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Styrelsen och verkställande direktören för Appspotr AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 
2021–01–01 – 2021–12–31. 
  

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Appspotr utvecklar, marknadsför och säljer molnbaserade plattformar där man kan bygga, drifta och 
underhålla mobilapplikationer. Målgruppen består i huvudsak av företag som direkt eller mer ofta indirekt 
via kreatörer eller återförsäljare låter bygga mobilapplikationer. 

Appspotrs affärsmodell är Platform as a Service (PaaS) där man erbjuder en onlinebaserad plattform på 
webben globalt för självservice av egen app produktion och distribution samt App as a Service (AaaS) där 
man erbjuder färdiga appkoncept genom fullservice baserat på low code till kunder.  (AaaS) samt 
leverans av skräddarsydda appar till en mindre mängd kunder. Appspotr tar betalt per månad eller år från 
de som köpt licenser för att nyttja bolagets plattformar och färdiga lösningar. 

Bolagets säte och huvudkontor finns i Göteborg. Bolaget äger även dotterbolaget Appspotr Studios AB 
med kontor i Malmö. Bolaget har under året även förvärvat ett nytt helägt dotterbolag, APTR SL AB samt 
innehar sedan tidigare ett ägande i intressebolaget Appspotr Asia Ltd. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, innehållande de senast fastställda balans- 
och resultaträkningarna, har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat: 

I februari 2021 meddelade bolaget om utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1. 
Sammanlagt tillfördes bolaget cirka 55 MSEK och med det ökade aktiekapitalet med cirka 13,7 MSEK. 

I juni 2021 genomförde bolaget ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktie handlas 
fortfarande under kortnamnet APTR.  

I augusti 2021 upplöstes det tidigare dotterbolaget APTR warrants AB via en fusion med Appspotr AB. 

Under inledningen av december 2021 genomfördes ett förvärv av ett svenskt bolag innehållandes ett 
helägt srilankesiskt dotterbolag med utvecklare till en maximal köpeskilling om 3 MSEK. Förvärvet 
medförde att Appspotr erhöll ett större team av egna och välbeprövade utvecklare samt med tillhörande 
möjlighet att rekrytera ytterligare srilankesiska utvecklare. På sikt förväntas detta förvärv leda till en 
effektiviserad organisation och minskade kostnader för utveckling. 

Övriga händelser efter att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 avlämnades framgår av de 
regulatoriska pressmeddelanden som offentliggjorts på bolagets webbplats, www.appspotr.com. 

Forskning och utveckling 
Bolagets målsättning är att nyutveckla och vidareutveckla egna produkter och tjänster.  

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen. 
Bolaget fortsätter teknikutveckling av sin plattform mot nya versioner och fokuserar kommande 
verksamhetsår på försäljning av tjänsten Appspotr i självservice och fullservice till företag och 
organisationer. 
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Marknad och trender 
Appar är utan konkurrens den digitala kanal som ökar mest för hantering av kommunikation, information 
och transaktioner intern och extern inom organisationer mot medarbetare och kunder. Fler och fler företag 
ser kostnadsfördelarna som interna företagsappar löser genom att länka samman flera system och dessa 
internappar ökar i bredd och omfång. Med en växande marknad ökar också behovet av verktyg som gör 
det enkelt och kostnadseffektivt att bygga mobilapplikationer för interna och externa behov. 

Mål, strategi och finansiella resultat 
Trots att bolaget under året lagt fortsatt stor kraft på utvecklingsarbete, marknadsföring och försäljning av 
sina tjänster, är bolagets resultat tillfredsställande och i linje med uppsatt målsättning. De faktiska 
kostnaderna för organisationens vidarebygnad under det gångna verksamhetsåret ligger i linje med 
budget. 

Resultat i förhållande till finansiella mål 
Bolagets resultat har legat i linje med förväntningarna att intäkterna skulle genomgå en nedgång under 
verksamhetsåret med anledning av det fokus som under året funnits på att bygga upp bolagets tillväxt- 
och distributionsstrategi i plattform-som-en-tjänst-affären, vilket gett en konsekvens i minskade intäkter i 
app-som-en-tjänst-affären. 

