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Ännu ett år i skuggan av pandemin har avslutats och 
hotellindustrin summerar 2021 som ett turbulent år. 
Pandemins kraftiga påverkan på hotellmarknaden 
fortsatte, trots en förhållandevis bra sommar med lite 
högre beläggningsgrad då behovet av att resa och 
uppleva nya miljöer var starkt. Hotellindustrin pekar 
tydligt ut den digitala gästresan med kontaktfri in- och 
utcheckning och mobila nycklar som rätt i tiden. Den är 
också avgörande för att bibehålla en hög servicenivå till 
gäster under en tid av återhämtning där personalbrist och 
nya digitala gästbehov dominerar. 

Under 2021 genomförde vi en mycket lyckad 
företrädesemission som blev tecknad till 117 procent, 
där Zaplox tillfördes 28,6 MSEK med möjlighet till 
ytterligare 14,3 MSEK i kapitaltillskott vid utnyttjande 
av teckningsoptioner under Q4. I december 2021 
avslutades således perioden för utnyttjande av Zaplox 
teckningsoptioner med en utnyttjandegrad på drygt 80 
procent. Zaplox tillfördes därmed cirka 11,5 MSEK före 
emissionskostnader. 

Zaplox partnerskap med globala leverantörer av 
affärssystem, låssystem och industrispecifika plattformar 
för hotellindustrin har genererat nya kundavtal. 
Under året har partnernätverket utökats med nya 
konkurrenskraftiga integrationer, vilket öppnat upp nya 
försäljningsmöjligheter i Europa och USA. 

Zaplox ingick ett nytt partnersamarbete i Mellanöstern 
och kan numera erbjuda företagets lösningar på den 
marknaden. 

Mer än 70 kunder lanserade sin digitala gästresa med 
Zaplox under 2021. Zaplox produktportfölj passar 
lika bra för budgethotell som för lyxhotell, samt för 
hotellkedjor som oberoende hotell. Bolaget tecknade 
även ett samarbetsavtal med Best Western Hotel Group 
Scandinavia för att ge gruppens medlemshotell möjlighet 
att välja Zaplox digitala gästresa. Tillsammans med 
partners levererade vi en mobil nyckelapp till Google Bay 
View Suites i Silicon Valley ett korttidsboende för Googles 
medarbetare. En applösning speciellt anpassad för 
Google och som vid behov kan rullas ut till fler av deras 
korttidsboenden.

Hotellgästens beteende kommer aldrig att bli detsamma 
efter COVID-19. Hotellindustrin digitala transformation 
pågår parallellt med återhämtningen och är avgörande 
för hotellens förmåga att återhämta sig snabbt. Nu vill 
gästen kunna kontrollera alla steg i gästresan själva, vilket 
kan göras i den mobila gästresan. Det är tydligt att ett 
digitalt alternativ för in- och utcheckning med möjligheten 
att öppna hotellrummet med en mobil nyckel, kommer 
influera gästens val av hotell och semesterboende 
framöver. 

Året i korthet

Vaeshartelt Hotel, Nederländerna
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2021 har varit ett turbulent år för många och ganska 
dramatiskt för den sedan tidigare illa tilltygade 
hotellindustrin. Under sommaren blåste positiva 
återhämtningsvindar, med högre beläggning och positiva 
resultat i samband med det ökade inhemska resandet 
men det kom av sig något när den tredje nedstängningen 
i slutet av året var ett faktum. Återhämtningen pågår 
just nu och industrin ser med optimism på det ökande 
resandet, där beläggningsnivåer i USA åter är tillbaka på 
2019 års nivåer och det är på väg åt samma håll i Europa. 
Efterfrågan på Zaplox mobila gästresa består, intresset för 
digitala alternativ är högt och hotellindustrin är mitt uppe 
i sin välbehövliga resa mot digitalisering. Nödvändiga 
teknikinvesteringar prioriteras tillsammans med insatser 
för att öka beläggningen samt bibehålla servicenivån då 
industrin fortsatt lider av resursbrist. 

För Zaplox del har 2021 naturligtvis påverkats av 
pandemin och hotellindustrins utmaningar och vi 
har lyhört justerat våra prisnivåer för att tillmötesgå 
marknadens behov. Året innebar en ökning av antal 
kontrakterade dörrar i relation till 2020 med över  
32 procent till 46 179 (34 887) dörrar samtidigt som antalet 
aktiva intäktsgivande dörrar ökade med över 63 procent 
och summerades till 21 083 (12 872) dörrar under samma 
tidsperiod. Koncernens nettoomsättning uppgick till  
2 989 KSEK vilket motsvarar en omsättningsminskning 
(nettoomsättning) på -19 procent jämfört med föregående 
år. Intäkterna för abonnemang har ökat med över  
23 procent medan startavgifterna (engångsintäkterna) har 
minskat med -39 procent.

 

Årets nedstängningar har resluterat i lägre månadsintäkter 
då hotellen återigen fått stänga och för att stödja våra 
kunder har vi då valt att inte fakturera månadsavgiften. 
Samtidigt har vi fortsatt med reducerade startavgifter för 
att attrahera nya kunder, vilket sammantaget påverkat 
årets omsättning. Men med utgångspunkt från vår 
försäljningspipeline, och det faktum att vi medverkar i 
flertalet upphandlingar för större globala hotellkedjor, 
samt våra pågående och kommande leveransprojekt, 
har vi goda förutsättningar att nå vår sedan tidigare 
kommunicerade målsättning på 70 000 kontrakterade 
dörrar och 40 000 aktiva dörrar under andra halvåret 2022.

Viktiga integrationer expanderar Zaplox 
partnernätverk och marknader

Vi prioriterar partnersamarbeten som kompletterar 
Zaplox erbjudande, för att på ett smidigt sätt addera 
funktionalitet till en solid och skalbar plattform utan att 
själva utveckla efterfrågad funktionalitet. Under 2021 har vi 
färdigställt flertalet nya integrationer, både till låssystem, 
PMS och betalningssystem. Vi är nu certifierande för 
ASSA ABLOYs nya cloud-baserade låssystem Vostio 
samt för den fjärde största låsleverantören i världen, 
låssystemet Onity. Vi har också färdigställt integrationer 
till ledande PMS som Infor HMS, HotSoft och Mews och 
betalningssystem som Adyen och Elavon.

Partnerskapet med Digiteck Vision och Aristocrat 
Technologies som integrerar vårt SDK i deras lösningar 
ingicks under årets tredje kvartal. Tillsammans med 
Digiteck tar Zaplox ett steg in i Mellanöstern som är 
en ny stor och spännande marknad där den digitala 
förändringen är högt prioriterad. 

Digitaliseringens tid är 
här och Zaplox är på  
rätt plats

KOMMENTAR FRÅN STYRELSEN

4 ÅRSREDOVISNING 2021

Even  
Frydenberg 

Styrelseledamot  
& före detta 

VD på Zaplox



I samarbetet med spelgiganten Aristocrat Technologies 
Inc integrerar Aristocrat vårt SDK i sin egen gaming app 
och leverans pågår just nu till en av USAs största resort- & 
kasinokedjor.

Kundbasen växer i Europa och USA

Zaplox produktportfölj passar lika bra för budgethotell 
som för lyxhotell, samt för hotellkedjor som oberoende 
hotell. Under 2021 har mer än 70 kunder lanserat sin 
digitala gästresa med Zaplox app eller kiosk. Några av 
dem är; Radisson Blu Mountain Trysil, (Norge), Myrtle 
Beach Seaside Resorts, (USA), Arlo Hotels Midtown, (USA), 
Mohonk Mountain House, (USA), Prarie Band Casino & 
Resort, (USA) Next House Copenhagen, (Danmark), Guy 
Harvey Resort, (USA) och City Hotel Wood, (Holland). 
Samarbetsavtalet med Best Western Hotel Group 
Scandinavia för en digital gästresa till deras medlemmar 
tecknades också under året. Franchisegruppens drygt 
160 medlemshotell med ca 15 000 rum totalt har visat 
stort intresse för våra appar och kiosk. Tillsammans 
med Stayntouch och dormakaba levererar vi nu också 
den första mobila nyckelappen till Google Bay View 
Suites i Silicon Valley – ett korttidsboende för Googles 
medarbetare. En applösning speciellt anpassad för 
Google och som vid behov kan rullas ut till fler av deras 
korttidsboenden.

