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Vopy är ett svenskt fintech-bolag med målsättningen att bli världsledande
inom embedded finance. Bolagets molnbaserad plug-and-play-lösning
innebär att konsumentbolag inom bland annat telekom, detaljhandel, social
medieplattformar och energisektorn via API eller sk ”white label” kan erbjuda
digitala plånböcker, realtidsbetalningar, krediter och betalkort till sina kunder.
Genom att använda Vopys finansiella tjänster kan företag uppnå högre kund
lojalitet samt intjäning utan att skifta fokus från sin kärnverksamhet eller tvingas
till större egna investeringar i organisation eller teknik. Ambitionen är att erbjuda
banbrytande embedded finance-lösningar för enkel implementering och
tillsammans med våra kunder bidra till att öka den finansiella valfriheten och
välståndet för hundratals miljoner människor världen över.

313

Tkr

-50 692

Nettoomsättning

Årets resultat

Tkr

95,0

%

Soliditet

Summering koncernen 1 januari - 31 december 2021
• Nettoomsättningen uppgick under året till 313 Tkr (-)
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -48 439 Tkr (-).
• Årets resultat uppgick till -50 692 Tkr (-).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 029 Tkr (-).
• Årets kassaflöde uppgick till 18 105 Tkr (-).
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Väl positionerade för snabb tillväxt
Vi har lagt ett händelserikt och spännande verksamhetsår bakom oss, vilket bland annat omfattat ett
samgående mellan Vopy och teknikbolaget Conax, hantering av såväl regulatoriska som organisatoriska
utmaningar samt genomförandet av ett flertal rekryteringar till nyckelpositioner i bolaget. Vi har gått från
en start-up till en scale-up genom detta arbete och lagt grunden för verksamheten, vårt erbjudande,
intäktsmodellen samt organisationen. Sammantaget är Vopy väl rustade för att möta den ökande
kundefterfrågan samt väl positionerade för en bred kommersialisering under 2022.

Helhetsleverantör inom finansiella tjänster
Embedded finance innebär något förenklat när icke finansiella konsumentbolag inom till exempel telekom, detaljhandel eller energisektorn
erbjuder finansiella tjänster som digitala plånböcker, krediter och delbetalning. Vopy är en mjukvaruleverantör och med hjälp av vår molnbaserade plattform kan våra kunder via API eller färdig ”white-label”
app, i sin tur erbjuda finansiella tjänster till sina kunder till en begränsad kostnad. Genom våra B2B2C-lösningar för embedded finance
kan företag öka kundupplevelsen och kundlojaliteten samt skapa nya
intäktsströmmar. Vopy har ett komplett erbjudande av tjänster som
betalkort, digitala plånböcker, korta konsumentkrediter och realtids
betalningar.
Från start-up till scale-up
Sammanslagningen av Vopys och Conax verksamheter i början av
2021 resulterade i en komplett teknisk plattform att bygga vidare på.
Under året har vi utvecklat användargränssnittet, förädlat funktionaliteten och genomfört en teknisk omställning med utvidgade samarbeten. Vi har även bytt tekniska underleverantörer för att ytterligare
minska kostnaden per transaktion. Under våren 2022 tecknade Vopy
avtal med en europeisk bankpartner som har regulatoriskt tillstånd
för finansiella tjänster i EU och Storbritannien samt står under tillsyn
av brittiska Finansinspektionen. Bankpartnern kommer ansvara för att
säkerställa regulatoriska frågor kopplat till exempelvis kundkännedom
och penningtvätt. Vår bankpartner levererar även IBAN-konton, vilket
i ett längre perspektiv innebär att Vopy kommer kunna leverera fler
grundläggande banktjänster som exempelvis sparkonton, överföringar
till lönekonton, betalningar av räkningar samt ett bredare utbud av
kreditprodukter.
Bolaget har även stärkt upp organisationen inom främst försäljning,
customer success, marknadsföring och produktutveckling i syfte att
kunna påbörja leveranser och möta våra kunders önskemål om snabbt
ökat antal användare. ”Time-to-market” kräver mer kapital, men är
också helt avgörande för våra planer att bli en av de största globala
aktörerna, Category Captain inom embedded finance.
Väl positionerade på en kraftigt växande marknad
Konkurrenssituationen är gynnsam i det korta perspektivet, där det
finns ett ”öppet fönster” för Vopy att agera inom. Med ytterligare