Framtida finansiering och förmåga till drift av bolaget 
Styrelsen bedömer fortlöpande bolagets likviditet och finansiella resurser både i det korta och längre 
perspektivet. 
Som så många andra SaaS/PaaS-bolag är uppbyggnaden av verksamheten i denna typ av företag 
kapitalkrävande. Fram tills att intäkter från försäljningen kan täcka bolagets kostnader finns det ett behov 
av fortsatt kapitaltillförsel. Därmed pågår det en ständig kapitaliseringsprocess i bolaget, där intäkter, lån 
och ytterligare ägarkapital används för att hantera finansieringsbehovet. 

Styrelsen anser att bolaget har driftmedel för mer än 12 månader genom befintliga likvida medel, intäkter 
från befintliga kundavtal och ägarkapital. Likvida medel i koncernen var per 2021-12-31 cirka 30,3 
MSEK, motsvarande ställning över likvida medel per balansdagen närmast föregående år var cirka 7,2 
MSEK. 
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Ägarförhållanden 
Huvudägare i bolaget är Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Nordnet Pensionsförsäkring AB, 
Northern Capsek Ventures AB, Swedbank Försäkring, Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag, Futur 
Pension, Sid Holding AB, Saxo Bank, Lennart Bergström och Anders Lydén. 

Ägare    Kapitalandel %  Antal aktier 

Försäkringsbolaget Avanza Pension  18,84   36 071 201 

Nordnet Pensionsförsäkring AB  6,76   12 944 513 

Northern Capsek Ventures AB*  6,31   12 073 850  

Swedbank Försäkring   4,40   8 431 174 

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 2,77   5 305 796 

Futur Pension   2,10   4 021 899 

Sid Holding AB   1,77   3 382 427 

Saxo Bank    1,41   2 689 538 

Lennart Bergström   1,39   2 667 379 

Anders Lydén   1,36   2 595 258 

Övriga aktieägare   52,89   101 238 851 

Totalt    100,00   191 421 886 

*Northern Capsek Ventures AB har lånat ut 700 000 stycken aktier till Mangold Fondkommission som är 
likviditetsgarant för bolagets aktie på Spotlight Stock Market, se pressmeddelande 2020-02-11. 
 
 
Koncernen 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018/19   
    (8 mån)       
Nettoomsättning 5 454 7 040 5 959 5 145     
Balansomslutning 44 677 24 133 28 736 21 192     
Resultat efter finansiella poster -29 317 -18 518 -8 843 -24 816     
Soliditet (%) 81,8 57,1 22,3 33,8     
              

  
Moderbolaget 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018/19 2017/18 
    (8 mån)     
Nettoomsättning 128 122 148 2 498 115 
Balansomslutning 57 830 28 403 24 417 18 132 14 885 
Resultat efter finansiella poster -23 144 -14 944 -8 145 -20 478 -15 712 
Soliditet (%) 91,9 91,0 55,2 60,8 44,1 

 



Appspotr AB 
Org.nr 556717-2365 

4 (20) 
  

      
  

   

Förändring av eget kapital (Tkr) 
Koncernen 
  

  Aktie- 
Ej registrerat  Övrigt 

tillskjutet Balanserat Årets Totalt 
  kapital     aktiekapital kapital resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 24 267 309 87 873 -80 128 -18 541 13 780 
Nyemission 13 708  38 372     52 080 
Pågående 
kvittningsemission 309 

 
-309    0 

Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:   

 
  -18 541 18 541 0 

Årets resultat        -29 323 -29 323 
Belopp vid årets utgång 38 284 0 126 245 -98 669 -29 323 36 537 
  
 
   

 

        
Förändring av eget kapital (Tkr) 
Moderbolaget 
  
  Aktie- Ej registrerat  

Överkurs- Balanserat Årets Totalt 
  kapital aktiekapital 

fond resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 24 267 309 87 680 -72 858 -13 544 25 855 
Pågående kvittningsemission 309 -309       0 
Nyemission 13 708   38 307     52 015 

Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:       -13 544 13 544 0 
Fusionsresultat    -417  -417 

Årets resultat        -24 328  -24 328 
Belopp vid årets utgång 38 284  0 125 987 -86 819 -24 328 53 125 

 
 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
ansamlad förlust -86 818 488 
överkursfond 125 986 562 
årets förlust -24 327 527 
 14 840 547 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 14 840 547 
 14 840 547 
 
 
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Koncernens         

Resultaträkning  
Tkr 

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

 