Hotellindustrin är en drivande kraft i digitaliseringen

Trots personalbristen har många operatörer och 
hotellägare uttryckt hur avgörande möjligheten att 
stödja hotellets operationella processer med ett digitalt 
alternativ är. Det inkluderar tydliga krav på smidiga 
integrationer som ger hotellägaren tillgång till mer 
funktionalitet i samma lösning. Prioriteringen ligger 
på intäktsgenererande och operativ teknik som kan 
ge snabba fördelar under återhämtningen. Under 
året kommunicerade också Apple att användare av 
iOS framöver kommer kunna hantera mobila nycklar 
i Apple Wallet. Detta är en mycket positiv nyhet för 
hotellindustrin och för Zaplox, som främjar digitaliseringen 

och användningen av mobila nycklar. För att den mobila 
nyckeln ska kunna nyttjas när den befinner sig i Apple 
Wallet behöver den mobila nyckeln först laddas ner i 
hotellets app där gästens reservation befinner sig för att 
sedan väljas att placeras i Apple Wallet. 

Företrädesemission tecknad till 117 procent och mer 
än 80 procent utnyttjade TO1

Under året har vi genomfört en mycket lyckad 
företrädesemission som blev tecknad till 117 procent. 
Teckningsperioden avslutades den 31 mars och genom 
emissionen tillfördes Zaplox, 28,6 MSEK med möjlighet till 
ytterligare 14,3 MSEK i kapitaltillskott vid utnyttjande av 
teckningsoptioner under Q4. I december 2021 avslutades 
perioden för utnyttjande av Zaplox teckningsoptioner 
och totalt utnyttjades 95 620 374 teckningsoptioner för 
teckning av 47 810 187 aktier, vilket ger en utnyttjandegrad 
på drygt 80 procent. Zaplox tillfördes därmed cirka  
11,5 MSEK före emissionskostnader. Vi är mycket glada för 
utfallet och det förtroende som våra aktieägare visar oss.

I slutet av mars 2022 lämnar jag över till Tess Mattisson 
och välkomnar henne som ny VD för Zaplox. Tess har 
en gedigen hotellbakgrund och ett stort nätverk för att 
leda bolaget till nästa nivå. Vi har under de senaste 18 
månaderna genomfört en strategisk förändring med fokus 
på nya partnerintegrationer, en skalbar produktportfölj 
och en mycket lyckad kapitalisering. Zaplox starka team 
har djup teknisk expertis och kommersiell erfarenhet 
och bolaget är förberett för fortsatt tillväxt i en period 
då digitalisering är ett måste för hotellbranschen. Zaplox 
utveckling och framgång är oerhört spännande och jag 
ser fram emot att fortsätta vara del av detta fantastiska 
bolag och stötta Tess i min roll som styrelseledamot. 

Hotellindustrin är nu nästan ”back to business” och vi 
förväntar oss en fin sommar och snabb återhämtning 
under 2022.

 Even Frydenberg 
Styrelseledamot 
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HÄNDELSER UNDER 2021

2021-01-13 Zaplox tecknar flera nya kundavtal för mobila nycklar på den amerikanska marknaden
Zaplox meddelar att deras framgångsrika partnersamarbete med Agilysys fortsätter att resultera i nya kundavtal för 
bolaget. Zaplox ska framöver leverera mobila nycklar till ytterligare sex amerikanska hotell och kasinos, Turning Stone 
Resort Casino i NYC, The Banff Centre i Canada, Santa Claran Hotel Casino och Inn of the Mountain Gods Resort & Casino 
i New Mexico, samt Grand Casino Mille Lacs i Minnesota, Blue Water Resort & Casino i Arizona, och Eddys Tap Room 
Hotel i Colorado, med totalt 2 330 rum. Zaplox nyckelcentriska SDK integreras i avtalen med Agilysys PMS och låssystem 
från dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.

2021-01-28 Zaplox AB genomför en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission av units om totalt cirka 
28,6 MSEK (regulatorisk)
Styrelsen för Zaplox AB beslutar den 28 januari 2021, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021, 
att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om totalt 
cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader (“Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 
av serien TO 1 kan Bolaget därutöver tillföras maximalt cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen 
förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 8 mars 2021.

2021-01-28 Kallelse till extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ) (regulatorisk)
Styrelsen i Zaplox AB kallade extra bolagsstämma måndagen den 8 mars 2021. Med anledning av den pågående Covid-19 
pandemin genomfördes den extra bolagsstämman via förhandsröstning (sk poströstning).

2021-02-11 Mobil gästresa från Zaplox och Maestro välkomnar gäster på Myrtle Beach Seaside Resorts i USA
Partnerskapet med Northwind/Maestro PMS resulterar i ett avtal med Myrtle Beach Seaside Resorts, South Carolina USA. 
Avtalet innebär att hotellkedjan, som består av 6 hotell med totalt 775 rum framöver kan erbjuda sina gäster en kontaktfri 
mobil gästresa med mobila nycklar. Zaplox app för mobila nycklar integreras med Maestro PMS WebPro lösning samt 
låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions.

2021-02-18 Tillförordnad VD Even Frydenberg blir ordinarie VD för Zaplox AB (regulatorisk)
Styrelsen för Zaplox AB utser Even Frydenberg som ordinarie VD för Zaplox. Even Frydenberg har sedan 2019 varit 
styrelseledamot i Bolaget och sedan oktober 2020 varit tillförordnad VD då tidigare VD Magnus Friberg lämnade sin tjänst.  

2021-02-23 Zaplox & ALICE Partnership Revolutionizes Contact-Free, Keyless Guest Services and Communication
ALICE, the leading hospitality operations and management platform announce it is partnering with Zaplox to provide 
a fully integrated mobile guest experience. The partnership allows for guests and hotel staff to engage in a touch-free, 
efficient, end-to-end hotel experience that improves guest experience and staff productivity across hotel departments.

2021-02-25 Zaplox levererar kiosklösning till Best Western hotell på Gotland
Best Western Solhem Hotel och Best Western Strand Hotel Visby väljer Zaplox kontaktfria kiosklösning. Avtalet innebär 
att de två gotländska systerhotellen med sammanlagt 223 rum nu kan erbjuda en kontaktfri in- och utcheckning 
där gästen enkelt skriver ut sitt eget nyckelkort och får tillgång till hotellinformation direkt i en för hotellet profilerad 
självbetjäningskiosk. Zaplox kiosklösning integreras här med VisBook PMS samt låssystem från dormakaba.

2021-03-08 Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB. (regulatorisk)
Den 8 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB.

