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Styrelsen och verkställande direktören för Onoterat AB (publ) avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-05-01 - 2021-04-30. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i 
hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Det är med stor glädje vi kan konstatera, trots den globala pandemin, att portföljbolagen utvecklats väl och 
att några har uppnått sina högt satta mål på tid. Detta stärker ju självklart Onoterat AB (publ) investerings 
portfölj och resultat. Dock har covid-19 påverkat oss alla globalt som lokalt, och ändrat våra beteende- och 
handlingsmönster oavsett om det är privata eller affärsmässiga relationer, vilket även har påverkat oss inom 
Onoterat AB (publ) för gångna verksamhetsåret, trots detta har Onoterat AB (publ) under dessa 
förutsättningar även ökat sin omsättning kraftigt. 

Mitt arbete som VD för Onoterat AB (publ) har sedan februari 2021, specifikt varit att fortsätta att renodla 
verksamheten mot investeringar inom Digital Entertahunent. Detta arbete kommer pågå även under 
2021/2022 och vi kommer under perioden också se ett par av portföljbolagen bli noterade, vilket bör 
kristallisera de värden vi internt ser redan idag. Begreppet Digital  Entertainment  avser för oss i ledningen 
och styrelse följande områden;  Gaming,  Betting samt eSport. Att investera i Onoterat AB (publ) förblir att 
investera redan nu i morgondagens bolag. Målsättningen är att fortsätta att växa bolaget, och samtidigt 
balansera investeringsportföljen mot större ägarandelar i både noterade och onoterade bolag. Detta innebär 
att vid rätt tillfälle även avveckling av de välskötta men för oss icke prioriterade bolagen, endera via 
försäljning, utdelning eller någon annan värdeskapande lösning. Som noterat bolag har vi en stor 
verktygslåda. 

Finansiell utveckling En stark återhämtning i investeringsportföljen 
Onoterat AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 188% till kronor 2 036 657 kronor under 2020/2021 
Bolaget redovisar ett operativt rörelseresultat på -2 058 741, vilket är en förbättring mot föregåendeårs 
rörelseresultat om -2 318 792 kronor. Detta är alltjämt en besvikelse, med tanke på olika projekt som har haft 
svårt slutföras eller försenats under rådande pandemin. 

Resultat efter finansnetto uppgick till 211 262 kronor för 2020/21, vilket är en stark återhämtning jämfört 
med ett resultat efter finansnetto om -7 238 711 kronor för 2019/2020. Starkt bidragande till den positiva 
utvecklingen i perioden är  Aftermath Interactive, Shortcut  Media Group AB och fintech bolaget Näktergal. 

Aktuellt substansvärde per aktie uppgår till 2,737 kronor per den 30 april 2021, att jämföras mot 3,063 
kronor per bokslutet 2019/2020. Soliditeten uppgick till 95 % vid utgången av räkenskapsåret. 

Mobilspelbolagen i fokus Sozap notering på  First  North 9 juni 2021 
För Onoterat AB (publ) står mobilspelstudion  Aftermath Interactive  AB för det mest spännande 
utvecklingen 2021. Bolaget har startat en mjuklansering av mobilspelet Hands of  Victory  under maj. 
Marknaden för  free-to-play pokerspel estimeras till ca USD 500 miljoner (över SEK 4 miljarder). Totala 
marknaden för digitala kortspel, inklusive alla digitaliserade, traditionella kortspel samt samlarkortspel som 
Hearthstone  och  Magic  the  Gathering,  uppskattas vara dubbelt så stor. Om  Aftermath Interactive  AB även 
väljer att etablera samarbeten inom den reglerade onlinespelmarknaden via sin kortspelsplattform DealR så 
ökar den adresserbara marknaden ytterligare. Onoterat AB äger 30 % av kapitalet och rösterna, och beslutat 
att konvertera brygglån till aktier i  Aftermath Interactive  kommande nyemission 2021. 

Vi kan även konstatera att två av portföljbolagen, Sozap AB (publ) och Fragbite Group AB (f.d. Funrock 
AB), har aviserat att man avser notera sina aktier på  Nasdaq First  North under juni månad, vilket är mycket 
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positivt för Onoterat AB verksamhet. Sozap AB är ett lysande exempel på Onoterat AB investeringsfilosofi, 
där Onoterat AB (publ) blev delägare i Sozap under hösten 2018, och har sedan arbetat nära bolagets 
management och styrelsen under 20182020. En notering av Sozap aktie är helt rätt väg för bolagets fortsatta 
expansion, och vi bedömer att Sozap kommer vara en av Nordens mest intressanta mobilspelstudios (och 
trolig uppköpskandidat). Vår bedömning är att Sozap bör handlas med en premiumvärdering jämfört med 
flera noterade konkurrenter inför första handelsdag den 9 juni 2021. Fragbite Group AB har genom en aktiv 
förvärvsstrategi skapat en internationell bolagsgrupp inom  Gaming,  eSport och förläggarverksamhet och en 
notering av bolagets aktier förväntas i slutet av juni (midsommar). 

