26 093 030

		 



		Årets förlust 

		 

		 

		 

		-627 679

		-627 679



		Belopp vid årets utgång

		17 949 440

		136 221 550

		-107 923 650

		-627 679

		27 670 221









Resultatdisposition

		Till årsstämmans förfogande står

		

		

		



		Balanserat resultat

		 

		 

		-107 923 650



		Överkursfonden

		 

		 

		136 221 550



		Årets förlust

		 

		 

		-627 679



		 

		27 670 221



		

		



		Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

		 

		 

		27 670 221



		

		27 670 221






Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.





FINANSIELL INFORMATION


Resultaträkning

		

		

		Koncernen

		Moderbolaget



		 

 

		Not

		2020-01-01

2020-12-31

		2019-01-01

2019-12-31

		2020-01-01

2020-12-31

		2019-01-01

2019-12-31



		Rörelsens intäkter m.m.

		

		 

		 

		 

		 



		Nettoomsättning

		2

		21 883 838

		14 177 494

		921 204

		708 193



		Aktiverat arbete för egen räkning

		

		630 816

		2 450 876

		0

		0



		Övriga rörelseintäkter

		3

		9 322 381

		216 969

		0

		100 031



		 

		

		31 837 035

		16 845 339

		921 204

		808 224



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Rörelsens kostnader

		

		 

		 

		 

		 



		Övriga externa kostnader

		

		-12 289 640

		-21 008 796

		-1 720 904

		-1 781 702



		Personalkostnader

		4

		-5 177 466

		-11 332 748

		-3 903 387

		-3 946 429



		Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

		7,8,9,10

		-16 079 080

		-15 127 030

		-75 703

		-36 338



		 

		

		-33 546 186

		-47 468 574

		-5 699 994

		-5 764 469



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Rörelseresultat

		

		-1 709 151

		-30 623 235

		-4 778 790

		-4 956 245



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Resultat från finansiella poster

		

		 

		 

		 

		 



		Nedskrivning av anläggningstillgångar

		12

		0

		0

		-622 503

		-21 283 871



		Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

		5

		35 251

		688 276

		619 048

		1 038 902



		Räntekostnader och liknande resultatposter

		5

		-1 451 840

		-1 100 154

		-1 355 451

		-1 066 816



		 

		

		-1 416 589

		-411 878

		-1 358 906

		-21 311 785



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Resultat efter finansiella poster

		

		-3 125 740

		-31 035 113

		-6 137 696

		-26 268 030



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Bokslutsdispositioner

		

		 

		 

		 

		 



		Lämnade koncernbidrag

		

		0

		0

		-242 000

		0



		Mottagna koncernbidrag

		

		0

		0

		5 752 017

		175 000



		 

		

		0

		0

		-627 679

		175 000



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Resultat före skatt

		

		-3 125 740

		-31 035 113

		-627 679

		-26 093 030



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Skatt på årets resultat

		6

		-501 581

		-600 310

		0

		0



		Uppskjuten skatt

		6

		726 000

		321 000

		0

		0



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Årets resultat

		

		-2 901 321

		-31 314 423

		-627 679

		-26 093 030



		Resultat per aktie

		

		-0,02

		-0,34

		 

		 








Balansräkning

		 

		

		Koncernen

		Moderbolaget



		

		Not

		2020-12-31

		2019-12-31

		2020-12-31

		2019-12-31



		TILLGÅNGAR

		

		

		

		

		



		Anläggningstillgångar

		

		 

		 

		 

		 



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Immateriella anläggningstillgångar

		

		 

		 

		 

		 



		Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

		7

		11 314 744

		13 804 765

		0

		0



		Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

		8

		0

		75 703

		0

		75 703



		Goodwill

		9

		44 948 294

		57 790 670

		0

		0



		 

		

		56 263 038

		71 671 138

		0

		75 703



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Materiella anläggningstillgångar

		

		 

		 

		 

		 