2021-03-11 Zaplox tecknar ytterligare avtal för installation av mobila nycklar i USA
Zaplox och Agilysys tecknar tre nya kundavtal med amerikanska hotell och kasinos. De nya avtalen inkluderar; Inn of the 
Mountain Gods Resort & Casino, Grand Casino Mille Lacs och Fort Sill Apache Casino Hotel I USA och summerar till 905 
rum. Zaplox nyckelcentriska SDK för mobila nycklar integreras med med Agilysys affärssystem för hotell och låssystem från 
dormakaba och ASSA ABLOY Global Solutions.
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2021-03-15 Zaplox offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission (regulatorisk)
Styrelsen i Zaplox AB upprättade, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission som offentliggjordes den 28 
januari 2021 ett EU-tillväxtprospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

2021-03-17 Idag inleds teckningstiden i Zaplox företrädesemission om 28,6 MSEK som är tecknad och garanterad 
till 100 procent (regulatorisk)
Extra bolagsstämman i Zaplox godkände den 8 mars 2021 styrelsens beslut från den 28 januari 2021 om att genomföra 
en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 119 178 816 units. Rätt att teckna 
units med företrädesrätt tillkommer de som på avstämningsdagen den 15 mars 2021 var registrerade som aktieägare i 
Bolaget, varvid innehav av en befintlig aktie i Bolaget berättigar till en uniträtt. Teckningskursen uppgår till 0,24 SEK per 
unit motsvarande en teckningskurs om 0,24 SEK per aktie, vilket innebär att Zaplox initialt tillförs cirka 28,6 MSEK före 
emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

2021-03-24 Zaplox utökar samarbetet med Arlo Hotels och levererar mobil gästresa till nya Arlo Midtown i New York
Arlo Hotels väljer återigen Zaplox mobila gästresa för nybyggda Arlo Midtowns med 489 rum mitt på Manhattan, New 
York. Hotellkedjan har erbjudit sina gäster en mobil gästresa sedan 2018, då kedjans första hotell gick i drift med Zaplox 
lösning. På Arlo Midtown integreras Zaplox med Oracle Opera PMS, dormakaba låssystem och betalningssystem från 
Shift4.

2021-04-07 Zaplox företrädesemission tecknad till cirka 117 procent (regulatorisk)
Teckningsperioden i Zaplox AB:s företrädesemission avslutades den 31 mars 2021. Det slutliga utfallet av 
Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar 
att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 117 procent. Teckning med stöd av uniträtter motsvarade cirka 
95 procent av erbjudna units. Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs 
Zaplox cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka en (1) MSEK.

2021-04-14 Ikoniska Mohonk Mountain House Resort i New York väljer Zaplox mobila nyckelapp
Zaplox levererar en mobil nyckelapp till ikoniska Mohonk Mountain House, med 265 rum i Hudson Valley, New York. 
Hotellet, som utsetts till ett av de topp 100 hotellen i världen, kan framöver erbjuda sina hotellgäster en tryggare kontaktfri 
hotellvistelse med direkttillgång till en mobil nyckel, hotellinformation och specialerbjudande direkt i hotellets egen app. 
Zaplox mobila nyckelapp integreras med låssystem från SALTO systems samt Oracle Opera PMS.

2021-04-15 Zaplox partnerskap med Agilysys etablerar sig i Europa och nya kundavtal tecknas i USA
Tillsammans med Agilysys tecknar Zaplox flera nya kundavtal i Europa och USA. Avtalet med Town Hall Hotel i London, 
Storbritannien markerar partnerskapets första kundavtal på den europeiska marknaden. I USA har nya avtal med Grand 
Traverse Resort & Casino, Turtle Creek och Leelanau Sands Casino, Prairie Meadows Racetrack & Casino samt ytterligare 
rum på sedan tidigare kommunicerade Island Resort & Casino tecknats. Sammantaget summerar avtalen till totalt 1081 rum.

2021-04-22 Kallelse till årsstämma i Zaplox AB (publ) (regulatorisk)
Aktieägarna i Zaplox AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Årsstämman att genomförs via 
förhandsröstning på grund av COVID-19.

2021-04-28 Hawaiianska Turtle Bay Resort senaste tillskottet i Zaplox kundportfölj
Det hawaiianska lyxhotellet Turtle Bay Resort väljer Zaplox mobila gästresa till sina 452 rum på Hawaii, USA. Turtle Bay 
kommer framöver att erbjuda sina gäster en kontaktfri mobil gästresa med in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning 
och erbjudanden direkt i hotellets egen app. Zaplox gästresa integreras med Oracle Opera PMS och låssystem från Salto 
Systems.

2021-04-29 Utfall i Zaplox AB:s (publ) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2023 (regulatorisk)
Extra bolagsstämman i Zaplox AB (publ) beslutade den 8 mars 2021 om att införa ett incitamentsprogram för 14 
anställda inom koncernen genom en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Efter teckningstiden för 
teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 8 650 000 teckningsoptioner, motsvarande 86,5 procent av det erbjudna 
antalet, tecknats av 13 deltagare.

HÄNDELSER UNDER 2021
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2021-04-29 Zaplox meddelar sista dag för handel i BTU samt beräknad första dag för handel i teckningsoptioner av 
serie TO1 (regulatorisk)
Företrädesemissionen i Zaplox AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas 
med vanliga aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Sista dag för handel med BTU var tisdagen den 4 maj 2021.

2021-05-04 Nytt avtal för Zaplox i Storbritannien när Park Regis Birmingham väljer mobil gästresa
Zaplox tecknar avtal med Park Regis Birmingham, ett cityhotell med 253 lyxiga rum och sviter i centrala Birmingham som 
väljer Zaplox mobila gästresa Framöver välkomnas gäster med möjlighet till mobil in- och utcheckning, mobil nyckel och 
betalning direkt i mobiltelefonen.

2021-05-21 Zaplox levererar mobil gästresa till Guy Harvey Resort St. Augustine Beach i Florida
Guy Harvey Resort St. Augustine på Floridas östkust väljer en mobil gästresa levererad av Zaplox. Hotellet är ett 
”oceanfront” hotell placerat direkt på stranden nära Saint Augustine Beach Park och representerar en ny typ av hotell för 
Zaplox på den amerikanska marknaden. Avtalet innebär att hotellets gäster framöver erbjuds möjligheten till mobil in- och 
utcheckning, mobila nycklar och betalning via hotellets egna gästapp. 

2021-05-26 Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (regulatorisk)
Idag, den 26 maj 2021, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. 
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

2021-05-27 Nya avtal för Zaplox mobila nycklar i Storbritannien och USA
Zaplox meddelar att partnerskapet med Agilysys fortsätter generera nya kundavtal på både den amerikanska och brittiska 
marknaden. Hotell inom hotellkedjan Big Cedar i USA, Respite Managment Ltd. i Storbritannien samt Fortune Bay Resort 
Casino i Minnesota tillhör partnerskapets senaste tillskott. De nya avtalen innefattar Zaplox nyckelcentriska SDK som 
integreras med Agilysys rGuest Express för att kunna erbjuda hotellgäster en komplett gästresa med tillgång till en mobil 
nyckel.

2021-05-27 Zaplox meddelar första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1 (regulatorisk)
Efter genomförd företrädesemission av units i Zaplox AB (publ) har Nasdaq First North Growth Market godkänt 
bolagets ansökan om upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterats som en del av 
företrädesemissionen. Första dag för handel är den 31 maj 2021 och sista dag för handel är den 7 december 2021. Totalt 
har 119 178 816 teckningsoptioner av serie TO1 emitterats.

2021-06-02 Zaplox recruit’s hotel technology and industry expert Carson Booth to the board (regulatorisk)
Carson Booth was appointed as a new board member at the Annual General Meeting on May 26, 2021. Carson Booth 
brings extensive international management and technology experience from the hospitality industry to the Zaplox board, 
completing the boards existing comprehensive expertise.

2021-06-04 ARP-Hansen Hotel Group utökar samarbetet med Zaplox för Nordeuropas största hostel - nya Next 
House Copenhagen
Arp-Hansen Hotel Group väljer Zaplox mobila gästapp samt Zaplox kiosk till kedjans nya lyxvandrarhem i centrala 
Köpenhamn. Nybyggda Next House Copenhagen öppnar hösten 2021 och blir Nordeuropas största hostel med 433 rum 
och 1 650 bäddar. Gästerna välkomnas med två olika kontaktfria alternativ för in-och utcheckning samt mobila nycklar. 
Zaplox mobila gästresa och kiosklösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY och Oracle PMS Suite8.

2021-07-07 FETCH and Zaplox Announce Pioneering Partnership
FETCH, the groundbreaking pay and order solution for hospitality venues from POS8, and Zaplox, a market innovator 
of the mobile guest journey and mobile key services for hotels, resorts, casinos, and vacation homes, joins forces for an 
exciting new partnership.