finansiering av verksamheten kan vi på kort tid nå stora volymer och bli
globalt marknadsledande inom embedded finance. Bara i USA väntas
marknaden för embedded finance-lösningar uppgå till 230 miljarder
dollar år 2025, medan den globala marknaden bedöms växa till motsvarande 7 000 miljarder dollar vid 2030. Det är dubbelt så mycket
som marknaden för de 30 största bankerna och finansinstituten tillsammans var värda år 2020. Tre fördelar för Vopy i sammanhanget är:
1) D
 et stora gap som råder i Europa vad gäller digitaliseringen av
betalningar. Medan Sverige går mot ett kontantlöst samhälle är
det i England hos vissa banker ett års kö för att få ett bankkonto. I
Tyskland och Österrike dominerar kontanter fortfarande som betalmetod för mindre inköp.

2) I utvecklingsländer i Afrika och Asien saknas dels i många fall en
fungerande finansiell infrastruktur, samtidigt som det en finns en
stor misstro till de traditionella bankerna. Däremot är mobilanvändningen utbredd med ett högt förtroende till ny teknik som följd.

3) V
 opy är ett B2B2C-bolag, vilket innebär att vi erbjuder en färdig
lösning för våra kunders slutanvändare. Det är här vi särskiljer oss
från många andra embedded finance-bolag.

Summering och framtid
När vi blickar framåt är Vopy nu redo att bygga vidare på det stora
intresset från marknaden och kommersialisera våra tjänster genom
nya kundavtal. Under 2022 handlar det om att växla upp resurser och
organisation i samma takt som leveransbehovet ökar. Vi lägger därmed grunden inför den verkligt offensiva tillväxten vi planerar för 2023.
Det är därför glädjande att vi redan under de inledande månaderna
av 2022 tecknat avtal med flertalet kunder, bland annat en ledande
europeisk mobiloperatör med mer än 20 miljoner användare, om att
leverera en lösning för korta konsumentkrediter.
Samtidigt fortsätter vi arbetet med att utveckla våra tjänster
ytterligare och att stärka organisationen. Som den enda helhets
leverantören av B2B2C-lösningar inom embedded finance har vi goda
möjligheter att etablera Vopy som marknadsledande inom vår nisch
de kommande åren.
Joakim Forssell
VD, Vopy AB

”När vi blickar framåt är Vopy nu
redo att bygga vidare på det stora
intresset från marknaden och
kommersialisera våra tjänster
genom nya kundavtal.”
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Det här är Vopy
Vopy är en helhetsleverantör av en molnbaserad plug-and-play-lösning av finansiella tjänster. Vopys betalplattform
innebär att konsumentbolag inom telekom, detaljhandel, sociala medieplattformar och energisektorn via API eller
sk ”white label” kan erbjuda digitala plånböcker, realtidsbetalningar, krediter och betalkort till sina kunder. Genom att
använda Vopys finansiella tjänster kan företag uppnå högre kundlojalitet samt intjäning utan att skifta fokus från sin
kärnverksamhet eller tvingas till större egna investeringar i organisation eller teknik. Ambitionen är att erbjuda banbrytande embedded finance-lösningar och tillsammans med våra kunder bidra till att öka den finansiella valfriheten och
välståndet för hundratals miljoner människor världen över.

