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VD HAR ORDET
DET HAR VARIT ETT HÄNDELSERIKT ÅR för

Euroafrica Digital Ventures AB. Det mål vi satte i
början på 2020 var att genomföra en aktieägarspridning och skapa en struktur som möjliggjorde förvärv och en notering av Bolagets aktier
på en marknadsplats. Under året genomförde
vi förvärvet av Kupatana AB, vi skrev avtal om
att förvärva samtliga aktier i Social Media Lab
Nordic AB samt skrev avtal med Eminova Partners AB som finansiell rådgivare med mål om
en kapitalanskaffning om 20 MSEK och lista
bolagets aktier på Nasdaq First North Growth
Market.

MED DEN NYA BOLAGSSTRUKTUREN slutför-

des även förvärvet av Social Media Lab i februari
2021 och vi säkrade en kapitalanskaffning om ca
20 MSEK före finansiella omkostnader. Bolaget
står idag rustat med stora tillväxtmöjligheter
på våra marknader i Europa och Östafrika. Vårt
dotterbolag Social Media Lab är etablerat med
en stabil verksamhet i Sverige. Vi har påbörjat
vidareutvecklingen av SaaS plattformen Social
Content och har rekryterat en av tre utvecklare
för att lansera SaaS plattformen till marknaden
utanför den egna kundkretsen. Det nya utvecklingsteamet kommer att jobba både med Social
Content och plattformen för den digitala marknadsplatsen i Östafrika.

BOLAGETS ANDRA DOTTERBOLAG Kupatana

med den största internetbaserade marknadsplatsen i Tanzania har bra annonsinflöde och
trafik. Social Media Lab har tagit över marknadsföringen och vi har börjat lägga grunden för en
långsiktig och hållbar tillväxt. Vi har påbörjat
uppdateringen av plattformen och kommer att
lansera nya funktioner löpande under året. Vi
har en aggressiv målsättning att öka annonsinflödet och trafiken inom tre år och även kraftigt

öka konvertering av gratisannonser till betalda
annonser. Investeringen i den uppdaterad plattformen som även erbjuder e-handel tillsammans
med riktad marknadsföring, är vi övertygade
om att kunna skapa en lönsam Blocket-liknande
verksamhet och i slutändan kunna ta betalt för
merparten av våra annonser.
VI STÅR MED EN STADIG GRUND med vår eta-

blerade verksamhet och investerar i tillväxtstrategin på våra marknader. Vi ser fram emot ett spännande 2021.

Philip Ebbersten, VD och grundare
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB (publ),
med organisationsnummer 556971-0188, avger
härmed årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.
EUROAFRICA DIGITAL VENTURES
I KORTHET
Bolaget tillhandahåller flera marknadsportaler
för internatbaserad radannonsering och tillhörande tjänster. Per balansdagen 2020-12-31
bestod verksamheten av det svenska moderbolaget Euroafrica Digital Ventures AB (publ) (”Bolaget” och ”Euroafrica Digital Ventures”) med
det helägda svenska dotterföretaget Kupatana
AB som i sin tur äger dotterföretagen Kupatana
Ltd i Tanzania och Kupatana Ltd i Uganda.
VERKSAMHETENS UTVECKLING
Sedan början av 2020 har styrelsen arbetat för
att skapa en bolagsstruktur som möjliggjorde
en större finansiering och notering av bolaget.
Euroafrica blev ett publikt bolag och genomförde en aktieägarspridning under våren 2020. Senare på hösten skrevs avtal med alla aktieägare
i Kupatana AB om att apportera in sina aktier i
Kupatana AB för att få aktier i Euroafrica Digital
Ventures. Kort efter skrevs avtal med ägarna i
Socialmedialab Nordic AB om att förvärva alla
deras aktier.
Med Bolagets mål om att nå en större finansiering om 20 MSEK och en notering skrevs ett

avtal med Eminova Partners att hjälpa Bolaget
genomföra detta. Bolaget skrev även avtal med
Eversheds Sutherland Advokatbyrå för den juridiska delen av arbetet.
Under 2020 genomfördes två emissioner om
totalt ca 3,0 MSEK. Ytterligare en emission påbörjades i december 2020 och registrerades i
januari 2021 om ca 1,3 MSEK. Emissionen var
riktad till befintliga aktieägare för att finansiera arbetet med den nya Bolagsstrukturen samt
arbetet för att möjliggöra en marknadsnotering
och större finansiering.
FRAMTIDA VERKSAMHETSUTVECKLING
Euroafrica Digital Ventures har idag två helägda
dotterbolag, Social Media Lab och Kupatana.
Genom att Bolaget lyckades säkra finansiering
möjliggörs Bolagets tillväxtstrategi på våra
marknader i Europa och Östafrika. Utöver den
etablerade byråverksamheten som Social Media Lab bedriver, erbjuder Bolaget en unik teknisk plattform som förenklar, effektiviserar och
skapar bättre resultat för annonskampanjer. Kupatana erbjuder den största digitala marknadsplatsen i Tanzania. Plattformen uppdateras och
vidareutvecklas och kommer på sikt att erbjuda
e-handelstjänster. Bolaget kommer att nyttja
synergier som finns mellan bolagen med kompetens inom marknadsföring och de tekniska
plattformarna. Bolaget kommer även att titta på
strategiska förvärv i marknaderna.
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HANTERING AV COVID-19
Utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar
Covid-19 har medfört en global kris som lett till
utbredd volatilitet, ansträngda ekonomier och
svåra situationer för företag på Bolagets marknader och styrelsen bedömer att pandemin hittills
haft en inverkan på Bolagets tillväxt, omsättning
och resultat. För att hantera osäkerheten framåt så breddar vi vår kundbas mot verksamheter
som är mindre drabbade och i Tanzania kommer
vi i framtiden kunna erbjuda flera tjänster som
ökar servicenivån som tex e-handel där Bolaget
erbjuder försäljning och transport av varor.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
•
•
•
•
•
•
•