2021-07-08 Zaplox avslutar likviditetsgaranti från Sedermera Fondkommission rörande handeln i aktien 
(regulatorisk)
Sedermera Fondkommission kommer fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden fram till och med den  
6 augusti 2021.
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2021-07-13 Välkända Hotel Tylösand i Halmstad väljer Lundbaserade Zaplox mobila gästresa med mobila nycklar
Hotel Tylösand i Halmstad, med 230 rum tecknar avtal för Zaplox mobila gästresa – ett kontaktfritt, mobilt alternativ för 
in- och utcheckning, mobila nycklar, betalning och erbjudanden. Hotellets gäster kan framöver hantera sin vistelse direkt 
i hotellets egen app. Zaplox mobila gästresa integreras med låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och Oracle 
Opera PMS.

2021-07-22 Zaplox introduces mobile key compatibility for new cloud based Vostio Access Management from 
ASSA ABLOY Global Solutions
Zaplox and ASSA ABLOY Global Solutions announces the first Vostio Access Management installation using the 3rd 
party digital key application, Zaplox Mobile Key App. The groundbreaking integration can now be experienced at the 
beachfront hotel, Arena Del Mar Hotel between Seattle, and Portland on the US northwest coast.

2021-09-21 Zaplox expanderar till Mellanöstern med nytt partneravtal och leverans av Zaplox SDK
Zaplox ingår partnerskap med Digiteck Vision W.L.L i Bahrain gällande Zaplox SDK. Digiteck Vision väljer Zaplox på grund 
av bolagets starka integrationer till ledande låstillverkare och PMS system. Mellanöstern är en aktiv och digitalt framåtlutad 
marknad men också tillika starkt reglerad och svår att penetrera. Detta är Zaplox första partnersamarbete i Mellanöstern 
och det initiala gemensamma delprojektet för The Red Sea Development innefattar ca 3 500 rum i Saudi Arabien.

2021-09-23 Zaplox Presents Contactless Guest Solutions with Mobile Guest App at HITEC 2021
Zaplox announced the company will demonstrate its suite of contactless guest solutions at Zaplox’s booth 3022 at HITEC 
Dallas 2021, September 27 to 30.

2021-09-28 Zaplox i nytt globalt partneravtal med spelgiganten Aristocrat Technologies för integration av Zaplox SDK
Zaplox tecknat ett globalt partneravtal med Aristocrat Technologies gällande Zaplox SDK. Aristocrat Technologies, som är 
ett av världens ledande spelbolag ska integrera Zaplox funktionalitet för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar till 
sin egen gaming app för leverans till kasinon och resorts.

2021-09-30 Zaplox Showcases its Contactless Guest Solutions at UK’s Largest Business Event for Luxury and 
Boutique Hotels
Zaplox announce its participation at this year’s Independent Hotel Show in London, UK’s largest and most established 
business event for the luxury, boutique, and independent hotel community. 

2021-10-06 Stor efterfrågan på Zaplox samtliga lösningar - flera nya kundavtal tecknade i Europa och Nordamerika
Zaplox adderar flera nya kundavtal för Zaplox SDK, Zaplox Kiosk, Zaplox mobila gäst app och mobila nyckelapp. Totalt sett 
adderar de nya avtalen med Delaware North Southland Park, Hotel Verdandi, Rolling Hills Casino, Route 66 Casino Hotel, 
Route 66 RV Resort, The Barrymore Hotel, The Brakeman Hotel, Tradewinds Island Resort och Vaeshartelt Hotel över 2 100 
nya dörrar till Zaplox kundportfölj.

2021-10-20 Zaplox och BWH Hotel Group Scandinavia tecknar samarbetsavtal och erbjuder digital gästresa till 
medlemshotell
Zaplox tecknar samarbetsavtal för att erbjuda Best Western Hotel Group Scandinavia 160 medlemshotell med totalt cirka 
15 000 rum en digital/mobil gästresa från Zaplox. Samarbetsavtalet är 3-årigt och ger medlemmarna möjlighet att snabbt 
och enkelt lansera sin egen gästresa med hjälp av Zaplox lösningar och beprövade integrationer till marknadsledande 
hotellås, och Property Management System (PMS).

2021-10-27 Zaplox erhåller teckningsförbindelser om cirka 38 procent inför den kommande nyttjandeperioden för 
teckningsoptioner av serie TO1 (regulatorisk)
Inför den kommande nyttjandeperioden för Zaplox AB:s teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget idag meddela att 
större aktieägare samt personer ur styrelse och ledning avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Vid fullt 
nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Zaplox cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. De totala 
teckningsförbindelserna uppgår till cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen.
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2021-11-18 Zaplox i nytt partneravtal med Akia - adderar högt efterfrågad kommunikationsfunktionalitet till mobil 
gästresa
Zaplox ingår strategiskt partnerskapsavtal med molnbaserade gästmeddelandeleverantören Akia för den nordamerikanska 
och europeiska hotellmarknaden. Akia, som har ca 1000 kunder primärt i Nordamerika är en ledande leverantör av en 
kommunikationsplattform för automatisering av arbetsflöden, kund/gäst- kommunikation och textmeddelanden. Det nya 
partnerskapet bildar en marknadsdrivande allians som kompletterar och ökar konkurrenskraften i den kontaktfria mobila 
gästresan och stödjer hotellägarens digitaliseringsresa.

2021-11-25 Teckningsperioden för Zaplox teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag (regulatorisk)
Den 25 november 2021 inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i Zaplox AB. Två teckningsoptioner 
ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,24 SEK. Teckning av aktier med stöd av 
teckningsoptioner sker i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 25 november – 9 december 2021. 
Fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillför Zaplox cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

2021-11-30 ARP Hansen Hotel Group utökar samarbetet med Zaplox ytterligare och tecknar avtal för Wakeup 
hotel i Aarhus
Arp Hansen Hotel Group utökar sitt samarbete med Zaplox ytterligare och tecknar ett nytt avtal för både Zaplox 
mobila gästapp Premium 3 och självbetjäningskiosk till Wakeup Aarhus i Danmark. Det nya avtalet, innefattar 315 rum 
och markerar Zaplox sjätte installation med Danmarks marknadsledande hotellgrupp. Samtidigt går nya Next House 
Copenhagen, med 1 650 bäddar i drift inom kort med liknande Zaplox lösningar.

2021-12-02 Sista dag för handel med Zaplox teckningsoptioner av serie TO1 (regulatorisk)
Den 7 december 2021 är sista dag för handel med Zaplox teckningsoptioner av serie TO1. Lösenperioden för 
teckningsoptioner av serie TO 1 löper till och med torsdagen den 9 december 2021. Två (2) teckningsoptioner 
ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,24 SEK. Zaplox erhöll 
teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 5,4 MSEK vilket motsvarar cirka 38 procent av den totala emissionsvolymen. 

2021-12-15 Zaplox offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 (regulatorisk)
Den 9 december 2021 avslutades perioden för utnyttjande av Zaplox teckningsoptioner av serie TO1. Totalt utnyttjades 
95 620 374 teckningsoptioner för teckning av 47 810 187 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 80,23 procent. 
Zaplox tillförs därmed cirka 11,5 MSEK före emissionskostnader.

2021-12-22 Zaplox rekryterar hotellspecialist som ny VD och Even Frydenberg fortsätter som aktiv styrelseledamot 
(regulatorisk)
Zaplox rekryterar Tess Mattisson som ny VD för Zaplox och Zaplox nuvarande VD Even Frydenberg fortsätter som aktiv 
styrelseledamot i Zaplox. Tess Mattisson tillträder som VD i slutet på mars 2022. Even Frydenberg fortsätter som VD fram 
till dess och kommer därefter i aktiv samverkan samarbeta med Tess under en längre övergångsperiod för att säkra Zaplox 
fortsatta tillväxt.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Zaplox AB är ett svenskt bolag med säte i Lund som utvecklar, marknadsför och säljer programvara för distribution av en 
mobil gästresa och självbetjäningskiosker till hotellbranschen. Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en 
modern och lönsam mobil gästupplevelse och är marknadsinnovatör av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster 
för den globala hotell-marknaden. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får 
ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas 
mobiltelefoner. Zaplox lösningar sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt kommunikationskanal med gästen och 
möjlighet att generera ytterligare intäkter.

