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TREDJE KVARTALET 2021 
 

 H22 projektet i Helsingborg 

 Minskning av marknadsföringsaktiviteter 

 Framtiden 

 

 

ApParkingSpot blev kontaktade av IKEA för att ingå ett samarbete och vara ett 

partnerföretag under H22 vilket är Helsingborgs stora välfärdssatsning om att 

utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer 

hållbar stad. Tanken är att under stadsmässan som pågår i hela staden lansera idén 

om delning av parkeringar samt en stressfri navigering till lediga 

parkeringsplatser. Diskussionerna är i full gång med olika aktörer för att få hela 

projektet att landa.   

 

Under årets tredje kvartal minskade bolaget sina marknadsföringsaktiviteter pga 

försämrad likviditet. VD har fortsatt att jobba oavlönat. All statistik i förhållande 

till marknadsaktiviteter har gått stabilt uppåt. För små medel till planerade 

marknadsaktiviteter har dock gjort att den kritiska massan av användare och p-

platser inte har nått upp till de nivåer som styrelsen hoppats på.  

 

Pandemin var en bidragande faktor då den förändrade bilisternas resvanor och 

hela parkeringsbranschen var hårt drabbad av minskade intäkter 

(https://svepark.se/sveparks-brev-till-naringsminister-ibrahim-baylan/). 

 

Omsättningen från bokningar och delning av parkeringsplatserna fortsatte öka 

under tredje kvartalet men fortfarande i för liten skala. Ett nytt kapitaltillskott är 

nödvändig för att öka marknadsaktiviteterna och skapa en plattform som 

bilisterna skulle dagligen använda. Många påbörjade aktiviteter ligger tyvärr på is 

pga bolagets situation då det finns en osäkerhet om bolaget kommer kunna 

slutföra sin del i projekten.   

 

Bolaget är beroende av nytt kapital för fortsatt drift. Styrelsen har haft diskussion 

med några investerare och kommer att ta ställning om en nyemission under nästa 

kvartal. 

https://svepark.se/sveparks-brev-till-naringsminister-ibrahim-baylan/
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
Resultaträkningar i sammandrag (KSEK) Q3 2021 Q3 2020 

2021-01-01  
2021-09-30 

2020-01-01  
2020-09-30 

Nettoomsättning 3 0 11,3 0 

Övriga intäkter 0 0 40,0 0 

Summa intäkter 3 0 51,3 0 

Material, varor och inköpta tjänster -2,4  -8,6  
Övriga externa kostnader -95,8 -259 -541,5 -1 396 

Personalkostnader -42,8 -138 -345,4 -392 

Avskrivningar -59 -52 -177,8 -156 

Rörelseresultat (EBIT) -197 -449 -1 022,0 -1 944 

Finansiella poster    -0,9  
Resultat efter finansiella poster -197 -449 -1 022,9 -1 944 

Periodens resultat -197 -449 -1 022,9 -1 944 

 
Balansräkningar i sammandrag (KSEK) 2021-09-30 2020-12-31   

Tillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 533,50 711   

Summa anläggningstillgångar 533,50 711  

     

Kortfristiga fordringar 99,80 58  
Kassa och bank 156,00 1 010   

Summa omsättningstillgångar 255,80 1 068  

Summa tillgångar 789,30 1 779  

     

Eget kapital och skulder     

Aktiekapital 1 496,00 1 496  
Övrigt eget kapital 96,00 2 569  
Årets ack resultat -1 022,90 -2 548   

Summa eget kapital 569,10 1 517  

     

Kortfristiga skulder 220,20 262   

Summa skulder 220,20 262  

Summa eget kapital och skulder 789,30 1 779  
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Kassaflödeanalys (KSEK) Q3 2021 Q3 2020 Helår 2020 

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -197,40 -449 -2 547 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
m.m.     

   -avskrivningar 59,30 52 237 

   -erlagd ränta     

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -138,10 -397 -2 310 

     

Förändring av rörelsekapital     

   Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar 30,20 20 210 

   Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder -14,90 33 -475 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -122,80 -344 -2 575 

     

Finansieringsverksamheten     

Fordran aktieägartillskott    3 152 

Pågående nyemission     

Kostnader nyemission     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,00  3 152 

     

Periodens kassaflöde -122,80 -344 577 

Likvida medel vid periodens början 278,80 1 866 433 

Likvida medel vid periodens slut 156,00 1 522 1 010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckeltal (KSEK) 

Q3 
2021 

    Q3 
2020 

2021-
01-01  
2021-
09-30 

Rörelseintäkter 3 0 51 

Rörelseresultat (EBITDA) -138 -397 -844 

Rörelseresultat (EBIT) -197 -449 -1 022 

Periodens resultat -197 -449 -1 023 

Antal aktier i bolaget 
32 842 

448 
32 842 

448 
32 842 

448 

Resultat per aktie -0,006 -0,01 -0,03 

Solditet 72% 91% 72% 
 
Förändringar i eget kapital (SEK)      

      

  Aktiekapital 

Villkorligt 
aktieägarti
llskott 

Överk
urs-
fond 

Balanse
rat 
resultat 

Perioden
s resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång 1 495 861 2 398 453 
6 973 

693 
-6 802 

203  

4 065 
804 

Periodens förändring  75 000   

-1 022 
959 

-947 
959 

Disposition av årsstämma       
-2 548 

250   
-2 548 

250 

Belopp vid periodens utgång 1 495 861 2 473 453 
6 973 

693 
-9 350 

453 
-1 022 

959 569 595 
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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).  

 

 

• Eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet och styrelsen har därför upprättat 

kontrollbalansräkning.  

 

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. 

 Bolagetsaffärsidé är inte unik och det föreligger inga immateriella skydd för 

verksamheten. 

 

Revision 

 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 
 
 
 
 
 

Stockholm den 27 oktober 2021 

Sasa Farkas  

Verkställande direktör.  

sasa@apparkingspot.com 

Tel: 073 740 78 23 

mailto:sasa@apparkingspot.com