Shortcut  Media Group AB (publ) har under andra halvåret uppvisat en stark utveckling och vunnit flera 
nya ramavtal, samtidigt som man har följt sin nya strategiska (förvärvs-)plan med förvärv av studiorna 
Magoo och Klapp &Co. Bolaget är i vår mening ett av de mest undervärderade tjänstebolagen inom Digital 
Entertainment,  och har fortsatt stor potential i Onoterat AB (publ) investeringsportfölj. 

Tvångsinlösenprocessen i  Goodbye  Kansas  Holding  AB (publ), som förvärvades av Bublar Group AB under 
2020, fortskrider enligt plan. Att Bublar Group AB, nu även har bytt nytt namn till  Goodbye  Kansas Group 
AB april 2021, visar tydligt var bolagsvärdena finns i den nya koncern. 

Sammantaget, så har samtliga bolag utvecklats väl i bolagets investerings- och finansieringsportfölj under 
det senaste verksamhetsåret, men det finns fortfarande mer att göra både bland de prioriterade och icke-
prioriterade innehaven framgent. 

Finansiell rådgivning & Covid-19 
Spridningen av coronaviruset har varit hämmande gällande kapitalanskaffningar för icke noterade bolag och 
till viss del även företagsaffärer under 2020. Dock har Onoterat AB (publ) tecknat sitt första 
ägarspridningsavtal med Kiwok  Nordic  AB, som ledde till närmare 1000 nya aktieägare för Kiwok  Nordic 
AB. Kiwok  Nordic  är under granskningsprocess för notering på NGM  Nordic  SME. Att bolagen Papilly och 
My-E-Health  AB valde att inte fullfölja november månads tecknade LOI, var en besvikelse, och delvis 
försvårades arbetet kring  due diligence  process och förhandlingar pga. pandemin. Onoterat AB (publ) har 
tecknat ett antal nya uppdragsavtal, efter utgången för verksamhetsåret, och ser en ökad förfrågan för våra 
finansiella tjänster, såsom ägarspridningsavtal och kapitalanskaffning. 

Framtiden Nytt Namn Nya bolag! 
Onoterat AB (publ) lämnar inga prognoser, men framtiden ser mycket spännande ut för våra portföljbolag 
Aftermath Interactive,  Sozap och Fragbite, och vars framtida potential inte är diskonterad i vår nuvarande 
värdering. Vidare så är mitt mål att minst två nya portföljbolag tillkommer under kommande året, samtidigt 
som en renodling sker successivt mot Digital  Entertainment  segmentet. 

En viktig strategisk pusselbit i denna omvandlingsprocess blir föreslagna namnbytet från Onoterat AB (publ) 
till eBlitz Group AB (publ), i samband med årsstämman den 7 juli 2021, vilket innebär att ett nytt avstamp 
för vår verksamhet och inriktning. Vår fortsatta resa är alltjämt i sin linda, och jag vill avsluta med att citera 
Russell  Wilson, Seattle Seahawkes legendariska  Quarterback, "I'm  not  telling  you  it's  going to be  easy, I'm 
telling  you  it's  going to be  worth  it!" 

Företaget har sitt säte i Stockholm. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

-Bublar Group AB (publ) officiella aktiebud på  Goodbye  Kansas  Holding  AB (publ), annonserades 
den 6 maj 2020, och når 90,1% accept per den 19 maj 2020. Bublar Group AB påkallar en s.k. 
tvångsinlösenprocess i  Goodbye  Kansas  Holding  AB (publ) per 21 augusti 2020. 

-Shortcut  Media Group AB (SMG) presenterade ett genombrotts ramavtal för PTS värt över 20 
miljoner under fem år den 13 maj 2020. 

-Näktergal inleder samarbete med Bluestep den18 juni 2020. 
- Årsstämma i Onoterat AB (publ) den 29 juni 2020. 
- Onoterat AB (publ) byter mentor till Eminova Fondkommission AB 30 juni 2020. 
-Sozap annonserar soft  launch  av mobilspelet Legends of  Libra  8 juli 2020. 
- Onoterat AB inleder samarbete med My-E-Health  AB 2 september 2020. 
-Sozap AB genomför en s k global  launch  av Armed  Heist  i multiplayer version 3 september 2020. 
-Webgallerian Skandinavien AB annonserar om en riktad nyemission (private  placement)  till 

internationella investerare 22 oktober. 
- Onoterat AB (publ) tecknar sitt första ägarspridningsavtal med Kiwok  Nordic  AB (publ) 31 

oktober 2020. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
-Sozap AB (publ) annonserar till sina aktieägare att man skalar upp verksamheten, lanserar nya spel 

och förbereder både en pre-IPO och IPO den 6 november 2020. 
-  Shortcut  Media Group AB (publ) annonserar ny tillväxtstrategi den 12 november 2020. 
-Papilly tecknar en avsiktsförklaring om att förvärva My-E-Health  AB, där Onoterat AB agerat 

rådgivare till ledningen i My E-Health  AB den 20 november 2020. 2020. 
-Onoterat AB (publ) förvärvar 30% av aktierna och rösterna  Aftermath Interactive  AB genom 

nyemitterade aktier samt genomför en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare, 
kontant, samt kvittning om totalt 3 000 000 miljoner aktier om per den 3 december 2020. 