Zaplox lösningar svarar upp mot gästernas krav på kontaktfri in- och utcheckning och fungerar med alla större smartphone-
plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Produkterna 
säljs globalt, både direkt och indirekt via partners, och adresserar därmed en total marknad om ca. 20 miljoner hotellrum 
världen över. 

Zaplox partneravtal med leverantörer för affärssystem inom hotellbranschen representerar mer än 40 procent av den 
totala marknaden och över 70 procent av den totala marknaden för hotellås. Zaplox lösningar har färdiga integrationer för 
flera av de mest använda PMS-, lås och betalsystem i Europa och Nordamerika, vilket ger Bolaget snabbare och bättre 
möjligheter att sälja till hotellindustrin på dessa marknader.

Zaplox plattform är en Software as a Service (SaaS) lösning som rönt stor uppmärksamhet från hotellbranschen.

Affärsmodellen innebär i huvudsak månatliga abonnemangsintäkter baserad på hur många hotell och rum som 
implementeras med Zaplox lösningar. Därutöver tillkommer vissa start- och konfigurationsintäkter av engångskaraktär samt 
ibland konsultintäkter. 

Försäljningsaktiviteterna för den europeiska marknaden sköts från huvudkontoret i Lund, medan den amerikanska 
marknaden bearbetas via ett helägt dotterbolag i USA.

Effekter av COVID-19 på Zaplox

Zaplox har ändrat arbetsprocessen för att kunna förhålla sig till COVID-19 pandemin på ett säkrare sätt. Det har införts 
tydliga personaldirektiv om vikten av kontinuerlig handhygien och att medarbetare ska stanna hemma om denne eller 
dennes familjemedlemmar har sjukdomssymptom. Zaplox har rekommenderat sina anställda att i görlig mån arbeta 
hemifrån och att ha ett maxantal personer på kontoret. Därutöver har alla icke-kritiska tjänsteresor ställts in. Zaplox 
lösningar levereras efter en Software as a Service modell och därför kan de flesta av våra lösningar installeras och aktiveras 
utan att Zaplox medarbetare behöver vara fysiskt närvarande på hotellet. 

Under 2022 förväntas både efterfrågan och implementationstakten av den typ av lösningar som Zaplox levererar att öka 
dramatiskt. Gästernas säkerhetskrav och behovet av att kunna välja en digital gästresa har förändrat hotellens behov 
av mobila lösningar. Från att vara en tjänst som hotellen adderade för att vara ”tekniskt” attraktiva har den mobila 
incheckningen och mobila nycklar också blivit en värdemätare för hur kvalitativ hotellets gästsäkerhet är. Den mobila 
gästresan förväntas bli en stark konkurrenskraft för hotellindustrin när bokningsappar och resebolag nu informerar om 
och filtrerar hotellerbjudande efter tillgänglighet för mobil incheckning eller mobila nycklar. Förändringen är driven av att 
hotellgäster förväntar sig fortsatt kunna hålla social distans och samtidigt erhålla samma personliga service som tidigare, 
utan att behöva stå i kö för att checka in och få sin nyckel. Hotellen letar efter smarta, kostnadseffektiva lösningar och 
satsar gärna på mobil incheckning i stället för att återanställa personal som sagts upp i samband med pandemin.

Förvaltningsberättelse

Styrelse och verkställande direktören för Zaplox AB (publ), organisationsnummer  
556816–4460, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
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ZAPLOX PRODUKTUTBUD

Zaplox lösningar ger tydliga fördelar för de som vill erbjuda en kontaktfri mobil gästresa genom att addera funktionalitet 
till sin egen app eller välja Zaplox Premium app lösning. Även hotell som inte ännu investerat i mobilanpassade lås kan 
erbjuda in- och utcheckning med Zaplox Kiosk där gästen checkar in och ut via kiosken och ställer ut sitt eget nyckelkort 
samt betalar sin vistelse direkt i kiosken. 

Digital gästresa för alla behov
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam digital och 
mobil gästupplevelse. Med hjälp av mobilteknologi skapar Zaplox förutsättningar för ökad 
kundnöjdhet och effektivitet. 

Zaplox Mobile Key App  
(Premium 1) 

Nyckelappen gör det möjligt för hotell att erbjuda en 
mobil rumsnyckel som är integrerad med hotellets 
elektroniska låssystem. Gästen kan använda sin telefon 
för att låsa upp rumsdörren och behöver inte hantera 
något nyckelkort.

Zaplox Mobile Guest App  
(Premium 2 & 3) 

En komplett gästapp som gör att hotell kan skräddarsy 
en kontaktfri mobil gästresa med mobil incheckning/
utcheckning och mobil rumsnyckel med PMS- och 
låsintegration. Premium 3 inkluderar mobil betalning och 
integration med hotellets betallösning.

Zaplox SDK 
Med hjälp av Zaplox SDK blir det enkelt för hotell och 
partners att addera kontaktfri incheckning/utcheckning 
och mobil rumsnyckel till sin egenutvecklade app med 
integration till ledande PMS- och låssystem.

Zaplox Kiosk 
Zaplox kiosklösning är ett bra komplement till Zaplox 
mobila gästappar och ett utmärkt alternativ för hotell 
som ännu inte har infört BLE-lås. Gästen kan själv checka 
in och ställa ut sitt nyckelkort samt betala för vistelsen i 
kiosken. 
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OMSÄTTNING & RESULTAT

Intäkter
Koncernen har haft en nettoomsättning på 2 989 (3 696) 
KSEK och 3 399 (4 177) KSEK för moderbolaget. Övriga 
rörelseintäkter för koncernen uppgår till 432 (1 053) KSEK 
och för moderbolaget till 432 (1 053) KSEK. Under 2021 
har intäkterna för abonnemang ökat med 45% medan 
startavgifterna (engångsintäkterna) har minskat med -40%. 
För att ge hotellen incitament att gå över till en mobil 
gästresa genomfördes under året en kampanj som gav 
kunderna gratis startavgift.

Rörelseresultatet uppgick till -38 350 (-26 667) KSEK 
för koncernen och till -38 628 (-26 875) KSEK för 
moderbolaget. Resultatet har försämrats mot 2020, 
vilket har sin grund i att verksamheten stabiliserats och 
personal och konsulter har ökat under 2021 för att möta 
den ökade efterfrågan av Bolagets produkter. 2021 ligger 
kostnadsmässigt lägre än 2019 trots dubbelt så höga 
abonnemangsintäkter.

Övriga externa kostnader för koncernen uppgick till  
-15 284 (-12 406) KSEK och motsvarande siffror för 
moderbolaget var -19 756 (-16 151) KSEK. Avvikelsen 

beror främst på högre marknadsföringskostnader och 
konsultkostnader. Konsultkostnaderna var högre det 
första halvåret av 2021 och minskade sedan. De lägre 
konsultkostnaderna är ett led i Zaplox strategi att fasa 
ut konsulter och satsa på fastanställd personal för att få 
kontinuitet och stabilitet i utvecklingsavdelningen.

Koncernens kostnader för personal uppgick för helåret till 
-20 827 (-16 861) KSEK och för moderbolaget  
-17 043 (-13 805) KSEK. Avvikelsen mellan åren beror 
främst på att kostnaderna 2020 var låga för att parera 
en förväntad lägre marknadsefterfrågan pga. COVID-19. 
Personalkostnaderna har stabiliserats 2021 och är lägre än 
2019. 

Totalt har koncernens resultat för helårsperioden belastats 
med avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 
om -6 010 (-4 238) KSEK och moderbolagets resultat har 
belastats med -6 010 (–4 238) KSEK.