Euorafrica Digital Ventures blev publikt
Bolaget Euroclear anslöt aktierna
Bolaget genomförde en aktieägarspridning
och fick ca 3000 ägare
Bolaget förvärvade alla aktier i Kupatana AB
genom ett omvänt förvärv, se not 9 nedan
Bolaget skrev avtal om att förvärva 100 % av
aktierna av aktieägarna i Social Media Lab
Bolaget skrev avtal med Eminova Partners
som finansiella rådgivare
Bolaget genomförde två emissioner om ca 3,0
MSEK och påbörjade ytterligare en i december om ca 1,3 MSEK (registrerades i januari
2021) för att täcka emissionskostnader

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Euorafrica Digital Ventures slutförde förvärvet
av Socialmedialab Nordic AB
Ny styrelse utsågs i Bolaget
Bolaget genomförde en sammanslagning av
aktier 20:1
Bolaget genomförde en noteringsemission
som blev kraftigt övertecknad och tillförde
20 MSEK innan finansiella omkostnader och
ca 800 nya kvalificerade aktieägare
Emissionserbjudande var 12,8 SEK per Unit
vilket motsvarar 6,4 SEK per aktie. En Unit bestod av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionen emitterades vederlagsfritt
En Teckningsoption berättigar till teckning av
en (1) aktie för 8,32 SEK per aktie mellan perioden 1–31 mars 2023
Notering skedde på Nasdaq First North Growth
Market med första handelsdag 6 april 2021.
Socialmedialab Nordic har tagit över marknadsföringen av Kupatana i mars 2021
Bolagets dotterbolag Socialmedialab Nordic

•

har skrivit ett strategiskt avtal med ClearOn
om att nyttja SaaS plattformen, Social Content,
med kupongkampanjer i SnapChat
Daniel Marklund återvänder som CTO efter 1,5
år på TietoEvry. Daniel jobbade tidigare som
utvecklare på Social Media Lab med SaaS plattformen Social Content

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH
FÖRETAGETS SÄTE
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) (org.nr.
556971-0188) har sitt säte i Stockholms kommun
i Stockholms län. Bolaget är publikt och är sedan
6 april 2021 noterat på Nasdaq First North
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,2 MSEK
och resultatet efter skatt blev -6,2 MSEK
FINANSIELL STÄLLNING OCH
KASSAFLÖDE
Koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick per den 31 december
2020 till 1,3 MSEK. Det ger en soliditet på 53 %.
Likvida medel uppgick till 0,8 MSEK vid periodens slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick
till -2,9 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 MSEK. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 3,5 MSEK.
Det totala kassaflödet uppgick till 0,6 MSEK.
INVESTERINGAR
Samtliga kostnader i samband med utveckling av
IT-plattformar och övrig utveckling av projekt har
kostnadsförts.
PERSONAL

I koncernen finns ingen anställd. Samtlig personal, inklusive ledning är anlitade på konsultbasis.
MODERBOLAGET
Verksamheten i Euroafrica Digital Ventures AB
(publ) är inriktad på utveckling, tillhandahållande av koncernledningsfunktion, samt koncerngemensam finansiering inkluderande både den
svenska och tanzaniska verksamheten. För helåret
redovisar moderbolaget en nettoomsättning uppgick till 0,4 (0,0) MSEK och resultatet efter skatt
blev -10,3 (0,1) MSEK. Antal anställda i moderbolaget är 0 (0). Personal är anlitad på konsultbasis.
RISKER
Se not 3.
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FINANSIELL UTVECKLING – FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Nedan
presenteras utvecklingen för Euroafrica Digital Venturekoncernen för perioden 2016-2020.
Fina nsie ll utv e c k ling i sa m m a ndra g
Konsolidering
har utvecklingen
gjorts underför
2020.
Nedan presenteras
Euroafrica Digital Venturekoncernen för perioden 2016-2020. Konsolidering har
gjorts under 2020.
2020

2019

2018

2017

Nettomsättning, tkr

Koncernen

195

-

-

-

-

Rörelseresultat, tkr

-6 150

-

-

-

-

Resultat efter finansiella poster, tkr

-6 150

-

-

-

-

2 414

-

-

-

-

Balansomslutning, tkr
Soliditet

2016

53%

-

-

-

-

Resultat per aktie före utspädning, kr

-0,20

-

-

-

-

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,20

-

-

-

-

0,02

-

-

-

-

Eget kapital per aktie, kr
Antal anställda, st
Moderbolaget
Nettomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet

0

-

-

-

-

2020

2019

2018

2017

2016
-

400

-

-

-

-10 276

-144

-

-

-

16 329

892

50

50

50

97%

59%

80%

80%

80%

0

0

0

0

0

Antal anställda, st

Definitioner av nyckeltal
Soliditet: Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen
Resultat per aktie före utspädning: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier vid periodens slut
Resultat per aktie efter utspädning: Som ovan men där genomsnittligt antal aktier vid periodens slut justerats med
potentiell utspädningseffekt av utgivna optioner
Eget kapital per aktie: Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut
Antal anställda: Antal anställda vid periodens slut

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (SEK)
Moderföretaget

Till årsstämmans förfogande står
Överkursfond		 19 382 892
Balanserat resultat			 -154 150
Årets resultat
Totalt

-10 276 034
8 952 708

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital överförs i ny räkning.
Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående
resultat- och balansräkningar, förändring i eget kapital, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar.
Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (KSEK) där ej annat anges.
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RESULTATRÄKNINGAR
Re sulta trä k ninga r

