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VD HAR ORDET  
 

Blick avslutade 2021 med förvärvet av spelstudion OMI 
Gaming och klev rakt in i uppstartsmöte avseende 
beställningen av fyra nya slottar till en av världens största 
distributörer och utvecklare av casinospel. Projektet fick en 
flygande start och redan före jul hade OMI en spelbar 
testversion av första spelslotten.  

En utvecklingsprocess av casinospel innefattar en hel del 
moment för att kunna möta upp olika legala krav som dessutom 
skiljer sig över geografiska jurisdiktioner. Det förväntas av en 
spelstudio att kunna hantera detta och OMI har verkligen visat 
styrkan av att ha en egenutvecklad plattform, stark matematisk 
kompetens och kreativ höjd och därför har de första 
godkännandefaserna kunnat gå enligt tidsplan. Vårt nya 
affärsområde Spelutveckling befinner sig i en väldigt intensiv 
fas och i mars inleds utvecklingen av andra spelet parallellt 
med att vi går in i verifierings- och certifieringsfas av det första 
spelet.  

OMI har goda förutsättningar att bli en riktigt bra affär då den 
egna teknikplattformen och avtalet som finansierar bolaget 
under de närmaste två åren också ger fina förutsättningar att 
bygga upp kapaciteten för egenutvecklade spel. Planen är att 
fortsätta att utveckla den egna portföljen av spel under året 
samtidigt som vi levererar enligt avtalet.  

Spelmarknaden står under konstant förändring och utveckling. 
Det tydligaste förändringarna de senaste åren har drivits på av 
att allt fler marknader öppnar upp för onlinespel och erbjuder 
olika former av licensierat spelande. I USA har det stått klart 
länge att man inte kommer få någon federal styrning av 
tillståndsgivande och regleringarna genomsyras därför av 
separata regelverk och licensavgifter per delstat i takt med att 
de väljer att öppna upp. För en spelstudio som OMI blir därför 
det viktigaste att kunna utveckla spel med egenskaper som ger 
stor spelupplevelse samtidigt som de måste kunna klara alla 
olika juridiska krav för att kunna bli användbara i så många 
marknader som möjligt. Det är den utmaningen jag bedömer 
att OMI kommer klara väldigt bra. Samtidigt har vi nu med vår 

nya nordamerikanska kund en unik position att fa ̊ en djup 
förståelse över alla världens compliancekrav.  

Vårt affärsområde Digital Marknadsföring som drivs av Wiget 
har under årets sista kvartal fortsatt investera i att bygga upp 
spelarbasen i prestationsaffären. Optimeringsmöjligheterna i 
programmatiska medieköp är avgörande för att få full effekt av 
kampanjerna och konverteringen av kunder i respektive 
marknad. Väldigt glädjande besked kom därför i januari i år 
då vi kunde lansera vår senaste produktutveckling med fokus 
på AI inom området för programmatiska kampanjer.  

2022 har inletts med fortsatt intensiva förvärvsdiskussioner och 
den 6 maj publicerade vi nyheten om förvärvet av ”Marketing 
Solutions” från Internet Vikings. Verksamheten som genererade 
ca 5 Mkr i vinst 2021 kommer ge Blick Global Group ett fint 
tillskott finansiellt redan under kvartal 2. Tjänsten går ut på att 
erbjuda våra kunder ett skydd för organiskt sök. Det innebär att 
vi hjälper till att placera våra kunders varumärken så högt upp 
bland sökresultaten som möjligt. För det används framförallt 
beprövad SEO och undviker risken att förlora söktrafik till 
andra varumärken.  

Förvärvet betalas till hälften med egna aktier och mot en 
säljrevers som förfaller 31 december 2022. Den skall betalas 
kontant och vi har fler diskussioner med potentiella partners 
och aktieägare för att hitta den bästa finansieringen.  

Vi jobbar fortsatt intensivt med mängder av potentiella förvärv 
för att stärka gruppen ytterligare. Det här arbetet bygger på att 
fa ̊ ett starkt momentum vilket kommer kunna intensifieras 
ytterligare nu när fysiska möten möjliggörs. Vi ser ett konstant 
ökat intresse kring Blick som en hemvist för entreprenörer och 
riktigt fina verksamheter. Förvärvsdiskussioner pågår både 
inom befintliga affärsområden såväl som potentiellt nya 
affärsområden som gemensamt skall stärka vår position inom 
iGaming.  

Erik Ahlberg  
VD Blick Global Group AB 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Koncernbeskrivning 
Blick Global Group är investment bolag inom iGaming. Bolaget investerar i entreprenörsbolag inom teknikområden för iGaming. Blick 

är moderbolag i en företagsgrupp som idag har två affärsområden, Digital Marknadsföring och Spelutveckling. Bolagsgruppen består 

idag av tre dotterbolag, Wiget Group – Adtech för effektivare mediainvestering, Brand Legend – Varumärkesskydd inom organiskt 

sök, OMI – Spelstudio för utveckling av Kasinospel  

Verksamhetens utveckling  
De tre dotterbolagen har tillkommit genom förvärv där säljarna i samtliga bolag aktivt bygger vidare Blick genom att utveckla sina 

respektive affärer samt aktivt bidra till nya förvärv och ideer som i sin tur på sikt kommer ge en inkubatordriven organisk utveckling.   

Under 2021 konsoliderades OMI in i gruppens resultat från den 1 oktober. Wiget och OMI visade båda positivt resultat och bidrog 

till gruppens gemensamma resultat. Wiget har under året fortsatt sin utveckling av stöd för effektiva mediainvesteringar och kampanjer. 

I januari 2022 lanserades därför AI modulen, ”FRANK” som genom AI eller Machine Learning optimerar mediaköp och 

annonsplaceringar genom att väga in väsentligt många fler variabler och uppföljning i syfte att förbättra våra kunders precision och 

relevans i sina kampanjer.  

OMI började under kvartal 4, 2021 i sambandet med tillträdet att leverera utvecklingen av det första av fyra spel för kunds räkning. 

En kund som själva levererar och distribuerar spel för iGaming marknaden.  Arbetet har fortlöpande utvecklats tillsammans med 

kunden och går planenligt.  

Under våren 2022 förvärvades en verksamhet från Internet Vikings med tillträde 31 maj 2022, Brand Legend. Brand Legend erbjuder 

ett varumärkesskydd för organiskt sök. Det innebär att vi aktivt stärker våra kunders ranking i organiskt sök genom SEO och ”Content 

Sites”. Resultatet innebär i korthet att det egna varumärket ges en högre relevans och därmed en högre placering i sökresultat och 

försvårar för konkurrenter och marknadsföringsföretag att placera sig högre och därmed minska ett spill bland annat från de 

kampanjer våra kunder driver via Wigets plattform.  

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden  
• Blick Global Group har under räkenskapsperioden genomfört en övergång av redovisningsprincip från K3 till IFRS. Syftet med 

bytet av redovisningsprincip är att skapa en bättre jämförbarhet mot andra noterade bolag samt att skapa en ökad transparens 
och förståelse för internationella investerare kring de finansiella rapporterna. 

• Under oktober genomfördes en företrädesemission om 20,5 Mkr före emissionskostnader. Emissionen syftade till att finansiera 
förvärvet av OMI, som tillträdes den 1 oktober, samt återbetala kortfristiga skulder.  
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  
• I januari lanserade Wiget, en AI (Artificial Intelligence) modul, ”Frank”, för optimering av mediaköp. Den kommer framförallt 

tillföra mycket snabbare och förfinande optimeringsfunktioner för ACE-kunder. 
• Den 6 maj 2022, ingick Blick Global ett avtal om att förvärva ”Brand Legend” från Internet Vikings. Köpeskillingen uppgick till 

30 Mkr varav hälften betalas med aktier. 
Förvärvet av Brand Legend tillträdes den 31 maj 2022.  
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
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.  

Spelutveckling är ett område med fortsatt stor potential. Det underliggande behovet för våra kunder av att differentiera sitt erbjudande 

samt de ökande licenskraven på respektive licensierad marknad gör att vi kan över tid erbjuda en kompetens inom spelutveckling 

tillsammans med förmågan att utveckla spel med stor spelupplevelse som under lång tid kommer efterfrågas av marknadens 

operatörskunder.  

Brand Legend och organiskt sök är ett och har varit ett eftertraktat område under lång tid. Det har fortsatt hög relevans i ambitionen 

att sänka anskaffningskostnaderna för nya kunder. Det specifika erbjudandet att stärka sökplaceringar för våra kunders egna 

varumärken inom organiskt sök är dessutom något som även gynnar de stora sökmotorerna såsom Google med flera, då det ökar 

relevansen av sökresultat.  

Vi bedömer dessutom möjligheten att förvärva fler bolag inom sektorn som lovande. Framtiden för iGaming ser vi som väldigt gynnsam.  

Förvärvet av Brand Legend betalas med 50% aktier och 50% mot en revers som förfaller till betalning 2022-12-31. Finansieringen 

av reversens betalning förväntas bestå av en kombination av förvärvskrediter och kapitalanskaffning genom en framtida emission. Det 

faktum att finansieringen av förvärvet vid tiden av årsredovisningens avgivande ännu inte är säkerställd innebär dock en 

osäkerhetsfaktor för bolagets förmåga att reglera förvärvsreversen.   

 

Resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står    
Överkursfond     142,482,441 
Ansamlad förslut     -108,457,160 
Årets resultat     -2,239,287 
  31,785,994 
  
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres     31,785,994 
 31,785,994 

 

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

Koncern 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 16,518 21,884 14,177 18,026 14,487 
Res. efter finansiella poster -3,090 9,717 -31,035 -18,215 -7,704 
Balansomslutning 89,769 73,684 76,763 8,894 14,177 
Soliditet (%) 75 66 39 53 70 

 

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 820 921 708 0 0 
Res. efter finansiella poster -7,399 -6,138 -26,268 -32,349 -28,660 
Balansomslutning 84,096 67,104 76,057 8,075 24,547 
Soliditet (%) 77 68.0 49 80 96 

 
Definitioner av nyckeltal, se noter. 
Åren 2016-2019 är enligt K3, det vill säga, ej omräknade till IFRS. 
 

Ägarstruktur 

Ägare Ägarandel 

Cronus Holding AB 12,97% 
Vision Invest AB 9,65% 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 6,76% 
Formue Nord Markedsneutral A/S 4,80% 
Avanza Pension 4,49% 
Barego Holdings AB 3,11% 
Blue Ocean Studios AB 2,62% 
Nicklas Westling  2,50% 
Pixar Tech AB 2,47% 
Knock Out AB 2,30% 
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KONCERNENS FINANSIELLA INFORMATION 
 
Koncernens resultaträkning 

  
  Not 01/01/2021 

31/12/2021 
01/01/2020 
31/12/2020 

Rörelsens intäkter m.m.    
Nettoomsättning 3 16,518,184 21,883,838 
Övriga rörelseintäkter 4 2,410,911 9,322,381 

  18 929 095 31 206 219 
    
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 6 -11,298,128 -12,289,640 
Personalkostnader 5 -6,118,567 -5,177,466 
Aktiverat arbete för egen räkning  630,408 630,816 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -3,247,818 -3,236,704 

  -20,664,513 -20,703,810 
    
Rörelseresultat  -1,105,010 11,133,225 
    
Resultat från finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 10 35,251 
Räntekostnader och liknande resultatposter  7 -1,985,223 -1,451,840 

Finansiella poster - netto  -1,985,213 -1,416,589 
    
Resultat före skatt  -3,090,223 9,716,636 
    
Skatt på årets resultat 8 -11,056 -377,889 
Uppskjuten skatt  8 628,300  602,308 

Summa skatter  617,244 224,419 
    
Årets resultat  -2,472,979 9,941,055 
    
Resultat per aktie    
Resultat per aktie före och efter utspädning 9 -0.01 0.06 
    
Årets resultat hänförligt till     
Moderbolagets aktieägare  -2,472,979 9,941,055 
    
Koncernens rapport över totalresultatet    
    
    
Årets resultat  -2,472,979 9,941,055 
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen    
Valutakursdifferenser  -19,713 109,682 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat   0  0  

Summa totalresultat för året  -2,492,692 10,050,737 

    
Summa totalresultat för året hänförligt till moderbolagets aktieägare      -2,492,692      10,050,737 
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Koncernens balansräkning 

 Not 31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utvecklingsutgifter 12 9,705,979 11,314,744 13,804,765 
Goodwill 13 75,786,363 57,790,670 57,790,670 
Licenser  14 0 0 75,703 

Summa immateriella anläggningstillgångar  85,492,342 69,105,414 71,671,138 
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer  15 42,040 29,699 69,781 

