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Andra kvartalet 2020 

 
✓ Utveckling av nya plattformen klar 

✓ Integration med Apcoa 

✓ Ny säljare ansluter sig till teamet 

 
Vd´s kommentar  

Under andra kvartalet var bolagets fokus att avsluta utvecklingen av den nya 

uppdaterade plattformen som påbörjades under 2019. Arbetet blev klart som planerat 

och vi lanserade helt nya appar i både App Store och Play Store med både bättre 

funktionalitet och bättre UI. Nu blir det ännu lättare för våra användare att hyra ut sina 

platser och att hyra i andra hand från varandra. Vi har fått mycket positiv feedback från 

våra användare efter uppdateringen.  

 

En annan förändring gäller betalsystemet där vi nu använder oss av det svenska 

företaget Paynova och kan behålla hela vår del av intäkten utan avdrag till 

betalförmedlaren som vi hade tidigare. Det innebär en klar förbättring av våra 

intäktsströmmar vid mindre belopp.  

 

Den nya plattformen ger oss också en större flexibilitet för vidare integration mot 

fastighetssystem och mer effektiv uppbyggnad av nya funktioner såsom 

värvningssystem. Vi har också påbörjat diskussionen med en aktör om möjligheten till 

förbokning av biltvätt i samband med bokningen av parkeringen där bilen blir tvättad på 

parkeringen. 

 

Integration mot Apcoa Förvaltnings it-system påbörjades under kvartal två men på 

grund av förseningar räknar vi med att det hela är klart under mitten av tredje kvartalet. 

Integrationen är en viktig del i satsningen som vi gör med Apcoa för att de av deras 

kunder som har enbart parkeringstillstånd utan fast plats ska kunna hyra ut sina platser 

utan att själva nyttja dem samtidigt. Under kvartal tre räknar vi med att börja lansera 

samarbetet och börja ta marknadsandelar. 

 

För att öka tempot i rekrytering av nya platser har vi engagerat ytterligare en person, 

Anton Gustafsson, som kommer att ta ledning över hela säljteamet. Antons roll 

kommer att vara ledning av tre yngre säljare som tillsammans med honom bokar in 

möten med fastighetsägare och parkeringsbolag där vi närmare kan presentera 

bolaget och vilka möjligheter vi kan erbjuda. Bra diskussioner har redan påbörjats med 

ett par parkeringsaktörer och två fastighetsbolag. 

 
 

Sasa Farkas 

Verkställande direktör 



 

Ekonomisk översikt 
(samma period föregående år inom parentes) 

 

 
 

 

 
 

                       
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Resultaträkningar i sammandrag (KSEK) Q2 2020
2020-01-01  

2020-06-30
Q2 2019

2019-01-01  

2019-06-30

Nettoomsättning 0 0

Summa intäkter 0 0

Övriga externa kostnader -568 -1136 -317 -538

Personalkostnader -122 -254 -5 -97

Avskrivningar -52 -104

Rörelseresultat -742 -1 494 -322 -635

Resultat efter finansiella poster -742 -1 494 -322 -635

Periodens resultat -742 -1 494 -322 -635

Balansräkningar i sammandrag (KSEK) 2020-06-30 2019-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 843 948

Summa anläggningstillgångar 843 948

Kortfristiga fordringar 26 3 418

Kassa och bank 1 866 436

Summa omsättningstillgångar 1 892 3 854

Summa tillgångar 2 735 4 802

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 1 496 1 257

Övrigt eget kapital 2 568 3 880

Periodens resultat -1 494 -1 071

Summa eget kapital 2 570 4 066

Kortfristiga skulder 165 736

Summa skulder 165 736

Summa eget kapital och skulder 2 735 4 802



 

  
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödeanalys (KSEK) Q2 2020
2020-01-01  

2020-06-30 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -742 -1 493 -1 064

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

   -avskrivningar 52 104 235

   -erlagd ränta -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -690 -1 389 -829

Förändring av rörelsekapital

   Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar 21 240 -221

   Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 12 -570 582

Kassaflöde från den löpande verksamheten -657 -1 719 -468

Finansieringsverksamheten

Fordran aktietecknare 3 152 -3 152

Pågående nyemission 4 673

Kostnader nyemission 0 -1 082

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 3 152 439

Periodens kassaflöde -657 1 433 -29

Likvida medel vid periodens början 2 523 433 462

Likvida medel vid periodens slut 1 866 1 866 433

Förändringar i eget kapital (SEK)

Aktiekapital

Pågående 

nyemission

Överkurs-

fond

Balanserat 

resultat

Periodens 

resultat Totalt

Belopp vid periodens ingång 1 257 164 3 591 469 3 620 922 -3 338 798 -1 064 951 4 065 806

Periodens förändring 238 696 -3 591 469 3 345 835 -1 488 754 -1 495 692

Disposition av årsstämma -1 064 951 1 064 951 0

Belopp vid periodens utgång 1 495 860 0 6 966 757 -4 403 749 -1 488 754 2 570 114



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. 

 

 
Revision 

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

Lund den 30 augusti 2020 

 
Sasa Farkas 

Verkställande direktör. 

 
sasa@apparkingspot.com 

 

Tel: 073 740 78 23 
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