Not

Balansräkningar

KSEK

Koncernen

Moderbolag

Moderbolag

2020-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Rörelsens intäkter

TILLGÅNGAR
Nettoomsättning
KSEK
Rörelsens
kostnader
Anläggningstillgångar
Övriga
externa
kostnader
Tecknat ej inbetalt
kapital
Personalkostnader
Immateriella tillgångar
och nedskrivningar
nedskrivningarav
avmateriella
materiellaoch
och
Av- och
immateriella
Immateriella anläggningstillgångar
immateriella
anläggningstillgångar
anläggningstillgångar
Materiella tillgångar

Not
4
4

5

Maskiner och inventarier
Rörelseresultat
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag
Resultat från finansiella investeringar
Aktier i intresseföretag
Resultat från andelar i koncernföretag

5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter

195

400

-

Koncernen
195
2020-12-31

Moderbolag
400
2020-12-31

Moderbolag
0
2019-12-31

-2 235
139

-2 457
139

-

-

-144
620
-

1 024
-4 110

-

-

-6 345
6

-2 457
-

-144
-

1 030
-6 150

-2 057

-144

-

14 848

-

99
99
1 268
-

-8 218
14 987
-

206
206
826
-

-6 150

-10 276

-144

70

-

-

-

400-

-

Omsättningstillgångar
Resultat
efter
finansiella poster
Kortfristiga
fordringar

Kundfordringar
Skatt
Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

239

70

36

-6 150-

-10 276
60

-144-

309

530

36

Resultat
per
aktie före och efter utspädning, kr
Kassa och
bank
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st
Summa omsättningstillgångar
Resultat
per aktie efter utspädning, SEK

-0,20
837
30 443 878
1 146
-0,20

812

30

1 342

65

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st
Summa tillgångar

30 443 878
2 414

16 329

891

Koncernen

Moderbolag

Moderbolag

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

5 601

-

-

ÅRETS
RESULTAT
Förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
EGET KAPITAL OCH SKULDER
KSEK
Eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

Not
6

-

-

-

3 100

-

-

-

-

-

-7 410

-

-

1 291

-

-

Aktiekapital

-

5 601

50

Ej registrerat aktiekapital

-

1 314

50

Summa Bundet eget kapital

-

6 914

100

Överkursfond

-

19 373

570

Erhållna aktieägartillskott

-

10

10

Övrigt tillskjutet kapital
Ej registrerat övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital
Summa eget kapital
Bundet Eget kapital

Fritt eget kapital
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BALANSRÄKNINGAR
Balansräkningar
TILLGÅNGAR
TILLGÅNGAR
KSEK

Not

Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar

Koncernen

Moderbolag

Moderbolag

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

139

139

620

1 024

-

-

5

Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier

6

-

-

1 030

-

-

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag

6

Aktier i intresseföretag

Summa anläggningstillgångar

-

14 848

-

99

-

206

99

14 848

206

1 268

14 987

826

70

-

-

-

400

-

239

70

36

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

-

60

-

309

530

36

837

812

30

1 146

1 342

65

2 414

16 329

891

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
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Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

70

-

-

400

-

239

70

-

60

-

309

530

36

837

812

30

1 146

1 342

65

2 414

16 329

891
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MODERBOLAG

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

BALANSRÄKNINGAR (FORTSÄTTNING)

36

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Balansräkningar
KSEK
TILLGÅNGAR
Eget kapital

Aktiekapital
KSEK
Ej registrerat aktiekapital
Anläggningstillgångar
Övrigt tillskjutet kapital

Not

7
6
Not
4

Tecknat
ej inbetalt
Ej registrerat
övrigt kapital
tillskjutet kapital
Immateriella
tillgångar
Annat eget kapital
Immateriella
Summa eget anläggningstillgångar
kapital
Materiella tillgångar
Bundet Eget kapital
Maskiner och inventarier
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Finansiella anläggningstillgångar
Summa Bundet eget kapital
Aktier i dotterbolag

5

Koncernen

Moderbolag

Moderbolag

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Koncernen
5 601
2020-12-31
-

Moderbolag
2020-12-31
-

Moderbolag
2019-12-31
-

3 100

-

-

139-

139-

620-

-7 410

-

-

11024
291

--

--

6
1 030
-

5 601
1 314

50
50

-

6 914
14 848

100
-

Fritt eget
kapital
Aktier
i intresseföretag

99

-

206

Överkursfond

99-

19 373-

570
206

1 268
-

10
14 987
-154

10
826
-10

-

-10 276

-144

70
-

8 953
15 867
400

426
526
-

239
674
309
72
837
377

70
151
60
530
13
812
299

36
35
325
36
6
30-

123
11 146

1 462
342

365
65

2 414

16 329

891

Koncernen

Moderbolag

Moderbolag

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

5 601

-

-

-

-

-

3 100

-

-

-

-

-

-7 410

-

-

1 291

-

-

Aktiekapital

-

5 601

50

Ej registrerat aktiekapital

-

1 314

50

Summa Bundet eget kapital

-

6 914

100

Erhållna aktieägartillskott
Summa anläggningstillgångar
Balanserad vinst eller förlust
Omsättningstillgångar
Årets resultat
Kortfristiga
Summa frittfordringar
eget kapital
Kundfordringar
Summa eget kapital
Fordringar hos koncernföretag
Kortfristiga skulder
Övriga fordringar
Leverantörsskulder
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Skuld till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Kassa
ochkostnader
bank
Upplupna
och förutbetalda intäkter
Summa omsättningstillgångar
kortfristiga skulder
eget kapital och skulder
Summa tillgångar

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
EGET KAPITAL OCH SKULDER
KSEK
Eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Ej registrerat övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital
Summa eget kapital

Not
6

Bundet Eget kapital
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Fritt eget kapital
Överkursfond

-

19 373

Erhållna aktieägartillskott

-

10

570
10

Balanserad vinst eller förlust

-

-154

-10
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Förä ndring i e ge t k a pita l

Koncernen

KSEK
Ingående eget kapital 1 januari 2020

Annat eget kapital

Aktiekapital

Övrigt till
skjutet
kapital

Ack valutakursdiff

Balanserad
vinst m.m .

