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Väsentliga händelser under kvartal fyra:
● Bolaget ingår LOI om att förvärva MyFirstApp Group S AB.
● Bolaget håller extra stämma som fattade beslut om att sälja inkråmet i Bolaget till dotterbolag. Stämman

beslutade samtidigt att inte likvidera Bolaget mot bakgrund att Bolaget ingått LOI om att förvärva
MyFirstApp Group S AB.

● Bolaget ingår avtal om att förvärva MyFirstApp Group S AB villkorat av extra bolagsstämma
● Bolaget håller extra bolagsstämma som beslutar att förvärva MyFirstApp Group S AB samt att dela ut

dotterbolaget OC Equity AB till aktieägarna. I samband med förvärvet tillsätts ny styrelse i Hans Orre,
Christian Kronegård, Jesper Nord och Robin Bäcklund, Bolaget byter namn till MyFirstApp Sweden AB
(publ) samt genomför kvittningsemission avseende delar av köpeskillingen om 9 680 000 SEK.

● Bolaget tillsätter ny verkställande direktör Jesper Nord

Väsentliga händelser efter kvartal fyra:
● Bolagsverket registrerar namnbytet till MyFirstApp Sweden AB
● Bolaget meddelar att av den registrerade kvittningsemissionen i samband med förvärvet av MyFirstApp

Group S AB uppgår aktiekapitalet till totalt 12 498 892,75 kr och antalet aktier uppgår till 249 977 855 st.
MyFirstApp Group AB ägarandel i MyFirstApp Sweden AB uppgår till ca 77,5 procent av röster och
kapital.

● Bolaget börjar handlas under nytt namn, MyFirstApp och med kortnamn MFA.

Försäljning och resultat EBITDA
● Nettoomsättningen för koncernen under kvartal fyra uppgick till 0,4 MSEK.
● Moderbolagets nettoomsättning under kvartal fyra 2023 uppgick till 0,1 MSEK (-0,1 MSEK).

● Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal fyra uppgick till 0,1 MSEK.
● Rörelseresultatet EBITDA för moderbolaget under kvartal fyra uppgick till 1 MSEK.

● Resultatet per aktie i koncernen för kvartal fyra uppgick till 0.001 SEK.
● Resultatet per aktie i moderbolaget för kvartal fyra uppgick till 0.01 SEK.

Finansiell översikt i korthet

Översikt Koncernen
2022-10-01
2022-12-31

2021-10-01
2021-12-31

2022-01-01
2022-12-31

2021-01-01
2021-12-31

Nettoomsättning 449 078 0 449 078 0

Resultat efter finansiella poster 75 589 -6 464 83 689 -9 514

Balansomslutning 1 917 325 188 770 1 917 325 188 770

Soliditet -84% 55% -84% 55%

Översikt Moderföretaget
2022-10-01
2022-12-31

2021-10-01
2021-12-31

2022-01-01
2022-12-31

2021-01-01
2021-12-31

Nettoomsättning 57 509 -119 759 504 081 465 959

Resultat efter finansiella poster 537 588 -8 911 098 -8 470 422 -18 607 892

Balansomslutning 23 176 313 51 139 282 23 176 313 51 139 282

Soliditet 88% 96% 88% 96%
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VD har ordet

MyFirstApp Sweden AB (publ) (MyFirstapp) befinner sig i en sedvanlig omlistningsprocess för att återföras på
ordinarie lista under nya namnet MyFirstApp. Den nya verksamheten omfattar, precis som bolagsnamnet antyder,
utveckling och förvaltning av applikationer, såväl inom B2B som B2C segmentet.

Bolaget idag
MyFirstApp har sitt ursprung från år 2012 då de första utvecklarna började lansera applikationer på appstore
samt andra plattformar. Sedan dess har över 80 applikationer lanserats och som laddas ner över hela världen via
App Store. Vi har dessutom över 8 000 abonnenter på vårt nyhetsbrev samt över 20 000 följare på våra sociala
medier. Detta är en fantastisk grund att arbeta från.

Potential i dagens spelportfölj
Jag ser det som en styrka att ha detta som en grund när jag nu tillsammans med mina medarbetare och
grundare kan påbörja en uppväxling av dessa produkter och öka förtjänsten via aktiv marknadsföring. Det
MyFirstApp har i sin portfölj av applikationer ser vi som en låda med outvecklade projekt där grundarna utfört allt
grundarbete och nu tillsamman med vårt team i MyFirstApp ska ta detta vidare. Vii har redan idag inlett åtgärder
vad gäller affärsmodell som marknadsföringsstrategier för kommande 6-24 månader. Min uppfattning är att små
åtgärder och medel kommer att förbättra intäkterna signifikant. Av omkring 80 appar är idag 10 % vad vi kallar
aktiva, ytterligare 20 % halvt aktiva och övriga 70 % under förbättring för att flytta dem mot gruppen halvt aktiva
och därefter vidare till aktiva.