-Extra stämma i Onoterat AB (publ) 20 januari 2021, varvid vinstutdelning av Kiwok  Nordic  aktier 
samt nyval av ledamot Kim Lund. 

-Onoterat AB (publ) informerar marknaden om en strategiomläggning och fokusering på Digital 
Entertainment  AB den 1 februari 2021 

-Shortcut  Media Group förvärvar studion Magoo den 29 april 2021. 
-Aftermath Interactive  AB genomför mjuklansering av mobilspelet Hands of  Victory  på både 

Google Play och Appstore den 30 april 2021. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

- Funrock AB byter namn till Fragbite Group AB den 3 maj 2021 och förvärvar europeisk spelförläggare 
den 11 maj 2021. Bolaget planerar för notering på  Nasdaq First  North under juni månad. 

- Sozap AB offentliggör den 17 maj 2021, IM inför nyemission och notering på  Nasdaq First  North  Growth 
Market  den 9 juni 2021. 

ryEmKHS90-Bkr7KHH9d 



c« ryEmKHS90-Bkr7KHH9d 

Onoterat AB (publ) 5 (24) 
Org.nr 556578-5622 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Prognos 
Onoterat AB (publ) och dess styrelse lämnar inga prognoser för framtiden, och detta gäller även för 
verksamhetsåret 2021/2022 

Utdelning 
Bolagets styrelse har för avsikt att föreslå att ingen utdelning lämnas vid årsstämman den 7 juli 202. 
Utdelning i Kiwok  Nordic  B-aktier genomfördes i samband med extra stämman den 20 januari 2021. 

Väsentliga risker och Osäkerhet 

All form av investerings- och finansieringsverksamhet är förenad med olika riskmoment, och kan påverka 
bolagets framtida resultat. 

Den rådande pandemin och spridningen av Covid-19 i samhället har påverkat Onoterat AB (publ) negativt 
under 2020/2021, och en fortsatt osäkerhet om och när samhället kan öppnas upp eller åter stängas ned, kan 
påverka bolagets verksamhet även under 2021/2022. 

Onoterat AB (publ) styrelse har valt att inte acceptera Bublar Group AB (publ) bud på  Goodbye  Kansas 
Holding  AB , som presenterades under maj 2020. Bublar Group AB (publ) har sedan valt att ansöka om 
tvångsinlösen av minoritetens aktier, och tvångsinlösenprocess startades under februari 2021 och förväntas 
pågå under 2021. Skiljenämndens utslag kan få både positiv och negativ påverkan för innehavet. 

Ägarförhållanden 
Antalet aktier i Onoterat AB (publ) uppgick till 10 326 821 st. per den 30 april 2021 Det finns bara ett 
aktieslag i Onoterat AB (publ) och kvotvärdet är SEK 0,1 krona per aktie. 

Onoterat aktien handlas på NGM  Nordic  SME sedan den 18 oktober 2019. Onoterat AB (publ) handlas under 
kortnamn "ONTRAT" och listningsnamnet "Onoterat". Onoterat aktien har följande ISIN kod: 
SE0009580756. 

Antalet aktieägare uppgick till cirka 2450 enligt Euroclear. Bolagets största aktieägare är Özkan Ego privat 
och via bolag med 13,85% av kapitalet och rösterna per den 30 april 2021. 

Namn Antal aktier Kaptial Röster 
Özkan Ego privat och via bolag 1 430 051 13,85% 13,85% 

Alntorp AB 738 419 7,15% 7,15% 

Didrik Hamilton 732 683 7,09% 7,09% 

Bertil Rydevik 603 693 5,85% 5,85% 

Kim Lund via bolag 523 550 5,07% 5,07% 

Totalt antal aktier 210430 10 326 821 100% 100% 
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Flerårsöversikt (Tkr) 

Moderbolaget 
Nettoomsättning 
Resultat före avskr och finansiella 
poster 
Resultat efter finansiella poster 
Balansomslutning 
Antal anställda 
Soliditet 
Avkastning på totalt kapital 
Avkastning på eget kapital 

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 
2 037 707 246 174 945 

-1 907 -2 352 -1 792 -1 723 -595 
211 -7 236 -1 651 1 156 391 

23 440 17 979 20 800 12 881 7 463 
1 1 1 1 1 

95 95 96 94 90 
0 0 0 9 5 
0 0 0 10 6 

Förändring av eget kapital 

Koncernen 

 

Aktie- 
kapital 

Övrigt tillskjutet 
kapital 

Annat eget kapital 
inkl, årets resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 7 326 821 28 468 494 -18 767 091 17 028 224 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma: 

       

0 

 

0 
Utdelning 

      

-600 395 -600 395 
Nyemission 

 

300 000 5 406 833 

  

5 706 833 
Förändring kvotvärde -6 594 139 

   

6 594 139 

 

0 
Årets resultat 

      

211 262 211 262 
Belopp vid årets utgång 1 032 682 33 875 327 -12 562 085 22 345 924 

Moderbolaget 

 

Aktie- 
kapital 

Reserv- 
fond 

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

 