Koncernen

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning 2 989 3 696 2 451 2 317 3 240

Resultat efter finansiella 
poster

-38 482 -26 824 -35 925 -31 818 -19 671

Balansomslutning 32 138 20 539 29 930 70 544 53 222

Soliditet, % 67 51 70 80 83

Moderbolaget

Belopp KSEK 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning 3 399 4 177 3 025 3 109 3 874

Resultat efter finansiella 
poster

-38 741 -27 020 -36 337 -32 057 -19 787

Balansomslutning 32 286 20 700 30 146 71 236 56 252

Soliditet, % 65 51 69 80 79

Omsättning & Resultat
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Intäkter
Koncernen har haft en nettoomsättning på 2 989 (3 696) 
KSEK och 3 399 (4 177) KSEK för moderbolaget. Övriga 
rörelseintäkter för koncernen uppgår till 432 (1 053) KSEK 
och för moderbolaget till 432 (1 053) KSEK. Under 2021 
har intäkterna för abonnemang ökat med 45% medan 
startavgifterna (engångsintäkterna) har minskat med -40%. 
För att ge hotellen incitament att gå över till en mobil 
gästresa genomfördes under året en kampanj som gav 
kunderna gratis startavgift.

Rörelseresultatet uppgick till -38 350 (-26 667) KSEK för 
koncernen och till -38 628 (-26 875) KSEK för moderbolaget. 
Resultatet har försämrats mot 2020, vilket har sin grund i 
att verksamheten stabiliserats och personal och konsulter 
har ökat under 2021 för att möta den ökade efterfrågan av 
Bolagets produkter. 2021 ligger kostnadsmässigt lägre än 
2019 trots dubbelt så höga abonnemangsintäkter.

Övriga externa kostnader för koncernen uppgick till  
-15 284 (-12 406) KSEK och motsvarande siffror för 
moderbolaget var -19 756 (-16 151) KSEK. Avvikelsen 
beror främst på högre marknadsföringskostnader och 
konsultkostnader. Konsultkostnaderna var högre det 
första halvåret av 2021 och minskade sedan. De lägre 
konsultkostnaderna är ett led i Zaplox strategi att fasa 
ut konsulter och satsa på fastanställd personal för att få 
kontinuitet och stabilitet i utvecklingsavdelningen.

Koncernens kostnader för personal uppgick för helåret till 
-20 827 (-16 861) KSEK och för moderbolaget  
-17 043 (-13 805) KSEK. Avvikelsen mellan åren beror 
främst på att kostnaderna 2020 var låga för att parera 
en förväntad lägre marknadsefterfrågan pga. COVID-19. 
Personalkostnaderna har stabiliserats 2021 och är lägre än 
2019. 

Totalt har koncernens resultat för helårsperioden belastats 
med avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 
om -6 010 (-4 238) KSEK och moderbolagets resultat har 
belastats med -6 010 (–4 238) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

Koncernens kassaflöde för helåret var 16 366 (-8 198) KSEK 
och kassaflödet för moderbolaget var 16 786 (-8 351) 
KSEK. Investeringarna för koncernen på helåret var -781 
(-2 902) KSEK och för moderbolaget -781 (-2 902) KSEK. 
Investeringarna är hänförliga till immateriella rättigheter -750 
(-2 813) samt materiella anläggningstillgångar  
-31 (-89). 

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick till 21 762 (5 322) KSEK 
och för moderbolaget till 21 639 (4 853) KSEK per 31 
december 2021. Totala tillgångar för koncernen uppgick 
per den 31 december 2021 till 32 138 (20 539) KSEK och 
för moderbolaget till 32 286 (20 700) KSEK. Soliditeten för 
koncernen uppgick till 67 (51) procent per den 31 december 
2021 och det egna kapitalet till 21 457 (10 565) KSEK. 
Motsvarande siffror för moderbolaget var 65 (51) procent 
respektive 21 023 (10 466) KSEK. 

Likviditet och finansiering

Den 8 mars 2021 genomfördes en extra bolagsstämma 
som godkände styrelsens beslut om en företrädesemission 
av units. Inom ramen för företrädesemissionen emitterades 
119 178 816 teckningsoptioner av serie TO 1. Två 
teckningsoptioner av serie TO 1 berättigade till teckning 
av en (1) ny aktie under perioden från och med den 25 
november 2021 till och med den 9 december 2021 till ett 
pris om 0,24 SEK per aktie. 

Den 15 december offentliggjordes teckningsgraden för 
teckningsoptionerna av serie TO1. Totalt utnyttjades 
95 620 374 teckningsoptioner för teckning av  
47 810 187 aktier, vilket innebär en utnyttjandegrad på 80,23 
procent. Zaplox tillfördes därmed cirka 11,5 MSEK före 
emissionskostnader.

Bolaget har vidare 8 650 000 utestående tecknings-
optioner av serie 2021/2023 som tecknats av anställda inom 
koncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av 
en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 
juli 2023 till och med den 31 december 2023 till ett pris om 
0,546 SEK per aktie.

Genom företrädesemissionen ökade Zaplox aktiekapital 
med 5 252 187,54 SEK, från 11 917 882 SEK till  
17 170 069 SEK, genom nyemission av 166 989 003 aktier 
från 119 178 816 aktier till 286 167 819 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,06 SEK.

Forskning och utveckling

Då huvuddelen av de största utvecklingsarbetena är 
färdigställda kommer utvecklingstakten att gå ned. Bolaget 
kommer att försätta att utveckla och förbättra befintliga 
produkter. Färdigställda utvecklingsprojekt skrivs av enligt 
plan med en nyttjandetid på 5 år från och med det år de 
färdigställts. 

 
 



15ÅRSREDOVISNING 2021

OMSÄTTNING & RESULTAT

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden 
januari-december 2021 till 15 (13) av vilka 5 (3) var kvinnor. 
Totalt var 15 (22) heltidsresurser (anställda och konsulter) 
engagerade i verksamheten vid periodens utgång. Zaplox 
fasar ut konsulter för att satsa på fast personal som vill 
arbeta i bolaget under en längre period. Detta för att få 
kontinuitet och stabilitet i utvecklingsavdelningen. Utfasning 
av existerande resurser och infasning av nya har varit till viss 
del överlappande.

Förväntad framtida utveckling

Zaplox värderas i hög grad på Bolagets årliga tillväxt, där 
värdeökningen primärt är driven av hur intäkter och vinst 
ökar. Året 2021 innebar en ökning av kontrakterade dörrar i 
relation till 2020 med 32 procent till 46 179 dörrar samtidigt 
som antalet aktiva intäktsgivande dörrar ökade med 64 
procent och summerades till 21 082 dörrar under samma 
tidsperiod. Nettoomsättningen uppgick till  
3 MSEK vilket motsvarar en minskad nettoomsättning på 
-19 procent jämfört med föregående år. Under Q2 och Q4 
stängde många hotell ner eller hade begränsat öppet. För 
att stödja hotellen som var stängda valde Bolaget att inte 
fakturera månadskostnaden för den period de var stängda. 
Utöver detta för att ge hotellen incitament att välja en digital 
gästresa genomfördes även en kampanj under 2021 med 
reducerad startavgift.

Mot bakgrund av COVID-19-pandemin är det svårt att 
förutse hur fort marknaden kommer att växa, och enligt 
Bolaget är det uppenbart att den nordamerikanska 
marknaden i närtid fortfarande växer snabbare än Europa. 
Zaplox bedömer att Bolagets lösningar svarar väl upp 
mot de förväntade ökade servicekrav som gästerna 
ställer på hotellen samt mot hotellens ökade behov av 
kostnadseffektivisering efter pandemins framfart. 