Summa materiella anläggningstillgångar  42,040 29,699 69,781 
     
Summa anläggningstillgångar  85,534,382 69,135,113 71,740,919 
     
Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 17 762,679 2,088,224 2,574,458 
Aktuell skattefordran  0 0 57,495 
Övriga fordringar 18 739,668 290,430 1,799,023 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  19 201,780 348,728 223,118 

Summa kortfristiga fordringar  1,704,127 2,727,382 4,654,094 
     
Likvida medel 20 2,530,914 1,821,199 368,050 
     
Summa omsättningstillgångar  4,235,041 4,548,581 5,022,144 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  89,769,423 73,683,694 76,763,063 
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Koncernens balansräkning 

 Not 31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital     
     
Aktiekapital 21 32,643,345 17,949,441 16,221,979 
Övrigt tillskjutet kapital  142,764,109 136,409,049 128,989,545 
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  -107,887,630 -105,394,938 -115,445,675 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  67,519,824 48,963,552 29,765,849 
Summa eget kapital  67,519,824 48,963,552 29,765,849 
     
Långfristiga skulder      
Uppskjuten skatt 22 1,864,392 2,286,692 2,889,000 
Villkorad tilläggsköpeskilling  23 9,331,306 0 29,000,000 

Summa långfristiga skulder   11,195,698 2,286,692 31,889,000 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  1,411,869 1,004,345 2,194,291 
Villkorad tilläggsköpeskilling 23 5,050,755 5,251,467 0 
Skatteskuld   127,917 525,013 416,378 
Övriga kortfristiga skulder 24, 26 2,050,249 13,622,537 8,896,263 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  25 2,413,112 1,990,088 3,601,282 

Summa kortfristiga skulder  11,053,902 22,433,450 15,108,214 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  89,769,423 73,683,694 76,763,063 
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Koncernens kassaflödesanalys 

 Not 31/12/2021 31/12/2020 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Resultat före skatt  -3,090,223 9,716,636 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 27 1,631,490 -5,575,796 
Betald inkomstskatt   -397,096 -196,163 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  -1,855,829 3,944,677 
    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar  1,023,255 1,926,712 
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder   -10,512,984 -4,437,424 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11,345,558 1,433,965 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Investering i utveckling av immateriella anläggningstillgångar  -630,408 -630,816 
Investering i dotterbolag  11 -1,916,036 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2,546,444 -630,816 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Årets nyemission  14,601,716 2,000,000 
Amortering   0 -1,350,000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  14,601,716 650,000 
    
Förändring av likvida medel  709,714 1,453,149 
Likvida medel vid årets början  1,821,199 368,050 
    
Likvida medel vid årets slut  2,530,913 1,821,199 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel 
inklusive årets resultat Totalt 

Ingående balans 2020-01-01 16,221,979 128,989,545 -115,445,675 29,765,849 
Årets resultat   9,941,055 9,941,055 

Årets omräkningsdifferens     109,682 109,682 

Summa totalresultat 0 0 10,050,737 10,050,737 
     

Transaktioner med ägare     
Övergång IFRS  187,500   

Nyemission 1,727,461 7,232,004     

Utgående balans 2020-12-31 17,949,440 136,409,049 -105,394,938 48,963,551 

 

 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel 
inklusive årets resultat Totalt 

Ingående balans 2021-01-01 17,949,440 136,409,049 -105,394,938 48,963,551 
Årets resultat   -2,472,979 -2,472,979 

Årets omräkningsdifferens     -19,713 -19,713 

Summa totalresultat 0 0 -2,492,692 -2,492,692 
     

Transaktioner med ägare     
Emissionskostnader 0 -3,751,026  -3,751,026 

Nyemission 14,693,905 10,106,086   24,799,991 

Utgående balans 2021-12-31 32,643,345 142,764,109 -107,887,630 67,519,824 
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KONCERNENS NOTER & TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmän information 
Koncernredovisningen omfattar det svenska moderföretaget Blick Global Group AB (publ), organisationsnummer 556724-8694, och dess 
dotterföretag.  
 
Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget 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 iGamingsegmentet. Fokus 
för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming.  
 
Moderföretaget är ett aktieföretag registrerat i och med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Birger Jarlsgatan 20, 111 
44 Stockholm. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 
 
Styrelsen har den 9 juni 2022 godkänt denna årsredovisning och koncernredovisning, vilken kom att läggas fram för antagande vid 
årsstämma den 30 juni 2022. 
 
Detta är koncernens första årsredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) med övergångsdatum 1 januari 2020. 
Koncernen har till och med 31 december 2020 tillämpat BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till IFRS har 
skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och beskrivs i mer detalj i övergångstabellerna i tilläggsupplysningarna. 
Koncernens fullständiga redovisningsprinciper beskrivs i noten Fullständiga redovisningsprinciper nedan. Årsredovisningen avseende 
moderföretaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och av Rådet för finansiell rapportering utgivna RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. Moderföretaget har tidigare tillämpat årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3) vid utarbetandet av finansiella rapporter. Från och med dessa finansiella rapporter tillämpar moderföretaget, som följd av koncernens 
övergång till IFRS, RFR 2 Redovisning för juridiska personer.  
 
Fullständiga redovisningsprinciper  
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla år, om inte annat anges. 
 
Nyckeltals definitioner  
 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.  
 
Resultat efter finansiella poster  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före skatt  
 
Balansomslutning  
Företagets samlade tillgångar Soliditet Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutningen  
 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutning 
 
Grunder för koncernredovisningen  
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) och tolkningar som 
utfärdats av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) såsom de antagits av Europeiska Unionen (EU). Vidare tillämpar koncernen 
årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner utgivet av Rådet för finansiell rapportering. 
Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är värderade med 
utgångspunkt i anskaffningsvärdet, om inte annat anges nedan. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med förvärvsmetoden.  
Samtliga dotterföretag, i vilka bestämmande inflytande innehas, konsolideras från och med det datum detta inflytande erhölls. 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att flera uppskattningar görs av ledningen för redovisningsändamål. De 
områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är  
av väsentlig betydelse för koncernredovisningen, anges i ”Viktiga uppskattningar och bedömningar”. Dessa bedömningar och antaganden 
baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja 
sig från gjorda bedömningar om gjorda bedömningar ändras eller andra förutsättningar föreligger. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna har, om inte annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella 
rapporter. Nedan anges Blick Global Group AB som Blick. 
 
Konsolidering  
 
Dotterföretag  
Dotterföretag är alla företag över vilka Blick Global Group har ett bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från innehavet i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 
inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet erhålls, och 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.  
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Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden  
Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets 
tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar 
och övertagna skulder. Eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt  
värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar, vilket 
bestäms per transaktion. Transaktionsutgifter som uppkommer redovisas direkt i resultatet, med undantag av transaktionsutgifter som är 
hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning överstiger det verkliga 
värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, 
så kallat förvärv till lågt pris, redovisas denna direkt i resultatet.  
 
Intresseföretag  
Andelar i företag över vilka koncernen har ett betydande inflytande klassificeras som intresseföretag och redovisas i enlighet med 
kapitalandelsmetoden. Enligt kapitalandelsmetoden redovisas ett innehav inledningsvis till anskaffningsvärde. Det redovisade värdet ökas 
eller minskas därefter för att beakta ägarföretagets andel av investeringsobjektets resultat efter förvärvstidpunkten.  
 
Transaktioner som elimineras vid konsolidering  
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.  
 
Valuta  
 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta  
Den funktionella valutan för moderföretaget är svenska kronor, vilken utgör rapporteringsvalutan för moderföretaget och koncernen. 
Samtliga belopp anges i svenska kronor om inget annat anges.  
 
Transaktioner i utländsk valuta  
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 
Ickemonetära poster, som värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet i en utländsk valuta, omräknas inte. Valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkningarna redovisas i resultatet. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i 
rörelseresultatet, medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
Omräkning av utländska dotterbolag  
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta 
till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en 
genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt.  
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i 
omräkningsreserven i eget kapital. När bestämmande inflytande upphör för en utlandsverksamhet omklassificeras tillhörande 
omräkningsdifferenser från omräkningsreserven i eget kapital till årets resultat.  
 
Klassificering  
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv 
månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar består i allt väsentligt av belopp som förväntas realiseras under koncernens 
normala verksamhetscykel som är 12 månader efter rapportperioden. Kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas 
regleras under koncernens normala verksamhetscykel som är 12 månader efter rapportperioden.  
 
Segment 
Blicks VD, som högste verkställande beslutsfattare, följer upp och analyserar resultat och finansiell ställning för koncernen som helhet. VD 
följer inte upp resultatet på en dis-aggregerad nivå lägre än konsolideringen. Därmed beslutar VD även om fördelning av resurser och 
fattar strategiska beslut utifrån konsolideringen som helhet.  Baserat på ovanstående analys utifrån IFRS 8 konstateras att Blick-koncernen 
endast utgörs av ett rapporterande segment.   
 
Intäkter från avtal med kunder  
Koncernen redovisar en intäkt enligt IFRS 15 Intäktsredovisning när ett prestationsåtagande uppfylls, vilket är då en utlovad vara eller tjänst 
levereras till kunden och kunden övertar kontrollen av varan eller tjänsten. Kontroll av ett prestationsåtagande kan överföras över tid eller 
vid en tidpunkt. Intäkten utgörs av det belopp som koncernen förväntar sig erhålla som ersättning för överförda varor  
eller tjänster.   
 
Koncernens intäkter utgörs av intäkter från försäljning av datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst 
iGamingsegmentet. Intäkterna genereras antingen genom försäljning av annonser från koncernens plattform eller från en 
prestationsmodell hos kunderna.  
 
Plattformsintäkter  
Intäkterna från Blicks egenutvecklade plattform består av att koncernens kunder enkelt kan köpa annonsutrymme hos många olika 
publicister anslutna till plattformen. Intäkterna redovisas vid en tidpunkt när annonserna har förmedlats och betalas antingen genom att 
förskott eller mot faktura där betalningsvillkoret inte överstiger 30 dagar.  
 
 
 
Prestationsaffär  
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Intäkterna från prestationsaffärer består av att Blick erhåller en andel av Blicks kunders intäkter, detta genom att Blick genom annonser 
och andra marknadsföringskanaler genererat kunder till Blicks kund. Avräkning med kunderna utförs löpande och intäkterna redovisas vid 
en tidpunkt när kunden erhållit sina intäkter. Blick faktureras och betalar mot faktura där betalningsvillkoret inte överstiger 30 dagar. 
 
Koncernens kunder utgörs av företag och privatpersoner. Avtalen är vanligen korta, dvs förväntad avtalsperiod understiger ett år, eller 
uppsägningsbara för vilka avtalsperioden motsvaras av uppsägningsperioden. Transaktionspriset utgörs i huvudsak av fasta belopp eller 
belopp som beror på antalet leveranser. Transaktionspriset är hänförligt till enskilda prestationsåtaganden genom fristående prissättning. 
Betalningsvillkoren är av standardkaraktär och koncernen erhåller normalt betalning i anslutning till att prestationsåtagandet uppfylls.  
Vid tillämpning av standarden har Blick analyserat huruvida koncernen agerar som huvudman eller ombud, särskilt i samband med 
annonseringslösningar. I vissa avtal bedömer Blick att åtagandet består av förmedling av annonser till ett företag som ansvarar för 
annonseringen och att Blick därmed agerar som ombud i dessa avtal. I huvuddelen av avtalen relaterade till annonseringslösningar 
bedömer Blick att koncernens åtagande är att ansvara för att kundens (annonsörens) annons får överenskommen synlighet under den 
avtalade perioden. Därmed ansvarar Blick för leveransen av annonseringstjänsten och agerar som huvudman i transaktionen. 
 
Ersättningar till anställda  
 
Kortfristiga ersättningar  
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgifter och semesterersättning kostnadsförs i den period de anställda utför 
tjänsterna.  
 
Avgiftsbestämda pensionsplaner  
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.  
 
Ersättningar vid uppsägning  
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan 
realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten.  
 
Incitamentsprogram 
Koncernen har inga pågående teckningsoptionsprogram per 2021-12-31.  
 
Teckningsoptioner 
Teckningsoptioner har tecknats av anställda och ledande befattningshavare. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av 
en aktie i bolaget till teckningskursen 1,60 kronor. Teckningsoptionerna har överlåtits till deltagarna till ett pris om 0,010 kronor, vilket 
motsvarar dåvarande marknadsvärde enligt extern oberoende värdering enligt Black & Scholes-modellen. Optionerna förföll 30 november 
och inga optioner tecknades i detta program. Koncernen har inga pågående teckningsoptionsprogram per 2021-12-31 
 
Finansiella intäkter och kostnader  
 
Finansiella intäkter  
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och eventuella realisationsvinster på finansiella tillgångar. Ränteintäkter redovisas i enlighet 
med effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett 
finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla 
avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och 
underkurser. Finansiella intäkter inkluderar valutakursvinster på finansiella poster. Finansiella intäkter redovisas i den period till vilken de 
hänför sig. Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts.  
 