Årets 
resultat Totalt 

Belopp vid 'årets ingång 7 326 821 812 011 27 656 455 -11 538 295 -7 235 710 17 021 282 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma: 

        

-7 235 710 7 235 710 

 

0 

Utdelning 

        

-600 395 

   

-600 395 

Nyemission 

 

300 000 

  

5 406 833 

     

5 706 833 

Förändring kvotvärde -6 594 139 

     

6 594 139 

    

0 

Årets resultat 

           

211 262 211 262 
Belopp vid årets utgång 1 032 682 812 011 33 063 288 -12 780 261 

 

211 262 22 338 982 
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Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

ansamlad förlust -12 780 261 
överkursfond 33 063 288 
årets vinst 211 262 

20 494 289 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 20 494 289 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Koncernens 
Resultaträkning 

Nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 

Not 

3 

4 
5, 6 

2020-05-01 
-2021-04-30 

2 036 657 
2 036 657 

-1 144 304 
-1 419 461 
-1 379 991 

2019-05-01 
-2020-04-30 

706 518 
706 518 

-348927 
-1 190 122 
-1 336 262 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 

 

-150000 -150000 
Övriga rörelsekostnader 

 

-1642 0 

  

-4 095 398 -3 025 311 
Rörelseresultat 

 

-2 058 741 -2 318 793 

Resultat från finansiella poster 

   

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 7 2 270 297 -4 918 917 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

 

-294 -1 000 

  

2 270 003 -4 919 917 
Resultat efter finansiella poster 

 

211 262 -7 238 710 

Resultat före skatt 

 

211 262 -7 238 710 

Årets resultat 

 

211 262 -7 238 710 
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Koncernens 
Balansräkning 

TILL GÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 

Not 2021-04-30 2020-04-30 

liknande rättigheter 8 1 200 000 1 350 000 

  

1 200 000 1 350 000 

Finansiella anläggningstillgångar 

       

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 17 960 912 12 434 216 

  

17 960 912 12 434 216 
Summa anläggningstillgångar 

 

19 160 912 13 784 216 

Omsättningstillgångar 

       

Varulager in in 10 

      

Lager av värdepapper 

 

2 258 797 1 474 968 

  

2 258 797 1 474 968 

Kortfristiga fordringar 

       

Kundfordringar 

  

41 222 

 

93 630 
Aktuella skattefordringar 

  

2 775 

  

0 
Övriga fordringar 

  

546 204 

 

5 153 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 

 

77 095 

 

90 244 

   

667 296 

 

189 027 

Kassa och bank 

 

1 053 827 2 231 692 
Summa omsättningstillgångar 

 

3 979 920 3 895 687 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

23 140 832 17 679 903 
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Koncernens 
Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 

Not 2021-04-30 2020-04-30 

Aktiekapital 1 032 682 7 326 821 
Övrigt tillskjutet kapital 34 118 616 28 468 493 
Annat eget kapital inklusive årets resultat -12 805 372 -18 767 090 
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 22 345 926 17 028 224 

Summa eget kapital 22 345 926 17 028 224 
Kortfristiga skulder 

      

Leverantörsskulder 

 

91 568 

 

91 882 
Övriga skulder 

 

50 746 

 

46 717 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

652 592 

 

513 080 

  

794 906 

 

651 679 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 140 832 17 679 903 
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Koncernens 
Kassaflödesanalys 

Not 2020-05-01 2019-05-01 
-2021-04-30 -2020-04-30 

Den löpande verksamheten 

  

Resultat efter finansiella poster 211 262 -7 238 710 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 150 000 4 840 710 
Betald skatt -2775 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 358 487 -2 398 000 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

  

Förändring av varulager och pågående arbeten 876 0 
Förändring kundfordringar 52 408 71 000 
Förändring av kortfristiga fordringar -1 312 655 -31000 
Förändring av kortfristiga skulder 143 541 55 000 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -757 343 -2 303 000 

Investeringsverksamheten 

  

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -3 400 523 -3 998 000 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 875 000 935 000 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 525 523 -3 063 000 

Finansieringsverksamheten 

  

Nyemission 2 105 000 4 365 000 
Amortering av lån 0 -3000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 105 000 4 362 000 

Årets kassaflöde -1 177 866 -1 004 000 

Likvida medel vid årets början 

  

Likvida medel vid årets böljan 2 231 692 3 236 382 
Likvida medel vid årets slut 1 053 826 2 232 382 
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Moderbolagets 
Resultaträkning 

Rörelsens intäkter 

Not 2020-05-01 
-2021-04-30 

2019-05-01 
-2020-04-30 

Nettoomsättning 3 2 036 657 706 518 

  

2 036 657 706 518 

Rörelsens kostnader 

   

Handelsvaror 

 

-1144 304 -348 927 
Övriga externa kostnader 4 -1 419 461 -1187 122 
Personalkostnader 5, 6 -1 379 991 -1 336 262 
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 

 

-150 000 -150 000 
Övriga rörelsekostnader 

 

-1 642 0 

  

-4 095 398 -3 022 311 
Rörelseresultat 

 

-2 058 741 -2 315 793 

Resultat från finansiella poster 

   