		Inventarier, verktyg och installationer

		10

		29 699

		69 781

		29 699

		0



		 

		

		29 699

		69 781

		29 699

		0



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Finansiella anläggningstillgångar

		

		 

		 

		 

		 



		Andelar i koncernföretag

		11

		0

		0

		66 828 781

		75 840 232



		Fordringar hos koncernföretag

		12

		0

		0

		0

		0



		 

		

		0

		0

		66 828 781

		75 840 232



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Summa anläggningstillgångar

		

		56 292 737

		71 740 919

		66 858 480

		75 915 935



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Omsättningstillgångar

		

		 

		 

		 

		 



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Kortfristiga fordringar

		

		 

		 

		 

		 



		Kundfordringar

		

		2 088 224

		2 574 458

		0

		0



		Aktuell skattefordran

		

		49 742

		57 495

		49 742

		11 643



		Övriga fordringar

		

		290 430

		1 799 023

		42 388

		34 475



		Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

		

		161 228

		223 118

		153 180

		76 004



		 

		

		2 589 624

		4 654 094

		245 310

		122 122



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Kassa och bank

		

		 

		 

		 

		 



		Kassa och bank

		

		1 821 199

		368 050

		0

		18 676



		 

		

		1 821 199

		368 050

		0

		18 676



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Summa omsättningstillgångar

		

		4 410 823

		5 022 144

		245 310

		140 798



		 

		

		 

		 

		 

		 



		SUMMA TILLGÅNGAR

		

		60 703 560

		76 763 063

		67 103 790

		76 056 733










Balansräkning

		 

		

		Koncernen

		Moderbolaget



		

		Not

		2020-12-31

		2019-12-31

		2020-12-31

		2019-12-31



		EGET KAPITAL OCH SKULDER

		

		

		

		

		



		Eget kapital, koncern

		

		 

		 

		 

		 



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Aktiekapital

		13

		17 949 441

		16 221 979

		 

		 



		Övrigt tillskjutet kapital

		

		136 221 549

		128 989 545

		 

		 



		Annat eget kapital inklusive årets resultat

		

		-118 237 314

		-115 445 675

		 

		 



		Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

		

		35 933 676

		29 765 849

		 

		 



		Summa eget kapital, koncern

		

		35 933 676

		29 765 849

		 

		 



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Eget kapital, moderföretag

		

		 

		 

		 

		 



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Bundet eget kapital

		

		 

		 

		 

		 



		Aktiekapital

		

		 

		 

		17 949 440

		16 221 980



		 

		

		 

		 

		17 949 440

		16 221 980



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Fritt eget kapital

		

		 

		 

		 

		 



		Överkursfond

		

		 

		 

		136 221 550

		128 989 545



		Balanserat resultat

		

		 

		 

		-107 923 650

		-81 830 620



		Årets resultat

		

		 

		 

		-627 679

		-26 093 030



		 

		

		 

		 

		27 670 221

		21 065 895



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Summa eget kapital, moderföretag

		

		 

		 

		45 619 661

		37 287 875



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Avsättningar

		16

		 

		 

		 

		 



		Övrig avsättning

		

		5 251 467

		29 000 000

		5 251 467

		29 000 000



		Uppskjuten skatt

		

		2 286 692

		2 889 000

		0

		0



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Kortfristiga skulder

		

		 

		 

		 

		 



		Leverantörsskulder

		

		1 147 015

		2 194 291

		177 150

		260 404



		Övriga skulder

		

		14 094 621

		9 312 641

		13 437 358

		6 434 434



		Skulder till koncernföretag

		

		0

		0

		904 272

		1 419 655



		Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

		

		1 990 089

		3 601 282

		1 713 881

		1 654 364



		Summa kortfristiga skulder

		

		17 231 725

		15 108 214

		16 232 662

		9 768 858



		 

		

		 

		 

		 

		 



		SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

		

		60 703 560

		76 763 063

		67 103 790

		76 056 733








Kassaflödesanalys

		

		