Långsiktigt och internationellt
Med stolthet kan jag säga att vi är en spännande och innovativ aktör på marknaden, även om vi för närvarande
har begränsade intäkter. Vi ser fram emot att attrahera nya kunder och vidareutveckla våra applikationer. Som en
del av vår långsiktiga strategi, är vi angelägna om att förvärva nya bolag och plattformar inom
applikationsutveckling för att stärka vår position på den internationella marknaden. Vårt mål är att skapa en bred
portfölj av applikationer som är anpassade för stora marknader runt om i världen, och vår internationella personal
är redo att möta utmaningarna och möjligheterna på denna spännande resa.

Framåtblick
Som bolag har vi en tydlig strategi för våra kommande 18 månader. Vi kommer utveckla vår intäktsmodell samt
förbättra och intensifiera marknadsföringen för våra mobila applikationer. Jag ser fram emot ett mycket intensivt
och händelserikt år och vill välkomna befintliga och nya aktieägare till MyFirstApp.

För ytterligare information vänligen kontakta
Jesper Nord
Verkställande Direktör
MyFirstApp Sweden AB (publ)
ir@myfirstapp.com
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Beskrivning om nya verksamheten
MyFirstApp är ett IT-bolag. Bolaget erbjuder ett utbud av digitala tjänster, huvudsakligen bestående av digitala
applikationer specialanpassade för mindre barn. Lösningarna används av ett flertal förskolor där apparna är
anpassade med olika utvecklingsnivåer för lärande och personlig utveckling. Apparna går under olika namn och
berör exempelvis enkel matematik och kognitiva förmågor. Men vi har även våra spännande och lekfulla AR
Appar och Dans-app Omcha för lekfullhet och skoj. Bolaget gick tidigare under namnet Obstecare.

Vision
Visionen är att skapa innovativa och engagerande spel som erbjuder en rolig och lärorik upplevelse för våra små
som också ökar kvaliteten på deras skärmtid, samtidigt som det också är lönsamt för företaget.

Strategi
Bolaget ska bygga vidare på vårt dedikerade community för föräldrar och lärare/pedagoger världen över och
ständigt förbättra spelen genom uppdateringar och nya funktioner. Samtidigt som MyFirstApp lämpligt ska
implementera monetiseringsstrategier såsom in-app-köp, prenumerationer och annonser i spelen.

Syfte
Syftet med företaget MyFirstApp är att skapa och utveckla engagerande och underhållande spel för barn i
åldrarna 2 till 7 år, med sekundär målgrupp dess föräldrar. Myfirstapp skapar utvecklande och utvecklingsmässigt
lämpliga spel för barn med ADHD och liknande diagnoser som är engagerande, underhållande och fördelaktiga
för deras utveckling. Bolagets syfte är också att tillhandahålla ett verktyg/appar för föräldrar att hantera deras
barns skärmtid och övervaka deras framsteg.

Fokusområden 2023 och framåt:
Bolaget ska arbeta med att etablera sig på marknaden genom fortsatt professionell kommunikation via vårt
populära nyhetsbrev med hjälp av våra experter på ämnet och bygga vidare på ett community där föräldrar kan
stötta varandra. Våra sociala medier är redan idag en viktig och stark kanal för oss där vi har över 20 000 följare.
Bolaget ska använda sin data och analyser för att förstå spelarnas beteende och preferenser, och använda
denna information för att optimera spelen och dess monetiseringsstrategi.

Befintlig rapport från bolagets sociala kanaler:

16000+ 3000+ 3000+
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Finansiellt

Redovisnings- och värderingsprinciper.

Redovisningsmetod K3-principen: Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att
förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde som legat till grund för
fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagens egna
kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av
dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp
(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:
Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

Intäktsredovisning

Koncernens intäkter kommer från försäljning av mobilspel, försäljning i spel på mobilplattformar samt annonser
hänförliga till spelen.

Försäljning i spel sker på olika mobilplattformar. Intäkter redovisas när de levereras till kunden. Det är vid
genomförd leverans som kontrollen övergår till kunden. En fordran redovisas när varorna har levererats, då det är
tidpunkten då omsättningen blir ovillkorlig (dvs. endast tidens gång krävs för att betalning ska ske).