Finansiella kostnader  
Finansiella kostnader utgörs främst av räntekostnader på skulder vilka beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden enligt 
beskrivning ovan och eventuella realisationsförluster på finansiella tillgångar. Finansiella kostnader inkluderar valutakursförluster på 
finansiella poster. Finansiella kostnader redovisas i den period till vilken de hänför sig.  
 
Inkomstskatter  
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultatet utom då den underliggande 
transaktionen redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget 
kapital.  
 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i 
praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
 
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess redovisade värden. Temporära skillnader beaktas inte vid redovisning av goodwill 
eller för den initiala redovisningen av ett tillgångsförvärv eftersom förvärvet inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. 
Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig 
framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur och i vilken jurisdiktion de underliggande tillgångarna eller skulderna förväntas 
bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller 
aviserade per balansdagen och som förväntas gälla i den jurisdiktion när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den 
uppskjutna skatteskulden regleras.  
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Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att 
de kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt att kvitta skattefordringar 
mot skatteskulder och den uppskjutna skatten är hänförlig till samma enhet i koncernen och samma skattemyndighet.  
 
Immateriella tillgångar  
En immateriell tillgång redovisas om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången kommer 
tillfalla företaget samt att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. En immateriell tillgång värderas till anskaffningsvärde 
då den tas upp för första gången i den finansiella rapporten. Immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 
prövas årligen för nedskrivningsbehov samt i de fall det föreligger indikationer på ett nedskrivningsbehov.  
 
Goodwill  
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet vid ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade nettotillgångar. 
Goodwill skrivs ej av utan testas årligen i enlighet med IAS 36 Nedskrivningar, vilket beskrivs nedan.  
  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
Utvecklingsutgifter redovisas enligt IAS 38 Immateriella tillgångar 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 5 år vilket motiveras av de kommer att tillföra koncernen värden minst under denna tid.  
 
Avskrivningsprinciper  
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas vid 
varje års slut och justeras vid behov. Immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod skrivs av från det datum då de är tillgängliga 
för användning.  
För immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod omprövas nyttjandeperioden vid varje bokslut. Goodwill som har en 
obestämbar nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången har 
minskat i värde. 
 
Materiella anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma företaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar 
redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att nyttjas i 
enlighet med syftet med anskaffningen.  
Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller 
utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta 
försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.  
 
Tillkommande utgifter  
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra 
tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.  
 
Avskrivningsprinciper  
Avskrivningar görs linjärt för att fördela anskaffningsvärdet, minskat med det beräknade restvärdet, över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. De bedömda nyttjandeperioderna är:  
 
Balanserade utvecklingsutgifter 5 år  
Inventarier 5 år  
Licenser 5 år  
 
Tillämpade avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje räkenskapsårs bokslut.  
 
Leasingavtal  
Leasingavtal redovisas som nyttjanderättstillgångar och leasingskulder i balansräkningen. Koncernen tillämpar lättnadsreglerna avseende 
korttidsleasingavtal och leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde. Utgifter som uppstår i samband med sådana 
leasingavtal redovisas linjärt över leasingperioden som rörelsekostnader i resultatet.  
 
Vid ingåendet av ett avtal fastställer Blick om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal baserat på avtalets substans. Ett avtal är, eller 
innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i 
utbyte mot ersättning. Koncernen har inga väsentliga leasingavtal att redovisa. 



 

aaaaaaaaaaaaaaa BLICK GLOBAL GROUP AB (PUBL) | ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021 18 

Leasingskulder  
Leasingskulder värderas enligt IFRS 16 initialt till nuvärdet av de leasingavgifter som inte betalats vid inledningsdatumet. Dessa 
leasingskulder redovisas inom posten för övriga långfristiga skulder och övriga kortfristiga skulder.  
Leasingperioden bestäms som den icke-uppsägningsbara perioden tillsammans med perioder att förlänga eller säga upp avtalet om Blick 
är rimligt säkra på att nyttja optionerna. Vid bedömning av leasingperioden när det finns förlängnings- och uppsägningsmöjligheter 
övervägs både affärsstrategi och avtalsspecifika förutsättningar för att fastställa om koncernen är rimligt säker att nyttja optionerna.  
Leasingbetalningarna inkluderar fasta betalningar (efter avdrag för eventuella förmåner i samband med tecknandet av leasingavtalet), 
variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris (t.ex. en referensränta), och belopp som förväntas betalas enligt 
restvärdesgarantier. Leasingbetalningarna 
inkluderar dessutom lösenpriset för en option att köpa den underliggande tillgången eller straffavgifter som utgår vid uppsägning om 
Blick är rimligt säkra på att nyttja dessa optioner. Variabla leasingavgifter som inte beror på ett index eller ett pris redovisas som en 
kostnad i den period som de är hänförliga till.  
 
För nuvärdesberäkning av leasingbetalningar tillämpas den implicita räntan i avtalet om den enkelt kan fastställas, i övriga fall används 
den marginella upplåningsräntan per inledningsdatumet för leasingavtalet. Efter inledningsdatumet av ett leasingavtal ökar 
leasingskulden för att återspegla upplupen räntan på leasingskulden och minskar med utbetalda leasingavgifter. Dessutom omvärderas 
leasingskulden till följd av avtalsmodifieringar, förändringar av leasingperioden, förändringar i leasingbetalningar eller förändringar i en 
bedömning att köpa den underliggande tillgången. Koncernen har inga väsentliga leasingskulder att redovisa. 
 
Nyttjanderättstillgångar  
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar i balansräkningen vid inledningsdatumet för leasingavtalet. Nyttjanderättstillgångarna 
redovisas separat från övriga tillgångar i balansräkningen.  
 
Nyttjanderättstillgångar värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar, samt 
justerat för omvärderingar av leasingskulden. Anskaffningsvärdet inkluderar det initiala värdet som redovisas för den hänförliga 
leasingskulden, initiala direkta utgifter, eventuella förskottsbetalningar som görs på eller innan inledningsdatumet för leasingavtalet efter 
avdrag av eventuella erhållna incitament, samt en uppskattning av eventuella återställningskostnader.  
 
Förutsatt att Blick inte är rimligt säkra att de kommer överta äganderätten till den underliggande tillgången vid utgången av leasingavtalet 
skrivs nyttjanderättstillgången av linjärt under det kortaste av leasingperioden och nyttjandeperioden.  
 
Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar  
Koncernen genomför ett nedskrivningstest i de fall det föreligger indikationer på att en värdenedgång har skett i för materiella eller 
immateriella tillgångar, det vill säga närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är  
återvinningsbart. Detta gäller även nyttjanderättstillgångar hänförliga till leasingavtal. Vidare prövas tillgångar med en obestämbar 
nyttjandeperiod, det vill säga koncernens goodwill och varumärken, årligen för nedskrivningsbehov genom att tillgångens 
återvinningsvärde beräknas, oavsett om det föreligger indikationer på en värdenedgång eller ej.  
 
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Ett återvinningsvärde utgörs 
av det högsta av ett nettoförsäljningsvärde och ett nyttjandevärde som utgör ett internt genererat värde baserat på framtida kassaflöden. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). Då nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas 
nedskrivningsbeloppet i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten 
(gruppen av enheter). Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri 
ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. En eventuell nedskrivning belastar resultatet.  
 
Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker dock inte om den skulle 
leda till att det redovisade värdet är större än det värde som skulle ha redovisats (efter avskrivningar) om koncernen inte hade gjort några 
nedskrivningar i tidigare perioder. En eventuell återföring redovisas i resultatet. Nedskrivning av goodwill återförs inte  
 
Finansiella instrument  
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget 
kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan; kundfordringar, 
övriga fodringar, upplupna intäkter samt likvida medel. Bland skulderna ingår; skulder till kreditinstitut, checkräkningskredit, 
leverantörsskulder samt övriga skulder och tilläggsköpeskilling. Redovisningen beror på hur de finansiella instrumenten klassificeras.  
 
Redovisning och borttagande  
Finansiella tillgångar och skulder redovisas när koncernen blir en part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Transaktioner med 
finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som är den dag då koncernen förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgångarna.  
 
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när en faktura har skickats och koncernens rätt till ersättning är ovillkorlig. Skulder redovisas när 
motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte har mottagits. Leverantörsskulder tas 
upp när faktura har mottagits.  
 
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen (helt eller delvis) när rättigheterna i avtalet har realiserats eller förfallit, eller när 
koncernen inte längre har kontroll över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen (helt eller delvis) när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång och en finansiell skuld nettoredovisas i balansräkningen när det föreligger en 
legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och avsikten är att antingen reglera nettot eller att realisera tillgången samtidigt som skulden 
regleras. Vinster och förluster från borttagande från balansräkning samt modifiering redovisas i resultatet. Vid varje rapporttillfälle 
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utvärderar företaget behov av nedskrivning avseende förväntade kreditförluster för en finansiell tillgång eller grupp av finansiella 
tillgångar, samt eventuell övrig förekommande kreditexponering.  
 
Klassificering och värdering - Finansiella tillgångar  
Klassificeringen av finansiella tillgångar som är skuldinstrument baseras på koncernens affärsmodell för förvaltning av tillgången och 
karaktären på tillgångens avtalsenliga kassaflöden. Instrumenten klassificeras till: 
  
-Upplupet anskaffningsvärde, 
-Verkligt värde via övrigt totalresultat, eller  
-Verkligt värde via resultatet.  
 
Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde innehas enligt affärsmodellen att inkassera avtalsenliga kassaflöden 
som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. Finansiella tillgångar som är klassificerade till 
upplupet anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt värde med tillägg av transaktionskostnader med undantag för kundfordringar som 
initialt värderas till transaktionspris. Efter första redovisningstillfället värderas tillgångarna enligt effektivräntemetoden. Tillgångarna 
omfattas av en förlustreservering för förväntade kreditförluster.  
 
Samtliga finansiella tillgångar är klassificerade till upplupet anskaffningsvärde 
 
Klassificering och värdering - Finansiella skulder  
Samtliga finansiella skulder, utom villkorade tilläggsköpeskillingar, klassificeras och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Villkorade 
tilläggsköpeskillingar klassificeras och värderas till verkligt värde över resultatet. Finansiella skulder redovisade till upplupet 
anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. Efter det första redovisningstillfället värderas de till 
upplupet anskaffningsvärde  
med tillämpning av effektivräntemetoden.  
 
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 
12 månader efter balansdagen. Lånekostnader redovisas i resultatet i den period till vilken de hänför sig. Upplupen ränta redovisas som en 
del av kortfristig upplåning från kreditinstitut, i det fall räntan förväntas regleras inom 12 månader från balansdagen.  
 
Nedskrivning av finansiella tillgångar  
Finansiella tillgångar, förutom de som klassificeras till verkligt värde via resultatet, samt egetkapitalinstrument där ett initialt val gjorts att 
värdera innehavet till verkligt värde via övrigt totalresultat, omfattas av nedskrivning för förväntade kreditförluster. Nedskrivning för 
kreditförluster enligt IFRS 9 Finansiella instrument är framåtblickande och en förlustreservering görs när det finns en exponering för 
kreditrisk, vanligtvis vid första redovisningstillfället för en tillgång eller fordran. Förväntade kreditförluster återspeglar nuvärdet av alla 
underskott i kassaflöden hänförliga till fallissemang antingen för de nästkommande tolv månaderna eller för den förväntade återstående 
löptiden för det finansiella instrumentet, beroende på tillgångsslag och på kreditförsämring sedan första redovisningstillfället. För 
kundfordringar tillämpas den förenklade metoden. En förlustreserv redovisas, i den förenklade metoden, för fordrans eller 
tillgångens förväntade återstående löptid.  
 
De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen till upplupet anskaffningsvärde, det vill säga, netto av bruttovärde och 
förlustreserv. Förändringar av förlustreserven redovisas i resultatet.  
 
Likvida medel  
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. Likvida medel 
omfattas av kraven på förlustreservering för förväntade kreditförluster.  
 
Eget kapital  
Företagets aktier består av stamaktier, vilka redovisas som aktiekapital. Aktiekapitalet redovisas till dess kvotvärde och överskjutande del 
redovisas som övrigt tillskjutet kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovisas, netto efter 
skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
  
Eventualförpliktelser  
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på 
grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.  
 