Totalt eget
kapital

393

1 399

0

-1 260

531

-

-

-

-6 149

-6 149

655

1 150

-

-

1 804

Omvänt förvärv

4 553

552

-

-

5 105

Belopp 31 december 2020

5 601

3 100

0

-7 410

1 291

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserad
vinst m.m.

Årets
resultat

Summa eget
kapital

40

Årets resultat
Nyemission

Moderbolag
KSEK

50

0

-10

0

Omföring fg års resultat

Ingående eget kapital 1 januari 2019

-

-

0

0

0

Årets resultat

-

-

-

-144

-144

Ej registrerad nyemission

50

570

-

-

620

Erhållet aktieägartillskott

-

10

-

-

10

Belopp 31 december 2019

100

580

-10

-144

526

Ingående eget kapital 1 januari 2020

526

100

580

-10

-144

Omföring fg års resultat

-

-

-144

144

0

Årets resultat

-

-

-

-10 276

-10 276

Fondemission
Apportemission
Nyemission
Ej registrerad nyemission
Nyemissionskostnader
Belopp 31 december 2020

397

-397

0

4 553

17 640

22 193

600

2 478

-

-

1 264

-570

-

-

3 078
694

-

-348

-

-

-348

6 914

19 383

-154

-10 276

15 867

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna
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KASSAFLÖDESANALYS
K a ssa flöde sa na ly se r

Koncernen

Moderbolag

Moderbolag

2020-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

-6 150

-2 057

-144

4 110

-

-

-

-

-

-5

-

-

Erhållen ränta

-

-

-

Erlagd Ränta

-

0

-

-2 044

-2 058

-144

KSEK

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

5

Nedskrivningar
Betald inkomstskatt

Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

198

387

-36

Ökning (-)/Minskning (+) av koncernfordringar

-

-400

-

Ökning (+)/Minskning (-) av leverantörsskulder

-509

-9

160

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-585

333

6

-

-200

200

-896

110

330

-2 940

-1 947

186

Förvärv av immateriella tillgångar

-

-

-

Förvärv av materiella tillgångar

-

-

-

Förvärv av dotterföretag och finansiella tillgångar

-

-

-206

0

0

-206

3 888

3 078

-

-348

-348

-

3 540

2 730

0

Årets kassaflöde

600

783

-20

Likvida medel vid årets början

237

30

50

Likvida medel vid årets slut

837

812

30

Förändring i årets kassaflöde

600

783

-20

Ökning (+)/Minskning (-) av koncernskulder
Kassaflödet förändring av rörelsekapital
Kassaflödet från den löpande verksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
Nyemissioner
Emissionskostnader
Kassaflödet från finansieringsverksamheten

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna

EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB     11

ÅRSREDOVISNING 2020 | TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

NOTER
ALLMÄN INFORMATION
Bolaget tillhandahåller flera marknadsportaler för
internetbaserad radannonsering och tillhörande
tjänster. Koncernen består av det svenska moderbolaget Euroafrica Digital Ventures AB (publ)
(”Bolaget” och ”Euroafrica Digital Ventures”) med
det helägda svenska dotterföretaget Kupatana
AB som i sin tur äger dotterföretagen Kupatana
Ltd i Tanzania och Kupatana Ltd i Uganda.

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
Koncernens redovisnings- och
värderingsprinciper

Euroafrica Digital Ventures AB:s årsredovisning
och koncernredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Bolaget har under
2020 förvärvat 100 % av aktierna i Kupatana AB
med dotterföretaget Kupatana Tanzania Ltd genom ett så kallat omvänt förvärv. I och med förvärvet upprättar Bolaget koncernredovisning. I
övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade
jämfört med föregående år.
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av
de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.
Koncernredovisning

Euroafrica Digital Ventures AB upprättar koncernredovisning. Företagen där Bolaget innehar
majoriteten av rösterna på bolagsstämman och
företag där Bolaget genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen.
Uppgifter om koncernföretag finns i noten om
finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och
med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet upphör. Se även not 9.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls.
Identifierbara tillgångar och skulder värderas

inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade
nettotillgångarna värderas till verkligt värde.
Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de
förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid
förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive
värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt
till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Dotterföretag i andra länder
upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta.
Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa
företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive genomsnittskurs. De valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens
eget kapital.
Intäktsredovisning

Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla
risker och rättigheter som är förknippade med
ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans. Koncernens intäkter består i huvudsak av försäljning av premiumannonser och försäljning av annonsutrymme
på sina olika plattformar.
Utländska valutor

När valutasäkring inte tillämpas, värderas monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta till balansdagens avistakurs. Transaktioner
i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Valutasäkring tillämpas inte
för närvarande.
Rapportering för verksamhetsgrenar och
geografiska marknader

Koncernens verksamhet äger rum på två geografiska marknader, Sverige och Tanzania.
Ersättningar till anställda

Koncernen har inga anställda och därmed inga
avgifts-eller förutbestämda pensionsplaner.
Inkomstskatter