Framtida kapitalbehov/ möjligheter till fortsatt drift 

Extra bolagsstämma den 1 april 2022, beslutade att 
genomföra en nyemission av högst 286 167 819 aktier med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen 
den 7 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen 
uppgick till 0,13 SEK per aktie. Företrädesemissionen var 
säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden. Resultatet av företrädesemissionen visar 
att denna tecknades till cirka 100 procent. Zaplox kommer 
genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 37,2 miljoner 
kronor före avdrag för emissionskostnader och kvittning 
av lån. Netto bedöms bolaget tillföras 22 MSEK i likviditet. 
Kapitaltillskottet säkrar fortsatt drift av Bolaget samt 
finansierar ökad försäljningstakt och produktutveckling. 

Genom Företrädesemissionen kommer Zaplox 
aktiekapital att öka med 17 170 069,14 kronor från 17 
170 069,14 kronor till 34 340 138,28 kronor och det totala 
antalet aktier kommer att öka med 286 167 819. Efter 
Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Zaplox totalt 
uppgå till 572 335 638.

Styrelsen och ledningen verkar aktivt för att säkerställa 
likviditeten och fortsatt finansiera verksamheten till så 
förmånliga villkor som möjligt, i syfte att gynna aktieägarnas 
långsiktiga intressen. Zaplox kan komma att behöva framtida 
finansiering, beroende på hur stora försäljningsintäkter som 
genereras i förhållande till kostnadsmassan, för att kunna 
fullfölja sitt arbete fram till positivt kassaflöde. Bolagets 
framtida kapitalbehov säkerställs genom intäkter från 
försäljning eller i enlighet med avtal, lån eller emission, 
enskilt eller i kombination därav. 

Tillsammans med likviden från företrädesemissionen 
och förväntad försäljning bedöms bolaget att ha 
likviditet för en fortsatt drift för minst den kommande 
tolvmånadersperioden. Styrelsen kontrollerar löpande att 
Bolaget har tillräcklig likviditet för fortsatt drift.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet berörs av ett antal risker som kan 
påverka dess resultat eller finansiella ställning i varierande 
grad. Vid bedömning av utvecklingen är det viktigt att 
utöver möjligheterna till resultattillväxt även beakta relevanta 
riskfaktorer. 

Samtliga riskfaktorer kan inte beskrivas i detta avsnitt, utan 
bör utvärderas tillsammans med övrig information i denna 
kvartalsrapport samt en allmän omvärldsbedömning. 

Risker specifika för Bolaget 
AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSRISKER

Marknadstillväxt och framtida expansion 

Bolaget avser att expandera på befintliga och 
nya marknader de närmaste åren. Exempelvis är 
kasinomarknaden i USA fortsatt en stark marknadsmöjlighet 
för Zaplox. Gästerna kan undvika incheckningskön och få 
mer tid att spendera i kasinot vilket kan bidra till ökade 
intäkter för Zaplox kunder. En potentiell utmaning för Zaplox 
fortsatta marknadstillväxt och expansion inom hotell- och 
kasinobranschen är konsekvenser som uppstått till följd av 
Coronapandemin. Hotell- och kasinobranschen är beroende 
av turism. Investeringarna i sektorn kan minska kraftigt till 
följd av Coronapandemin. I fall då hotell drabbats hårt av 
pandemin finns det en risk att de är mindre benägna att 
genomföra investeringar som inte är direkt nödvändiga 
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för verksamheten och att de varor och tjänster som Zaplox 
tillhandahåller därför bortprioriteras. Zaplox anser dock att 
Bolagets abonnemangsmodell är attraktiv för individuella 
hotell och hotellkedjor som är starkt påverkade av COVID-19 
och som söker kostnadseffektiva lösningar att inkludera i 
deras befintliga miljö. En försening eller ett försvårande 
av installationsplanerna hos Zaplox kunder kan komma att 
påverka den planerade expansionen på befintliga och nya 
marknader för Bolaget, vilket främst kan komma att resultera 
i en negativ inverkan på Bolagets framtida utveckling och 
rörelseintäkter.

Leverantörer/tillverkare/partnerskap

Zaplox har viktiga samarbeten med tillverkare av bland 
annat dörrlås till hotellrum och affärssystem för hotell, så 
kallade PMS-system. Viktiga partners avseende låssystem 
till hotellindustrin är exempelvis ASSA ABLOY, Dormakaba 
och SALTO Systems som är en viktig del i Zaplox försäljning 
och utveckling. Viktiga partners avseende affärssystem till 
hotellindustrin är exempelvis Agilysys, Infor, Maestro, Oracle 
och StayNTouch som varit tongivande för Zaplox framgång, 
speciellt på den amerikanska marknaden. Det föreligger en 
risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete 
med Bolaget, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets 
möjlighet till försäljning och således rörelseintäkter och 
resultat. 

Zaplox arbetar ständigt med att etablera samarbeten med 
nya leverantörer och partners, men det finns en risk att dessa 
inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer 
och/eller att etableringen blir mer kostsam eller tar längre tid 
än vad Bolaget beräknar. I värsta fall kan partnerskap utebli. 
Om Bolaget inte kan behålla sina nuvarande partnerskap 
eller finna nya partnerskap kan Bolagets expansionsstrategi 
kräva omfattande förändringar. Om risken inträffar är 
Bolagets bedömning att detta främst kan resultera i en 
väsentligt negativ inverkan på Bolagets rörelsekostnader och 
rörelseintäkter.

Beroende av nyckelmedarbetare

Zaplox är en liten organisation och Bolagets framgång 
är beroende av styrelsens, ledningens och andra 
nyckelpersoners kompetens, kunskap, erfarenhet och 
engagemang. Dessa personers kompetens bedöms vara 
av stor betydelse för Bolagets operationella och finansiella 
utveckling. Detta gäller framförallt medarbetare som 
besitter en teknisk kompetens och/eller erfarenhet från 
hotellbranschen. Efterfrågan på den typ av tekniska resurser 
som Zaplox använder är hög, varför Bolaget ständigt arbetar 
med att skapa bra förutsättningar för att medarbetarna ska 
trivas och kontinuerligt ha möjlighet att vidareutveckla sina 

kunskaper.

Vid en extra bolagsstämma den 8 mars 2021 beslutades om 
emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner (för mer 
information, se under ”Aktierelaterade incitamentsprogram 
och konvertibler” på sidan [51] nedan). Rätt att teckna 
teckningsoptionerna tillkom dåvarande verkställande 
direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner 
samt övriga anställda i koncernen. Bolaget har etablerat ett 
incitamentsprogram för tillträdande verkställande direktör, 
med avsikten att därigenom fortsatt stärka bandet mellan 
anställda och Bolaget.

Om Bolaget inte kan behålla ledande befattningshavare och 
andra nyckelpersoner kan det medföra en väsentligt negativ 
inverkan på Bolagets förmåga att utveckla värdeadderande 
tjänster och lösningar. Om risken inträffar är Bolagets 
bedömning att nyrekrytering av kompetent personal till 
nyckelpositioner är möjlig, men förenad med betydande 
utmaningar och kostnader. Detta skulle även kunna påverka 
verksamheten negativt i väsentlig utsträckning under en 
sådan rekryteringsperiod.

Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade 
medarbetare är av stor vikt för att säkerställa 
kompetensnivån i Bolaget. Det finns en risk att 
rekryteringar inte kan ske tillräckligt snabbt eller i övrigt på 
tillfredsställande villkor till följd av konkurrens om arbetskraft 
med andra företag inom branschen. Om risken inträffar 
kan det enligt Bolagets bedömning resultera i en väsentligt 
negativ påverkan på Zaplox verksamhet och framtidsutsikter, 
vilket främst kan komma att innebära en väsentligt negativ 
påverkan på Bolagets rörelseintäkter och personalkostnader.

Utvecklingskostnader

Bolaget kommer fortsättningsvis nyutveckla och 
vidareutveckla tjänster och produkter inom sitt 
verksamhetsområde. Zaplox måste fortsatt investera i 
Bolagets tekniska infrastruktur och tillse att innovationer och 
lärdomar från varje kundimplementation fångas upp och 
integreras i Bolagets produkter och tjänster för att säkerställa 
att Zaplox blir marknadsledande.