Kassaflöde  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Detta innebär att resultatet justeras med transaktioner som inte medfört in- 
eller utbetalningar samt för intäkter och kostnader som hänförs till investerings- och/eller finansieringsverksamheten 
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Not 2 Finansiell riskhantering 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finansiella risker såsom marknads, likviditets och kreditrisker. 
Marknadsrisken består av valutarisk och ränterisk. Riskhanteringen sköts enligt fastställda principer där koncernens övergripande 
riskhantering fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma 
effekter på koncernens resultat och ställning. Det är styrelsen som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av 
koncernens finansiella risker. 
 
Marknadsrisker 
Valutarisker 
Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade valutakurser. Exponering en för 
valutarisk härrör huvudsakligen från betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering. 
 
Transaktionsexponering 
Transaktionsexponering innebär en risk att resultatet påverkas negativt av fluktuationer för ändrade valutakurser för de kassaflöden som 
sker i utländsk valuta. Koncernens utflöden består huvudsakligen av Euro och Dollar. Koncernens inflöden består av Euro och Dollar. 
 
Känslighetsanalys för transaktionsexponering. Känslighetsanalysen nedan för valutarisken visar koncernens känslighet vid en ökning 
respektive minskning om 5% av SEK gentemot de två mest väsentliga valutorna. För transaktionsexponeringen visas hur koncernens 
rörelseresultat hade påverkats vid en förändring av valutakursen. Detta inkluderar även utestående monetära fordringar och skulder i 
utländsk valuta på balansdagen. 
 
Exponering i monetära fordringar per respektive balansdag framgår av not 17. 
 

Valutaexponering 2021   2020 

USD -/+ 5% -61,407  -118,617 
EUR -/+5% 577,961  593,535 

 
Ränterisker 
Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor. Då koncernen inte 
har några utestående lån är denna risk begränsad. 
Koncernen har likvida medel uppgående till 2 530 Tkr, en förändring av räntesats på dessa medel med 1% skulle påverka redovisat resultat 
med 253 Tkr. Medlen löper utan ränta. 
 
Likviditets och finansieringsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med att möta dess åtagande relaterade till koncernens finansiella skulder. Med 
finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad.  
 
Löptidsfördelning avseende kontraktsenliga betalningsåtaganden relaterade till koncernens finansiella skulder presenteras i tabellerna 
nedan. Beloppen i tabellerna är inte diskonterade värden, vilket innebär att dessa belopp inte är möjliga att stämma av mot de belopp som 
redovisas i balansräkningarna. Belopp i utländsk valuta är i förekommande fall omräknade till svenska kronor till balansdagens 
valutakurser. Nedan redovisas löptider för koncernens finansiella skulder. 
 

 31/12/2021 

  Inom 3 mån 3-12 mån 1-2 år 3-5 år Över 5 år Totalt 

Leverantörsskulder 1,411,869 0 0 0 0 1,411,869 
Villkorade tilläggsköpeskilling 0 5,425,000 11,025,000 0 0 16,450,000 
Övriga kortfristiga skulder 1,468,139 0 0 0 0 1,468,139 
Upplupna kostnader 421,384 0 0 0 0 421,384 

Summa 3,301,392 5,425,000 11,025,000 0 0 19,751,392 

 

 31/12/2020 

  Inom 3 mån 3-12 mån 1-2 år 3-5 år Över 5 år Totalt 

Leverantörsskulder 1,147,015 0 0 0 0 1,147,015 
Villkorade tilläggsköpeskilling 0 5,251,467 0 0 0 5,251,467 
Övriga kortfristiga skulder 0 13,519,867 0 0 0 13,519,867 
Upplupna kostnader 1,245,545 0 0 0 0 1,245,545 

Summa 2,392,560 18,771,334 0 0 0 21,163,894 
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 01/01/2020 

  Inom 3 mån 3-12 mån 1-2 år 3-5 år Över 5 år Totalt 

Leverantörsskulder 2,194,291 0 0 0 0 2,194,291 
Villkorade tilläggsköpeskilling 0 23,748,533 5,251,467 0 0 29,000,000 
Övriga kortfristiga skulder 0 8,552,395 0 0 0 8,552,395 
Upplupna kostnader 2,235,204 0 0 0 0 2,235,204 

Summa 4,429,495 32,300,928 5,251,467 0 0 41,981,890 
 
Kreditrisk och motpartsrisk 
Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar koncernen förlust genom att inte fullfölja sina avtalsenliga 
förpliktelser. Koncernen är exponerad mot ett fåtal motparter i sina kundfordringar, upplupna intäkter och banktillgodohavanden. 
Kreditrisken bedöms vara begränsad då motparterna anses ha god betalningsförmåga. 
 
Koncernens maximala exponering för kreditrisk bedöms motsvaras av redovisade värden på samtliga finansiella tillgångar och framgår av 
tabellen nedan: 
 

Tillgångar i balansräkningen 31/12/2021  31/12/2020  01/01/2020 

Kundfordringar 762,679  2,088,224  2,574,458 
Övriga kortfristiga fordringar 214,973  122,042  1,446,408 
Upplupna intäkter 45,000  0  68,000 
Likvida medel 2,530,914   1,821,199   368,050 

Maximal exponering för kreditrisk 3,553,566  4,031,465  4,456,916 
 

Kapital 
Blick definierar kapital som koncernens egna kapital. Det finns för presenterade räkenskapsår inga externa krav på det egna kapitalet. 

Not 3 Nettoomsättning och övrig segmentinformation 

Koncernen 2021 2020 

Plattformsintäkter  5,236,063 9,670,433 
Prestationsintäkter 10,477,762 10,620,301 
Övriga Intäkter 804,359 1,593,104 

Totalt 16,518,184 21,883,838 

 

Koncernen 2021 2020 

Sverige 3,281,029 3,886,007 
Inom EU 1,394,125 7,676,555 
Gibraltar 10,644,329 9,098,402 
Övriga världen 1,198,701 1,222,874 

Totalt 16,518,184 21,883,838 
 
Antal kunder som har en intäkt överstigande 10 % av totala intäkter uppgår till 2 stycken. Omsättningen för kund 1 uppgår till 9,8 mkr och 
för kund 2, uppgår till 2,8 mkr. Samtliga anläggningstillgångar är belägna i Sverige. 
 
Not 4 Övriga rörelseintäkter - Koncernen 

Koncernen 2021 2020 

Valutakursvinster 268,444 310,221 
Återföring avsättning* 2,142,467 9,000,000 
Övriga intäkter 0 12,160 

Totalt 2,410,911 9,322,381 

 

* Återföringen avser ej uppnådd tilläggsköpeskilling för förvärvet av Wiget Group AB  
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Not 5 Personal - Koncernen 

Kostnader för ersättningar till anställda 2021 2020 

Löner och ersättningar 4,613,513 3,928,785 
Sociala avgifter 1,458,532 1,207,077 
Pensionskostnader 37,764 41,604 
Övrigt  8,758 0 

Summa 6,118,568 5,177,466 

 

Ledande befattningshavare 2021 2020 

VD Erik Ahlberg   
Löner och ersättningar 1,232,000 1,220,000 
Rörlig lön 300,000 0 
Sociala avgifter 481,354 383,324 
Pensionskostnader 0 0 

Summa 2,013,354 1,603,324 

 

Övriga ledande befattningshavare (1 pers.) 2021 2020 

Löner och ersättningar 1,034,960 1,033,600 
Rörlig lön 255,000 0 
Sociala avgifter 405,305 324,757 
Pensionskostnader 0 0 

Summa 1,695,265 1,358,357 

 
Arvode till styrelseledamöter 

2021 2020 

Johannes Thomhave 140,000 140,000 
Soheil Amorpour 80,000 80,000 
Erik Fischbeck 80,000 0 
Marcus Petersson 80,000 0 
Peter Bertilsson 0 46,685 
Staffan Lindgren 0 81,699 
Joakim Dahl 0 66,849 

Summa 380,000 415,233 
 
Med rörlig ersättning avses prestationsbaserad ersättning såsom bonus. 
 

 2021 2020 

Medeltalet anställda Medeltalet anställda Varav män Medeltalet anställda Varav män 

Sverige 5 5 5 4 
 5 5 5 4 

 

Könsfördelning i koncernen (inkl. dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 

 2021 2020 

  Antal på balansdagen Varav män Antal på 
balansdagen Varav män 

Styrelseledamöter 4 4 5 5 
Verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare 2 2 2 2 
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Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare  
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner samt 
övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör 
koncernledningen.  
 
Avgångsvederlag  
Verkställande direktören har en uppsägningstid på 6 månader ifall uppsägningen är från koncernens sida och om verkställande direktören 
väljer att avsluta sin anställning är uppsägningstiden 6 månader. 
 

Not 6 Ersättning till revisorerna – Koncernen 

Ersättning till revisorerna 2021 2020 

Mazars   
- Revisionsuppdraget 239,334 307,593 
- Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0 
- Skatterådgivning 0 0 
- Övriga tjänster 129,307 190,967 

Summa 368,641 498,560 
 
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och VDs förvaltning samt revision 
utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. Med övriga tjänster avses rådgivning avseende redovisningsfrågor samt rådgivning kring processer och intern kontroll. 
 

Not 7 Finansiella kostnader och intäkter – Koncernen 

  2021 2020 

Valutakursförluster 0 -169,494 
Räntekostnader*  -1,985,223 -1,282,346 

Finansiella kostnader -1,985,223 -1,451,840 
   

Ränteintäkter  10 35,251 

Finansiella intäkter 10 35,251 
   

Finansiella poster netto -1,985,213 -1,416,589 
 
* Av finansiella kostnader avser 187 tkr hänförligt till skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde samt 14 mkr hänförliga till villkorade 
tilläggsköpeskilling värderad till verkligt värde. Samtliga finansiella intäkter är hänförliga till tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. 
 
Not 8 Inkomstskatt – Koncernen 

  2021 2020 

Skatt på årets resultat   

Aktuell skatt på årets resultat -11,056 -377,889 
Förändring av uppskjuten skatt 628,300 602,308 
Totalt redovisad skatt 617,244 224,419 
   

Avstämning av effektiv skatt 2021 2020 
Resultat före skatt -3,090,223 9,716,636 
Skatt enligt gällande skattesats 20,6% (21,4%) 636,586 -2,001,627 
Ej avdragsgilla kostnader -67,391 -137,089 
Ej skattepliktiga intäkter 402,723 2,105,739 
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 51,803 168,554 
Justering för skillnader i skattesats 0 89,249 
Ökning av underskottsavdrag* -406,477 -406 
 617,244 224,419 
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* För vilken uppskjuten skattefordran inte redovisats.   
 
Koncernens ackumulerade outnyttjade underskottsavdrag uppgick per 31 december 2021 till 33 867 tkr (28 160 tkr). Det föreligger inte 
någon förfallotidpunkt som begränsar utnyttjandet av underskottsavdragen. Någon uppskjuten skattefordran avseende de skattemässiga 
förlusterna redovisas dock inte då det inte finns några faktorer som övertygande talar för att tillräckliga skattemässiga överskott kommer 
att genereras. 
 
Not 9 Resultat per aktie före och efter utspädning – Koncernen 

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera årets resultat med genomsnittligt antal aktier för perioden. Vid beräkning 
av resultat per aktie efter utspädning ska genomsnittligt antal aktier utökas med det antal aktier som tillkommer, när de aktier som ger 
upphov till utspädningseffekt, konverteras till aktier. Optioner och teckningsoptioner ger endast upphov till utspädning när 
genomsnittskursen för perioden överstiger lösenkursen för optionerna eller teckningsoptionerna. Vidare ger potentiella stamaktier endast 
upphov till utspädningseffekt i det fall en konvertering av dem ger upphov till en lägre vinst eller en högre förlust per aktie. Således, vid 
negativt resultat uppstår aldrig någon utspädningseffekt. 
 
Koncernen hade ett teckningsoptionsprogram räkenskapsåret 2020 som löpte ut under räkenskapsåret 2021. Vid utgången av 
räkenskapsåret 2021 fanns inga teckningsoptionsprogram. Lösenkursen för teckningsprogrammet som fanns 2020 översteg genomsnittlig 
aktiekurs för räkenskapsåret 2020 varför någon utspädning ej uppstod. 
 
Resultat per aktie har härav beräknats enligt nedan: 
 

Resultat per aktie före utspädning 2021 2020 

Årets resultat -2,471,979 9,941,055 
Genomsnittligt antal aktier 186,037,981 148,145,655 
Resultat per aktie före och efter utspädning -0.013 0.067 

 
 
Not 10 Innehav och investeringar i dotterbolag 

Namn Org.nr. Säte Ägarandel 

Dotterbolag till Blick Global Group AB    

AHA Technology AB 556750-0169 Stockholm 100% 
AHA Ltd C43481 Malta 99.90% 
Wiget Group AB 559194-4060 Stockholm 100% 
Oregon Main Interactive AB  556835-8666 Stockholm 100% 
    

Dotterbolag till AHA Ltd    

AHA Bingo Ltd C43482 Malta 99.90% 
 

Not 11 Förvärv och avyttringar 

Den 1 oktober 2021 förvärvade Blick Global Group det svenska bolaget Oregon Main Interactive AB (OMI), org.nr. 556835-8666. Blick Global 
Group konsoliderar Oregon Main Interactive AB per samma datum.  
 
