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Styrelsen och verkställande direktören för AppSpotr AB avger följande årsredovisning och

koncernredovisning ftir räkenskapsåret 20 1 8-0 5 -01 - 2019 -04-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

Fö rvaltnin gsb erättelse

Information om verksamheten
Appspotr utvecklar, marknadsför och säljer molnbaserade plattformar där man kan bygga, drifta och

underhålla mobilapplikationer. Målgruppen består i huvudsak av fiiretag som direkt eller mer ofta

indirekt via kreatörer eller återftirsäljare låter bygga mobilapplikationer.

Appspotrs affiirsmodell är Software as a Service (SaaS), eller kanske mer specifikt App as a Service

(AaaS). Det innebär att Appspotr tar betalt per månad eller år från de som publicerar appar. Bolaget har

även ambitionen att opportunistiskt ta fram och sälja egna appbaserade koncept och tjänster.

Bolagets säte och huvudkontor finns i Göteborg. Bolaget äger även dotterbolaget Appsales Sweden AB

med kontor i Malmö. Bolaget är också tillsammans med det kinesiska investmentbolaget Novel Unicom
delägare i bolaget Appspotr Asia Ltd, som med säte i Hong Kong sköter försäljningen i Kina och övriga

Asien.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Appspotr registrerar milstolpsrelaterade aktier
I början av maj 2018 registrerar Appspotr de aktier som tecknats av Novel Unicorn och Gunnar Jardelöv

med stöd av de teckningsoptioner som tilldelats dem för uppfillandet av milstolpe 1.

Novel Unicorn tecknade 436 587 aktier fiir 0,20 kronor per aktie och Gunnar Jardelöv tecknade 21 829

aktier fiir 0,20 kronor per aktie. Efter genomförd registrering ökade aktiekapitalet med 91 683, 20 kronor.

I Hong Kong genomfiirdes motsvarande process för Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia. När aktiema

i milstolpe 2 var registrerade ökade Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia med 19 procentenheter till 49

procent.

Novel Unicorn har över l0oÄ av aktierna i Appspotr
I börj an av j uni 20 1 8 meddelade Novel Unicom att man ökat sitt ägande i Appspotr AB till över I 0
procent av kapitalet och rösterna.

Novel Unicorn ägde vid denna tidpunkt 1 740101 aktier efter att de teckningsoptioner som erhållits i
samband med att milstolpe I och2 i samarbetsavtalet med Appspotr hade utnyttjats.

Långivare kvittar lån mot nyemitterade aktier
I mitten av juni 2018 utnyttjade långivarna Modelio Equity AB och Sonny Johansson rätten att kvitta en

del av sina lån mot nyemitterade aktier. Styrelsen beslutade att emittera nya aktier med stöd av

bemyndigandet från årsstämman.

Långivarna kvittar 499 998,40 SEK vardera, totalt 999 996,80 SEK, och tecknar 142 045 aktier vardera,

totalt284 090 aktier, till teckningskursen 3,52 SEK. ,

Därmed ökade Appspotrs aktiekapital med 56 818 SEK. Resterande del av det kvittade beloppet gick till
överkursfonden (fritt eget kapital).
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Appspotr stärker sin säljorganisation och sitt erbjudande genom ett strategiskt fiirvärv
I slutet av augusti 2018 meddelar Appspotr att man fiirvärvar bolaget Appsales Sweden AB. Appsales är

ett mycket framgångsrikt appförsäljningsbolag som med hjälp av apputvecklingsplattformar från tredje
part säljer "app som en tjänst" till ftiretag och organisationer. Genom ftirvärvet av Appsales kompletterar

Appspotr sin tekniska plattform med en mycket starkt försäljningsorganisation.

Förvärvet skedde genom betalning kontant med 10,4 MSEK och med egna aktier för 5,6 MSEK räknat

vid kursen 2,30 kronor, vilket motsvarar 2 434 782 st aktier. I uppgörelsen finns också en

prestationsbaserad earnout på 6,4 MSEK som betalas ut under tre år baserat på intäkter från den

befintliga kundstocken. Förvärvet finansierades delvis genom upptagande av förvärvslån pä ca 6 MSEK
från SEB.

Appspotr fiirhandlar om tidigare konvertibla låneavtal
I slutet av augusti 2018 förhandlar Appspotr om lånevillkoren med långivarna Modelio Equity AB och

Sonny Johansson. De nya villkoren börjar gälla från det att Appspotr genomför en foreträdesemission.