Global marknad med potential
Parallellt som de nordiska länderna med Sverige i bräschen närmar
sig ett kontantlöst samhälle, saknar ca två miljarder människor idag
bankkonton (unbanked). Detta är en population som oftast har både
jobb och bostad, men som alltså står utanför kreditmarknaden och en
rad finansiella tjänster. En stor del av dem återfinns i Asien, Sydamerika och Afrika. Men även i Östeuropa och tidigare Sovjetstater
uppskattas var tredje invånare stå utanför det finansiella systemet1.
Däremot äger tre av fyra av dessa två miljarder människor en mobil
och utvecklingsländer tenderar att anamma ny teknik snabbare och i
större utsträckning än västerländska marknader.
Även på mer mogna betalmarknader i exempel Europa och USA är
det digitala gapet fortfarande stort, vilket också driver efterfrågan av
embedded financelösningar. Medan knappt var tionde svensk (9%)
använder kontanter för mindre inköp är genomsnittet för Europa 41
procent2. Trots att Corona-pandemin ökat användandet av digitala
betalmetoder, dominerar kontanter fortfarande som betalmedel vid
mindre inköp i länder som Tyskland, Österrike, Spanien och Italien.
Även i USA, där drygt var femte vuxen medborgare (18 %) inte har
ett bankkonto är kontanter fortfarande den mest använda betalmetoden och en viktig livlina för dessa medborgare3. Samtidigt har pandemin även i USA drivit användningen av digitala betalningar, då främst
digitala plånböcker.
Genom Vopys B2B2C-erbjudande kan konsumentbolag och finansiella aktörer på både mogna och omogna betalmarknader erbjuda
sina kunder motsvarande betal- och finansieringsmöjligheter som
tidigare enbart varit tillgängliga via ett bankkonto.

Erbjuder starka konsumentvarumärken en teknisk och
regulatorisk helhetslösning av finansiella tjänster
Vopys primära målgrupp är konsumentbolag inom telekom, detaljhandel och energisektorn samt sociala medieplattformar - det vill säga
bolag med starka varumärken och en stor befintlig kundstock. Vopys
betalplattform bidrar till ökad kundlojalitet och nya intäktsmöjligheter.
Bolagets tekniska SaaS-lösning kan enkelt och smidigt integreras i
exempelvis en mobiloperatörs befintliga kundapp.
Tack vare egenutvecklad och patenterad teknik kan Vopy att hantera en stor mängd komplexa transaktioner både snabbare, säkrare och
till lägre kostnad än vad de traditionella bankerna gör idag.
En framtidssäkrad affärsmodell
– ”zero cost transaction model”
Affärsmodellen för betalningar har traditionellt baserats på volymer,
det vill säga att man får betalt per transaktion. Det faktum att allt
fler transaktioner sker utanför bankinfrastrukturen innebär att den
klassiska affärsmodellen ”betalt per transaktion” kommer att gå mot
en noll-marginal. Inom en snar framtid är det inte längre transaktioner
som kommer att generera intäkterna.
Därför har Vopy valt en ”zero cost transaction model”. Bolaget har
byggt upp en affärsmodell där kunden betalar en fast kostnad baserat
på antalet användare samt att Vopy för vissa tjänster delar på intäkterna med kunderna, så kallad revenue sharing. Vopy tar alltså redan nu
betalt på ett sätt som gör att bolagets affärsmodell är framtidssäkrad.

1) Källa: Merchant Machine, 2021

2) Källa: Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE) (2019), De Nederlandsche Bank and the Dutch Payments Association (2019) and Deutsche Bundesbank (2019).
3) Källa: https://investors.brinks.com/cash-usage/
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Vopy med huvudkontor i Stockholm, grundades i Oslo 2017. Vopy har
även kontor i Norge samt partners avseende utveckling och försäljning i Kanada och Pakistan. Vopy, som idag sysselsätter ca 20 personer inklusive konsulter, planerar för en mångdubblad personalstyrka
det kommande året.

Finansiella mål

• 1 8 M SEK i intäkter 2022, 330 M SEK 2023

• E
 n långsiktig bruttomarginal om 70 procent över tid

• G
 enomsnittlig intäkt per användare (ARPU) 140 kr/år (Q3
2022) som ökar över tid till drygt 230 kr
Långsiktiga operativa mål

• N
 å över 100 miljoner aktiva användare

• Ha etablerat en ny global standard för realtidsbetalningar

• V
 ara marknadsledande (category captain) inom embedded
finance
• D
 riva den globala finansiella inkluderingen

• K
 unna erbjuda en för kunden kostnadsfri transaktionsmodell

Vision

Values

Enable a world of growth through embedded finance

Accessible
We make the financial services part of our customers’ businesses easier to use. Therefore simplicity and accessibility
are essential in everything we do.

We strive for a world where all businesses can offer their
customers financial services, embedded under their own
brand. Making businesses grow and creating a world of
financial inclusion.