Köpeskillingen utgår initialt om 5 MSEK fördelat på 2 MSEK kontant och 3 MSEK i aktier.  
 
Tilläggsköpeskilling 1 om 7,75 MSEK utgår 12 månader efter förvärvet om Oregon Main Interactive AB uppnår tre kriterier för omsättning 
och leverans av spel. Tilläggsköpeskilling 2 om 14,7 MSEK utgår 24 månader efter förvärvet om Oregon Main Interactive AB uppnår tre 
kriterier för omsättning och leverans av spel. Ledningen bedömer att 2 av 3 kriterier uppfylls i tilläggsköpeskilling 1 + 2 och därav redovisas 
det initialt en avsättning för tilläggsköpeskilling om brutto 16,45 MSEK av totalt 22,45 MSEK. Efter diskontering redovisas den initiala 
avsättningen till 14 MSEK.  
 
Goodwill motiveras dels av synergier mellan Blick Global Group och Oregon Main Interactive AB för områdena central administration, 
inköp och försäljning. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om ca 100 KSEK med full effekt efter 1 år. Merparten av Goodwill 
motiveras till OMI:s befintliga kundbas, produkter samt framtida vinster.  
 
Förvärvet har påverkat koncernens nettoomsättning, från förvärvstidpunkten med 386 KSEK, rörelseresultatet med 163 KSEK och periodens 
resultat före skatt med 161 KSEK. Om förvärvet hade konsoliderats från 1 januari 2021, skulle den förväntade nettoomsättningen uppgått till 
566 KSEK och resultatet före skatt till 166 KSEK. Per balansdagen har redovisningen avseende förvärvet av endast fastställts preliminärt 
eftersom värderingen av tillgångar är ännu ej slutförd.  Ingen del av den goodwill som uppkommit i samband med förvärven förväntas vara 
skattemässigt avdragsgill. 
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Preliminära förvärvsanalysen presenteras i nedan tabell: 
Köpeskilling i KSEK Oregon Main Interactive AB 

Kontanter 2,000,000 
Nyemitterade aktier 3,000,000 
Villkorad tilläggsköpeskilling 14,043,422 

Summa köpeskilling 19,043,422 

 

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder 

Immateriella tillgångar 1,000,000 
Anläggningstillgångar 20,986 
Omsättningstillgångar 165,114 
Likvida Medel 83,964 
Kortfristiga skulder -16,336 
Uppskjuten skatteskuld -206,000 
Netto identifierbara tillgångar och skulder 1,047,728 
  

Redovisad Goodwill 17,995,694 
Överförd ersättning 19,043,422 

 

Avgår:  

Likvida medel -83,964 
Nyemitterade aktier -3,000,000 
Villkorad köpeskilling -14,043,422 

Nettoutflöde vid förvärv av verksamhet 1,916,036 
  

Andel förvärvade aktier och röster (%) 100 
 
Koncernen har under 2021 inte avyttrat någon verksamhet. 
 
Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Ingående anskaffningsvärde 15,945,952 56,599,178 38,102,667 
Aktiverat arbete för egen räkning 630,408 630,816 0 
Inköp 1,000,000 0 17,874,373 
Utrangering 0 -41,284,042  

Årets omräkningsdifferens     622,138 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17,576,360 15,945,952 56,599,178 
        

Ingående nedskrivningar 0 -12 545 079 -7,676,460 
Utrangering 0 12 545 079  

Årets nedskrivningar 0 0 -4,868,619 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 -12,545,079 
        

Ingående avskrivningar -4,631,208 -30,249,328 -26,050,085 
Utrangering 0 28,738,957 -559,086 
Årets avskrivningar -3,239,173 -3,120,837 -3,640,157 

Utgående ackumulerade avskrivningar -7,870,381 -4,631,208 -30,249,328 
    

Utgående redovisat värde 9,705,979 11,314,744 13,804,771 

 



 

aaaaaaaaaaaaaaa BLICK GLOBAL GROUP AB (PUBL) | ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021 26 

Not 13 Goodwill – Koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Ingående anskaffningsvärde 64,622,050 64,622,050 410,192 
Förvärv av rörelse 17,995,693 0 64,211,858 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82,617,743 64,622,050 64,622,050 
    

Ingående avskrivningar -6,831,380 -6,831,380 -410,192 
Årets avskrivningar 0 0 -6,421,188 
Utgående ackumulerade avskrivningar -6,831,380 -6,831,380 -6,831,380 
    

Utgående redovisat värde 75,786,363 57,790,670 57,790,670 

 

Prövning av nedskrivningsbehov av Goodwill 
Följande är en sammanställning av Goodwill 
 

  Ingående redovisat värde Förvärv Försäljning Nedskrivning Omräknings-
differens 

Utgående 
redovisat värde 

2020 57,790,670 0 0 0 0 57,790,670 
2021 57,790,670 17,995,693 0 0 0 75,786,363 

 

Goodwillvärdet prövas årligen mot beräknat återvinningsvärde, vilket antingen är nyttjandevärdet eller verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader. Goodwill har prövats mot nyttjandevärde per 2021-12-31 samt per 2020-12-31.  
 
Nyttjandevärdet utgår från uppskattade bedömningar av framtida kassaflöden före skatt, vilka baseras på rimliga och verifierbara 
antaganden som utgör bästa uppskattningar av de ekonomiska förhållanden som beräknas råda. Bedömningen av framtida kassaflöden 
baseras budget och prognoser för den kommande 5 års perioden. Kassaflöden efter prognosperioden beräknas med ett antagande om en 
långsiktig tillväxttakt efter prognosperioden om 3 procent per år för 31 december 2021 (31 december 2020: 3 procent).  
Nedskrivningsprövningen resulterade i att inget nedskrivningsbehov föreligger. Diskonteringsränta före skatt uppgår till 14,6 procent för 31 
december 2021 (31 december 2020: 12,8 procent). En ändring av diskonteringsräntan med 3 % föranleder ej någon nedskrivning.  
 

Not 14 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. – Koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Ingående anskaffningsvärde 0 583,430 576,046 
Utrangering  -583,430  

Årets omräkningsdifferens   7,384 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 583,430 
    

Ingående nedskrivningar 0 -407,214 0 
Årets nedskrivningar  -39,367 -407,214 
Utrangering  446,581 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -407,214 
    

Ingående avskrivningar 0 -100,513 -69,647 
Årets omräkningsdifferens   5,472 
Utrangering  136,849  

Årets avskrivningar  -36,336 -36,338 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -100,513 
    

Utgående redovisat värde  0 0 75,703 
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Not 15 Inventarier, verktyg och installationer – Koncernen 
 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Ingående anskaffningsvärde 29,699 836,516 821,231 
Inköp 40,571 0 19,915 
Utrangering  -806,817 -18,912 
Årets omräkningsdifferens  0 14,282 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70,270 29,699 836,516 
    

Ingående avskrivningar -19,585 -766,735 -700,892 
Årets omräkningsdifferens  0 -12,329 
Utrangering  787,219 0 
Årets avskrivningar -8,645 -20,484 -53,514 
Utgående ackumulerade avskrivningar -28,230 0 -766,735 
    

Utgående redovisat värde 42,040 29,699 69,781 

 

Not 16 Finansiella instrument per kategori – Koncernen 

  Finansiella tillgångar redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde Verkligt värde 

Tillgångar i balansräkningen   

Kundfordringar 2,574,458 2,574,458 
Övriga kortfristiga fordringar 1,446,408 1,446,408 
Upplupna intäkter 68,000 68,000 
Likvida medel 368,050 368,050 

Summa 2020-01-01 4,456,916 4,456,916 
   

Tillgångar i balansräkningen   

Kundfordringar 2,088,224 2,088,224 
Övriga kortfristiga fordringar 122,042 122,042 
Upplupna intäkter 0 0 
Likvida medel 1,821,199 1,821,199 

Summa 2020-12-31 4,031,465 4,031,465 
   

Tillgångar i balansräkningen   

Kundfordringar 762,679 762,679 
Övriga kortfristiga fordringar 214,973 214,973 
Upplupna intäkter 45,000 45,000 
Likvida medel 2,530,914 2,530,914 

Summa 2021-12-31 3,553,566 3,553,566 
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  Övriga finansiella skulder redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde 

Finansiella skulder redovisade 
till verkligt värde Verkligt värde 

Skulder i balansräkningen    

Leverantörsskulder 2,194,291  2,194,291 
Villkorade tilläggsköpeskilling  29,000,000 29,000,000 
Övriga kortfristiga skulder 8,552,395  8,552,395 
Upplupna kostnader 2,235,204  2,235,204 

Summa 2020-01-01 12,981,890 29,000,000 41,981,890 
    

Skulder i balansräkningen    

Leverantörsskulder 1,147,015  1,147,015 
Villkorade tilläggsköpeskilling  5,251,467 5,251,467 
Övriga kortfristiga skulder 13,519,867  13,519,867 
Upplupna kostnader 1,245,545  1,245,545 

Summa 2020-12-31 15,912,427 5,251,467 21,163,894 
    

Skulder i balansräkningen    

Leverantörsskulder 1,411,869  1,411,869 
Villkorade tilläggsköpeskilling  14,382,061 14,382,061 
Övriga kortfristiga skulder 1,468,139  1,468,139 
Upplupna kostnader 421,384  421,384 

Summa 2021-12-31 3,301,392 14,382,061 17,683,453 
 
Villkorade tilläggsköpeskilling är värderade enligt verkligt värde hirarkin nivå 3, dvs. en beräkning som inte sker på observerbar data. 
 
Not 17 Kundfordringar – Koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Kundfordringar 762,679 2,088,224 2,574,458 

Summa 762,679 2,088,224 2,574,458 
 
Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Per den 31 
december 2021 uppgick fullgoda kundfordringar till 763 tkr. 
 
Per den 31 december 2021 var kundfordringar uppgående till 4 tkr förfallna men utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga för 
koncernen.  
 
Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan. 
 
Åldersanalys förfallna kundfordringar – koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

1 - 30 dagar 0 20,120 646,830 
31 - 60 dagar 4,025 0 31,132 
> 60 dagar 0 0 0 

 
Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar är följande på helår 

  2021 2020 

SEK 0 457,855 
EUR 756,997 1,212,691 
USD 5,682 417,678 

Summa 762,679 2,088,224 
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Not 18 Övriga kortfristiga fordringar – Koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Skattekonto 254,204 60,047 53,515 
Momsfordran  270,491 108,341 299,100 
Övriga poster 214,973 122,042 1,446,408 

Summa 739,668 290,430 1,799,023 

 

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter- Koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Upplupna intäkter 45,000 0 68,000 
Förutbetalda hyreskostnader 66,000 67,980 0 
Övriga förutbetalda kostnader 90,780 280,748 155,118 

Summa 201,780 348,728 223,118 

 

Not 20 Likvida medel – Koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Banktillgodohavanden 2,530,914 1,821,199 368,050 

Summa 2,530,914 1,821,199 368,050 

 

Likvida medel per valuta – Koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

SEK 1,280,534 629,336 163,580 
EUR 1,047,680 738,685 84,512 
USD 202,657 453,140 119,106 
GBP 42 39 851 

Summa 2,530,914 1,821,199 368,050 

 

Not 21 Aktiekapital 

  Antal aktier Kvotvärde per aktie 

Antal/värde vid årets ingång 161,470,577 0.111 
Nyemission 132,184,255 0.111 
Antal/värde vid årets utgång 293,654,832 0.111 

 

Not 22 Uppskjuten skatteskuld – Koncernen 

Förändring i uppskjutna skatteskulder under året framgår nedan: 

  Balanserade utgifter 
för utvecklingsarbeten Periodiseringsfond Summa 

Per 1 januari 2020 2,889,000 0 2,889,000 
Redovisat i resultaträkningen -726,000 123,692 -602,308 
 2,163,000 123,692 2,286,692 
    

Per 1 januari 2021 2,163,000 123,692 2,286,692 
Förvärv 206,000 0 206,000 
Redovisat i resultaträkningen -628,300 0 -628,300 
 1,740,700 123,692 1,864,392 
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Not 23 Villkorade tilläggköpeskilling – Koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Avsättning för tilläggsköpeskilling, Långfristig del 9,331,306 0 29,000,000 
Avsättning för tilläggsköpeskilling, Kortfristig del  5,050,755 5,251,467 0 

Summa 14,382,061 5,251,467 29,000,000 
    
Förändring av tilläggsköpeskilling:       

Ingående skuld  5,251,467 29,000,000 0 

Beräknad skuld 14,382,061  0 29,000,000 
Återförd via resultaträkningen -2 142 467 -9,000,000 0  
Återbetalad skuld -3 109 000 -14,748,533 0  

Utgående skuld  14,382,061 5,251,467 29,000,000 
 
Tilläggsköpeskillingen som uppstod under 2021 beskrives närmare i not 11. Tidigare års tilläggsköpeskillingar har reglerats efter utgången 
av 2021. 
 

