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Förvaltn

i

n

gs

berättelse

Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver utveckling och försäljning av produkter och tjänster inom lT- och
marknadsföringsområdet, särskilt lojalitets- och marknadsföringssystem, och därmed
förenlig verksamhet.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut
Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt under 2017.

Förändring i eget kapital

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

500 000
lngående balans
Beslut enligt årsstämma:
Omföring

I

Antalanställda
Soliditet

627 619

-9 627 619

627 619

-9 500 000
-453 472

453 472

1 '1

453

500 000

Flerårsjämförelse
Nettomsättning
Resultat efter fin po,
Balansomslutning

I

137 819

Utdelning

Utveckling
Arets resultat
Utgående balans

Arets
resultat

Balanserat
resultat

tkr
tkr
tkr
st4
o/o

20{6
41357
14 128

19125
61,6

472

-188 035

2015 2014
901 30 402
12345 10297
16 143 14 135
355
63,6 61,1

36

1

019 031
1 019 031

2013
28 586

2012
24 860

8977
13027

13 191

58,5

3
58,4

8 209

Förslag till behandling av vinst'
Styrelsen och verkställande direktören för Awardit AB föreslår att vinsten fÖrdelas enligt nedan
-188 035

Balanserat resultat
Arets resultat

11 019 031

Summa

10 830 996

Summa

10 830 000
996
'10 830 996

Utdelning till aktieägare
I ny räkning balanseras

övriga vinstd ispositioner
Styreslen finner att full täckning finns för bolagets bundna kapital efter den fÖrslagna
vinstutdelningen.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom bedömer
styrelsen, vid en allsidig bedömning att bolagets ekonomiska ställning medfÖr att utdelningen
aifOrsvarlig med hänviining till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets egna kapital samt bolagets likviditet och ställning i övrigt. Utdelning är
därmed förenlig med 17 kap 3 § ABL och har skett enligt fÖrsiktighetsprincipen.
Vad beträffarföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

$
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Resultaträkning
201 6-01 -01

Belopp

ikr

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Varukostnad

Bruttoresultat
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Rörelseresultat

201 5-01-01

Nof -2016-12-31 -2015-12-31
41 357 487
441 576

36 901 225
417 410

-21 954 255
19 844 807

-19 873746

-2932120

-2 556 174

-2 313 920
-469 668
14 129 100

-2086928

17 444889

-456 591

12345196

Res ultat från fi n ansiel I a Poster

1 848

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella Poster

14 128 060

-1954
1234s 090

Resultat före skatt

14 128 060

12 345 090

Skatt på årets resultat

-3 109 029

-2717 471

Arets resultat

-1 041

1

1 019 031

I

627 619

Awardit AB
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Balansräkning
Belopp

ikr

201 6-1 2-31

201 5-12-31

TILLGANGAR
An Iäg

g n in

gsti llgån gar

mate riel I a an I ägg n i ngsti I lgån g a r
Balanserade utgifter för forsknings- och
ufuecklingsarbeten och liknande arbeten
Licenser

Im

Materiel I a a n I ägg ni n gstil lgångar
lnventarier, verk§g och installationer
F i n a n siel I a a n I ägg ni n gsti I lg ångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättn

i

n

1 144798

1 098 862

1 144798

1 098 862

12 989
12 989

23 017
23 017

569 007
569 007

569 007
569 007

1 726 795

1 690 886

935 420
3 550

543 313
I 434

6 228 484
7 167 453

5 881 728
6 434 475

gsti I lgångar

Ko rtfristi ga ford rt n g ar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

10 230 882
I 7 398 335

017 383
14 451 858

SUMMA TILLGANGAR

19 125 130

16142744
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Balansräkning
Belopp ikr

201 6-12-31

201 5-1 2-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Fift

500 000

500 000

453 472
953 472

500 000

eget kapital

Balanserad vinsUAnsamlad förlust

Arets resultat

-188
11 019
10 830
11 784

035
031

996

468

137 819
627 619
765 437
10 265 437

I

I

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER

3 961 580
882 046
1 375 767
1 121 268

3 419 872
495 223
1 006 992

7 340 662

955 220
5 877 307

19 125 130

16142744
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Not

1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Företagets årsredovisning har upprättats ienlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
20121(K3). Tillämpade principer är oförändrade mot fÖregående år.
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättandet
av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

Värderingsprinci

pe r resu ltaträkn

i

n

gen

lntäkter
lntäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och redovisas i
posten Nettoomsättmng. lntäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas för varor som levererats och tänster som utförts, dvs. Till försäljningspris
exklusive handelsrabatter, mängdrabatter och linande prisavdrag samt mervärdesskatt.
Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i Företagets intäkter.

Värderingsprinciper i balansräkn ingen
lmmateriella ansläggningstillgångar
lmmateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
av- och nedskrivningar.