Mission
Better together

We are continuously making the area of embedded finance
as easy and efficient as possible for our customers. Always
with integrated solutions that work seamlessly together.
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Trustworthy
As a company seeking our customers’ and their customers’
trust, we are uncompromising when it comes to trustworthiness and keeping our word.
Pioneering
We redefine how good embedded financial services should
work. It’s only natural that we we have one foot in the future.
Always on our toes to make our services even simpler.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Vopy AB (publ), organisationsnummer 559211-2600 avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

• S
 eptember 2021 - Joakim Kedbrant rekryteras som Chief Operating
Officer (COO).

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.
Information om verksamheten
Vopy är en helhetsleverantör av en molnbaserad plug-and-play-lösning
av finansiella tjänster. Vopys betalplattform innebär att konsumentbolag inom telekom, detaljhandel, sociala medieplattformar och energisektorn via API eller sk ”white label” kan erbjuda digitala plånböcker,
realtidsbetalningar, krediter och betalkort till sina kunder. Genom att
använda Vopys finansiella tjänster kan företag uppnå högre kundlojalitet samt intjäning utan att skifta fokus från sin kärnverksamhet eller
tvingas till större egna investeringar i organisation eller teknik. Vopys
ambition är att erbjuda banbrytande embedded finance-lösningar och
tillsammans med våra kunder bidra till att öka den finansiella valfriheten
och välståndet för hundratals miljoner människor världen över.
Vopy grundades i Oslo 2017. Bolaget sysselsätter ca 20 personer,
huvudkontoret finns i Stockholm, med dotterbolag i Norge samt
närvaro i Kanada och Pakistan.

• O
 ktober 2021 – Bolagets CFO Annika Norin lämnar Vopy. COO
Joakim Kedbrant är tf. CFO tills dess att en ny CFO rekryterats och
är på plats.

• D
 ärutöver har bolaget under 2021 emitterat aktier till ett totalt värde
av 62 387 887 kr.

• U
 nder året har en intern omorganisation skett mellan bolagets legala enheter. Som en följd av dessa förändringar har nedskrivningar
gjorts i moderbolaget.
Väsentliga händelser efter årets slut

• A
 pril 2022 – Vopy tecknar avtal med en ledande europeisk mobil
operatör med mer än 20 miljoner kunder om att leverera en lösning
för korta konsumentkrediter.

• A
 pril 2022 – Vopy inleder samarbete med europeisk bankpartner
som har regulatoriskt tillstånd för finansiella tjänster i EU och Storbritannien samt står under tillsyn av brittiska Finansinspektionen.
Bankpartnern ansvarar för att säkerställa regulatoriska frågor kopplat
till exempelvis kundkännedom och penningtvätt.
• M
 aj 2022 – Vopy påbörjar nyemission om 20 MSEK för att finansiera
verksamheten – med fokus på marknadsintroduktion och uppskalning av antal användare. Den nu pågående emissionen är 100%
garanterad och säkrar bolagets finansiering under 2022.

Väsentliga händelser 2021

• A
 pril 2021 - Efter fem månader som tillförordnad VD utnämns
Joakim Forssell till ordinarie VD.

• R
 ysslands invasion av Ukraina har ökat osäkerheten för den globala
ekonomin och har bidragit till en högre inflationstakt. Vopy är däremot inte direkt exponerade för effekter orsakat av invasionen.

Flerårsöversikt (Tkr)

Ägarförhållanden

• M
 ars 2021 – Conax Group AB slutför förvärvet av 100% av Vopy
Services AB (orgnr 559229-3830) där även Vopy Technology A/S
(orgnr NO-914 824 001) ingår. Förvärvet sker genom en apport
emission 1:1, dvs där Conax och Vopy-services värderas till lika
delar. T
 otal köpeskilling uppgick till 135 816 284 kr. I samband med
förvärvet byter Conax namn till Vopy AB.