Euroafrica Digital Ventures har inga temporära
skillnader varför endast aktuell skatt redovisas.
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Bolaget redovisar uppskjutna skattefordringar
hänförliga till skattemässiga underskott i den
mån de anses kunna nyttjas i framtiden.
Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror

Programvaror värderas initialt till anskaffningsvärde.
Avskrivning av programvaror

Programvaror antas ha en nyttjandeperiod om 5
år och skrivs av linjärt under nyttjandeperioden.
Nyttjandeperioden omprövas om det finns en
indikation på att den har förändrats jämfört med
uppskattningen vid föregående balansdag. Avskrivningsmetoden omprövas, om det finns en
indikation på att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen
vid föregående balansdag.
Goodwill

Goodwill uppkommer vid förvärvstillfället när
anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade
dotterbolagets identifierbara nettotillgångar.
Goodwill redovisas i balansräkningen till det
vid förvärvstidpunkten uppkomna värdet, i förekommande fall omräknat till balansdagens kurs,
med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Avskrivning av goodwill

Goodwill antas ha en nyttjandeperiod om 5 år
och skrivs av linjärt under nyttjandeperioden.
Nyttjandeperioden omprövas om det finns en
indikation på att den har förändrats jämfört med
uppskattningen vid föregående balansdag.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer är upptagna till anskaffningsvärde reducerat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning av inventarier, verktyg och
installationer

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga balanserade värden och beräknad nyttjan-

deperiod och påbörjas när en tillgång tas i drift.
Inventarier, verktyg och installationer antas ha
en nyttjandeperiod om 3–10 år och skrivs av linjärt under nyttjandeperioden. Nyttjandeperioden omprövas om det finns en indikation på att
den har förändrats jämfört med uppskattningen
vid föregående balansdag. Avskrivningsmetoden omprövas, om det finns en indikation på att
förväntad förbrukning har förändrats väsentligt
jämfört med uppskattningen vid föregående
balansdag.
Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder, och övriga skulder.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när
Euroafrica Digital Ventures 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 koncernen 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.
Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper med
ränta som avviker från marknadsräntan och har
en löptid överstigande 12 månader, redovisas till
ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
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 förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lå-
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nets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och
det belopp som ska återbetalas.

Eget kapital

Kvittning av finansiell fordran och
finansiell skuld

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
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.
Moderföretagets redovisnings- och
värderingsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper
tillämpas i moderföretaget som i koncernen,
förutom i de fall som anges nedan.
Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett
dotterföretag redovisas dock som en ökning av
andelens redovisade värde.
Aktier och andelar i dotterföretag

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

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i
enlighet med årsredovisningslagens indelning.
Obeskattade reserver

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH
BEDÖMNINGAR
Euroafrica Digital Ventures gör uppskattningar
och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk behandlas i huvuddrag nedan.
Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen har immateriella tillgångar uppgående till ett värde av 1 024 KSEK, som i huvudsak avser utveckling av dotterföretaget Kupatanas programvara, med en nyttjandeperiod
om 5 år, som är basen för dess intäktsmodell.
Koncernen prövar programvarans nyttjandevärde årligen eller när det finns indikation på
att nyttjandevärdet understiger dess bokförda
värde. Det är styrelsens och ledningens bedömning att programvaran kommer att generera kassaflöden som diskonterat överstiger
dess bokförda värde.
I samband med det omvända förvärvet uppkom enligt upprättad förvärvskalkyl ett övervärde om 3 956 KSEK. Då detta värde får anses
utgöra en kostnad för aktieägarspridning/notering snarare än övervärden som kan allokeras
till Euroafricas nettotillgångar har hela beloppet
skrivits ner och redovisats som en kostnad i koncernens resultaträkning.
Aktier i dotterföretag

Aktier i dotterföretag prövas löpande i det fall
det finns indikationer på att ett nedskrivningsbehov föreligger när det finns omständigheter
som tyder på att återvinningsvärdet inte uppgår
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till minst det bokförda värdet. Nedskrivning sker
då med det belopp med vilket bokfört värde
överstiger återvinningsvärdet. Det är styrelsens
och ledningens bedömning något sådant behov för närvarande inte föreligger.
Skattemässiga underskottsavdrag

Vid räkenskapsårets slut fanns skattemässiga
underskottsavdrag på cirka 32,0 MSEK i koncernen och 1,9 MSEK i moderbolaget Någon
uppskjuten skattefordran på outnyttjade förlustavdrag har av försiktighetsskäl ej bokförts, då
dess realiserbarhet är svårbedömd.

NOT 3 RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Verksamhets- och branschrelaterade risker

Allt företagande och ägande är förenat med risktagande och i detta fall utgör Euroafrica Digital
Ventures inget undantag. Verksamheten som
bedrivs i Bolaget erbjuder stora möjligheter,
men innebär också betydande risker. Bolagets
verksamhet måste utvärderas mot bakgrund av
de risker, kostnader och svårigheter som bolag
aktiva inom IT-sektorn ofta ställs inför.
Risker relaterade till utvecklingen av Bolagets
plattformar

Euroafrica tillhandahåller tjänster via sina digitala marknadsplattform Kupatana. Bolagets
verksamhet är beroende av att plattformen kan
nyttjas fritt i Bolagets verksamhet i takt med att
Bolaget utökar sitt utbud av tjänster. Kupatana
avser att bygga en ny plattform som ska säkerställa den högsta rankingen på sökmotorer, integreras med chattfunktion, personliga sidor,
öppna upp för white label hemsidor för Bolagets företagskunder och integrera Social Content som erbjuder annonsörer att även kunna
sprida sina annonser i sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin och Google.
Vid förseningar i lanseringen av den nya plattformen för Kupatana kommer nya planerade
funktioner inte att implementeras i tid, något
som skulle försena Bolagets tillväxtplaner och
leda till ökade kostnader