Efter ftireträdesemissionen ska Appspotr betala tillbaka lånen förutom ett belopp om totalt 2 MSEK,
vilka fördelas I MSEK per långivare, vilket ska ligga kvar som lån till Appspotr.

Appspotr offentliggör en till ca98o/o säkerställd fiireträdesemission om ca 23 MSEK
I slutet av augusti 2018 fattar styrelsen i Appspotr beslut om att genomftira en öreträdesemission om ca

23 miljoner vid full teckning. Syftet med emissionen är att kunna tillvarata framtida affiirsmöjligheter,
finansiera förvärvet av Appsales Sweden AB samt säkra fortsatt rörelsekapital i bolaget.

Emissionslikviden används till förvärv av Appsales, används även till att kvitta utestående lån utgivna av

Amino Tino AB, Sid Consulting AB, Novel Unicorn Ltd, Starbright Invest AB, Northern CapSek

Ventures AB, Lissåker Consulting AB samt KMK Invest AB och används till att betala tillbaka en del av

det utestående konvertibellån har med Modelio Equity AB och Sonny Johansson samt säkrar fortsatt

rörelsekapital i bolaget.

Appspotrs fiireträdesemission genomfiird - tillltirs kapital fiir ftirvärv av Appsales
I början av oktober 201 8 meddelar Appspotr att ftjreträdesemissionen tecknades till 22,6 MSEK. Med det

tillförda kapitalet slutför Appspotr ftjrvärvet av Appsales och kan öka sin satsning på ftirsäljning.

Den genomfiirda ftireträdesemissionen omfattar 12 928 061 aktier till en teckningskurs om 1,75 SEK per

aktie, vilket ökar aktiekapitalet med 2 585 612,20 SEK.

Appspotr tillförs 13,8 MSEK efter emissionskostnader på 4 MSEK och kvittning av lån på 3,5 MSEK till
Novel Unicorn, Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB, Lissåker Consulting, Amino Tino
AB, Sid Consulting AB och KMK Invest AB samt återbetalning av 1,3 MSEK till Modelio Equity AB
och Sonny Johansson gällande det utestående konvertibellånet.

Appspotrs offentliggör tillträdet till aktierna i Appsales Sweden AB samt tidigare
meddelad apportemission
I slutet av oktober 2018 meddelar Appspotr att man tillträtt aktierna i Appsales Sweden AB, samt

överlåtit aktiema i Appsales Sweden AB till det helägda dotterbolaget APTR Wanants AB.

Appsales Sweden AB blir ett helägt dotterbolag till det helägda dotterbolaget APTR Warrants AB.
Köpeskillingen för Appsales Sweden AB blir totalt en kontant köpeskilling om ca 13,3 MSEK samt2
434 783 aktier i bolaget.

APTR Warrants AB upptar ett fiirvärvslån om 6 MSEK för ftirvärvet av aktierna i Appsales Sweden AB.

Bolaget emitterar 2 434 783 aktier till HPC Sales Company AB som en del av betalningen i ftirvärvet av

Appsales Sweden AB.
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Total köpeskilling vid tillträdet av aktiema i Appsales Sweden AB är ca 18,9 MSEK (varav 5,6 MSEK i
aktier), jämte en potentiell eam-out baserad på omsättningen på de kunder som fanns i Appsales Sweden

AB vid tillträdet. Eam-out betalas ut under tre år efter tillträdet beroende på utfall.

Apportemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet i bolaget med 486 956,6 kronor, innebärandes att

bolaget har ett totalt aktiekapital om 5 701 227,2 kronor samt ett totalt antal aktier om 28 506 136 efter

ftjreträdesem issionen slutligt registrerats.

Appspotrs meddelar att den tidigare genomfiirda fiireträdesemissionen slutligt registrerats
hos Bolagsverket samt att man återbetalat lån om lr2 MSEK
I början av november 2018 meddelar Appspotr att man slutregistrerat företrädesemissionen samt

återbetalt lån om totalt 1,2 MSEK till Modelio Equity AB och Sonny Johansson.

Appspotr slår rekord i orderingång
I slutet av november 201 8 slår Appspotrs dotterbolag Appsales rekord i orderingång med nya avtal värda

1,7 MSEK tecknade under månaden.

Appspotr rapporterar växande fiirsäljning i kvartalet nov-ian
I början av februari 2018 rapporterar Appspotr att man i tredje kvartalet perioden november-januari hade

en försäljning som uppgick till 2 265 KSEK, en ökning med27 procent jämftirt med Appsales

(Professional Services) försäljning motsvarande period året innan.