2020-01-01 
-2020-12-31 

  
   

  
 

   

 
Rörelsens intäkter           
Nettoomsättning   5 454   7 040 
Övriga rörelseintäkter   7   0 
    5 461   7 040 
         
Rörelsens kostnader        
Råvaror och förnödenheter   -710   -680 
Övriga externa kostnader 2 -15 848   -12 457 
Personalkostnader 3 -13 224   -6 739 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -4 923   -4 873 
Övriga rörelsekostnader   -28   -14 
    -34 733   -24 763 
     
Rörelseresultat   -29 272   -17 723 
         
Resultat från finansiella poster        
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 4 0   0 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -45   -795 
    -45   -795 
     
Resultat efter finansiella poster   -29 317   -18 518 
         
Resultat före skatt   -29 317   -18 518 
Skatt på årets resultat   -6   -23 
Uppskjuten skatt   0   0 
     
Årets resultat   -29 323   -18 541 

 
 
 
I koncernen återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat 
överensstämmer med årets resultat. 
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Koncernens         

Balansräkning  
Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  
  

 

 
 
 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Immateriella anläggningstillgångar           
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 5 0   0 

 
  

Goodwill 6 11 441   13 351   
    11 441   13 351   

Materiella anläggningstillgångar         
  
 

Inventarier, verktyg och installationer 7 2   10   
    2   10   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andra långfristiga fordringar 8 126   97   
    126   97   
Summa anläggningstillgångar   11 569   13 458   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   1 491   2 094   
Aktuella skattefordringar   0   0   
Övriga fordringar   589   559   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   765   862   
    2 845   3 515   
            
Kassa och bank   30 263   7 160   
      
Summa omsättningstillgångar   33 108   10 675   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   44 677   24 133   
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Koncernens         

Balansräkning  
Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  
  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Aktiekapital   38 284   24 267   
Ej registrerat aktiekapital  0  309  
Fria reserver   126 245   87 682   
Eget kapital vid årets början   -98 669   -79 937   
Omräkningsdifferens   -0   -0   
Årets resultat   -29 323   -18 541   
Summa eget kapital   36 537   13 780   
 
Avsättningar          
Uppskjuten skatteskuld   0   0   
Summa avsättningar   0   0   
 
Långfristiga skulder 9   
Skulder till kreditinstitut   0   1 685   
Övriga skulder   0   1 266   
Summa långfristiga skulder   0   2 951   
 
 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut   0   2 252   
Leverantörsskulder   1 632   1 227   
Aktuella skatteskulder   230   84   
Övriga skulder   1 825   821   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   4 453   3 018   
Summa kortfristiga skulder   8 140   7 402   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   44 677   24 133   
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Koncernens         

Kassaflödesanalys  
Tkr 

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

 

2020-01-01 
-2020-12-31 

   
  
 

   

Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster   -29 317   -18 518 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   4 918   4 849 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   -24 399   -13 669 
          
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet         
Förändring av kundfordringar   603   -1 018 
Förändring av kortfristiga fordringar   67   -541 
Förändring av leverantörsskulder   405   747 
Förändring av kortfristiga skulder   2 585   1 840 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -20 739   -12 641 
          
Investeringsverksamheten         
Investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar   -6   -9 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -3 029   -27 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3 035   -36 
          
Finansieringsverksamheten         
Nyemission   52 080   25 926 
Upptagna lån   -5 203   -14 575 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   46 877   11 351 
          
Årets kassaflöde   23 103   -1 326 
          
Likvida medel vid årets början         
Likvida medel vid årets början   7 160   8 486 
Likvida medel vid årets slut   30 263   7 160 
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Moderbolagets         

Resultaträkning 
Tkr 

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

 

2020-01-01 
-2020-12-31 

   
  
 

   

 
Rörelsens intäkter         
Nettoomsättning   128   122 
Övriga rörelseintäkter   6   0 
    134   122 
          
Rörelsens kostnader         
Råvaror och förnödenheter   -710   -680 
Övriga externa kostnader 2 -16 447   -10 584 
Personalkostnader 3 -8 127   -3 151 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -13   -18 
Övriga rörelsekostnader   -20   -6 
    -25 317   -14 439 
Rörelseresultat   -25 183   -14 317 
          