Koncernen

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Balansomslutning
Antalet anställda

2021

10 största aktieägarna 2022-03-01

313

-50 692
95,0
162 418
7
18 MÅN

Moderbolaget

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Balansomslutning
Antalet anställda

2021

2019/20

-157 508

-28 580

0

0

88,3

83,6

54 844

8 484

4,5

1

%

Julo AS

14,54

Front Ventures AB

13,28

Marlene Julo

9,64

Toman Invest AS

9,00

Sven Hattenhauer

3,53

Abelco Investment Group AB

2,89

Per Öberg

2,76

Dawood Family Trust

2,59

Tom Olsen Invest AS

2,51

Per-Arne Sandström Consult AB

1,53

Totalt

62,27

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring av eget kapital

Koncernen

Aktiekapital

Nyemission

11 633 386

Belopp vid årets ingång

7 746 258

Emissionskostnader

Övrigt
tillskjutet
kapital

10 303 720
174 750 399

-10 955 247

648 557

-985 944

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Disposition enligt beslut av årets
årsstämma

7 746 258

Ej registrerat
aktiekapital

197 523 062

-985 944

-61 647 135

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

-28 580 247

28 580 247

Balanseras i ny räkning
Nyemission

11 633 386

-28 580 247

434 589
3 945 026
19 379 644

434 589

3 945 026

-3 945 026
196 439 916

-14 251 716

Totalt

7 094 731

-

186 383 785

12 820 386

12 385 797

Utvecklingsutgifter

154 269 627

648 557

648 557

Pågående nyemission

-985 944

-50 691 888

-1 000 000

-1 000 000

Personaloptioner

Belopp vid årets utgång

17 625 000

174 750 399

Emissionskostnader

Årets resultat

-50 691 888

19 379 644

10 303 720

186 383 785

12 820 386

12 820 386

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag

Totalt

7 094 731

-1 000 000

648 557

Pågående nyemission

Belopp vid årets ingång

Annat eget
kapital inkl
årets resultat

-1 000 000

Personaloptioner

Moderbolaget

Ack valutakursdiff

-157 507 637

-157 507 637

-

-157 507 637
48 439 822

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
disponeras så att i ny räkning överföres

196 439 916
-14 251 716
-157 507 637
24 680 563

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

Not

Aktiverat arbete för egen räkning

2021-01-01
– 2021-12-31
313 277

3 945 026

Övriga rörelseintäkter

10 191

4 268 494

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

-1 955 579

Övriga externa kostnader

3

-11 159 264

Personalkostnader

4

-12 553 384

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-21 936 283
-5 102 713

-52 707 223

-48 438 729

988 309
-3 241 468

-2 253 159

Resultat efter finansiella poster

-50 691 888

Resultat före skatt

-50 691 888

Årets resultat

-50 691 888
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Koncernens balansräkning
Not

2021-12-31

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

6

30 713 262

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

7

600 000

14

108 857 545

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

140 170 807

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

8

250 000

250 000

140 420 807

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank

7 291
2 922 460
2 929 751

19 067 095

Summa omsättningstillgångar

21 996 846

SUMMA TILLGÅNGAR

162 417 653

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Summa eget kapital
Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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19 379 644
197 523 062
-62 633 079

154 269 627
0

154 269 627

2 636 786
163 979
1 868 308
3 478 953

8 148 026
162 417 653
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Koncernens kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Not

Resultat före finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Nyemission

2021-01-01
– 2021-12-31
-48 438 729

9

26 531 334
988 309
-3 080 349
156 688

-23 842 747

1 219 030
6 594 444

-16 029 273

-28 003 182
-250 000

-28 253 182

62 387 887

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

62 387 887

Årets kassaflöde

18 105 432

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut
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961 663

19 067 095
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Moderbolagets resultaträkning
18 MÅN

Rörelsens intäkter

Not

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2021-01-01
– 2021-12-31

2019-07-02
– 2020-12-31

3 945 026

0

10 191

0

3 955 217

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

0

0

-148 881

Övriga externa kostnader

3

-13 429 762

-5 680 335

Personalkostnader

4

-9 764 978

-655 119

-150 000

0

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

-9 810

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-6 484 335

-136 077 462

-22 200 000

846 452

110 916

-19 399 333

5

0

-23 354 550

-2 877 294

-138 108 304

-6 484 335

-6 828

-22 095 912

-157 507 637

-28 580 247

Resultat före skatt

-157 507 637

-28 580 247

Årets resultat

-157 507 637

-28 580 247

11
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Moderbolagets balansräkning
Not

