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2019 i sammandrag

Föregående års uppgifter inom parentes.

•Rörelseintäkterna uppgick till  0   (572) TSEK. 

•Rörelseresultat (EBIT) uppgick till – 1 072 (-950) TSEK. 

•Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -835 (-950) TSEK.

•Årets resultat efter !nansiella poster och skatt uppgick till -1 072 (-950 ) TSEK.  

•Årets kassa"öde uppgick till -29 (282) TSEK. 

•Resultat per aktie uppgick till   (  -0,034) SEK. 

Utvalda nyckeltal. 
•Balansomslutning 4 802  (1 693) TSEK.
•Soliditet 85%  (91%).
•Likvida medel vid årets slut 433 (462) TSEK.
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Väsentliga händelser

 
2019 har varit lite av ett mellanår för ApParkingspot. Året inleddes med 
förhandlingar om investeringar i bolaget och ett avtal tecknades med en 
kapitalförmedlare i Stockholm. Det hela drog ut på tiden och ledde tyvärr inte till 
att någon investering gjordes i företaget. Samarbetet med förmedlaren avbröts 
under sommaren. I september slöts ett avtal med Apcoa Förvaltning som innebär
att Apcoa tillåter sina garage-hyresgäster att upplåta sina platser i andra hand. 
Avtalet ses som ett genombrott för bolaget men det krävs en del tekniska 
anpassningar för att det hela skall fungera på ett smidigt sätt. Dessa anpassningar
pågår under ledning av bolagets nya tekniska chef som börjande under 2019, 
Tommi Kokkola. 
Under 2019 har bolaget också tecknat ett avtal gällande samarbete med 
Helsingborgs kommun. 
Fusion med dotterbolaget Apparkingspot Sverige AB har avslutats under året 
vilket medför vissa redovisningsmässiga förändringar i bolagets balansräkning. 
Projektkostnader redovisas nu som immateriella rättigheter mot tidigare aktier i 
dotterbolag. 
Under december/januari genomfördes en lyckad nyemission som möjliggör en 
ordentlig satsning under 2020. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Avtal med Parkman ger 1000 nya p-platser i systemet. 
Styrelsen har sonderat terrängen för en möjlig notering av aktien under året.
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Väsentliga händelser
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Väsentliga risker i sammandrag

•Teknikrisker - Teknisk utveckling är alltid förenat med risk och produktuppdateringar 
kan visa sig vara mer komplicerat och dyrbart än Bolaget förutskickat.
•Leverantörer - Bolaget är beroende av utomstående leverantörer för teknisk support 
och utveckling. Det !nns inga garantier för att dessa leverantörer kommer att 
fortsätta att arbeta med Bolagets produkter och tjänster.
•Konkurrens - Bolagets a"ärsidé är inte unik och det föreligger inga immateriella 
skydd för verksamheten. 
•A"ärsrisker - Marknaden kan ha överskattats. 

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

Kommande rapporter
Rapport för 1: kvartalet 2020 o"entliggörs den 23 april 2020.

 
Lund den 20 februari 2020

Sasa Farkas 
Verkställande direktör 
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Resultat och balansräkning
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Kassa!ödeanalys
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