Risker relaterade till Covid-19

Utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar
Covid-19 har medfört en global kris som lett till
utbredd volatilitet, ansträngda ekonomier och
svåra situationer för företag på Bolagets marknader och styrelsen bedömer att pandemin hittills
haft en inverkan på Bolagets tillväxt, omsättning
och resultat. Verksamheten i Tanzania bedöms ha
drabbats negativt till följd av pandemins effekter
på köp-och sälj-marknaden i Tanzania genom
försämrad ekonomi och generell osäkerhet. De
framtida konsekvenserna av Covid-19, inklusive
statliga åtgärder, restriktioner och pandemins
långvariga effekter i övrigt är fortfarande mycket svåra att förutse men skulle kunna komma att
påverka Bolagets omsättning och tillväxt och resultat negativt.
Risker relaterade till användningen av Bolagets
plattformar

Euroafrica har begränsad kontroll över hur dess
plattformar vid var tid används av Bolagets kunder. Den digitala marknadsplattformen Kupatana har ett omfattande annons- och trafikflöde
och för det fall Bolaget i tid inte lyckas identifiera och hantera eventuella fall av otillbörliga
utnyttjanden av de annonser som publiceras på
plattformen, såsom publicering av falska eller
missledande annonser eller annonser som bryter mot tillämpliga lagar och regler i Tanzania,
finns en risk för att detta skulle skada Bolagets
varumärke och renommé på den tanzaniska
marknaden, vilket skulle kunna ha en negativ
inverkan på Bolagets förtroende på marknaden
och påverka Bolagets omsättning och resultat.
Risker relaterade till Bolagets IT-system och
leverantörer

Bolaget är beroende av en effektiv och oavbruten drift av olika IT-system för sin verksamhet. Ett
omfattande haveri eller annan störning i IT-systemen kan påverka förmågan att bedriva Bolagets olika plattformar och leverera dess tjänster
till kunderna. Exempelvis skulle driftstörningar i
Bolagets IT-system kunna medföra att kunder tillfälligt inte kan lägga upp nya annonser på Bolagets radannonsplattform som inte finns tillgänglig från tid till annan. För det fall Bolaget brister i
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leveransen av sina tjänster till dess kunder finns
en risk att detta leder till missnöje bland kunder
och att befintliga såväl som framtida potentiella
kunder istället väljer att använda tjänster som
tillhandahålls av konkurrerande verksamheter,
vilket skulle ha en negativ inverkan på Bolagets
omsättningstillväxt och marginaler.
Euroafrica har valt en virtuell lösning på servermiljö istället för egna fysiska servrar. Detta
genom nyttjande av Amazon Web Services,
som bland annat är ett världsomspännande
server-hotell. Bolaget använder även Cloudflare, en leverantör av tjänster för åtkomstkontroll.
Bolaget utnyttjar framförallt Cloudflares skydd
mot diverse former av attacker för att kunna
hindra illvilliga att störa tjänsterna som Bolaget levererar. För det fall Bolagets leverantörer
skulle utsättas för systemfel, störningar, dataintrång eller liknande finns en risk för att Bolagets
kunder upplever störningar eller att Bolagets
radannonsplattform Kupatana inte vid var tid är
skyddad i erforderlig utsträckning. Vidare finns
en risk för att villkorsändringar sker i avtalen
med Bolagets leverantörer vilka inte är till förmån för Bolaget. För det fall ovan nämnda risker
inträffar skulle detta i sin tur riskera medföra ökande kostnader för Bolaget och påverka Bolagets resultat
Finansiella risker
Valutarisk

Inköp och försäljning i koncernen sker framför
allt i svenska kronor och tanzaniska shilling. Förändringar i relationen mellan den svenska och
tanzaniska shilling får omedelbara effekter på
resultatet.
Framtida kapitalbehov

Euroafrica har en offensiv tillväxtstrategi där
investeringar för framtida ökad försäljning och
etablering av Bolagets verksamheter prioriteras. För det fall planerade investeringar blir mer
kostsamma än beräknat och i takt med att Bolagets verksamhet expanderar i framtiden kan
behov av ytterligare kapitaltillskott emellertid
uppkomma. För det fall sådant ytterligare kapital inte kan anskaffas till på för Bolaget fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat inte kapital

är tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt plan, kan Bolaget tvingas se över och slå av
på sin tillväxtstrategi, vilket i sin tur skulle kunna
leda till minskad eller utebliven tillväxt och försämrad marknadsposition
Risker relaterade till Bolagets aktie och
Erbjudandet Utdelning

Utdelning har hittills inte lämnats av Bolaget
och Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy. Enligt svensk lag är det bolagsstämman
som beslutar om utdelning. Tidpunkten för och
storleken på eventuella framtida utdelningar
föreslås av styrelsen. I övervägande om framtida utdelningar kommer styrelsen väga in faktorer såsom expansionsplaner och/eller de krav
som verksamhetens art, omfattning samt risker
ställer på storleken av det egna kapitalet samt
Bolagets likviditet och ställning i övrigt. Aktieägare kan således inte förvänta sig att erhålla
någon, eller ens en mycket låg, utdelning. Om
ingen utdelning lämnas kommer avkastningen
på investeringen i Bolaget enbart att genereras
av den potentiella utvecklingen av aktiekursen i
Bolagets aktier, vilket kan få en negativ inverkan
på aktiens kursutveckling.
Utspädning i samband med framtida emissioner