Balanserade utvecklingsutgifter
Utgifter för utvecklingsfasen i ett projekt att utveckla lojalitetsplattformen kostnadsfÖrs i den
period då de uppkommer.
Motsvarande belopp har överförts till Fond för utvecklingsutgifter.

Avskrivning
Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet görs linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Avskrivning på vörjas när tillgången kan användas. Nyttjandeperioden omprÖvas
per varje balansdag. Följande nyttjandeperiod har använts.
Balanserade utvecklingsutgifter: 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive utgifter för att få tillgången på plats och i skick för att kunna användas
enligt intentionerna med investeringen. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra
direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, hantering, installation, montering, lagfarter och konsulttjänster. I anskaffningsvärdet för egentillverkade materilla anläggningstillgångar ingår även indirekta tillverkningskostnader.
Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsfÖrs löpande.

Avskrivning
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillångens/komponentens avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/komponenten tas
bruk.
Avskrivn ingen görs injärt.
Följande nyttjandeperiod har använts:
I

lnventarier, verktyg och installationer: 5 år

.
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lnkomstskatter
Företaget har inga temporära skillnader varför enbart aktuell skatt redovisas.

Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavande hos banker och kreditinstitut och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och
på
som är utsatta för obetydlö risk för vårdeflukiuationer. Sådana pladeringar har en löptid
maximalt tre månader.
Eget kapital
Eget kapital i företaget består av följande poster:
A't<tiekabitat som relresenterar det hominblta värdet för emitterade och registrerade aktier.
Fond för utvecklingsutgifter ökas årligen med det belopp som aktiverats avseende företagets
eget utveckllngsarbete Fonden minskas årligen med avskrivningen på det aktiverade
utvecklingsarbetet.
Balanserad vinst/Ansamlad förlust, dvs. alla balanserade vinster/förluster och aktierelaterade
ersättningar för innevarade och tidigare perioder samt förvärv av egna akter.
Not

2

Uppskattningar och bedömningar

Betydande bedömningar

Aktivering av immateriella tillgångar

Fördelningen mellan utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt av progamvara och bestämningäv huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter är uppfylda kräver bedömningar. Efter aktivering övervakas huruvida redovisningskraven för utvecklingskostnader
,pp-fytts även fortsättningsvis och om det finns indikationer på att de aktiverade utgifterna kan
vara utsatt för en värdenedgång.

Bedömning av osäkra fordringar

Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till fÖretaget' Därmed görs
en detljerad och objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen'
Not

3

Anställda och perconalkostnader

Medel antalet anstäl I d a

Totalt

4

varav 2015-01-01 varav
män - 2015-12-31

4 75o/o
4 75o/o

Sverige

Not

2016-01-01
- 2016-12-31

Skatt På årets resultat

Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad

Skatt föregående år

Tota! redovisad skattekostnad

3
3

män

100%
looo/o

201 6-12-31

3 109 031

3 109

-5

031

-2
1oe 029

t

I
I
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Not

5

Balanserade utgifter för FOU m m
201 6-1 2-31

Acku m u le rade

an skaff n i n g sv ärde

n

I

201 5-12-31

I 113 549

ngående anskaffningsvärden
Arets aktiveringar
Utgående ackumu lerade anskaffn ingsvärden

530 956
505 576
10 036 532

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
lngående avskrivningar enligt plan
Arets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-8 432 096
-459 640
-8 89'1 736

-7 983 450

144796

1 098 862

2016-12-31

201 5-12-31

I

Planenligt restvärde vid årets slut
Not

6

I

417 407
9 530 956

-448 645
-8 432 094

Licenser

a n skaff n i n g sv ä rd e n
gående anskaff n ingsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Acku m u I e rade
n

I

nl igt pl a n
plan
lngående avskrivningar enligt

Acku m u le rade av skriv n i ng ar

500 035
500 035

500 035
500 035

-500 035
-500 035

-500 035
-500 035

e

Utgående ackumulerade avskrvningar enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut
Not

7

lnventarier, verktyg och installationer
201 6-12-31

Acku m u I e rade an skaffn

i n g sv ärde

201 5-12-31

n

ngående anskaffn ingsvärden
Arets inköp
Utrangeringat
I

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
lngående avskrivningar enligt plan
Utrangering
Arets avskrivning enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut

58 224

68 452

-7 165

-36172

51 059

58 224

-35 208

-63 434
36 172

25 944

7 165
-10 028

-7 945

-38 071
12 989

-35 207
23 u7

[[

Awardit AB

s (10)