Resultat från finansiella poster         
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 4 0   0 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -45   -627 
    -45   -627 
Resultat efter finansiella poster   -25 228   -14 944 
          
Bokslutsdispositioner   900   1 400 
Resultat före skatt   -24 328   -13 544 
          
Årets resultat   -24 328   -13 544 
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Moderbolagets         

Balansräkning 
Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  
  

 

 
TILLGÅNGAR         
          
Anläggningstillgångar         
          
Immateriella anläggningstillgångar         
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 5 0   0 
    0   0 
          
Materiella anläggningstillgångar         
Inventarier, verktyg och installationer 7 2   10 
    2   10 
          
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i koncernföretag 10, 11  28 319   12 983 
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 12, 13 0   0 
Andra långfristiga fordringar 8 77   77 
    28 396   13 060 
Summa anläggningstillgångar   28 398   13 070 
          
Omsättningstillgångar         
          
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar   3   94 
Fordringar hos koncernföretag   351   9 163 
Övriga fordringar   588   434 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   618   795 
    1 560   10 486 
          
Kassa och bank   27 871   4 847 
Summa omsättningstillgångar   29 431   15 333 
          
SUMMA TILLGÅNGAR   57 829   28 403 
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Moderbolagets         

Balansräkning 
Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  
  

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
          
Eget kapital         
Bundet eget kapital         
Aktiekapital   38 284   24 267 
Ej registrerat aktiekapital  0  309 
    38 284   24 576 
          
Fritt eget kapital         
Överkursfond   125 987   87 681 
Balanserad vinst eller förlust   -86 818   -72 858 
Årets resultat   -24 328   -13 544 
    14 841   1 279 
Summa eget kapital   53 125   25 855 
          
Långfristiga skulder 9       
Övriga skulder   0   180 
Summa långfristiga skulder   0   180 
          
Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder   1 492   1 166 
Aktuella skatteskulder   112   1 
Övriga skulder   1 184   158 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 916   1 043 
Summa kortfristiga skulder   4 704   2 368 
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   57 829   28 403 
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Moderbolagets         

Kassaflödesanalys 
Tkr 

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

 

2020-01-01 
-2020-12-31 

 
   

  

 

 
 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   -25 228   -14 944   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   11   9   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   -25 217   -14 935   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av kundfordringar   91   -94   
Förändring av kortfristiga fordringar   -3 494   -5 334   
Förändring av leverantörsskulder   326   743   
Förändring av kortfristiga skulder   2 010   352   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -26 284   -19 268   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   0   0   
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -3 010   -27   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3 010   -27   
            
Finansieringsverksamheten           
Nyemission   52 015   25 925   
Fusionsresultat   -417   0   
Amortering av lån   -180   -9 491   
Erhållna koncernbidrag   900   1 400   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   52 318   17 834   
            
Årets kassaflöde   23 024   -1 462   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   4 847   6 308   
Likvida medel vid årets slut   27 871   4 847   
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Noter 
Tkr 
  
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. 
 
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 24 mars 2022 och blir föremål för 
fastställande på årsstämma den 29 april 2022. 
  
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. 
  
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. 
  
Dotterföretag 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och 
därmed har rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar.  
  
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 eliminerats i koncernresultaträkningen. 
  
Goodwill 
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än 
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna 
goodwillen som en tillgång i balansräkningen. 
  
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: 
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Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 5 år   
      

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år   
      

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen 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 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
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. 
  
  
 
Not 2 Arvode till revisorer 
Koncernen 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 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. 
 
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. 
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Not 3 Medelantalet anställda  
Koncernen 2021-01-01 2020-01-01   
  -2021-12-31 -2020-12-31   
        
Medelantalet anställda 22 12   
        

  
Moderbolaget 2021-01-01 2020-01-01 
  -2021-12-31 -2020-12-31 
      
Medelantalet anställda 14 10 
      

 
Not 4 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Koncernen 
  
  2021-01-01 2020-01-01   
  -2021-12-31 -2020-12-31   
        
Nedskrivningar 0 0   
  0 0   
        

  
Moderbolaget 
  
  2021-01-01 2020-01-01   
  -2021-12-31 -2020-12-31   
        
Nedskrivningar 0 0   
  0 0   

 
Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
Koncernen 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 2 142 2 142   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 142 2 142   
        