Not 24 Övriga kortfristiga skulder – Koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Personalrelaterade skulder 582,110 207,800 303,954 
Momsskuld 0 28,982 39,914 
Reverslån 0 5,000,000 6,350,000 
Övriga skulder  0 0 2,202,395 

Summa 582,110 5,236,782 8,896,263 
 

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – Koncernen 

  31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Förutbetalda intäkter 587,596 0 0 
Personalrelaterade poster 1,404,133 744,545 1,366,078 
Övriga upplupna kostnader 421,384 1,245,545 2,235,204 

Summa 2,413,112 1,990,088 3,601,282 

 

Not 26 Transaktioner med närstående 

Ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 5. 
Övriga transaktioner med närstående: 
 

 Inköp 2021 2020 

Köp av konsulttjänster genom bolag kontrollerade av nyckelpersoner i ledande 
ställning 1,180,645 1,917,138 

 
Skulder 31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Bolag kontrollerade av nyckelpersoner i ledande ställning    
Reverslån 1,468,139 8,283,085 0 
Leverantörsskulder 0 142,670 698,988 

 
Transaktionerna har gjorts på normala kommersiella villkor. Samtliga skulder är kortfristiga. 
  



 

aaaaaaaaaaaaaaa BLICK GLOBAL GROUP AB (PUBL) | ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021 31 

Not 27 Kassaflöde – Koncernen 
 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2021 2020 

Av- och nedskrivningar materiella tillgångar 8,645 56,820 
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar 3,239,173 3,179,884 
Återförda avsättningar, Tilläggsköpeskilling -2,142,467 -9,000,000 
Avsättningar, Ränta 338,639 0 
Övrigt 187,500 187,500 

Summa 1,631,490 -5,575,796 
 

Erlagda räntor uppgår till 2,361 tkr (839 tkr). 

Not 28 Väsentliga uppskattningar och bedömningar  

Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per balansdagen som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår. 
 
Nedskrivningsprövning av goodwill och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov för goodwill och balanserade utgifter föreligger. Återvinningsvärdet för de 
kassagenererandeenheterna, till vilka goodwill och balanserade utgifter har allokerats till, fastställs utifrån beräkning av nyttjandevärde. 
Beräkning av nyttjandevärdet kräver att företagsledningen gör uppskattningar om viktiga antaganden så som framtida intäkter, 
vinstmarginaler, investeringsnivåer och diskonteringsränta. Beräkningarna utgår från kassaflödesprognoser baserade på budgetar och 
prognoser för de kommande fem åren. Vinstmarginalen och investeringsnivån som används överensstämmer med den enhetens historiska 
nivåer. Tillväxttakten som används överensstämmer med branschprognoser för kassagenererandeenheten. Antagandena tas fram av 
företagsledningen och granskas av styrelsen. För känslighetsanalyser se not 13. 
 
Förvärv av verksamheter (rörelseförvärv) 
Värderingen av identifierbara tillgångar och skulder i samband med förvärv av verksamheter innefattar att såväl poster i det förvärvade 
bolagets balansräkning, som poster som inte varit föremål för redovisning i det förvärvade bolagets balansräkning, såsom immateriella 
anläggningstillgångar, av olika slag ska värderas till verkligt värde. En identifiering måste i först hand göras avseende vilka immateriella 
anläggningstillgångar som kan ha ett värde, såsom till exempel kundrelationer, varumärken och utvecklad teknologi. I normala fall 
föreligger inte några noterade priser för de tillgångar och skulder vilka ska värderas varvid olika värderingstekniker måste tillämpas. 
Värderingar av detta slag innefattar ett stort antal bedömningar vilka alla måste noggrann genomgås, beräknas och analysers. Detta 
innebär också att en preliminär värdering kan behöva genomföras och därefter justeras. Samtliga förvärvskalkyler är föremål för 
slutjustering senast ett år efter förvärvstidpunkten. 
 
Not 29 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut – Koncernen 

 
Den 6 maj 2022 meddelande Blick att de ingått ett avtal om att förvärva ett affärsområde av Internet Vikings International AB för 30 Mkr. 
Verksamheten syftar till att skydda sina kunders organiska söktrafik relaterad till dess varumärken. Köpeskillingen ska dels betalas kontant 
genom utställandet av en revers med löptid 31 december 2022 samt genom nyemitterade aktier om ett belopp om 15 Mkr. Förvärvsanalys är 
ännu ej påbörjad. 
 

Blick Global Group ABs övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 
 
Not 30 koncernen 

Detta är Blick Globals första koncernårsredovisning som har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting 
Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Råder 
för finansiell rapportering rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Tidigare tillämpade koncernen 
Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
 
Övergången till IFRS har fastställts till den 1 januari 2020, vilket innebär att jämförelsetalen för räkenskapsåret 2020 är omräknade i 
enlighet med IFRS. 
 
Från och med den 1 januari 2020 tillämpar moderföretaget RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tidigare har 
moderföretaget tillämpat Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1. Övergångsdatum till RFR 2 har fastställts till den 1 januari 
2020, vilket innebär att jämförelsetalen för räkenskapsåret 2020 är omräknade i enlighet med RFR 2. 
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Koncernen 
Effekten av tillämpning av IFRS på koncernens Resultaträkning och Rapport över totalresultat för 2020 
 

  01/01/2020 31/12/2020 

    
Tidigare 

redovisnings-
regler 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 
IFRS 

Rörelsens intäkter m.m.     

Nettoomsättning  21,883,838  21,883,838 
Aktiverat arbete för egen räkning  630,816  630,816 
Övriga rörelseintäkter   9,322,381   9,322,381 
  31,837,035  31,837,035 
     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader  -12,289,640  -12,289,640 
Personalkostnader  -5,177,466  -5,177,466 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -16,079,080 12,842,376 -3,236,704 
  -33,546,186 12,842,376 -20,703,810 
          

Rörelseresultat  -1,709,151 12,842,376 11,133,225 
     

Resultat från finansiella poster     

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  35,251  35,251 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -1,451,840   -1,451,840 

Summa finansiella poster  -1,416,589 0 -1,416,589 
          
Resultat efter finansiella poster  -3,125,740 12,842,376 9,716,636 
     

Skatt på årets resultat  -377,889  -377,889 
Uppskjuten skatt   602,308   602,308 

Nettoresultat  -2,901,321 12,842,376 9,941,055 
     

Nettoresultat hänförligt till      

Moderbolagets aktieägare   -2,901,321 12,842,376 9,941,055 

Årets resultat  -2,901,321 12,842,376 9,941,055 
     

     
Koncernens rapport över totalresultat     

         
 
Årets resultat  -2,901,321 12,842,376 9,941,055 

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen     
Valutakursdifferenser  109,682  109,682 
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat  0  0 
     

Summa övrigt totalresultat  -2,791,639 12,842,376 10,050,737 
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 01/01/2020 31/12/2020 01/01/2021 31/12/2021 

  Rörelse-
resultat 

Resultat före 
skatt 

Årets 
totalresultat 

Rörelse-
resultat 

Resultat före 
skatt Årets resultat 

Resultat enligt tidigare tillämpade principer -1,709,151 -3,125,740 -2,901,321 22,470,650 20,485,437 21,102,681 
Återläggning avskrivning Goodwill 12,842,376 12,842,376 12,842,376       

Total justering av resultat 12,842,376 12,842,376 12,842,376    

              

Summa 11,133,225 9,716,636 9,941,055 22,470,650 20,485,437 21,102,681 

 

Koncernen 
Effekten av tillämpning av IFRS på koncernens balansräkning 
 

    01/01/2020 
Övergångsdatum 31/12/2020 

SEK Not 
Tidigare 

redovisnings-
principer 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 
IFRS 

Tidigare 
redovisnings-

principer 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 
IFRS 

Anläggningstillgångar        
        

Immateriella 
anläggningstillgångar 

       

Balanserade utvecklingsutgifter  13,804,765  13,804,765 11,314,744  11,314,744 
Goodwill a) 57,790,670  57,790,670 44,948,294 12,842,376 57,790,670 
Licenser   75,703   75,703 0   0 
Summa immateriella 
anläggningstillgångar 

 71,671,138 0 71,671,138 56,263,038 12,842,376 69,105,414 

        

Materiella 
anläggningstillgångar 

       

Inventarier, verktyg och 
installationer   69,781   69,781 29,699   29,699 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

 69,781 0 69,781 29,699 0 29,699 

                

Summa anläggningstillgångar  71,740,919 0 71,740,919 56,292,737 12,842,376 69,135,113 
        

Omsättningstillgångar        
        

Kundfordringar  2,574,458  2,574,458 2,088,224  2,088,224 
Aktuell skattefordran  57,495  57,495 0  0 
Övriga fordringar  1,799,023  1,799,023 290,430  290,430 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

 223,118  223,118 161,228 187,500 348,728 

        

Likvida medel  368,050  368,050 1,821,199  1,821,199 
                

Summa omsättningstillgångar  5,022,144 0 5,022,144 4,361,081 187,500 4,548,581 
                
SUMMA TILLGÅNGAR  76,763,063 0 76,763,063 60,653,818 13,029,876 73,683,694 
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01/01/2020 
Övergångsdatum 31/12/2020 

SEK Not 
Tidigare 

redovisning-
principer 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 
IFRS 

Tidigare 
redovisnings-

principer 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 
IFRS 

EGET KAPITAL OCH SKULDER        
        

Eget kapital        
        

Aktiekapital  16,221,979  16,221,979 17,949,440  17,949,440 
Övrigt tillskjutet kapital  128,989,545  128,989,545 136,221,549 187,500 136,409,049 
Balanserade vinstmedel  -115,445,675  -115,445,675 -118,237,314 12,842,376 -105,394,938 
Eget kapital hänförligt till 
moderbolaget 

 29,765,849 0 29,765,849 35,933,675 13,029,876 48,963,551 

Innehav utan bestämmande 
inflytande   0   0     0 

Summa eget kapital  29,765,849 0 29,765,849 35,933,675 13,029,876 48,963,551 
        

Långfristiga skulder och 
avsättningar 

       

Uppskjuten skatt  2,889,000  2,889,000 2,286,692  2,286,692 
Övriga avsättningar   29,000,000   29,000,000 0   0 
Summa långfristiga skulder och 
avsättningar 

 31,889,000 0 31,889,000 2,286,692 0 2,286,692 

        

Kortfristiga skulder        

Leverantörsskulder  2,194,291  2,194,291 1,147,015  1,147,015 
Övriga avsättningar     5,251,467  5,251,467 
Skatteskuld  416,378  416,378 475,271  525,013 
Övriga kortfristiga skulder  8,896,263  8,896,263 13,569,608  13,569,608 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter   3,601,282   3,601,282 1,990,089   1,990,089 

Summa kortfristiga skulder  15,108,214 0 15,108,214 22,433,450 0 22,433,450 
        

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 76,763,063 0 76,763,063 60,653,817 13,029,876 73,683,693 
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Koncernen 
Effekten av tillämpning av IFRS på koncernens Eget kapital för 2020 och 2021 
 

    01/01/2020 
Övergångsdatum 2020-01-01 - 2020-12-31 

    
Tidigare 

redovisnings-
principer 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 
IFRS 

Tidigare 
redovisnings-

principer 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 
IFRS 

Ingående eget kapital  29,765,849 0 29,765,849 29,765,849 0 29,765,849 
Nyemission     8,959,465  8,959,465 
Låneutgifter      187,500 187,500 
Omräkningsdifferenser     109,682  109,682 
Periodens resultat     0 0 -2,901,321 12,842,376 9,941,055 

Utgående eget kapital  29,765,849 0 29,765,849 35,933,675 13,029,876 48,963,551 

 

Koncernen 
 

    01/01/2020 31/12/2020 

Eget kapital enligt tidigare tillämpade principer  29,765,849 35,933,675 
Återföring avskrivningar Goodwill  0 12,842,376 
Låneutgifter   0 187,500 

Total justering av eget kapital   0 13,029,876 

Eget kapital enligt IFRS  29,765,849 48,963,551 

 

Noter 
a) Ackumulerade avskrivningar för Goodwill före övergångstidpunkten, 2020-01-01, återläggs inte med hänvisning till IFRS C4. punkt g. 
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Koncernen    31/12/2020 

    
Tidigare 

redovisnings-
principer 

Effekt av 
övergång till 

IFRS 
IFRS 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  -3,125,740 12,842,376 9,716,636 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  7,079,080 -12,654,876 -5,575,796 
Betald inkomstskatt   -196,163   -196,163 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 3,757,177 187,500 3,944,677 

     
     

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital     

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar  2,114,212 -187,500 1,926,712 
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder   -4,437,424   -4,437,424 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1,433,965 0 1,433,965 
     

Kassaflöde från investeringsverksamheten     

Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar  -630,816  -630,816 
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer  0  0 
Investering i dotterbolag   0   0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -630,816 0 -630,816 
     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     

Årets nyemission  2,000,000  2,000,000 
Koncernbidrag    0 
Teckningsoptioner    0 
Upptagna lån    0 
Amortering   -1,350,000   -1,350,000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  650,000 0 650,000 
     

Förändring av likvida medel  1,453,149  1,453,149 
Likvida medel vid årets början  368,050  368,050 
Kursdifferens i likvida medel  0  0 
     

Likvida medel vid årets slut  1,821,199  1,821,199 
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Moderbolaget  01/01/2020 31/12/2020 

    Tidigare 
redovisningsregler 

Effekt av övergång 
till RFR 2 RFR 2 

     

Resultaträkning      

          
Rörelsens intäkter m.m.     

