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ANDRA KVARTALET 2021 
 

 Tillskott i säljteamet 

 Paydrive 

 Statistik och utveckling 

 

 

Under andra kvartalet utökades teamet med James Li, en erfaren säljare som har 

haft stort intresse för parkeringsdelning och tidigare utvecklat idéer för lansering 

av denna tjänst. Säljteamet har varit i kontakt med åtskilliga aktörer, såsom BRF-

er, fastighetsägare och kommuner. Säljcirkeln för denna typ av affärer är dock 

mellan 9-12 månader så inga affärer har stängts under perioden. Några mindre 

aktörer såsom företag som har egna parkeringsplatser har anslutits till tjänsten då 

de tyckte om idén att dela sina parkeringar under tidsperioder de står tomma. 

Samma företag var också intresserade att hyra platser via tjänsten då deras 

anställda förlorar mycket tid att hitta p-platser när de kör i tjänsten. 

 

Sammarbetsdiskussioner inleddes med Andreas Broström, grundaren av 

Paydrive. Paydrive köpte upp Telia Sense som ApParkingSpot tidigare hade 

skrivit avtal med och därmed återupptogs diskussionerna om användning av 

uppkopplade bilar med Telia sense (Paydrive Sense nu). Målet är att erbjuda 

Paydrive Sense kunder möjligheten att hyra ut sin parkeringsplats varje gång de 

lämnar sin hemmazon. 

 

Bolaget har under andra kvartalet kommit upp till 9000 nedladdningar av appen, 

2500 registrerade användare och 300 parkeringsplatser som har lagts upp på 

plattformen.  Man kan se att antalet parkeringsplatser som hyrs ut följer kurvan 

över ökningen av antalet användare samt att antalet användare är direkt kopplade 

till marknadsföringsaktiviteter som bolaget har gjort. Antalet registrerade 

användare har ökat i förhållande till antalet nedladdningar vilket betyder att AI 

inlärning från marknadsföringskampanjerna började ge resultat. 

Bolaget hade 8000 kr i omsättning från uthyrningar men tyvärr är siffror 

fortfarande röda och det krävs betydande marknadsföringsinsatser för att få upp 

antalet parkeringar och därmed öka möjligheten till uthyrningar. 

 

  



 
 
 

MILSTOLPAR 
 

 
 

9000 nedladdningar 

2500  registrerade användare 

300  parkeringsplatser 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 

 
Resultaträkningar i sammandrag (KSEK) Q2 2021 Q2 2020 

2021-01-01  
2021-06-30 

2020-01-01  
2020-06-30 

Nettoomsättning 8 0 8,3 0 

Övriga intäkter 0 0 40,0 0 

Summa intäkter 8 0 48,3 0 

Material, varor och inköpta tjänster -6  -6,2  
Övriga externa kostnader -65 -568 -445,6 -1136 

Personalkostnader -110 -122 -302,5 -254 

Avskrivningar -59 -52 -118,5 -104 

Rörelseresultat (EBIT) -232 -742 -824,5 -1 494 

Finansiella poster    -0,5  
Resultat efter finansiella poster -232 -742 -825,0 -1 494 

Periodens resultat -232 -742 -825,0 -1 494 

Balansräkningar i sammandrag (KSEK) 2021-06-30 2020-12-31 

Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 593 711 

Summa anläggningstillgångar 593 711 

    
Kortfristiga fordringar 130 58 

Kassa och bank 279 1 010 

Summa omsättningstillgångar 409 1 068 

Summa tillgångar 1 002 1 779 

    
Eget kapital och skulder    
Aktiekapital 1 496 1 496 

Övrigt eget kapital 96 2 569 

Årets ack resultat -825 -2 548 

Summa eget kapital 767 1 517 

    
Kortfristiga skulder 235 262 

Summa skulder 235 262 

Summa eget kapital och skulder 1 002 1 779 
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Kassaflödeanalys (KSEK) Q2 2021 Q2 2020 Helår 2020 

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -233 -742 -2 547 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
m.m.     

   -avskrivningar 59 52 237 

   -erlagd ränta     

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -174 -690 -2 310 

     

Förändring av rörelsekapital     

   Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -149 21 210 

   Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder -152 12 -475 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -475 -657 -2 575 

     

Finansieringsverksamheten     

Fordran aktieägartillskott 75  3 152 

Pågående nyemission     

Kostnader nyemission     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 75  3 152 

     

Periodens kassaflöde -400 -657 577 

Likvida medel vid periodens början 679 2 523 433 

Likvida medel vid periodens slut 279 1 866 1 010 

Nyckeltal (KSEK) 
Q2 2021     Q2 2020 

2021-01-01  
2021-06-30 

Rörelseintäkter 8 0 48 

Rörelseresultat (EBITDA) -174 -690 -707 

Rörelseresultat (EBIT) -233 -742 -825 

Periodens resultat -582 -742 -825 

Antal aktier i bolaget 32 842 448 32 842 448 32 842 448 

Resultat per aktie -0,007 -0,02 -0,03 

Solditet 77% 93% 77% 

Förändringar i eget kapital (SEK)      

  Aktiekapital 
Villkorligt 
aktieägartillskott 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Periodens 
resultat Totalt 

Belopp vid periodens ingång 1 495 861 2 398 453 6 973 693 -6 802 203  4 065 804 

Periodens förändring  75 000   -825 192 -750 192 

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 -825 192 767 362 
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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 är i det närmaste förbrukat och styrelsen undersöker alternativ för fortsatt drift.  

 

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 20 oktober 2021 

Sasa Farkas  

Verkställande direktör.  

sasa@apparkingspot.com 

Tel: 073 740 78 23 

mailto:sasa@apparkingspot.com