Appspotrs lanserar version 3.0 internt
I mitten av mars 2019 lanserar Appspotr version 3.0 av sin apputvecklingsplattform intemt till
affiirsområdet Professional Services. Syftet är att Professional Services i sitt arbete med att skapa nya

rutiner for sälj- och produktionsarbetet med den nya plattformen kvalitetssäkrar plattformen innan en

bredare lansering.

Appspotrs fiirsäljning ökar med 59 procent i mars
I början av april 2019 rapporterar Appspotr att försäljningen uppgick till 810 KSEK, vilket motsvarar en

ökning på drygt 59 procent jämfört med Professional Services forsäljning motsvarande period i {ol.

Appspotrs säkrar finansiering med nya konvertibla låneavtal
I början av april 2019 säkrar Appspotr ny lånefinansiering pä2,8 MSEK för att finansiera fortsatt

verksamhet med fokus på ftlrsäljning i afftirsområdet Professional Services och kundleveranser på den

nyligen internt lanserade version 3.0 av plattformen.

Lånen kommer från befintligaägare Sid Holding (0,4 MSEK), AB Daning Holding (0,2 MSEK), Lennart

Bergström (0,2 MSEK), Vertex Förvaltnings AB (0,2 MSEK), Azent Mobile AB (0,4 MSEK) samt nya

ägare Inwestbergh AB (1 MSEK), Jan Sjöblom (0,2 MSEK), Gösta Clark (0,2 MSEK) och uppgår totalt
till2,8 MSEK. Tillsammans stärker de Appspotr AB:s rörelsekapitalbehov under 2019.

Appspotrs har återbetalat del av konvertibla låneavtal och fiirlängt kvarstående lån med

nya villkor
I slutet av april 2019 betalar Appspotr tillbaka 0,5 MSEK av de totalt 1 MSEK man har låneavtal med till
långivare Sonny Johansson och omfiirhandlar låneavtalet om 1 MSEK med långivare Modelio Equity AB
som också tar över resterande del (0,5 MSEK) av Sonny Johanssons lån.

Nedskrivning av värdet i Appspotr Asia
Styrelsen har tagit beslutet att skriva ner värdet på aktieinnehavet i AppSpotr Asia från 5 MSEK till 0

SEK. Anledningen till nedskrivningen är att det, utifrån styrelsens bedömning, är svårt att avgöra värdet

på aktieinnehavet, dels ftjr att de avtal AppSpotr Asia tidigare ingått löpt ut, dels ftir att AppSpotr Asias

framtidsprognos är svårbedömd och där dialog fortfarande pågår med Novel Unicorn om framtida
satsning i Kina. AppSpotr AB:s ägande i AppSpotr Asia är dock intakt.
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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 till fiiretag.

Marknad och trender
Mobil marknadsföring, social kommunikation och handel via appar är utan konkurrens det

mediautrymme som ökar mest. Samtidigt erbjuder fler fysiska verksamheter digital service till sina

kunder via appar. Kostnadsftirdelarna som en intern företagsapp löser genom att länka samman flera
system ser allt fler företag och dessa internappar ökar i bredd. Med en växande marknad ökar också

behovet av verktyg som gör det enkelt och kostnadseffektivt attbygga mobilapplikationer.

Mål, strategi och finansiella resultat
Trots att bolaget under året lagt fortsatt stor kraft på utvecklingsarbete, marknadsöring och förvärvet och

sammanslagningen med Appsales Sweden AB, är bolagets resultat tillfredsställande och i linje med

uppsatt målsättning.

Resultat i fiirhållande till finansiella mål
Bolagets resultat har legat i linje med målsättningen att mycket lite intäkter kommer att genereras under

verksamhetsåret med anledning av utvecklingsarbete och ett fokus av resursema på att förvärva och slå

samman Appspotr Sweden AB med Appspotr AB under perioden.

Framtida finansiering och ftirmåga till drift av bolaget

Styrelsen bedömer fortlöpande bolagets likviditet och finansiella resurser både i det korta och längre

perspektivet.

Som så många andra SaaS-bolag är uppbyggnaden av verksamheten i denna typ av öretag
kapitalkrävande. Fram tills att intäkter från ftirsäljningen kan täcka bolagets kostnader finns det ett behov

av fortsatt kapitaltillförsel. Därmed pågår det en ständig kapitaliseringsprocess i bolaget, där intäkter, lån

och ägarkapital används ör att hantera finansieringsbehovet.