		Koncernen

		Moderbolaget



		 

		Not

		2020-12-31

		2019-12-31

		2020-12-31

		2019-12-31



		Den löpande verksamheten

		

		 

		 

		 

		 



		Resultat efter finansiella poster

		

		-3 125 740

		-31 035 113

		-6 137 696

		-26 093 030



		Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

		14

		7 079 080

		13 997 400

		75 703

		21 320 209



		Betald inkomstskatt

		

		-196 163

		436 299

		0

		15 267



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

		

		 

3 757 177

		 

-16 601 414

		 

-6 061 993

		 

-4 757 554



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

		

		 

		 

		 

		 



		Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar

		

		2 114 212

		-3 804 854

		-73 446

		-15 427 231



		Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

		

		-4 437 424

		10 492 633

		-13 538

		8 186 635



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Kassaflöde från den löpande verksamheten

		

		1 433 965

		-9 913 635

		-6 148 977

		-11 998 150



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Investeringsverksamheten

		

		 

		 

		 

		 



		Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar

		7

		-630 816

		-2 891 725

		0

		0



		Förvärv av inventarier, verktyg och installationer

		10

		0

		0

		-29 699

		0



		Investering i dotterbolag

		

		0

		-36 228 781

		0

		-36 228 781



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Kassaflöde från investeringsverksamheten

		

		-630 816

		-39 120 506

		-29 699

		-36 228 781



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Finansieringsverksamheten

		

		 

		 

		 

		 



		Årets nyemission

		

		2 000 000

		44 381 686

		2 000 000

		44 381 686



		Koncernbidrag

		

		0

		0

		5 510 000

		0



		Teckningsoptioner

		

		0

		6 165

		0

		6 165



		Upptagna lån

		

		0

		8 000 000

		0

		8 000 000



		Amortering

		

		-1 350 000

		-6 000 000

		-1 350 000

		-6 000 000



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Kassaflöde från finansieringsverksamheten

		

		650 000

		46 387 851

		6 160 000

		46 387 851



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Förändring av likvida medel

		

		1 453 149

		-2 646 290

		-18 676

		-1 839 080



		Likvida medel vid årets början

		

		368 050

		3 022 340

		18 676

		1 857 756



		Kursdifferens i likvida medel

		

		0

		-8 000

		0

		0



		 

		

		 

		 

		 

		 



		Likvida medel vid årets slut

		15

		1 821 199

		368 050

		0

		18 676










UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER


Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.


Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i SEK om inget annat anges.


Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Detta värde skrivs av koncernmässigt under en period uppgående till 5 år.

Avskrivningstakten baseras på förvärvens långsiktiga strategiska betydelse för koncernen. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget kapital.


Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.


Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.


Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.


Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:

- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,

- avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,

- det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller

- utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår till 4 år vilket motiveras av de kommer att tillföra koncernen värden minst under denna tid.


Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och koncernföretag.

Balanserade utvecklingsutgifter 4 år

Goodwill 5 år

Inventarier 5 år

Licenser 5 år


Inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för närvarande är 21,4%. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.


Fordringar

Fodringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.





Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.


Ersättningar till anställda – pensioner

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser.


Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa upp skattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Koncernens uppskattningar och bedömningar avser beräkning av avsättningen för tilläggsköpeskilling samt antagande till värdering av de immateriella tillgångarna.  



Definitioner av nyckeltal

Nettoomsättning: Försäljningsintäkter med avdrag av lämnade rabatter, moms eller annan skatt som kan vara knuten till försäljningen.

Res. efter finansiella poster: Finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna.

Balansomslutning: Summan av tillgångssidan alternativt av skulder och eget kapital i företagets balansräkning.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen.



Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen

		

		Moderbolag



		

		2020

		2019



		Andel av försäljning som avser koncernföretag

		92%

		87%



		Andel av inköpen som avser koncernföretag

		0

		0







Not 3 Övriga intäkter

		

		

		

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		

		

		

		2020

		2019

		2020

		2019



		Valutakursvinster

		

		

		310 221

		116 938

		0

		0



		Återföring avsättning

		

		

		9 000 000

		

		

		



		Övriga intäkter

		

		

		12 160

		100 031

		0

		100 031



		Totalt 

		 

		 

		9 322 381

		216 969

		0

		100 031







Not 4 Personal

		

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		

		

		2020

		2019

		2020

		2019



		Styrelse och VD

		 

		 

		1 431 726

		2 296 931

		1 431 726

		2 296 931



		Pensionskostnader

		

		

		0

		0

		0

		0



		Totalt

		 

		 

		1 431 726

		2 296 931

		1 431 726

		2 296 931



		

		

		

		

		

		

		

		



		Övriga anställda

		 

		 

		2 497 059

		6 533 980

		1 551 843

		641 506



		Pensionskostnader

		

		

		41 604

		209 166

		0

		78 197



		Totalt

		 

		 

		2 538 663

		6 743 146

		1 551 843

		719 703



		

		

		

		

		

		

		

		



		Sociala kostnader

		

		

		1 207 077

		2 256 422

		919 819

		923 692



		Totalt styrelse och övriga

		 

		 

		5 177 465

		11 296 499

		3 903 387

		3 940 326










Not 5 Finansiella poster

		

		

		

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		

		

		

		2020

		2019

		2020

		2019



		Ränteintäkter från koncernbolag

		 

		0

		0

		618 797

		748 145



		Valutakursförändring

		

		-169 494

		665 723

		-117 736

		290 735



		Ränteintäkter övriga

		

		35 251

		22 553

		251

		22



		Räntekostnader övriga

		

		-1 282 346

		-1 100 154

		-1 237 715

		-1 066 816



		Finansiella intäkter 

		 

		-1 416 589

		-411 878

		-736 403

		-27 914







Not 6 Skatt på årets resultat

		

		

		

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		

		

		

		2020

		2019

		2020

		2019



		Aktuell skatt

		-501 581

		-600 310

		0

		0



		Uppskjuten skatt

		726 000

		321 000

		0

		0



		Totalt

		224 419

		-279 310

		0

		0



		

		

		

		

		

		

		

		





Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

		

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		

		 

		 

		2020

		2019

		2020

		2019



		Ingående anskaffningsvärde

		 

		 

		56 599 178

		38 102 667

		0

		0



		Inköp

		

		

		630 816

		17 874 373

		0

		0



		Utrangering

		

		

		-41 284 042

		0

		0

		0



		Årets omräkningsdifferens

		

		

		0

		622 138

		0

		0



		Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

		 

		15 945 952

		56 599 178

		0

		0



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ingående nedskrivningar

		

		

		-12 545 079

		-7 676 460

		0

		0



		Utrangering

		

		

		12 545 079

		0

		0

		0



		Årets nedskrivningar

		

		

		0

		-4 868 619

		0

		0



		Utgående ackumulerade nedskrivningar

		

		0

		-12 545 079

		0

		0



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ingående avskrivningar

		

		

		30 249 328

		-26 050 085

		0

		0



		Årets omräkningsdifferens

		

		

		0

		-559 086

		0

		0



		Utrangering

		

		

		28 738 957

		

		0

		0



		Årets avskrivningar

		

		

		-3 120 837

		-3 640 157

		0

		0



		Utgående ackumulerade avskrivningar

		 

		-4 631 208

		-30 249 328

		0

		0



		Utgående redovisat värde

		 

		 

		11 314 744

		13 804 765

		0

		0










Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

		

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		

		

		

		2020

		2019

		2020

		2019



		Ingående anskaffningsvärde

		 

		583 430

		576 046

		181 688

		0



		Inköp

		

		0

		0

		0

		181 688



		Utrangering

		

		-583 430

		0

		-181 688

		



		Årets omräkningsdifferens

		

		0

		7 384

		0

		0



		Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

		 