2021-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

6

3 945 026

0

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

7

600 000

750 000

TILLGÅNGAR

2020-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

4 545 026

750 000

10

4 832 379

800 000

8

250 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

5 082 379

0

800 000

9 627 405

1 550 000

23 689 454

4 510 916

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

2 898 450

26 587 904

Kassa och bank

18 628 528

1 461 755

5 972 671
961 663

Summa omsättningstillgångar

45 216 432

6 934 334

SUMMA TILLGÅNGAR

54 843 837

8 484 334

19 379 644

7 746 258

434 590

0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

11

3 945 026

23 759 260

0

7 746 258

Fritt eget kapital
Överkursfond

196 439 916

10 303 720

-14 251 716

17 625 000

Årets resultat

-157 507 637

-28 580 247

Summa eget kapital

48 439 822

7 094 731

Leverantörsskulder

2 573 837

837 520

Övriga skulder

1 868 308

9 426

1 961 871

542 657

Balanserad vinst eller förlust

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
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24 680 562

-651 527

6 404 015

1 389 603

54 843 837

8 484 334
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Moderbolagets kassaflödesanalys
18 MÅN

Den löpande verksamheten

Not

Resultat före finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag

9

2021-01-01
– 2021-12-31

2019-07-02
– 2020-12-31

-19 399 333

-6 484 335

798 556

0

846 452

110 916

-2 877 294

-6 828

-20 631 619

-6 380 247

-27 633 644

-6 722 671

5 014 413

1 389 603

-43 250 850

-11 713 315

0

-23 000 000

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-1 220 172

0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-250 000

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission

-1 470 172

62 387 887

-23 000 000

35 674 978

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

62 387 887

35 674 978

Årets kassaflöde

17 666 865

961 663

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut
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961 663

18 628 528

0

961 663
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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).

Goodwill 5 år

Förstagångstillämpare (K3)
Årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas för första
gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern
redovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändringar
i resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalys eller noter
och någon effekt i det egna kapitalet har med anledning av övergången till K3 inte uppkommit.
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt
ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder
tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på
annat sätt upphört.

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

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag
för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpe
skillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta
innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och
skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan
koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet.
Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i
koncernresultaträkningen.
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter
som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade
nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR
2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan
och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent
tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken

14
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5 år

5 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som
posten bedöms generera ekonomiska fördelar.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas
långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag
för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid för
fallotidpunkten 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 bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna.
Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och
prövas individuellt.
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår
till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräknings-
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metoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och
skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen.
Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den
period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som
avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det
är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till
obeskattade reserver.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland
annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning
efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har en aktierelaterad ersättningsplan där koncernen
erhåller tjänster från anställda och som vederlag utger Vopy AB (publ)
egetkapitalinstrument i form av aktieoptioner till de anställda. Det totala belopp som ska kostnadsföras redovisas i resultaträkningen som
en personalkostnad och i eget kapital i posten Övrigt tillskjutet kapital,
fördelat över intjänandeperioden. När en bedömning ändras för hur
många egetkapitalinstrument som kommer att tjänas in, redovisas
denna avvikelse i resultaträkningen i den period den ändrade bedömningen görs. De sociala avgifter som uppkommer på tilldelningen
av aktieoptioner redovisas som en personalkostnad och en skuld.
Efterföljande omvärderingar redovisas i resultaträkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar.
Likvida medel
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
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt
intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
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Not

2

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper,
baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och an
taganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska
erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika
från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet. Inga väsentliga källor till osäkerhet
i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
Värderingen av Goodwill baseras även på bedömningar och uppskattningar av ledningen i vad gäller indikationer på nedskrivnings
behov. Vid indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger upprättar
ledningen ett nedskrivningstest. Vid åtgången av 2021 förelåg inga
sådana indikationer.