Vid försäljning i spelen går betalningsströmmar (brutto) från slutanvändaren till mobilplattformen, som tar ut sin
avgift. Avgiften ligger i dagsläget på 15% till 30% av det pris som slutanvändaren betalar, innan pengarna
når MyFirstApp. Prenumerationer som löpt mer än 12 månader har en reducerad avgift på 15%. Bedömningen är
att MyFirstApp ska redovisa hela intäkten brutto. Plattformens andel av intäkterna skall redovisas som en
avgående kostnadspost, vilket innebär samma nettoresultat som med nettoredovisade intäkter.

MyFirstApp får även intäkter via annonser som visas i företagets spel. Annonsintäkterna redovisas i takt med att
annonserna visas och företaget får ersättning för dem via annonsnätverk.

Koncernen har även viss del royaltyintäkter kopplat till upplåtande av rättigheter att använda företagets spel i
andra sammanhang. MyFirstApp får då en andel av intäkterna och redovisar dem i takt med att de uppstår.
Ingen väsentlig finansieringskomponent bedöms föreligga vid tidpunkten för försäljning, då kredittiden är 30–60
dagar.

Nedskrivning & aktieägartillskott

Bolaget har genomfört nedskrivning av skattefordran om 17 516 769 SEK. Bolaget har erhållit villkorat
aktieägartillskott från huvudägaren MyFirstApp Group AB om 10 000 000 SEK och har genom detta stärkt eget
kapital i balansräkningen.

Eget kapital

Per den 31 december 2022 uppgick eget kapital i koncernen till -1 601 521 SEK. Bokföringstekniskt skedde
2022-12-27 ett omvänt förvärv då MyFirstApp Sweden AB förvärvade MyFirstApp Group S AB. Det betyder att
MyFirstApp Group S AB bokföringsteknisk är moderbolag och MyFirstApp Sweden AB är dotterbolag vid
upprättande av koncernbalansräkningen vilket gör att eget kapital på koncernnivå blir negativt. Moderbolagets
eget kapital uppgick till 20 338 303 SEK per 31 december 2022.
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Aktien

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos Spotlight Stock Market under kortnamnet MyFirstApp, ISIN-kod är
SE0010598573. Aktiekapitalet i MyFirstApp uppgick till 2 818 893 kronor fördelat på 56 377 855 aktier med ett
kvotvärde om 0,05 kr per aktie per den 31 december 2022. Efter periodens utgång har kvittningsemission
registrerats i samband med förvärv av MyFirstApp Group S AB. Aktiekapitalet i MyFirstApp uppgår till 12 498
892,75 kronor fördelat på 249 977 855 aktier. Aktiekapitalet ska lägst uppgå 12 498 892,75 kronor och högst 49
995 571 kronor fördelat på lägst 249 977 855 aktier och högst 999 911 420 aktier.

Styrelse 31 december 2022

Hans Orre, styrelseordförande
Jesper Nord,  styrelseledamot & VD
Christian Kronegård, styrelseledamot
Robin Bäcklund, styrelseledamot

Anställda

Per den 31 december 2022 har koncernen en heltidsanställd utöver fyra konsulter som arbetar med uppdrag i
nära anslutning till bolaget.

Avrundningar

Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i denna delårsrapport i vissa fall inte exakt summerade till
totalen och procenttal kan avvika från de exakta procenttalen.

Risker

Det finns flertalet risker som kan påverka bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna
förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte
kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget
innan en investering görs i bolaget.

Valutakurseffekter

MyFirstApp Sweden AB är exponerat mot flera valutor baserat på hur Google Play och Apple App Store
redovisar intäkter. Den största marknaden för bolaget är USA. Normalt så är mer än hälften av bolagets
omsättning direkt hänförlig till USD. En stor del av bolagets marknadsföring köps i valutan USD. USD är således
den viktigaste valutan.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Finansiell kalender

Delårsrapport 1 - 17 Maj 2023
Delårsrapport 2 -  24 Augusti 2023
Delårsrapport 3 - 17 November 2023
Bokslutkommunike 2023 - 23 Februari 2024

Årsstämma 2022 - 9 Juni klockan 13:00 i Stockholm, årsredovisningen och revisionsberättelse beräknas
kommuniceras till marknaden den 19 Maj 2023 och kommer finnas tillgänglig på Spotlight Stock Market, bolagets
hemsida www.myfirstappsweden.com och via cision news.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
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Kontakt
Besöksadress: Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm Info@myfirstapp.com

Marknadsplats
Spotlight Stockmarket Klarabergsviadukten 63, 9tr, 101 23 Stockholm

Revisor
Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB, Sankt Eriksgatan 117,

Kontorförande institut
Euroclear Sweden AB Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm +46(0)8-402 90 00
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