Resultat från andra finansiella anläggningstillgångar 7 2 270 297 -4 918 917 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

 

-294 -1 000 

  

2 270 003 -4 919 917 
Resultat efter finansiella poster 

 

211 262 -7 235 710 

Resultat före skatt 

 

211 262 -7 235 710 

Skatt på årets resultat 12 0 0 
Årets resultat 

 

211 262 -7 235 710 
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Moderbolagets 
Balansräkning 

13 (24) 

Not 2021-04-30 2020-04-30 

TILL GÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Inunateriella anläggningstillgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 

       

liknande rättigheter 8 1 200 000 1 350 000 

  

1 200 000 1 350 000 

Finansiella anläggningstillgångar 

       

Andelar i koncernföretag 13 

 

300 000 

 

300 000 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 17 960 912 12 434 216 

  

18 260 912 12 734 216 
Summa anläggningstillgångar 

 

19 460 912 14 084 216 

Omsättningstillgångar 

       

Varulager ni ni 10 

      

Lager av värdeapapper 

 

2 258 797 1 474 968 

  

2 258 797 1 474 968 

Kortfristiga fordringar 

       

Kundfordringar 

  

41 222 

 

93 630 
Aktuella skattefordringar 

  

2 775 

  

0 
Övriga kortfristiga fordringar 

  

545 433 

 

4 382 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 

 

77 095 

 

90 244 

   

666 525 

 

188 256 

Kassa och bank 

 

1 053 827 2 231 692 
Summa omsättningstillgångar 

 

3 979 149 3 894 916 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

23 440 061 17 979 132 
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Not 2021-04-30 2020-04-30 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

       

Aktiekapital 

 

1 032 682 7 326 821 
Reservfond 

  

812 011 

 

812 011 

  

1 844 693 8 138 832 

Fritt eget kapital 15 

      

Överkursfond 

 

33 063 288 27 656 454 
Balanserad vinst eller förlust 

 

-12 780 261 -11 538 295 
Årets resultat 

  

211 262 -7 235 710 

  

20 494 289 8 882 449 
Summa eget kapital 

 

22 338 982 17 021 281 

Kortfristiga skulder 

       

Leverantörsskulder 

  

91 568 

 

91 882 
Skulder till koncernföretag 14 

 

313 906 

 

313 906 
Aktuella skatteskulder 

   

0 

 

13 640 
Övriga kortfristiga skulder 

  

50 012 

 

32 343 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 

 

645 593 

 

506 080 
Summa kortfristiga skulder 

 

1 101 079 

 

957 851 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

23 440 061 17 979 132 

ryEmKHS90-Bkr7KHH9d 



Onoterat AB (pub!) 15 (24) 
Org.nr 556578-5622 

Moderbolagets Not 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

2020-05-01 
-2021-04-30 

2019-05-01 
-2020-04-30 

Resultat efter finansiella poster 211 262 -7 235 000 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 150 000 4 837 000 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 361 262 -2 398 000 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 

     

Förändring av varulager och pågående arbete 

 

876 

  

0 
Förändring av kundfordringar 52 408 

 

71 000 
Förändring av kortfristiga fordringar -1 312 655 

 

-31 000 
Förändring av kortfristiga skulder 140 766 

 

55 000 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -757 343 -2 303 000 

Investeringsverksamheten 

     

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -3 400 523 -3 998 000 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 875 000 

 

935 000 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 525 523 -3 063 000 

Finansieringsverksamheten 

     

Nyemission 2 105 000 4 365 000 
Amortering av lån 

 

0 

 

-3 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 105 000 4 362 000 

Årets kassaflöde -1 177 866 -1 004 000 

Likvida medel vid årets början 

     

Likvida medel vid årets början 2 231 692 3 236 000 
Likvida medel vid årets slut 1 053 826 2 232 000 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan. 

Intäktsredovisning 
Tjänsteuppdrag 
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag 
som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 
Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och 
utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i 
balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts. 

Anläggningstillgångar 
Immateriell anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Avskrivningstiden för internt upparbetade 
immateriella anläggningstillgångar uppgår till 10 år. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enighet med reglerna i K3 Kapitel 12 och koncernen klassificerar sina 
finansiella tillgångar i följande katergorier: 

Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel 
Investeringar som hålls till förfall 
Lånefordringar och kundfordringar 
Finansiella tillgångar som kan säljas och 
Övriga finansiella skulder. 

Klassificeringen beror på syftet med förvärvet av den finansiella tillgången. Syftet fastställs av ledningen 
vid det första redovisningstillfället. 

En finansiell tillgång eller skuld ska redovisas i balansräkningen när företaget blivit en del av det 
finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas 
på affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälj a tillgången. 

Finansiella tillgångar redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller 
alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan 
hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen 

Låne- och kundfordringar samt investeringar som hålls till förfall redovisas efter anskaffningstidpunkten 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Kundfordringar värderas till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden minskat med eventuell reservering 
för värdeminskning. 

Finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel 
redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Vinster och förluster till följd av förändringar i 
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verkligt värde redovisas enligt följande: 

• Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen - i resultaträkningen som 
finansiella intäkter eller kostnader. 