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om
nyemission av ytterligare aktier eller emission
av aktierelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital för finansiering av Bolagets verksamhet för genomförandet av Bolagets tillväxtplaner. Nyemissioner
kan även komma att riktas till andra investerare
än befintliga aktieägare. Alla sådana ytterligare
nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie.
Om nyemissioner behöver genomföras till låg
teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma
marknadsförhållanden, alternativt uppgår till
stora belopp kan sådana utspädningseffekter
komma att bli betydande. Nyemissioner kan
även komma att ske till ett rabatterat pris jämfört med aktiekursen för Bolagets aktie, vilket
riskerar att medföra en negativ effekt på aktiekursutvecklingen.
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Risker relaterade till gränsöverskridande
verksamhet, bristande regelefterlevnad och
förändringar i lagar och regler

Euroafrica verkar på marknader i och utanför Sverige och EU. Risker kan uppstå till följd av politisk
instabilitet och/eller skillnader i rättssystem och
förändringar i lagstiftning samt andra regler relaterade till bland annat beskattning och avgifter samt
villkor för bedrivandet av Euroafricas verksamhet
på dess geografiska marknader. Bolaget använder
sig av leverantörer på global nivå, och är beroende av att dessa följer vid var tid tillämpliga lagar
och regler. Bolagets aktiviteter i andra länder, såsom Tanzania, kan även inverka på Bolagets förmåga att utöva eller genomdriva sina rättigheter eller
skyldigheter i andra jurisdiktioner och eventuella
tvister eller rättsliga förfaranden kan bli dyra och
tidskrävande och utgången i sådana eventuella
förfaranden kan vara oviss. Dessa faktorer skulle
kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet finansiella ställning och resultat.
Risker relaterade till immateriella rättigheter

Utvecklingen av Bolagets plattform Kupatana
kan i framtiden komma att ske helt eller delvis
genom nyttjande av öppen källkod. Användning
av öppen källkod regleras av de olika licenser
som gäller för varje källkod och vissa licenser kan
innehålla särskilt betungande villkor, såsom att
källkoden inte får nyttjas för kommersiellt bruk
eller att upphovsrätt som uppstår genom utnyttjandet begränsas i olika avseenden.

Behandling av personuppgifter

Inom ramen för Euroafricas verksamhet i Europa
hanteras i viss mån personuppgifter och i takt
med att Bolagets verksamheter integreras och
utvecklas kan flödena av personuppgifter komma att öka. Det är av stor betydelse att hantering
av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning. Bolaget omfattas bland
annat av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
(”GDPR”). GDPR är en omfattande lagstiftning
som kräver att Bolaget hanterar, kontrollerar och
dokumenterar hur behandling av personuppgifter sker. GDPR ställer bland annat upp krav
på principer för personuppgiftsbehandlingen
(exempelvis laglighet, ändamålsenlighet och
lagringsminimering) och att de registrerades
rättigheter iakttas. Det föreligger risk att Bolaget
tolkar och tillämpar regelverket på ett sätt som
inte är i linje med Integritetskyddsmyndighetens tolkning. Det föreligger således en risk att
Integritetskyddsmyndighetens riktar sanktioner
gentemot Bolaget om Bolaget inte uppfyller de
krav som ställs på Bolaget under GDPR. Sanktionerna enligt GDPR kan uppgå till det högsta av
20 miljoner euro eller fyra procent av Bolagets
globala årsomsättning. Om risken inträffar skulle
det medföra höga kostnader och påverka Bolagets resultat kraftigt negativt.

Not 4 Ersättning till revisorerna
Not 4 Ersättning till revisorerna

NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
Upplysning om revisorns arvode
Upplysning om revisorns arvode

tkr
tkr
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
G Washington and Company Limited
G Washington and Company Limited
Revisionsuppdraget
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Summa
Summa

Koncernen
Koncernen
2020-01-01
2020-01-01
2020-12-31
2020-12-31

Moderbolag
Moderbolag
2020-01-01
2020-01-01
2020-12-31
2020-12-31

Moderbolag
Moderbolag
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31

100
100
-

55
55
-

-

7
7
106
106

55
55

0
0

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB reviderar Euroafrica Digital Ventures AB och koncernen.
G Washington and Company Limited reviderar Kupatana Tanzania Limited.
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Not5 4GOODWILL,
Good wilIMMATERIELLA
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NOT
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KSEK

Koncernen

Moderbolag

Moderbolag

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

-

-

-

Goodwill
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

3 956

-

-

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

3 956

0

0
-

Ingående avskrivningar

-

-

Årets nedskrivningar

-3 956

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 956

0

0

0

0

0

Utgående bokfört värde
Balanserade utgifter
Ingående anskaffningsvärden

-

-

-

Inköp

1 176

-

-

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 176

0

0
-

Ingående avskrivningar

-

-

Årets avskrivningar

-151

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-151

0

0

1 024

0

0

Utgående bokfört värde
Inventarier, verktyg pch installationer
Ingående anskaffningsvärden

-

-

-

Inköp

8

-

-

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

8

0

0

Ingående avskrivningar

-

-

-

Årets avskrivningar

-2

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2

0

0

6

0

0

Utgående bokfört värde
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NOT 6 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
No t 6 F in a n sie lla a n lä g g n in g stillg å n g a r

Moderbolag
2020-12-31

KSEK
Ingående anskaffningsvärden

-

Förvärv under året

14 848

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 848

Utgående bokfört värde

14 848

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande:
Koncernen
Kupatana AB
Kupatana Limited, Tanzania
Kupatana Limited, Uganda

Moderbolaget
Kupatana AB

Org nr

Säte

Kapitalandel

556964-3439
113198

Stockholm

100,0%
99,9%

Dar es Salam,
Tanzania

100,0%

199413

Kampala,
Uganda

Kapitalandel

Röstandel

Antal/andelar
aktier

Bokfört värde
2020

100,0%

100,0%

3 928

14 848

Not 77Eget
kapital
NOT
EGET
KAPITAL
Aktiekapital
Aktiekapitalet i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) uppgår till 5 600 753,55 SEK fördelat på 60 877 756 aktier per 2020-12-31. Varje aktie
medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Aktiens kvotvärde är
0,092 SEK. Förändringen av eget kapital framgår av de finansiella rapporterna.