Nettoomsättning   921,204   921,204 
  921,204  921,204 
    0 
Rörelsens kostnader    0 
Övriga externa kostnader  -1,720,904  -1,720,904 
Personalkostnader  -3,903.387  -3,903.387 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -75,703   -75,703 

  -5,699,994  -5,699,994 
     

Rörelseresultat  -4,778,790  -4,778,790 
     

Resultat från finansiella poster     

Nedskrivning av anläggningstillgångar  -622,503  -622,503 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  619,048  619,048 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -1,355,451   -1,355,451 
  -1,358,906  -1,358,906 
     

Resultat efter finansiella poster  -6,137,696  -6,137,696 
     

Bokslutsdispositioner     

Lämnade koncernbidrag  -242,000  -242,000 
Mottagna koncernbidrag   5,752,017   5,752,017 
  5,510,017  5,510,017 
     

Resultat före skatt  -627,679  -627,679 
     

Skatt på årets resultat  0  0 
     

Årets resultat  -627,679  -627,679 
     

Moderbolagets rapport över totalresultat     

Årets resultat  -627,679  -627,679 
Övrigt totalresultat     

Summa totalresultat för året  -627,679  -627,679 
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    01/01/2020 
Övergångsdatum 31/12/2020 

SEK Not 
Tidigare 

redovisnings-
principer 

Effekt av 
övergång till 

RFR 2 
RFR 2 Tidigare 

redovisningsprinciper 

Effekt av 
övergång till 

RFR 2 
RFR 2 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        
        

Immateriella 
anläggningstillgångar 

       

Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken m.m.   75,703   75,703 0   0 

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 

 75,703 0 75,703 0 0 0 

        

Materiella 
anläggningstillgångar 

       

Inventarier, verktyg och 
installationer   0   0 29,699   29,699 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

 0 0 0 29,699 0 29,699 

        

Finansiella 
anläggningstillgångar 

       

Andelar i koncernföretag  75,840,232  75,840,232 66,828,781  66,828,781 
Fordringar hos koncernföretag   0   0 0   0 
Summa finansiella 
anläggningstillgångar 

 75,840,232 0 75,840,232 66,828,781 0 66,828,781 

        

Summa anläggningstillgångar  75,915,935 0 75,915,935 66,858,480 0 66,858,480 
        

Omsättningstillgångar        
        

Kortfristiga fordringar        

Aktuell skattefordran  11,643  11,643 49,742  49,742 
Övriga fordringar  34,475  34,475 42,388  42,388 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter   76,004   76,004 153,180   153,180 

Summa kortfristiga fordringar  122,122 0 122,122 245,310 0 245,310 
        

Kassa och bank        

Kassa och bank   18,676   18,676 0   0 

Summa kassa och bank  18,676 0 18,676 0 0 0 
        

Summa omsättningstillgångar  140,798 0 140,798 245,310 0 245,310 
        

SUMMA TILLGÅNGAR  76,056,733 0 76,056,733 67,103,790 0 67,103,790 
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    01/01/2020 
Övergångsdatum 31/12/2020 

SEK Not 
Tidigare 

redovisnings-
principer 

Effekt av 
övergång till 

RFR 2 
RFR 2 

Tidigare 
redovisnings-

principer 

Effekt av 
övergång till 

RFR 2 
RFR 2 

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Aktiekapital  16,221,980  16,221,980 17,949,440  17,949,440 

Summa bundet eget kapital  16,221,980 0 16,221,980 17,949,440 0 17,949,440 
        

Fritt eget kapital        

Överkursfond  128,989,545  128,989,545 136,221,550  136,221,550 
Balanserat resultat  -81,830,620  -81,830,620 -107,923,650  -107,923,650 
Årets resultat   -26,093,030   -26,093,030 -627,679   -627,679 

Summa fritt eget kapital  21,065,895 0 21,065,895 27,670,221 0 27,670,221 
        

Summa eget kapital  37,287,875 0 37,287,875 45,619,661 0 45,619,661 
        

Avsättningar        

Avsättning för 
tilläggsköpeskilling   29,000,000   29,000,000 5,251,467   5,251,467 

Summa avsättningar  29,000,000 0 29,000,000 5,251,467 0 5,251,467 
        

Kortfristiga skulder        

Leverantörsskulder  260,404  260,404 177,150  177,150 
Skulder till närstående   0  0 8,283,085  8,283,085 
Övriga skulder  6,434,434  6,434,434 5,154,273  5,154,273 
Skulder till koncernföretag  1,419,655  1,419,655 904,272  904,272 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter   1,654,364   1,654,364 1,713,882   1,713,882 

Summa kortfristiga skulder  9,768,857 0 9,768,857 16,232,662 0 16,232,662 
        

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 76,056,732 0 76,056,732 67,103,790 0 67,103,790 
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Rapport över förändringar i eget kapital – Moderbolaget 
 

    01/01/2020 
Övergångsdatum 2020-01-01 - 2020-12-31 

    
Tidigare 

redovisning-
principer 

Effekt av 
övergång till 

RFR 2 
RFR 2 

Tidigare 
redovisning-

principer 

Effekt av 
övergång till 

RFR 2 
RFR 2 

Ingående balans 2020-01-01  37,287,875  37,287,875 45,619,661  45,619,661 

Belopp vid årets utgång  37,287,875  37,287,875 45,619,661  45,619,661 

 

Rapport över kassaflöden – Moderbolaget 
 

    31/12/2020 

    
Tidigare 

redovisnings-
principer 

Effekt av 
övergång till 

RFR 2 
RFR 2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  -6,137,696  -6,137,696 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  75,703  75,703 
Betald inkomstskatt   0   0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -6,061,993 0 -6,061,993 
    0 
    0 
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    0 
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar  -73,446  -73,446 
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder   -13,538   -13,538 

Summa förändring rörelsekapital  -86,984 0 -86,984 
    0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -17,761,716 0 -17,761,716 
     

Kassaflöde från investeringsverksamheten     

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer   -29,699   -29,699 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -29,699 0 -29,699 
    0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    0 
Årets nyemission  2,000,000  2,000,000 
Koncernbidrag  5,510,000  5,510,000 
Amortering   -1,350,000   -1,350,000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  6,160,000 0 6,160,000 
     

Förändring av likvida medel  -18,676  -18,676 
Likvida medel vid årets början  18,676  18,676 
         

Likvida medel vid årets slut  0  0 
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA INFORMATION 
 

Resultaträkning – Moderbolaget 

  
  Not 2021-01-01 

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

Rörelsens intäkter m.m.    
Nettoomsättning 2  820,000 921,204 

  820,000 921,204 
    
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 3 -1,746,393 -1,720,904 
Personalkostnader 4 -4,391,001 -3,903,387 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -289,591 -75,703 

  -6,426,985 -5,699,994 
    
Rörelseresultat  -5,606,985 -4,778,790 
    
Resultat från finansiella poster    
Nedskrivning av anläggningstillgångar  0 -622,503 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 10 619,048 
Räntekostnader och liknande resultatposter  5 -1,792,312 -1,355,451 

  -1,792,302 -1,358,906 
    
Resultat efter finansiella poster  -7,399,287 -6,137,696 
    
Bokslutsdispositioner    
Lämnade koncernbidrag 6 -170,000 -242,000 
Mottagna koncernbidrag  6 5,330,000 5,752,017 

  5,160,000 5,510,017 
    
Resultat före skatt  -2,239,287 -627,679 
    
Skatt på årets resultat 7 0 0 
    
Årets resultat  -2,239,287 -627,679 
    
Moderbolagets rapport över totalresultat    
Årets resultat  -2,239,287 -627,679 
Övrigt totalresultat    
Summa totalresultat för året  -2,239,287 -627,679 
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Balansräkning - Moderbolaget 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 2020-01-01 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 8  0 0 75,703 

Summa immateriella anläggningstillgångar  0 0 75,703 
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 9  23,759 29,699 0 

Summa materiella anläggningstillgångar  23,759 29,699 0 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 10 83,729,736 66,828,781 75,840,232 

Summa finansiella anläggningstillgångar  83,729,736 66,828,781 75,840,232 
     
Summa anläggningstillgångar  83,753,495 66,858,480 75,915,935 
     
Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Aktuell skattefordran  49,742 49,742 11,643 
Övriga fordringar 11 136,477 42,388 34,475 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  12 156,780 153,180 76,004 

Summa kortfristiga fordringar  342,999 245,310 122,122 
     
Kassa och bank     
Kassa och bank  13 0 0 18,676 

Summa kassa och bank  0 0 18,676 
     
Summa omsättningstillgångar  342,999 245,310 140,798 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  84,096,494 67,103,790 76,056,733 
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Balansräkning - Moderbolaget 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 2020-01-01 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Aktiekapital 14 32,643,346 17,949,440 16,221,980 
Summa bundet eget kapital  32,643,346 17,949,440 16,221,980 
     
Fritt eget kapital     
Överkursfond  142,482,441 136,221,550 128,989,545 
Balanserat resultat  -108,457,160 -107,923,650 -81,830,620 
Årets resultat   -2,239,287 -627,679 -26,093,030 

Summa fritt eget kapital  31,785,994 27,670,221 21,065,895 
     
Summa eget kapital  64,429,340 45,619,661 37,287,875 
     
Avsättningar     
Villkorad tilläggsköpeskilling   14,382,061 5,251,467 29,000,000 
Summa avsättningar  14,382,061 5,251,467 29,000,000 
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  733,611 177,150 260,404 
Övriga skulder 15, 17 1,957,787 13,437,358 6,434,434 
Skulder till koncernföretag 18 1,240,298 904,272 1,419,655 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  16 1,353,397 1,713,882 1,654,364 

Summa kortfristiga skulder  5,285,093 16,232,662 9,768,857 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  84,096,494 67,103,790 76,056,732 
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Rapport över kassaflöden - Moderbolaget 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  -7,399,287 -6,137,696 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19 344,579 75,703 
Betald inkomstskatt  0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  -7,054,708 -6,061,993 
    
    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar  -97,689 -73,446 
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder  -10,609,319 -13,538 

Summa förändring rörelsekapital  -10,707,008 -86,984 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -17,761,716 -6,148,977 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer  0 -29,699 
Investering i dotterbolag  -2,000,000 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2,000,000 -29,699 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Årets nyemission  14,601,716 2,000,000 
Koncernbidrag  5,160,000 5,510,000 
Amortering  0 -1,350,000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  19,761,716 6,160,000 
    
Förändring av likvida medel  0 -18,676 
Likvida medel vid årets början  0 18,676 

Likvida medel vid årets slut  0 0 
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Rapport över förändringar i eget kapital – Moderbolaget 

 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt 

Ingående balans 2020-01-01 16,221,979 128,989,546 -81,830,620 -26,093,030 37,287,875 
Nyemission 1,727,461 7,232,004   8,959,465 
Resultatdisp. enl. beslut av 
årsstämma:   -26,093,030 26,093,030 0 

Årets resultat       -627,679 -627,679 

Belopp vid årets utgång 17,949,440 136,221,550 -107,923,650 -627,679 45,619,661 

 

 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt 

Ingående balans 2021-01-01 17,949,440 136,221,550 -107,923,650 -627,679 45,619,661 
Emissionskostnader  -3,751,026   -3,751,026 
Nyemission 14,693,905 10,106,085   24,799,990 
Resultatdisp. enl. beslut av 
årsstämma:   -627,679 627,679 0 

Årets resultat       -2,239,287 -2,239,287 

Belopp vid årets utgång 32,643,345 142,576,609 -108,551,329 -2,239,287 64,429,338 
 

  



 

aaaaaaaaaaaaaaa BLICK GLOBAL GROUP AB (PUBL) | ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING 2021 46 

MODERBOLAGETS NOTER & TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 

Not 1 Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderföretagets fullständiga redovisningsprinciper  
Moderföretaget upprättar årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och den av Rådet för finansiell rapportering 
utgivna rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridisk person. Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
med de avvikelser som anges nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderföretaget har tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i moderföretagets finansiella rapporter, om inte annat anges.  
 