Styrelsen anser att bolaget har driftmedel för mer än 72 mänader genom intäkter från befintliga
kundavtal, lånefinansiering och ägarkapital.

Styrelsen kommer i kallelse till årsstämman i septemb er 2019 att begära bemyndigande om finansering

av bolaget. Bemyndigandet innefattar möjlighet att besluta om nyemissioner som av styrelsen bedöms

tillftira bolaget tillräcklig finansiering ftir utifrån fastställda mål och milstolpar säkerställa ftiretagets

fiirmåga att fortsätta verksamheten samt realisera sina tillgångar och betala sina skulder.

Vad gäller osäkerhetsfaktom kring ovanstående finansering är att bolaget är beroende av det rådande

klimatet för nyemissioner på handelsplatsen Spotlight, samt utfallet av övriga pågående

finansieringsdialoger. Konsekvenser fiir en misslyckad uppfinansiering, i enlighet med styrelsens önskan

om bemyndigande, är likviditetsbrist i kombination med oförmåga till fortsatt drift av bolaget.

Ägarfiirhållanden
Huvudägare i bolaget är Novel Unicorn Limited, HPC Sales Company AB, Försäkringsaktiebolaget
AvanzaPension, Nordnet Pensionsflorsäkring AB, Almi Invest Västsverige AB, Starbright, Northern

CapSek Ventures AB, Entreprenörskapital, Skandia Försäkrings Depåförsäkring och Transforma Invest

AB.
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Ägare

Novel Unicom Limited

HPC Sales Company AB

Försäkringsbolaget Av anza Pension

Nordnet Pensionsfiirsäkring AB

Almi Invest Västsverige AB

Starbright*

Northern CapSek Ventures AB

Entreprenörskapital * *

Skandia Depåfiirsäkring

Transforma Invest AB

s (22)

AndelTo

9,43

8,54

6,43

6,17

4,39

4,06

3,01

2,75

2,24

7,64

* Starbright omfattas av Starbright Sweden AB och Starbright Invest AB.

** Entreprenörskapital omfattas av Entreprenörskapital Apparell AB, EntreprenörskapitalBarbett AB,

Entreprenörskapital Glacis AB, Entreprenörskapital Kasematt AB, Entreprenörskapital Kurtin AB,

Entreprenörskapital Orillon AB, Entrepr enör skapital Tenalj AB.

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Nettoomsättning
Balansomslutning
Resultat efter finansiella poster
Soliditer (%)

Moderbolaget
Nettoomsättning
Balansomslutning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

20t8lt9
5 145

2t 192
-24 816

33,8

2018n9
2 498

18 133

-20 478
60,8

20t7n8
115

14 885
-r5 712

44,1

20t6lt7
137

9 476
-17 155

80,4

20tsl16
10

4229
-5 189

72,3
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Förändring av eget kapital

Moderbolaget

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 72 737 -46 935

resultat

-31223 -15 712

-15 712 15 712
-20 478
-20 478

Aktie-

kapital

2 460
3 242

5 702

Överkurs- Balanserat

resultåt

Årets

6 (22)

Totalt

6 s60
24 943

0
-20 478
11 025

fond

s1 036
2t 701

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

ansamlad ftirlust
överkursfond
årets fiirlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

-46 935 370
72 736 789

-20 477 963
5323 456

5 323 456

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgär av efterföljande resultat- och

balansräkningar samt kassafl ödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Råvaror och fiimödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriel la anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat

Not 2018-05-01
-2019-04-30
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2017-05-01
-2018-04-30

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
J

5 145

5 145

-1 041
-9102

-10 048

4

-4 170
-21

-24 382
-19 237

-5 000
-579

-5 579
-24 816

-24 816
524
-40

-24 331
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR
Anlä ggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter ftir forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgån ga r
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not
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20t9-04-30 2018-04-30

0

14 535
14 535

70
70

14 811

5

6

0

0

0

0

0

0

0
0

7

8

206
206

948
324
112
265

t 649

4 732
4732
6 381

2t 192

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Fria reserver
Eget kapital vid årets början
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

e (22)

2019-04-30 2018-04-30

5 701
72 736

-46 937
-1

-24 331
7 168

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

40
40

9

3 000
3 070
6 070

2 000
704
128

2 474
2 607

7 913
2t 191
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga extema kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt

styrda företag
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Årets resultat

Not 2018-05-01
-2019-04-30

2 498

2 498

-949
-6

-17 st4
-ls 016

-s 000
-462

-5 462
-20 478

-20 478

-20 478

t0 (22)

