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Första kvartalet 2020
✓ Nyemissionen avslutad med gott resultat
✓ Utvecklingen av generation tre fortsätter
✓ Corornaeffekter på utvecklingstakten
Vd´s kommentar
Vi kunde inleda 2020 med en välfylld kassa och flera intressanta projekt. Viktigast att
nämna är samarbetsprojektet med Apcoa Förvaltning som innebär att Apcoa tillåter
sina garagehyresgäster att upplåta sina garageplatser i en andra hand. Vi tecknade
även ett preliminärt avtal med Parkman som kan ge många nya plastser i systemet.
Andra viktiga händelser är en förändring av betalsystemet som kommer att göra det
billigare för oss att hantera kundernas betalningsströmmar. Alla dessa förändringar
kräver dock en uppdatering av mjukvaran. Arbetet med detta inleddes under 2019 och
beräknades vara färdigt under andra kvartalet 2020.
Tyvärr kom, som alla känner till, corona-pandemin och omkullkastade de flesta planer.
För vår del betyder det att utvecklingen av nästa generations app har gått
långsammare. Våra utvecklare finns i Serbien där man har striktare karantänregler än i
Sverige. Alla utvecklare jobbar hemifrån, vilket vi upplever ger en sämre effektivitet.
Dock fortskrider arbetet och vi känner alla stor tillförsikt i att den nya appen kommer
att vara mycket stabilare och bättre förberedd för nya funktioner. Vi har redan gjort
omfattande BETA-tester och allt ser ut att gå vägen som vi tänkt, om än lite
långsammare rent tidsmässigt.
Även i Sverige påverkas dock arbetet av corona-effekten. Dels har fastighetsägare
många hyresgäster att förhandla med, dels vill man inte ha fysiska möten
överhuvudtaget. Detta gör förstås att p-platser kommer i andra hand. Vi tror dock att
tiden efter pandemin kommer göra att folk kommer vara mer öppna för att spara en del
pengar och att dela parkeringar när de inte används.
Utöver delningen av p-platser ser vi flera nya spännande utvecklingsområden för vårt
företag. Förhoppningsvis kan vi meddela lite intressanta nyheter i samband med
lanseringen av den nya appen. Sammantaget förväntar vi oss inte att ApParkingSpot
får en negativ påverkan av corona-epedimin i ett längre perspektiv, utan vi ser att
Bolaget är i en god position att gå ut på marknaden tillsammans med våra
samarbetspartners och möta efterfrågan från våra kunder när dessa turbulenta tider
har lugnat sig.
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Ekonomisk översikt
(samma period föregående år inom parentes)

Nyckeltal
Rörelseintäkter
Rörelseresultat (EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT)
Periodens resultat
Resultat per aktie

Resultaträkningar i sammandrag (KSEK)
Nettoomsättning
Summa intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Periodens resultat

Q1 2020

Q1 2019

2019
0
-835
-1072
-1072
-0,03

0
-699
-751
-752
-0,02

0
-313
-313
-313
-0,01

Q1 2020

Q1 2019

2019

0
0
-568
-132
-52
-752
-752
-752

0
0
-221
-92
0
-313
-313
-313

0
0
-461
-374
-237
-1 072
-1 072
-1 072

Balansräkningar i sammandrag (KSEK)

2020-03-31

2019-12-31

896
896

948
948

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

48
2 524
2 572

3 418
436
3 854

Summa tillgångar

3 468

4 802

Eget kapital och skulder
Aktiekapital
Övrigt eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital

1 496
2 563
-745
3 314

1 257
3 880
-1 071
4 066

154
154

736
736

3 468

4 802

Q1 2020

2019

-751

-1 064

52
-699

235
-829

219
-582
-1 062

-221
582
-468

3 152
3 152

-3 152
4 673
-1 082
439

2 090
433
2 523

-29
462
433

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

Kassaflödeanalys (KSEK)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
-övriga poster
-erlagd ränta
Kassaflöde
från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Finansieringsverksamheten
Fordran aktietecknare
Pågående nyemission
Kostnader nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

Noter till finansiell översikt
Allmänt
Redovisnings- och värderingsprinciper
Bolagets redovisningsprinciper innebär bl.a att Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Transaktioner med närstående
Inga.
Väsentliga risker i sammandrag
•

Teknikrisker. Teknisk utveckling är alltid förenat med risk och
produktuppdateringar kan visa sig vara mer komplicerat och ta längre tid än
Bolaget förutskickat.

•

Leverantörer. Bolaget är beroende av utomstående leverantörer för teknisk
support. Under corona-pandemin har detta visat sig få konsekvenser för
utvecklingstakten i Bolagets utveckling.

•

Konkurrens. Bolagets affärsidé är inte unik och det föreligger inga immateriella
skydd för verksamheten.

•

Affärsrisker. Marknaden kan ha överskattats.

Revision
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