Org nr 556575-8843

NotS Andelari

koncernföretag
201 6-1 2-31

201 5-1 2-31

Vid årets början och slut

569 007

569 007

Bokfört värde vid årets slut

569 007
569 007

569 007

Acku

m u I e rad e a n skaffn i n g sv ä rde

n
569 007

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Antal
Doffertöretag

/

Org nr

/

Säte

Lokalbolaget på Snickarbacken AB, 556755-0859, Stockholm
Rewardit AB, 556942-7 296, Stockholm

Andel

andelar i % 1)

1000
7

031

100,0
65,9

Bokfört
värde
36 937
532 070
569 007

Spec av eget kapital och resultat i koncernföretag
Eget

Dotteiöretag / Org nr / Säte
Lokalbolaget på Snickarbacken AB, 556755-0859, Stockholm
Rewardit AB, 556942-7 296, Stockholm

Not

9

Kapital

Arets
resultat

62 710

1 430

197 920

24 294

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

lnga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser

il
q

AwarditAB

10 (10)

Org nr 556575-8843

stockhorm oen

L{. l L1 zotz

l.r

7
. ;:\.,
X

te"'

Olof ls§årg

Niklas

OdfönÅde

Verkställende

./ C*/Samir Taha

Min revisionsberåftelse har avgivits

rtrrH
n t4r

,/-l

/ /

Håkan Pettersson
Auhoisend revisor

a"n'/ t/

2o1T

.:&.

1** Urant lhornton

"s'?*

^

-

-r

RE,VI S I O N SB tr,RATTE,LS E,
Till bolagsstiimman i Awardit AB
Org.or. 556575-8843
påvetka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund

Rapport om årsredovisningen

Som del av en revision enligt ISÅ mvändet iag professionellt omdöme
och hat en professionellt skeptisk instzillrring under hela revisionm.

Uttalanden
Jag har

i

åLrsredovisningm.

utfört en revision av årsredovisningen för Awardit AB för ar

Dessutom:

2016.

. identifrerar och bedömer iag tiskema för väsmtliga felaktigheter i
fusredovisningen, vare sig dessa beror på oegendigheter eller på fel
utformar och utföt grmskningsåtgiirder bland annat utifrån dessa
risker och inkimtat revisionsbevis som är tillräcklga och
ändamålsenliga för att utgöta en grund för mina uttalarden. Rrsken föt
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till fölid av oegendigheter zir
högre iin för en väsendig felaktighet som beror på fel eftersom
oegendigheter km imefatta agerande i maskopr, förfalskning,
avsikdiga uteliimnanden, felaltig infomation eller åsidosättande av

Enligt min uppfattning har årsredovisningefl upprättats i enlighet med
årstedovisningslagen och ger en i alla väsendiga avseenden rättvisande
bild av Åwrdit ÅBs finansiella stZillning per den 31 decmber 2016
och av dess finansiella resultat föt åtet enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är föreniig med årsredovisningens övriga
delar.
Jag tillstyrker diirför att bolagsstämman faststäIlet resultatriikningefl
och balanstiikoingen.

intem kontroll.

.

Grund för uttalanden

skaffa iag mig en förståelse av den del av bolagets intema kontroll
som har betydelse för min tevision för att utfoma
granskningsåtgiirder som iir liimpliga med hiinsyn till
omständighetem4 men inte föt att uttala mig om effektiviteten i den

Jag har utfört revisionen enligt Intemational Standards on Auditing
(SÅ) och god revisionssed i Sverige. Ivfitt msvar enligt dessa
stendatder beskrivs närmare i avsnittet "Revisoms ansvar" . Jag
oberoende i forhållande till Awardit AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i ör-rigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

ir

intetna kontrollen.

.

uwiirderar iag Iiimpligheten i de redor-isningsprinciper som används
och rimligheten i stytelsens och verksdllande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Jag ansu att de revisionsbevis jag har inhiimtat zir tilkäckliga och
iindanilsenliga som grund för mina uttalanden

. drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen och verksällande
direktörm anv2indet antagandet om fottsatt ddft vid upprättmdet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inh?imtade
tevisionsbevisen, om huruvida det fmns någon väsmtlig

SQlrelsens och verkställande direktörens ansyar
Det ät sqrelsen och verkstiillande dfuektören som har ansvmet för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt

osiikerhetsfaktot som avstr sådana kindelser eller förhå'llarden som
kan Ieda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsefl att det 1--.,
rissltlig
osäkerhetsfaktot, måste iag i revisio{rsberättelsen Fi.sta
uppmrirksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den
väsendiga osiikerhetsfaktom eiler, om sådana upplysningar iir
otillräckliga, modifiera uttalandet om åtsredovisningm. Mina slutsatser
basetas på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan ftamtida hiindelset eller fci,rhållanden
göra att ett bolag inte längte kan fortsätta verksamheten.

arsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören msvarar
även föt den intema konkoll som de bedömet zir flödvrifldig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåIler några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegendigheter ellet på fel.