		0

		583 430

		0

		181 688



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ingående nedskrivningar

		

		-407 214

		0

		0

		0



		Årets nedskrivningar

		

		-39 367

		-407 214

		0

		0



		Utrangering

		

		446 581

		0

		

		



		Utgående ackumulerade avskrivningar

		

		0

		-407 214

		0

		0



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ingående avskrivningar

		

		-100 513

		-69 647

		-105 985

		-69 647



		Årets omräkningsdifferens

		

		0

		5 472

		

		



		Utrangering

		

		136 849

		0

		142 321

		



		Årets avskrivningar

		

		-36 336

		-36 338

		-36 336

		-36 338



		Utgående ackumulerade avskrivningar

		 

		0

		-100 513

		0

		-105 985



		Utgående redovisat värde 

		 

		0

		75 703

		0

		75 703







Not 9 Goodwill

		

		

		

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		

		

		

		2020

		2019

		2020

		2019



		Ingående anskaffningsvärde

		 

		64 622 050

		410 192

		0

		0



		Inköp

		

		0

		64 211 858

		0

		0



		Årets omräkningsdifferens

		

		0

		0

		0

		0



		Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

		 

		64 622 050

		64 622 050

		0

		0



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ingående avskrivningar

		

		-6 831 380

		-410 192

		0

		0



		Årets omräkningsdifferens

		

		0

		-2

		0

		0



		Årets avskrivningar

		

		-12 842 376

		-6 421 186

		0

		0



		Utgående ackumulerade avskrivningar

		 

		-19 673 756

		-6 831 380

		0

		0



		Utgående redovisat värde

		 

		44 948 294

		57 790 670

		0

		0










Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

		

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		

		

		

		2020

		2019

		2020

		2019



		Ingående anskaffningsvärde

		 

		836 516

		821 231

		0

		0



		Inköp

		

		0

		19 915

		29 699

		0



		Utrangering

		

		-806 817

		-18 912

		0

		0



		Årets omräkningsdifferens

		

		0

		14 282

		0

		0



		Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

		 

		29 699

		836 516

		29 699

		0



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ingående avskrivningar

		

		-766 735

		-700 892

		0

		0



		Årets omräkningsdifferens

		

		0

		-12 329

		0

		0



		Utrangering

		

		787 219

		0

		

		



		Årets avskrivningar

		

		-20 484

		-53 514

		0

		0



		Utgående ackumulerade avskrivningar

		 

		0

		-766 735

		0

		0



		Utgående redovisat värde

		 

		29 699

		69 781

		29 699

		0






Not 11 Andelar i koncernföretag

		Företag

		 

		Säte

		Org. Nr

		Andel %

		Antal

		Bokfört värde

		Bokfört värde



		

		

		

		

		

		

		2020

		2019



		Dotterbolag till AHA World AB

		

		

		

		

		

		



		AHA Technology AB

		Stockholm

		556750-0169

		100

		100

		100 000

		100 000



		AHA Ltd

		Malta

		C43481

		99,9

		100

		0

		11 450



		Wiget Group AB

		Stockholm

		559194-4060

		100

		100

		66 728 781

		75 728 781



		

		

		

		

		

		

		

		



		Dotterbolag till AHA Ltd

		

		

		

		

		

		



		AHA Bingo Ltd

		Malta

		C43482

		99,9

		99

		

		



		Victores N.V.

		Curacao

		122220

		99,9

		99

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		2020

		2019



		Andelar i dotterbolag

		

		Anskaffningsvärde

		

		75 840 231

		111 450



		

		

		

		Nedskrivning

		

		

		-11 450

		0



		

		

		

		Justering avsättning tilläggsköpeskilling

		

		-9 000 000

		0



		

		

		

		Förvärv

		

		

		0

		75 728 781



		

		

		

		Utgående anskaffningsvärde

		 

		66 828 781

		75 840 231






Wiget Group AB, org-nr 559194-4060 förvärvades den 30 juni 2019 till ett totalt belopp om 75,7 Mkr. Förvärvet av Wiget Group AB är ett rörelseförvärv och verksamheten har tidigare bedrivits i Wi Get Media AB org-nr 556842-1167. Wiget Group AB tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Wiget hävdar att inget annat bolag i världen kan erbjuda det som Wiget kan till sitt kundsegment och detta genom egenutvecklad teknik i kombination med människorna bakom affären.