Not

3

Arvode till revisorer

Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 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.
PricewaterhouseCoopers AB

2021

Revisionsuppdrag

259 246

Övriga tjänster

120 000

Blom & Fossan

Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

379 246

35 000
11 600

46 600

Moderbolaget
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 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.
2021

2019-07-02
– 2020-12-31

Revisionsuppdrag

259 246

79 500

Övriga tjänster

120 000

PricewaterhouseCoopers AB

379 246

0

79 500
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Not

4

Anställda och personalkostnader

Koncernen

Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar

2021

1 453 814
5 499 165

Pensionskostnader för styrelse och
verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader

Moderbolaget

Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader

Not

5

Nedskrivningar

2021-12-31
0

30 713 262

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

30 713 262

Utgående redovisat värde

30 713 262

Moderbolaget

2021-12-31

6 952 979
Ingående anskaffningsvärde

161 458

Inköp

637 028
1 802 009

2 600 495

2021

2019-07-02
– 2020-12-31

4,5

1,0

4,5

1,0

1 453 814

0
270 000

4 291 670

270 000

161 458

0

535 392

0

1 363 232

2 060 082
6 351 752

84 834

84 834
354 834

2021

2019-07-02
– 2020-12-31

-130 983 905

-22 200 000

-5 093 557

-136 077 462

2020-12-31

3 945 026

0

3 945 026

0

Utgående redovisat värde

3 945 026

0

Not

7

Koncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2 837 856

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 553 474

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat vid avyttringar

 Signerat

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar

2021-12-31

750 000
0

750 000

-150 000

Utgående ackumulerade avskrivningar

-150 000

Utgående redovisat värde

600 000

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Årets avskrivningar

Moderbolaget

16

Balanserade utgifter för utvecklings
arbeten och liknande arbeten

Ingående anskaffningsvärde

7

Övriga anställda

6

Koncernen

7

Styrelse och verkställande direktör

Sociala kostnader

Not

2021-12-31

2020-12-31

0

750 000

750 000

750 000

0

750 000

-150 000

0

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-150 000

0

Utgående redovisat värde

600 000

750 000

0

-22 200 000

Vopy årsredovisning 2021

2022-06-01 12:56:14 UTC

Oneflow ID 3138830

Sida 16 / 21

Not

8

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2021-12-31

Utgående redovisat värde

250 000

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

250 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250 000

Utgående redovisat värde

250 000

Not

9

0

Koncernen

Avskrivningar
Personaloptioner
Förlust vid avyttring av dotterbolag
Omräkningsdifferens

Moderbolaget

Avskrivningar

Personaloptioner

Ingående nedskrivningar

-22 200 000

0

Återförda nedskrivningar

22 200 000

0

-130 983 905

-22 200 000

Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

Utgående redovisat värde

648 556
5 093 557
-1 147 062

Not

2021-12-31

2020-12-31

648 556

0

150 000

798 556

11

0

0

-22 200 000

4 832 379

800 000

12

193 796 440

Kvotvärde

0,10

Disposition av vinst eller förlust

Moderbolaget

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
disponeras så att i ny räkning överföres

 Signerat

-130 983 905

Totalt antal aktier
per 2021-12-31

Överkursfond

17

0

Antal aktier och kvotvärde

Antal A-aktier

26 531 334

0

23 000 000

Moderbolaget

21 936 283

23 000 000

135 816 284

Not

2021-12-31

135 816 284
-23 000 000

0

J
 ustering för poster som inte ingår i
kassaflödet

2020-12-31

Försäljningar

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2020-12-31

2021-12-31

23 000 000

Inköp

2021-12-31
0

Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden

250 000

250 000

10

Moderbolaget

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not

196 439 916
-14 251 716
-157 507 637
24 680 563
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Not

13

V
 äsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

• A
 pril 2022 – Vopy tecknar avtal med en ledande europeisk mobil
operatör med mer än 20 miljoner kunder om att leverera en lösning
för korta konsumentkrediter.

Not
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Transaktioner med närstående

• A
 pril 2022 – Vopy inleder samarbete med europeisk bankpartner som har regulatoriskt tillstånd för finansiella tjänster i EU och
Storbritannien samt står under tillsyn av brittiska Finansinspektionen. Bankpartnern ansvarar för att säkerställa regulatoriska frågor
kopplat till exempelvis kundkännedom och penningtvätt.