2017-0s-01
-2018-04-30

115

115

2

J

-t 042
-7 916
-7 601

-3 640
-4 440
-7 216

4

-506
0

-1s 802
-15 687

0
-25
-25

-ts 712

-15 712

-15 712
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR

Anlä ggnin gstillgångar

I mmater iella ankigg ning stillg ång ar
Balanserade utgifter ftir utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 5

M at e r ie lla anlög g n i n g s t illg å n g ar
Inventarier, verktyg och installationer

Finans iella anltig g ning stillg ång ar
Andelar i koncernfiiretag
Andelar i intresseftjretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Ko rtfr ist ig a fo r dr in g ar
Kundfordringar
Fordringar hos koncemfiiretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

tt (22)

2019-04-30 2018-04-30

8s7
857

Not

0

0

206
206

7 315
315

10

77, 12

8

12 983
0

50
13 033
t3 239

50
5 000

0

s 050
6222

0
2

541
tt7
660

8 004

8 664

14 886

14

2 411
102
175

2 702

2 192
4894

18 133
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller ft)rlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 (22)

2019-04-30 2018-04-30Not

2368
92

2 460

72 737
-46 93s
-20 478

5 324
tt 02s

51 036
-31223
-15 712

4 101

6 561

5 701
0

5 701

9
3 070
3 070

293
293

s99
129

2219
1 091
4 038

584
103

6 322
I 023
8 032

18 133 14 886
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten fiire
fiirändring av rörelsekapital

Kassaflöde från fiirändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försälj ning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i fi nansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansierin gsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från fi nansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Not 2018-0s-01
-2019-04-30

-20 478
949

-19 s29

-14
-2 028

15

-JJ
-21 589

0

31

-8 032
-8 001

24 942
4 550

-5 713
23 779

-s 811

8 004

-1

2 192

13 (22)

2017-05-01
-2018-04-30

-15 712
s06

-1s206

35
-218

77
447

-14 865

-107

0
-s 050
-5 157

t4 651
5 950

-4
20 s97

7 430

-1

8 004

575
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Noter
Tkr

Not I 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 jämftirt med ftiregående år

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 ftirdelama kommer att tillgodogöras bolaget och
intäktema kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod
Koncemredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters

identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsviirde det beräknade marknadsvärdet av de forväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterfi)retag
Koncernredovisningen omfattar, ftirutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har mer än 50 Vo av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och

därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
ftirdelar.

Transaktioner mellan koncernfi)retag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade forluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncemresultaträkningen.

Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet fiir den fiirvärvade enheten är högre än

värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid ftirvärvstidpunkten redovisas den uppkomna
goodwillen som en tillgång i balansräkningen.

Anläggn ingstillgångar
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.

Följ ande avskrivningsprocent tillämpas :
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I mmat e r ie ll a anldg g n in g sti ll g ång ar
Goodwill

M ate rie lla anltig g ningstillg ång ar
Inventarier, verktyg och installationer

ls (22)

5är

5år

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfrirt in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar ftiretaget, 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.

Nyckeltalsdefi n itioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men ftire 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 bokforingen samt styrelsens
örvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utfiira 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 bokfiiringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som ftiranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomforandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 3 Medelantalet anställda
Koncernen

2018-05-01
-2019-04-30

Medelantalet anställda 15

Moderbolaget
2018-05-01

-2019-04-30

Medelantalet anställda 10

Not 4 Resultat från andelar i intressefiiretag och gemensamt styrda fiiretag
Koncernen

2018-05-01
-2019-04-30

Nedskrivningar -5 000
-5 000

Moderbolaget
2018-05-01
-2019-04-30

Nedskrivningar -5 000
-s 000

t6 (22)

2017-05-01
-2018-04-30

2017-05-01
-2018-04-30

10

2017-05-01
-2018-04-30

0

2017-05-01
-2018-04-30

0

0

0

0
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Not 5 Balanserade utgifter fiir utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen

2019-04-30

t7 (22)

2018-04-30

2 142
2 142

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 6 Goodwill
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvä rden

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2019-04-30 2018-04-30

2 142
2 142

-1285
-428

-1713

0
-429
-429

0

0

0
0

0

0

0

0

00

0

-429
-429

2019-04-30 2018-04-30

0

16 455
16 455

-1285
-428

-1713

-857
-428

-1 285

-1920
-1920

2 142
2 L42

0

0

0

8570

0

0

0

0

0

0Utgående redovisat värde 14 535
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Not T Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Ingående anskaffni ngsvärden
Inköp
Försälj ningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anska ffningsvä rden