Not 12 Fordringar hos koncernföretag

		Moderbolag

		

		

		

		2020

		2019



		Ingående bokfört värde 

		 

		 

		 

		0

		5 869 067



		Tillkommande lån

		

		

		

		622 503

		15 414 804



		Årets nedskrivningar

		

		

		

		-622 503

		-21 283 871



		Utgående ackumulerat bokfört värde

		 

		 

		 

		0

		0






Koncernmellanhavande är värderade till förväntade framtida betalningar.






Not 13 Upplysningar om aktiekapital

		

		

		

		

		Antal aktier

		Kvotvärde per aktie



		Antal/värde vid årets ingång 

		 

		 

		 

		145 930 588

		0,11



		Nyemission

		

		

		

		15 539 989

		0,11



		Antal/värde vid årets utgång

		

		

		

		161 470 577

		0,11






Vid årsstämman 2019 beslutades om ett incitamentsprogram. Teckningsoptioner tecknades av ledande befattningshavare och andra anställda. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i bolaget till teckningskursen 1,60 kr. Aktierna kan tecknas under perioden 1 oktober 2021 till 30 november 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 10 059 590 aktier emitteras motsvarar det ca 6 % av det totala antalet utestående aktier vid utställelsetidpunkten.							

Not 14 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		2020

		2019

		2020

		2019



		Avskrivningar

		 

		 

		16 020 033

		9 851 197

		36 336

		36 338



		Nedskrivningar

		

		

		59 047

		5 275 833

		39 367

		21 283 871



		Justering avsättning tilläggsköpeskilling

		

		-9 000 000

		0

		

		



		Övriga poster

		

		

		0

		-1 175 448

		

		



		Orealiserade kursvinster-/förluster

		

		

		0

		45 819

		

		0



		Totalt

		 

		 

		7 079 079

		13 997 401

		75 703

		21 320 209







Not 15 Likvida medel

		

		

		

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		

		

		

		2020

		2019

		2020

		2019



		Likvida medel

		1 821 199

		368 050

		0

		18 676



		Totalt

		1 821 199

		368 050

		0

		18 676







Not 16 Avsättningar

		

		

		

		

		Koncernen

		Moderbolag



		

		

		

		

		2020

		2019

		2020

		2019



		Tilläggsköpeskilling

		5 251 467

		29 000 000

		5 251 467

		29 000 000



		Uppskjuten skatt

		2 286 692

		2 889 000

		0

		0



		Totalt 

		7 538 159

		31 889 000

		5 251 467

		29 000 000






Under året har bolaget reglerat tilläggsköpeskillingen till tidigare ägare av Wiget Group AB i 2 omgångar om 6,6 Mkr respektive 8,2 Mkr enligt avtal. Ledningen bedömer att inte hela tilläggsköpeskilling kommer betalas ut och därav har 9 Mkr återförts i slutet av 2020 som en övrig intäkt. Slutliga tilläggsköpeskilling kommer att fastställas under våren 2021							

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Covid-19 pandemin har påverkat ekonomier i hela världen och även i Sverige finns en stor påverkan. Styrelsen bedömer att Covid-19 endast kommer att få en mindre påverkan på verksamheten för koncernens kommande räkenskapsår. Risken för negativa effekter bedöms också minska ju mera samhället och världen succesivt öppnas upp igen p.g.a vaccineringen mot Covid-19 som nu sker under 2021. Styrelsen bedömer i nuläget att effekterna av Coronapandemin inte kommer att få en väsentlig påverkan på koncernen.							
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