• Finansiella tillgångar som kan säljas - i fond för verkligt värde 

Finansiella tillgångar eller skulder som innehas för handel  
Denna kategori avser finansiella tillgångar eller skulder som vid första redovisningstillfället identifierats 
som tillgångar eller skulder som innehas för handel. Dessa värderas löpande till verkligt värde och 
värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. De huvudsakliga tillgångarna kategori utgörs av aktier 
och andelar i noterade och onoterade bolag dock inte andelar i dotter- eller intresseföretag. 

Låne- och kundfordringar 
Låne- och kundfordringar är kundfordringar, kortfristiga fordringar med fastställda betalningar och 
fastställd löptid. Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag 
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedömer Onoterat AB (publ) om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i 
någon utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara 
bestående. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda 
finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. 

Aktier och andelar i intressebolag- och dotterföretag  
Aktier och andelar i intressebolag och dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de 
uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  
Posten består av aktier. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas till verkligt 
värde. 

Övriga skulder (Låneskulder och leverantörsskulder) 
Inom begreppet övriga skulder återfinns - Låneskulder och leverantörsskulder. 

Värderingsprocess till verkligt värde 
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad och där det finns observerbara 
marknadstransaktioner, baseras på noterade marknadspriser. Som marknadspris används på balansdagen 
senast ställda marknadspris. 

För finansiella instrument som saknar observerbara marknadstransaktioner, d.v.s onoterade finansiella 
instrument såsom aktier och konvertibler, görs en värdering till verkligt värde. Bolagets ledning genomför 
en samlad bedömning för att avgöra vilken värderingsmetod som är bäst lämpad för respektive 
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instrument. I första hand används som värde det pris som erhållits eller observerats om det nyligen eller 
senast genomförts en ordnad transaktion (nyemission, försäljning etc) i det onoterade instrumentet, 
onoterad, mellan marknadsaktörer så att priset kan anses vara representativt för verkligt värde. 

Om ingen extern representativ transaktion finns noterad under bokslutsperioden, utvärderas innehavet 
utifrån en intern värdering av bolagets ledning, med utgångspunkt från senaste aktuella 
anskaffningsvärde, bokfört värde eller transaktionsvärde, i relation till en aktuell värdering det finansiella 
instrumentet. En aktuell värdering görs antingen genom diskontering av framtida kassaflöden med 
diskonteringsränta baserad på jämförbara avkastningskrav på jämförbara företag eller genom att en relativ 
multipel appliceras på respektive bolags historiska och prognosticerade nyckeltal. För varje enskilt 
innehav väljs den multipel som ger bäst information med tanke på verksamhet och konkurrentsituation. 
Använda multiplar är i huvudsak P/S,  PIE,  EV/EBIT och eller EV/EBITDA. Nyckeltalen jämförs med 
nyckeltalen för andra jämförbara bolag och justeras vid behov på grund av skillnader i till exempel 
storlek, historik eller marknad mellan jämförbart bolag och jämförelsegruppens bolag. 

Inkomstskatter 
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller 
erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller 
som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödes analysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Avkastning på totalt kapital 
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital  
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt). 

ryEmKHS90-Bkr7KHH9d 



Onoterat AB (publ) 19 (24) 

Org.nr 556578-5622 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Moderbolaget 

Onoterat AB (publ) gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år redovisas nedan. Som 
grund för bedömningen av marknadsvärdet har styrelsen använt, när en noterad kurs saknas, den kurs vid 
vilken bolaget senast gjorde en nyemission. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Bolagets långsiktiga värdepappersinnehav avser till största del onoterade aktier. Dessa har av styrelsen 
värderats till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. 

Inkomstskatter 
Bolaget har per 2021-04-30 ett beräknat underskott om -26 953 tkr, motsvarande en teoretisk uppskjuten 
skattefordran om 5 768 tkr. Denna fordran har ej aktiverats då det råder osäkerhet om framtida 
resultatutveckling och det därmed bedöms osäkert när detta underskott kommer att kunna utnyttjas. 

I övrigt görs bedömningen att det ej finns uppskattningar och bedömningar i bokslutet som innebär 
betydande risk för väsentliga justeringar av redovisade värden under det närmaste året. 

Not 3 Nettoomsättningens fördelning 
Moderbolaget och koncern 

2020-05-01 2019-05-01 
-2021-04-30 -2020-04-30 

Nettoomsättningen per intäktsslag 

     

Värdepapper 1 267 143 360 264 
Tjänsteuppdrag 

 

769 514 346 255 

 

2 036 657 706 519 

Not 4 Arvode till revisorer 
Moderbolaget och koncern 

2020-05-01 2019-05-01 
-2021-04-30 -2020-04-30 

Allians Revision & Redovisning AB 

    

Revisionsuppdrag 35 000 35 000 

 

35 000 35 000 
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Not 5 Anställda och personalkostnader 
Moderbolaget och koncern 

Löner och andra ersättningar 

2020-05-01 
-2021-04-30 

2019-05-01 
-2020-04-30 

Styrelse och verkställande direktör 1 017 042 987 869 

 

1 017 042 987 869 

Sociala kostnader 

  

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 45 600 45 600 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 299 707 286 013 