Aktiekapitalets utveckling från Bolagets bildande
År

Händelse

Förändring av

Förändring av

Totalt

Totalt antal

antal aktier (st)

aktiekapitalet

aktiekapital

aktier (st)

(KSEK)

(KSEK)

Kvotvärde

Teckningskurs

(SEK)

(SEK)
1000,00

2014

Bolagets bildande

50

50

50

50

1000,000

2020

Split

9 950

0

50

10 000

5,000

-

2020

Nyemission

11 614

58

108

21 614

5,000

62,00

2020

Split

-

2020

Fondemission

2020

Nyemission

2020

Apportemission

5 468 342

0

108

5 489 956

0,020

397

505

5 489 956

0,092

-

5 895 000

542

1 047

11 384 956

0,092

0,40

49 492 800

4 553

5 601

60 877 756

0,092

0,45

Fritt eget kapital
Överkursfond - En överkursfond uppstår när aktier emitteras till överkurs, dvs priset för aktierna är högre än aktiernas kvotvärde. Då ska ett
belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver kvotvärdet på aktierna, föras till överkursfonden.

Balanserade vinstmedel - Utgörs av tidigare års balanserade resultat efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med
årets resultat och överkursfonden summa fritt eget kapital.
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NOT 8 TRANSAKTIONER MED
NÄRSTÅENDE

NOT 11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER RÄKENSKAPSÅRET

Följande transaktioner har skett med
närstående under räkenskapsåret 2020:

•

Styrelsens ordförande Peter Hjorth har erhållit
ersättning via eget bolag om 200 KSEK. Styrelseledamoten och CEO Philip Ebbersten har erhållit
ersättning via eget bolag om 1 230 KSEK.
Överenskommelser om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

•

Inköp och försäljning mellankoncernföretag
under räkenskapsåret:

För moderföretaget avser 100 (0) procent av
årets försäljning och 0 (0) procent av årets inköp
egna dotterföretag.

NOT 9 OMVÄNT FÖRVÄRV
Den 30 september förvärvade Euroafrica Digital
Ventures AB (publ) företaget Kupatana AB. Förvärvet skedde genom utgivande av 49 492 800 nya
aktier till ett värde av 22,2 MSEK i en apportemission riktad till aktieägarna i Kupatana. Därvid erhöll ägarna i Kupatana ett bestämmande inflytande över Euroafrica Digital Ventures. Eftersom det
i detta fall är det förvärvade bolaget som erhåller
ett bestämmande inflytande över den nya koncernen har transaktionen redovisats enligt reglerna
om så kallade omvända förvärv. Detta innebär att
koncernredovisningen upprättas som om Kupatana förvärvat Euroafrica Digital Ventures.

•
•

•

•

•

•
•

•

Euorafrica Digital Ventures slutförde förvärvet
av Socialmedialab Nordic AB
Ny styrelse utsågs i Bolaget
Bolaget genomförde en sammanslagning av
aktier 20:1
Bolaget genomförde en noteringsemission
som blev kraftigt övertecknad och tillförde 20
MSEK innan finansiella omkostnader och ca
800 nya kvalificerade aktieägare
Emissionserbjudande var 12,8 SEK per Unit
vilket motsvarar 6,4 SEK per aktie. En Unit bestod av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionen emitterades vederlagsfritt
En Teckningsoption berättigar till teckning av
en (1) aktie för 8,32 SEK per aktie mellan perioden 1–31 mars 2023
Notering skedde på Nasdaq First North
Growth Market med första handelsdag 6 april
2021.
Socialmedialab Nordic har tagit över marknadsföringen av Kupatana i mars 2021.
Bolagets dotterbolag Socialmedialab Nordic
har skrivit ett strategiskt avtal med ClearOn
om att nyttja SaaS plattformen, Social Content,
med kupongkampanjer i SnapChat
Daniel Marklund återvänder som CTO efter
1,5 år på TietoEvry. Daniel jobbade tidigare
som utvecklare på Social Media Lab med SaaS
plattformen Social Content

NOT 10 FÖRSLAG TILL
VINSTDISPOSITION
Moderföretaget
Till årsstämmans förfogande står
Överkursfond		 19 382 892
Balanserat resultat			 -154 150
Årets resultat
Totalt

-10 276 034
8 952 708

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande
stående fritt eget kapital överförs i ny räkning.
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Stockholm, 2021-05-10

Philip Ebbersten
VD

Peter Hjorth
Ordförande

Peter Persson
Ledamot

Emelie Smidt
Ledamot

Fredrik Holmström
Ledamot

Johan Nordin
Ledamot

Björn Jonsson
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-05-10

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), org.nr 556971-0188

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Euroafrica Digital Ventures AB (publ)
för år 2020. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 4-21 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidan 3. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt 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 jag även den kunskap jag i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag 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
Mina 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 mina 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 mitt 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 min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för Euroafrica Digital Ventures AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
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.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 10 maj 2021

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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Brahegatan 29
SE-114 37 Stockholm
Sweden

Philip Ebbersten

Peter Hjorth

Director

Chairman

Tel: +46 (0)738 16 89 94

Tel: +46 (0)725 38 25 25

philip.ebbersten@kupatana.com

peter.hjorth@gradisca.se
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