*

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvalar stylelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, niir så itu tilliimpligt, om
föthållanden som kan påvetka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift Antagandet om fortsatt
drift till?impas dock inte om styrelsen och verkstiillande direktören
avser att likvidera bolage! upphöra med verksamheten eller inte ha
något tealistiskt altemativ till att göra något av detta.

. utviirderar iag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i atstedovisningen, d?fuiblald upplysninqama, och om
årsredovisningen återget de underlipppnde ftansa.kdonema och
hiindelsema på ett sätt som ger en rätwisande bild.

Revisorns ansvar

Jag måste infotmera styrelsefl om bland annat revisionens planerade
omfattning och intiktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera or4 betydelsefirlia iakttagelset under revisionen, diiribland
de betydande brister i den ifltema kontrollen som iag identifiemt.

Mina mål iir att uppnå en rimlig grad av säkerhet m huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegendigheter eller på fel och att
liimna m revisionsberättelse son imehåller mina uttalafldefl. Rinlig
säkethet är en hög grad av säkerhet, men dr iflgen garanti för att en
revision som utförs enligt ISÅ och god revisionssed i Svedge alltid
kofimer att upptäcka en väsendig felakughet om en sådan finns.
Felaktigheter kar uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvärrtas
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningat

Uttalanden

Revisorns ansvar

Utöver min revision av årsredovisningen har iag även utfört en
revision av styrelsens och verkställaflde diektörens föraltning för
Åwardit AB f$ fu 2076 samt av förslaget till dispositioner betäffande
bolagets vinst eller födust.
Jag tillstyrker att bolagsstiiman disponerar vinsten enligt förslaget
förvaltningsberättelsen och berdiar stytelsens ledamöter och
r-erkstäIlande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsaret.

Mitt mål betriiffmde revisionen av förvaltningen, och diimed mttt
uttalande om ansvarsfdhet, iir att inhiimta revisionsbevis för att med
m rimlig gtad av siikerhet kuma bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

i

.

företagit någon åtg:ird eller gjort sig skyldig till någon fönummeise
km föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

som

.

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslageru
atstedovisningslagen eller bolagsordningen.

Grund för uttalanden

Mitt måI betdiffande revisionen av fötslaget till dispositionet av
bolagets vinst ellet fötlust, och diimed mitt uttalande om detta, dr att
med rimlig grad av sä.kuhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt msvar
enligt dema beskrivs närnate i avsnittet "Revisoms ansvar". Jag iir
oberoende i föthållande tili Awardit AB enligt god revisotssed i
Sverige och har i övrigt frrllgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Rimlig siikerhet iir en hög grad av säkerhet, mm ingen garantt f& att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid komer
att uppäcka åtgiixder eller fötsummelser som kan fönnleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett fötslag till dispositioner
av bolagets vinst eller födust inte ?ir förenligt med aktiebolagslagen.

Jag anser att de tevisionsbevis iag har inhiimtat iir tilltäckliga och
ätrdamåIsenliga som grund f& mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det ät styrelsen som hm msvaret för förslaget till dispositioner
betriiffande bolagets vinst eller födust. Vid förslag till utdelning

Som en del av m revision enligt god revisionssed i Sl.erige använder
iag professionellt omdöme och hm m professionellt skeptrsk
inställning under hela revisionen. Granskningen av föraltningen och
förslaget tll dispositionet av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskapema. Vilka tillkomande
granskningsåtgåirder som utföts baseras på min professionella
bedömning med utgaflgspunkt i risk och räsentlighet. Det iflnebir att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgiirder, områden och
förhållanden som är väsendiga för vetksamheten och däf, avsteg och
överträdelser skulle ha sikskild betydelse för bolagets situation. Jag går
igenom och pröva: fattade beslut, beslutsunderlag, r,idtagna åtgärder
och mdra föthållanden som är relevanta föt mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som undedag för mitt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller födust har iag
pganskat stytelsens motiverade,tttande samt ett rwal av undetlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget iir förenligt med

innefattar detta bland aflf,at eri bedömning av om utdelningen zir
försvarlig med h?insyn till de krav som bolagets verksamletsart,
omfattning och dsker stiillc på storleken av bolagets egna kapitat
konsolideringsbehor-, likviditet och stiillning i övrigt.
Stytelsen msvra för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets mgelägenheter. Detta innefattr bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utfotmad så att bokföringen, medelsföraltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolletas på ett
betryggande sätt. Den vetkstiillande direktören ska sköta den löpande
förv'altningen enligt styrelsens rikdinjer och anrisfliflgar och bland
annat vidtz de åtgiirder som iir nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överenssråmmelse med lag och för att

medelsförvaltdngen ska skötas på ett betryggande sätt.

aktiebolagslagm.

V/
/7
Håkan Pettersson

Auktorisend revisor
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