 

345 307 331 613 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 1 362 349 1 319 482 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

  

Andel män i styrelsen 100% 100% 

Not 6 Medelantalet anställda 

  

Moderbolaget 

   

2020-05-01 2019-05-01 

 

-2021-04-30 -2020-04-30 

Medelantalet anställda 1 1 

Not 7 Resultat från andra finansiella anläggningstillgångar 

  

Moderbolaget och koncern 

   

2020-05-01 2019-05-01 

 

-2021-04-30 -2020-04-30 

Värdering verkligt värde 2 278 569 -2 823 410 
Resultat vid avyttringar 

 

-8 272 

 

154 508 
Nedskrivningar 

   

-2 250 016 

 

2 270 297 -4 918 918 
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Not 8 Koncessioner, ägarspridningsavtal samt liknande rättigheter 
Moderbolaget och koncern 

 

2021-04-30 2020-04-30 

Ingående anskaffningsvärden 1 500 000 

  

Omklassificeringar 

  

1 500 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 500 000 1 500 000 

Ingående avskrivningar -150 000 

  

Årets avskrivningar -150 000 -150 000 
Utgående ackumulerade avskrivningar -300 000 -150 000 

Utgående redovisat värde 1 200 000 1 350 000 

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

    

Moderbolaget och koncern 

     

2021-04-30 2020-04-30 

Ingående anskaffningsvärden 11 675 790 12 182 108 
Inköp 4 776 589 3 856 150 
Försäljningar -1 475 426 -3 031 360 
Omklassificeringar 

   

-1 331 108 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 976 953 11 675 790 

Ingående uppskrivningar 3 895 835 3 496 382 
Årets uppskrivningar 2 225 533 399 453 
Utgående ackumulerade uppskrivningar 6 121 368 3 895 835 

Ingående nedskrivningar -3 137 409 

  

Försäljningar 

   

2 250 016 
Återförda nedskrivningar 

   

195 276 
Omklassificeringar 

   

-228 946 
Årets nedskrivningar 

   

-5 353 755 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 137 409 -3 137 409 

Utgående redovisat värde 17 960 912 12 434 216 
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Not 10 Finansiella omsättningstillgångar 
Moderbolaget och koncern 

 

2021-04-30 2020-04-30 

Ingående anskaffningsvärden 1 327 922 

 

Inköp 1 096 481 197 700 
Försäljningar -1145 688 -200 886 
Omklassificeringar 

 

1 331 108 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 278 715 1 327 922 

Ingående uppskrivningar 147 046 

 

Omklassificeringar 

 

-228 946 
Årets uppskrivningar 833 036 375 992 
Utgående ackumulerade uppskrivningar 980 082 147 046 

Utgående redovisat värde 2 258 797 1 474 968 

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  

Moderbolaget och koncern 

   

2021-04-30 2020-04-30 

Förutbetald hyra 

 

28 000 
Övriga poster 77 095 62 244 

 

77 095 90 244 

Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt 

  

Moderbolaget 

  

Avstämning av effektiv skatt 

   

Procent 

2020-05-01 
-2021-04-30 

Belopp Procent 

2019-05-01 
-2020-04-30 

Belopp 
Redovisat resultat före skatt 

 

211 262 

 

-7 235 710 

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -45 210 21,40 1 548 442 
Ej avdragsgilla kostnader 21,40 -2 357 21,40 -640 051 
Ej skattepliktiga intäkter 21,40 490 043 21,40 81 222 
Skatteeffekt av skattefria intäkter 21,40 27 032 21,40 33 064 
Skatteeffekt av förlust vid avyttring aktier 21,40 -2 515 21,40 -528 832 
Skattemässigt underskott för vilka ingen 
uppskjuten skattefordran redovisas 21,40 -466993 21,40 -493 845 
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0 
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Not 13 Andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 

 

2021-04-30 2020-04-30 

Ingående anskaffningsvärden 300 000 300 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 300 000 300 000 

Utgående redovisat värde 300 000 300 000 

Bolag Kapitalandel % Bokfört värde 21-04-30 
Onoterat Kapital AB 100 100 000 
Onoterat Listan AB 100 100 000 
Onoterat Tjänster AB 100 100 000 
Summa 

 

300 000 

Not 14 Transaktioner med närstående 
Moderbolaget 

Uppgifter om moderföretaget. 
Lån från närstående 

   

2021-04-30 2020-04-30 

Lån från dotterbolag 313 906 316 906 
Amortering 

 

-3 000 
Utgående balans 313 906 313 906 

Lånen från dotterbolagen är räntefritt och har ingen fastställd återbetalningstid. 

Not 15 Disposition av vinst eller förlust 
Moderbolaget 

2021-04-30 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

ansamlad förlust 
överkursfond 
årets vinst 

disponeras så att 
i ny räkning överföres  

-12 780 261 
33 063 288 

211 262 
20 494 289 

20 494 289 
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Moderbolaget 

 

2021-04-30 2020-04-30 

Upplupna semesterlöner 322 920 245 700 
Upplupna sociala avgifter 120 313 91 409 
Övriga poster 202 360 168 971 

 

645 593 506 080 

Not 17 Ställda säkerheter 
Moderbolaget 

Företagsinteckning 

2021-04-30 2020-04-30 

500 000 500 000 
500 000 500 000 

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Moderbolaget 

- Funrock AB byter namn till Fragbite Group AB den 3 maj 2021 och förvärvar europeisk 
spelförläggare den 11 maj 2021. Bolaget planerar för notering på  Nasdaq First  North 
under juni månad. 