Ingående avskrivningar
Försälj ni ngar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försälj ningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försälj ningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

18 (22)

2019-04-30 2018-04-30

442
0

-31

4lt

0

0

0

0

0
0
0

0

-126
5

-84
-205

206

2019-04-30

429

-31

398

-114
5

-83

-192

206

2018-04-30

429

-Jt

322
107

aa

-r14

315
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Not 8 Andra långfristiga fordringar
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffnin gsvärden

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Moderbolaget

I ngående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffnin gsvärden

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 9 Långfristiga skulder
Koncernen

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

Moderbolaget

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

le (22)

2019-04-30 2018-04-30

70

0

70
70

218
218

218
2t8

0

0

0

0

0

0

2019-04-30 2018-04-30

2019-04-30 2018-04-30

0

0

0
50
50

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019-04-30 2018-04-30



AppSpotr AB
Org.nr 556717-2365

Not 10 Andelar i koncernftiretag
Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Lämnade aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

I ngående anskaffningsvärden
Förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

20 (22)

2019-04-30 2018-04-30

50
0

12 933
t2 983

2018-04-30

0

50

50

50Utgående redovisat värde t2 983

Not 11 Andelar i intressefiiretag och gemensamt styrda fiiretag
Koncernen

2019-04-30

-5 000
-5 000

5 000
0

s 000

5 000
0

s 000

-5 000
-5 000

0

5 000
s 000

0

s 000
5 000

s 000

0
0

0

0

5 000

2019-04-30 2018-04-30

0

Utgående redovisat värde

Av årets nedskrivningar avser 5 000 000 kr nedskrivningar till det värde som tillgången har på

balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

0
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Not 1.2 Specifikation andelar i intresseftiretag och gemensamt styrda fiiretag
Koncernen
Moderbolaget

Antal
andelar

49

Bokfiirt

Säte
Hongkong

21 (22)

Namn
AppSpotr (Asia) Co Ltd

värde
0
0

AppSpotr (Asia) Co Ltd
Org.nr
2575451

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Moderbolaget

Appspotr påbörjar nedstängning av version 2.0

I början av maj 2019 stänger Appspotr ner möjligheten för nya användare att registrera sig i den
nuvarande publika version 2.0 av Appspotr på www.appspotr.com. Åtgarden är en del i fiirberedelserna
fiir lanseringen av version 3.0.

Nedskrivning av viirdet i Appspotr Asia
Styrelsen har tagit beslutet att skriva ner värdet på aktieinnehavet i AppSpotr Asia från 5 MSEK till 0

SEK. Anledningen till nedskrivningen är att det, utifrån styrelsens bedömning, är svårt atl avgöra värdet
på aktieinnehavet, dels ftir att de avtal AppSpotr Asia tidigare ingått löpt ut, dels ftir att AppSpotr Asias
framtidsprognos är svårbedömd och där dialog fortfarande pågår med Novel Unicorn om framtida
satsning i Kina. AppSpotr AB:s ägande i AppSpotr Asia är dock intakt.
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Vår revi sionsberättel se har I ämnats 20 I 9- 1 0-0 7

Frejs

UIf J

A

Wolff

Moberg Lissåker

Patric Bottne
Verkstäl lande direktör



FnEJs

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i APPSPoIT AB

Org.nr 556717-2365

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttdlanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för AppSpotr AB för

räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och

koncernens finansiella ställning per den 2019-04-30 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och

koncernredovisningens övriga delar'

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för

moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige

Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns qnsvor' 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.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017-os-oL - 2018-04-30

har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 2018-07-05 med

omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkstöllande direktörens ansvor

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 /
W

AppSpotr AB, Org.nr 556717-2365
I (4)



FnEJs

och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns onsvor
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och

koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns,

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

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

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock

kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta
verksamheten.

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

b
AppSpotr AB, Org.nr 556117-2365
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- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för

enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende

koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen' Vi är

ensamt 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'

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalonden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AppSpotr AB för räkenskapsåret 2018-05-01 -

2019-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttolonden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige, Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisorns qnsvor.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 verkstöllande direktörens dnsvar

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 ansvdr
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 styrelseleda nV
eller verkställande direktören i något väsentligi avseende: \'10
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- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, el ler

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed

vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med

aktiebolagslagen,

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust

inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle

ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som

underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen'

Göteborg den 7 oktober 2019

Frejs

Ulf Johansso

Auktoriserad
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