Såsom närstående betraktas ledamöterna i moderbolagets styrelse,
koncernens ledande befattningshavare samt nära familjemedlemmar
till dessa personer. Som närstående betraktas även företag där en
betydande andel av rösterna direkt eller indirekt innehas av tidigare
nämnda personer eller företag där dessa kan utöva ett betydande
inflytande.
Transaktioner med närstående uppgår till ett totalt värde av
1 982 015 kr under räkenskapsåret, varav 600 000 kr avser en
kvittningsemission med Conax Technology AS och 1 382 015 kr avser
konsultarvoden. Alla transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

• R
 ysslands invasion av Ukraina har ökat osäkerheten för den globala
ekonomin och har bidragit till en högre inflationstakt. Vopy är däremot inte direkt exponerade för effekter orsakat av invasionen.

Conax Technology AS
Conax Technology har som ersättning av fordran om 600 000 kr
avseende konsultarvode för FoU under 2021 erhållit 300 000 aktier i
Vopy AB till en teckningskurs om 2 kr per aktie.

• M
 aj 2022 – Vopy påbörjar nyemission om 20 MSEK för att finansiera verksamheten – med fokus på marknadsintroduktion och
uppskalning av antal användare. Den nu pågående emissionen är
100% garanterad och säkrar bolagets finansiering under 2022.

Not
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Goodwill

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv under året
Årets avskrivning på goodwill

Not
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Julo A/S
Julo A/S har under 2021 fakturerat Vopy AB ett konsultarvode på
314 000 kr avseende FoU.

2021-12-31
0

130 629 054
-21 771 509

108 857 545

Förvärvet av Vopy-services koncernen

Sven Hattenhauer, styrelseordförande
Utöver sin roll som styrelseordförande har Sven Hattenhauer utfört
operativt arbete åt Vopy avseende IR- och marknadskommunikation
under 2021 till ett totalt arvode om 600 000 kr.
Kim Forssell, VD
Under årets första kvartal var Kim Forssell fortsatt interims VD
och fakturerade under denna period Vopy AB ett totalt arvode om
375 000 kr.
Håkan Tollefsen, VD för Vopy Technology A/S
Håkan Tollefsen har via bolaget Obsido Invest erhållit totalt 93 015 kr i
ersättning för arbete med kapitalanskaffning under hösten 2020.

Under första kvartalet 2021 slutför Conax Group AB förvärvet av
100% av Vopy Services AB (orgnr 559229-3830) där även Vopy
Technology A/S (orgnr NO-914 824 001) ingår. Förvärvsavtalet
signerades 10 februari, varefter förvärvet beslutades på extrastämma
i Vopy den 9 mars 2021. Köpeskillingen utgjordes av 90 544 189
aktier som säljarna erhöll i en apportemission till ett värde av 1,50 kr/
aktie, total köpeskilling uppgick således till 135 816 284 kr. I samband
med förvärvet byter Conax namn till Vopy AB.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning
(K3), respektive god redovisningssed. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står
inför. Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Sven-Erik Hattenhauer
Ordförande

Hellen Wohlin Lidgard

Tommy Sunesson

Gunnar Bylund

Joakim Forssell
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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E-mail: hello@vopy.com
Kungsgatan 3
11143 Stockholm

vopy.com
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Deltagare
VOPY AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-01 11:00:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Joakim Forssell

Datum

Joakim Forssell
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-01 11:09:22 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven-Erik Hattenhauer

Datum

Sven-Erik Hattenhauer
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-01 11:58:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: GUNNAR BYLUND

Datum

Gunnar Bylund
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-01 11:49:26 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Tommy Nils Ronald Sunesson

Datum

Tommy Sunesson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-01 10:48:45 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELLEN WOHLIN LIDGARD

Datum

Hellen Wohlin Lidgard
Leveranskanal: E-post

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-01 12:56:14 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER JOHAN ENGSTAM

Datum

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Vopy AB (publ), org.nr 559211-2600

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Vopy AB (publ) för år 2021.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 6-19 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
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.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 1-5. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.
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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 och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

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 Vopy AB (publ) 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, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

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

•

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.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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Deltagare
PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: PER JOHAN ENGSTAM

Datum

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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