- Sozap AB offentliggör den 17 maj 2021, IM inför nyemission och notering på  Nasdaq First  North 
Growth Market  den 9 juni 2021. 

Stockholm 2021-
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Ordförande 

Kim Lund Lars-Erik Bratt 
Verkställande direktör 
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Allians 
REVISION & REDOVISNING 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Onoterat AB (pub!) 
Org.nr 556578-5622 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Onoterat AB (pub!) för räkenskapsåret 
2020-05-01 - 2021-04-30. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 
2021-04-30 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grand for 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. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

P8Mr,k5904Pz.119)-57; -5622 Onote 



2 (2) 

REVISION & REDOVISNING 
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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 Onoterat AB (publ) för räkenskapsåret 2020-05-01 - 2021-04-30 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 for uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen films på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm 
Allians Revision & Redovisning AB 

Per Lindblom 
Auktoriserad revisor 
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Verification 

Transaction ID ryEmKHS90-Bkr7KHH9d 

Document Årsredovisning  Onoterat AB (publ) 556578-5622 SKARP.pdf 

Pages 24 

Sent by Per Lindblom 

Signing parties 

Lars-Erik Bratt lars-erik.bratt@onoterat.se Action: Sign Method: Swedish BankID 

Bertil  Rydevik bertil@rydevik.com Action: Sign Method: Swedish BankID 

Kim Lund kim@infiniteedgegaming.com Action: Sign Method: Swedish BankID 

Sverker  Littorin sverker.littorin@momentor.se Action: Sign Method: Swedish BankID 

per  lindblom per.lindblom@re-allians.se Action: Sign Method: Swedish BankID 

Activity log 

E-mail invitation sent to lars-erik.bratt@onoterat.se 

2021-06-02 20:33:55 CEST, 

Clicked invitation link  Lars-Erik Bratt 

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 

Edg/91.0.864.37,2021-06-02 21:27:18 CEST,IP address: 84.217.94.76 

Document signed by  Lars-Erik Bratt 

Birth date: 10/06/1969,2021-06-02 21:32:37 CEST, 

E-mail invitation sent to bertil@rydevik.com 

2021-06-02 21:32:38 CEST, 

Clicked invitation link  Bertil  Rydevik 

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Mobile/15E148 

Safari/604.1,2021-06-02 21:34:11 CEST,IP address: 85.255.234.158 

Document signed by  Bertil  Rydevik 

Birth date: 09/06/1952,2021-06-02 22:03:34 CEST, 

E-mail invitation sent to kim@infiniteedgegaming.com 

2021-06-02 22:03:36 CEST, 

Clicked invitation link Kim Lund 

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 

Safari/604.1,2021-06-02 22:05:49 CEST,IP address: 195.198.253.185 

Document signed by KIM  LUND 

Birth date: 08/10/1977,2021-06-02 22:07:49 CEST, 

E-mail invitation sent to sverker.littorin@momentor.se 

2021-06-02 22:07:50 CEST, 

GY ryEmKHS90-Bkr7KHH9d 



Clicked invitation link  Sverker  Littorin 

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 

Safari/604.1,2021-06-02 22:20:18 CEST,  lp  address: 90.129.218.241 

Document signed by  Sverker  Littorin 

Birth date: 24/08/1955,2021-06-02 22:26:20 CEST, 

E-mail invitation sent to per.lindblom@re-allians.se 

2021-06-02 22:26:21 CEST, 

Clicked invitation link per  lindblom 

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2021-06-03 10:51:38 CEST,IP address: 185.45.120.6 

Document signed by PER  LINDBLOM 

Birth date: 12/11/1967,2021-06-03 10:52:33 CEST, 

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 

Copies of signed documents are securely stored by Verified. gerified 
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Verification 

Transaction ID BJ0aMrBgu-rkiCzHr5_ 

Document RB Onoterat AB (pub!) 200501-210430.pdf 

Pages 2 

Sent by Per Lindblom 

Signing parties 

per lindblom per.lindblom@re-allians.se Action: Sign Method: Swedish BankID 

Activity log 

E-mail invitation sent to per.lindblom@re-allians.se 

2021-06-02 19:42:05 CEST, 

Swedish BankID authentication by PER  LINDBLOM 

SSN 196711121035 

2021-06-03 10:54:53 CEST, 

Clicked invitation link per  lindblom 

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; W0W64; TridenU7.0; rv:11.0) like Gecko,2021-06-03 10:54:56 CEST,IP address: 185.45.120.6 

Document signed by PER  LINDBLOM 

Birth date: 12/11/1967,2021-06-03 10:55:12 CEST, 

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 

Copies of signed documents are securely stored by Verified. gerified 

BJ0aMrBriu-rkJCzHr5_ 
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