Uppställning  
Rapporten över finansiell ställning och rapporten över resultatet är för moderföretaget uppställda enligt årsredovisningslagens 
uppställningsformer, medan rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och rapport över kassaflöden baseras 
på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden.  
 
Intäkter från andelar i dotterföretag  
Utdelning redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker. Intäkter från försäljning av dotterföretag redovisas då kontrollen 
av dotterföretaget övergått till köparen.  
 
Skatter  
I moderföretaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver utan uppdelning på eget kapital och uppskjuten skatteskuld, till 
skillnad mot i koncernen. I resultaträkningen görs i moderföretaget på motsvarande sätt ingen fördelning av bokslutsdispositioner till 
uppskjuten skattekostnad.  
 
Leasingavtal  
Moderbolaget följer ej IFRS 16 och istället periodiseras leasingavgiften över periodens löptid. 
 
Andelar i dotterföretag  
Andelar i dotterföretag redovisas i moderföretaget i enlighet med anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionskostnader 
inkluderas i det redovisade värdet för innehavet. I de fall bokfört värde överstiger företagens koncernmässiga värde sker nedskrivning som 
belastar resultatet. En analys om huruvida det finns en indikation på nedskrivningsbehov finns genomförs vid utgången av varje 
rapportperiod. I de fall en tidigare nedskrivning inte längre är motiverad sker återföring av denna.  
 
När det finns en indikation på nedskrivningsbehov så beräknas återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet jämförs med det redovisade värdet 
för dessa tillgångar och ligger till grund för eventuella nedskrivningar eller återföringar. De antaganden som påverkar återvinningsvärdet 
mest är framtida resultatutveckling, diskonteringsränta och nyttjandeperiod. Om framtida omvärldsfaktorer och förhållanden ändras kan 
antaganden påverkas så att redovisade värden på moderföretagets tillgångar ändras.  
 
Koncernbidrag  
Moderföretaget redovisar såväl erhållna som lämnade koncernbidrag som bokslutsdispositioner i enlighet med alternativregeln. Av 
moderföretaget lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelar i koncernföretag. Erhållna aktieägartillskott redovisas som 
en ökning av fritt eget kapital.  
 
Finansiella instrument  
Moderföretaget har valt undantaget i IFRS 9 dvs. att redovisa finansiella instrument med utgångspunkt i anskaffningsvärdet. 
 
Nedskrivning av finansiella tillgångar  
Finansiella tillgångar, inkluderat koncerninterna fordringar, är föremål för reglerna om reservering för förväntade kreditförluster. För 
metod rörande nedskrivning för förväntade kreditförluster, se koncernens redovisningsprinciper. För koncerninterna fordringar tillämpas 
den generella metoden i IFRS 9. Reserveringsbehovet bedöms utifrån en ratingbaserad metod. 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning – Moderbolaget 
  2021 2020 

Nettoomsättning 820,000 921,204 

Summa 820,000 921,204 
 
100% (92%) avser fakturerad koncernintern försäljning. 
 
Not 3 Ersättning till revisorerna – Moderbolaget 

Ersättning till revisorerna 2021 2020 

Mazars   
- Revisionsuppdraget 155,000 211,800 
- Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget   

- Skatterådgivning   

- Övriga tjänster     

Summa 155,000 211,800 
 
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och VDs förvaltning samt revision 
utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. Med övriga tjänster avses rådgivning avseende redovisningsfrågor samt rådgivning kring processer och intern kontroll. 
 

Not 4 Personal 

Kostnader för ersättningar till anställda 2021 2020 

Löner och ersättningar 3,253,199 3,091,276 
Sociala avgifter 1,020,505 799,008 
Pensionskostnader 0 13,103 

Summa 4,273,704 3,903,387 
 
Ledande befattningshavare 

VD Erik Ahlberg   

Löner och ersättningar 1,232,000 1,220,000 
Rörlig lön 300,000 0 
Sociala avgifter 481,354 383,324 
Pensionskostnader 0 0 

Summa 2,013,354 1,603,324 
 
Övriga ledande befattningshavare (1 pers.) 

Löner och ersättningar 1,034,960 1,033,600 
Rörlig lön 255,000  

Sociala avgifter 405,305 324,757 
Pensionskostnader 0   

Summa 1,695,265 1,358,357 
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Arvode till styrelseledamöter 

Johannes Thomhave 140,000 140,000 
Soheil Amorpour 80,000 80,000 
Erik Fischbeck 80,000 0 
Marcus Petersson 80,000 0 
Peter Bertilsson 0 46,685 
Staffan Lindgren 0 81,699 
Joakim Dahl 0 66,849 

Summa 400,000 435,233 
 
Med rörlig ersättning avses prestationsbaserad ersättning såsom bonus. 
 

 2021 2020 

Medeltalet anställda Medeltalet anställda Varav män Medeltalet anställda Varav män 

Sverige 2 2 3 2 
 2 2 3 2 

 

Könsfördelning i koncernen (inkl. dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 

 2021 2020 

  Antal på 
balansdagen Varav män Antal på 

balansdagen Varav män 

Styrelseledamöter 4 4 5 5 
Verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare 2 2 2 2 

 
 
Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare  
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning. Med andra ledande 
befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.  
 
Avgångsvederlag  
Verkställande direktören har en uppsägningstid på 6 månader ifall uppsägningen är från koncernens sida och om verkställande direktören 
väljer att avsluta sin anställning är uppsägningstiden 6 månader. 
 
Not 5 Finansiella kostnader och intäkter 

  2021 2020 

Valutakursförluster 0 -117,736 
Räntekostnader* -1,792,312 -1,237,715 

Finansiella kostnader -1,792,312 -1,355,451 
   

Ränteintäkter 10 619,048 

Finansiella intäkter 10 619,048 
   

Finansiella poster netto -1,792,302 -736,403 
 
* Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder som värderats till upplupet anskaffningsvärde. 
 
Not 6 Bokslutsdispositioner – Moderbolaget 

  2021 2020 

Mottagna koncernbidrag 5,330,000 5,752,017 
Lämnade koncernbidrag  -170,000 -242,000 

Totalt 5,160,000 5,510,017 
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Not 7 Aktuell skatt och uppskjuten skatt – Moderbolaget 

  2021 2020 

Skatt på årets resultat   

Aktuell skatt på årets resultat 0 0 
Totalt redovisad skatt 0 0 
   

Avstämning av effektiv skatt 2021 2020 

Skatt enligt gällande skattesats 461,293 134,323 
Ej avdragsgilla kostnader -58,432 -134,326 
Ej skattepliktiga intäkter 0 54 
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt* -402,861 -51 
 0 0 

 
* För vilken uppskjuten skattefordran inte redovisats.   
 
Koncernens ackumulerade outnyttjade underskottsavdrag uppgick per 31 december 2021 till 33 867 tkr (28 160 tkr). Det föreligger inte 
någon förfallotidpunkt som begränsar utnyttjandet av underskottsavdragen. Någon uppskjuten skattefordran avseende de skattemässiga 
förlusterna redovisas dock inte då det inte finns några faktorer som övertygande talar för att tillräckliga skattemässiga överskott kommer 
att genereras. 
 

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

  31/12/2021 31/12/2020 

Ingående anskaffningsvärde 0 181,688 
Utrangering  -181,688 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 
   

Ingående avskrivningar 0 -105,985 
Utrangering  142,321 
Årets avskrivningar  -36,336 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 
   

Utgående redovisat värde  0 0 

 

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer – Moderbolaget 

  31/12/2021 31/12/2020 

Ingående anskaffningsvärde 29,699 0 
Inköp  29,699 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29,699 29,699 
   

Ingående avskrivningar 0 0 
Årets avskrivningar -5,940 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5,940 0 
   

Utgående redovisat värde 23,759 29,699 
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Not 10 Specifikation andelar i koncernföretag 

Namn Org.nr. Säte Kapitalandel Redovisat värde 
2021-12-31 

Redovisat värde 2020-
12-31 

Dotterbolag till Blick Global Group AB      

AHA Technology 556750-0169 Stockholm 100% 100,000 100,000 
AHA Ltd C43481 Malta 99.90% 0 0 
Wiget Group AB 559194-4060 Stockholm 100% 64,586,314 66,728,781 
Oregon Main Interactive AB 556835-8666 Stockholm 100% 19,043,422 0 

 

Dotterbolag till AHA Ltd    

AHA Bingo Ltd C43482 Malta 99.90% 
    

  31/12/2021   31/12/2020 

Ingående anskaffningsvärden 66,828,781  75,840,231 
Nedskrivning  0  -11,450 
Justering avsättning tilläggsköpeskilling  -2,142,467  -9,000,000 
Förvärv 19,043,422   0 

Utgående redovisat värde 83,729,736  66,828,781 

 

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar – Moderbolaget 

  31/12/2021 31/12/2020 

Skattekonto 5,202 652 
Momsfordran 131,275 41,736 
 136,477 42,388 

 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter- Moderbolaget 

  31/12/2021 31/12/2020 

Förutbetalda hyreskostnader 66,000 67,980 
Övriga förutbetalda kostnader 90,780 85,200 

Summa 156,780 153,180 

 

Not 13 Kassa och bank – Moderbolaget 

  31/12/2021 31/12/2020 

Banktillgodohavanden 0 0 

Summa 0 0 
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Not 14 Eget kapital - Moderbolaget 

För information om eget kapital se sid 12 i koncernredovisningen 

Förslag till vinstdisposition  

Överkursfond 142,482,441 
Ansamlad förslut -108,457,160 
Årets resultat -2,239,287 
 31,785,994 
  

Disponeras så att i ny räkning överföres 31,785,994 

 

Not 15 Övriga kortfristiga skulder – Moderbolaget 

  31/12/2021 31/12/2020 

Personalrelaterade skulder 489,649 154,273 
Reverslån 0 5,000,000 

Summa 489,649 5,154,273 

 
Under året har konsultarvode utgått till Pixar Tech AB, org. nr: 556675-8966 och Wi Get Media AB, org. nr: 556842-1167 genom bolag om 1 
181 tkr (1 917 tkr). 
 
Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – Moderbolaget 

  31/12/2021 31/12/2020 

Personalrelaterade poster 1,253,399 611,862 
Upplupna räntekostnader 0 902,021 
Övriga upplupna kostnader 100,000 200,000 

Summa 1,353,399 1,713,883 

 

Not 17 Transaktioner med närstående 

Ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 4 
Övriga transaktioner med närstående: 
 

 Skulder 31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 

Bolag kontrollerade av nyckelpersoner i ledande ställning    
Reverslån 1,468,139 8,283,085 0 

 
Transaktionerna har gjorts på normala kommersiella villkor. Samtliga skulder är kortfristiga. 

Not 18 Skulder till koncernföretag – Moderbolaget 

  31/12/2021 31/12/2020 

Wiget Group AB 1,189,116 840,552 
Aha Technology AB 51,181 63,720 

Summa 1,240,298 904,272 

 

Not 19 Kassaflöde – Moderbolaget 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2021 2020 

Av- och nedskrivningar materiella tillgångar 5,940 75,703 
Diskonteringsränta avsättning 338,639 0 

Summa 344,579 75,703 
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UNDERSKRIFTER 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt RFR 2 

Redovisning för juridiska personer och ger en rättvisande bild av företaget ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen ger en 

rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att koncernredovisningen har 

upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och ger en rättvisande bild av 

koncernens ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i 

koncernen står inför. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i Blick Global Group AB 
Org. nr 556724-8694 
 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Blick Global Group AB för år 2021. Bolagets årsredovisning ingår 
på sidorna 5-52 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 finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och 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 den förvärvskredit som förfaller 
den 31 december 2022. 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 koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen. Den andra informationen återfinns på sidorna 
1-4. 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 och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS, såsom de antagits av EU. 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 och verkställande direktören 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. 



 

 

 

 

2 

   

• 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 för år 2021 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.  

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 den 9 juni 2022 

Mazars AB 

 

Michael Olsson 

Auktoriserad revisor 
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