Ingående avskrivningar -1 713 -1 713   
Årets avskrivningar 0             0  
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 713 -1 713   
        
Ingående nedskrivningar -429 -429   
Årets nedskrivningar 0 0   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -429 -429   
        
Utgående redovisat värde 0 0   
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Moderbolaget 
 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 2 142 2 142   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 142 2 142   
        
Ingående avskrivningar -1 713 -1 713   
Årets avskrivningar 0             0   
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 713 -1 713   
        
Ingående nedskrivningar -429 -429   
Årets nedskrivningar 0 0   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -429 -429   
        
Utgående redovisat värde 0 0   

 
 
Not 6 Goodwill 
Koncernen 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 22 841 22 841   
Förvärv 3 000 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 841 22 841   
 
Ingående avskrivningar -9 490 -4 635   
Årets avskrivningar -4 910  -4 855    
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 400  -9 490    
        
Utgående redovisat värde 11 441 13 351   
        

  
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 42 42   
Försäljningar/utrangeringar 0 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 42   
        
Ingående avskrivningar -32 -24   
Försäljningar/utrangeringar 0 0   
Årets avskrivningar -8 -8   
Utgående ackumulerade avskrivningar -40 -32   
        
Utgående redovisat värde 2 10   
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Moderbolaget 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 42 42   
Försäljningar/utrangeringar 0 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 42   
        
Ingående avskrivningar -32 -24   
Försäljningar/utrangeringar 0 0   
Årets avskrivningar -8 -8   
Utgående ackumulerade avskrivningar -40 -32   
        
Utgående redovisat värde 2 10   

 
 
Not 8 Andra långfristiga fordringar 
Koncernen 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 97 70   
Tillkommande fordringar 29 27   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 126 97   
        
Utgående redovisat värde 126 97   

 
 
Moderbolaget 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 77 50   
Tillkommande fordringar 0 27   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 77 77   
        
Utgående redovisat värde 77 77   

 
 
Not 9 Långfristiga skulder 
Koncernen 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 0 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0   
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Moderbolaget 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 0 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0   

 
 
Not 10 Andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 12 983 12 983   
Förvärvade andelar 3 000 0  
Omklassificering via fusion 12 336 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 319 12 983   
        
Utgående redovisat värde 28 319 12 983   
        

 
Not 11 Specifikation andelar i andelar i koncernföretag 
Moderbolaget 
  
Namn 

Antal 
andelar 

Redovisat 
värde   

Appspotr Studios AB 2 000 25 319   
APTR SL AB  250 3 000   
  28 319  
        
  Org.nr Säte   
Appspotr Studios AB 556860-0091 Malmö   
APTR SL AB 559333-9228 Göteborg  

 
 
Not 12 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Koncernen 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 5 000 5 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 000 5 000   
        
Ingående nedskrivningar -5 000 -5 000   
Årets nedskrivningar 0 0   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -5 000 -5 000   
        
Utgående redovisat värde 0 0   
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Moderbolaget 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 5 000 5 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 000 5 000   
        
Ingående nedskrivningar -5 000 -5 000   
Årets nedskrivningar 0 0   
Utgående ackumulerade nedskrivningar -5 000 -5 000   
        
Utgående redovisat värde 0 0   

 
 
 
Not 13 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
 
  
Namn 

Antal 
andelar 

Bokfört 
värde   

AppSpotr (Asia) Co Ltd 49 0   
    0   
        
  Org.nr Säte   
AppSpotr (Asia) Co Ltd 2575451 Hongkong   
        

 
Not 14 Närståendetransaktioner 
Inga närståendetransaktioner har förekommit under det gångna räkenskapsåret. 
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Revisionsberättelse 

 

  

Till bolagsstämman i Appspotr AB 

Org nr 556717-2365 

 

 

  

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Appspotr AB för 
räkenskapsåret 2021. 
 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per 2021-12-31 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. 
 

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 koncern-
redovisningen 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. 
 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 
 

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller  misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
 

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 
 

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
 

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 
 

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 
 

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.  
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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 Appspotr AB för räkenskapsåret 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. 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 styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 
  

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller 
  

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen. 
  

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och där-
med vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedöm-
ning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och över-
trädelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Göteborg 2022-03-24 

Frejs Revisorer AB 

_________________________________ 

Ulf Johansson 

Auktoriserad revisor 