Zaplox utvecklar produkter med högt teknologiskt innehåll, 
vilket till sin natur innebär att tids- och kostnadsaspekter 
för produktutveckling är svårt att på förhand fastställa 
med exakthet. Detta medför en risk att en planerad 
produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. 
Om risken inträffar är Bolagets bedömning att effekterna är 
osäkra. Ett scenario är att Bolaget av ekonomiska skäl inte 
kan implementera synpunkter, önskemål och behov från 
kunder på ett effektivt sätt i utvecklingsarbetet. Om risken 
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inträffar kan det resultera i att kunder väljer andra lösningar 
eller att köpa produkter från andra leverantörer.

I takt med att antalet partnerskap ökar kan även kostnaderna 
komma att öka till följd av de nya integrationerna som 
genomförs. De ökade kostnaderna är då delvis förknippade 
med den ökade omsättning som väntas följa av tillkomna 
partnerskap. Det finns en viss finansieringsrisk under den 
tidsperiod som löper från det att partnerskapet inleds 
och integrationerna genomförs, till det att partnerskapet 
genererar intäkter. Om risken inträffar kan det enligt 
Bolagets bedömning främst resultera i en negativ inverkan 
på Zaplox kassaflöde och rörelsekostnader.

BRANSCHRISKER

Risker relaterade till COVID-19

De senaste tio åren har resebranschen haft en stark 
tillväxt och överlag har hotellintäkterna ökat med en årlig 
tillväxttakt på över sex procent. COVID-19 har påverkat 
hotellmarknaden i hela världen i hög grad. Många hotell 
i världen har stängt och de som har öppet upplever 
mycket låg beläggningsgrad till följd av restriktioner och 
minskad turism. Många hotellföretag har därför infört 
kostnadsbesparingsprogram och bland annat varslat 
personal. Detta kan innebära att Zaplox får svårare att 
sälja in sina lösningar till nya potentiella hotellkunder. 
För Zaplox existerande hotellkunder kan olika typer av 
likviditetsproblem uppstå och betalningar till Zaplox därför 
utebli helt eller delvis under en viss tid. 

Zaplox upplever dock att pandemin har resulterat i ett ökat 
digitaliseringsbehov inom hotellindustrin generellt och att 
intresset för bland annat kontaktlös in- och utcheckning och 
mobila nycklar har ökat på grund av de ökade servicekrav 
som gästerna förväntas ställa på hotellen samt hotellens 
kostnadseffektiviseringskrav under pandemin. I samband 
med återgång till normal verksamhet har många hotell 
generellt svårt att hitta personal och väljer istället att stödja 
befintlig personal med digitala alternativ. Zaplox anser därför 
att deras produkter är bra anpassade för att klara av en miljö 
likt den som råder till följd av pandemin. 

Det är svårt att förutse hur fort marknaden kommer 
återhämta sig. Fortsatta restriktioner och nedstängningar 
till följd av COVID-19 skulle kunna påverka Bolagets 
tillväxt och rörelseintäkter negativt. Om hotellkunder och 
andra partnerbolag drabbas hårt av pandemin och dess 
rörelseintäkter minskar finns en risk att betalningar till Zaplox 
uteblir, alternativt att de väljer att avsluta sitt samarbete helt 
med Zaplox. Om risken inträffar kan det enligt Bolagets 

bedömning främst resultera i en negativ inverkan på Zaplox 
kassaflöde och rörelsekostnader.  

RISKER RELATERADE TILL IMMATERIELLA 
RÄTTIGHETER

Patent och immateriella rättigheter

Bolagets verksamhet bygger på utveckling av teknisk 
infrastruktur och vidareutveckling av de tjänster och 
produkter Zaplox tillhandahåller. Zaplox är därför 
från tid till annan i behov av att skydda immateriella 
rättigheter kopplade till de produkter och tjänster Bolaget 
tillhandahåller och utvecklar. Zaplox kan komma att göra 
eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. 
Andra aktörers patent kan även komma att begränsa 
möjligheterna för en eller flera av Zaplox samarbetspartners 
att fritt använda berörd produkt eller teknisk lösning. Den 
osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att 
utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Det finns en 
risk att negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter 
leder till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell 
rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan 
kostnaderna för en tvist, även vid ett för Zaplox fördelaktigt 
utfall, bli betydande. Det föreligger en risk för att detta kan 
påverka Zaplox verksamhet och rörelsekostnader negativt. 
Det finns risk att ovanstående kan resultera i svårigheter 
eller förseningar vid kommersialisering av framtida 
produkter och tjänster och därmed även svårigheter att 
generera rörelseintäkter. Motsvarande gäller även för andra 
immateriella rättigheter såsom till exempel varumärken.

Det finns därutöver en risk att aktörer med konkurrerande 
verksamhet patenterar angränsande områden till 
Zaplox befintliga lösningar vilket kan resultera i att 
konkurrenternas system når samma funktionalitet som 
Zaplox alternativ. Det finns risk att detta innebär försvårade 
marknadsförutsättningar för Zaplox till följd av en ökad 
konkurrenssituation.

FINANSIELLA RISKER 
Finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov 

Bolaget avser att finansiera verksamheten, den fortsatta 
utvecklingen och rörelsekapitalet med likvid från den 
förestående Företrädesemissionen. Det finns risk att Bolaget 
i framtiden inte kommer att generera tillräckliga medel för 
finansiering av verksamheten vilket kan leda till att Bolaget 
i framtiden behöver söka nytt externt kapital, och att detta 
kan behöva ske på villkor som är ofördelaktiga (vid tidpunkt 
för kapitalanskaffningen) med hänsyn tagen till utspädning 
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för befintliga aktieägare. Om Bolaget i framtiden vid 
eventuellt kapitalbehov misslyckas med att anskaffa tillräcklig 
finansiering på fördelaktiga villkor för produktutveckling eller 
finansiering överhuvudtaget skulle det kunna medföra att 
Bolaget behöver acceptera en dyrare finansieringslösning, 
emissioner med betydande rabatt och stor utspädning, eller 
att Bolaget tvingas begränsa sin produktutveckling, vilket 
kan leda till att Zaplox utveckling, finansiella ställning och 
kostnader påverkas negativt.

Sedan 1 januari 2019 har Bolaget genomfört två 
nyemissioner. Vid nyemissionen 2020 ökade antalet aktier i 
Bolaget med 79 452 544 aktier. Senast Bolaget genomförde 
en nyemission var den 8 mars 2021 efter bolagsstämmans 
godkännande av styrelsens beslut den 28 januari 2021. 
Genom nyemissionen ökade antalet aktier med 119 178 816 
aktier samt med 47 810 187 aktier genom att vidhängande 
teckningsoptioner utnyttjades för teckning av aktier. 
Den 1 april vid en extra bolagsstämma beslutades att 
genomföra en företrädesemission av högst 286 167 819 
aktier. Genom emissionen ökade antal aktier till 572 335 
638 och tillförde bolaget cirka 37,2 miljoner kronor före 
avdrag för emissionskostnader och kvittning av lån. Netto 
bedöms bolaget tillföras 22 MSEK i likviditet. Alternativt 
kan finansiering ske genom upptagande av lån, vilka kan 
innefatta villkor som begränsar Bolagets användande av 
kapital i verksamheten. Om Bolaget i värsta fall misslyckas 
med att anskaffa eventuellt nödvändigt kapital kan det 
medföra en väsentligt negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet och finansiella kostnader. Bolagets målsättning 
och vision är att uppnå ett positivt kassaflöde under senare 
delen av 2023.

Valutarisker

En del av Zaplox försäljningsintäkter och kostnader är i 
annan valuta än Bolagets redovisningsvaluta SEK. Med 
valutarisk avses risken för att effekten av förändringar 
i valutakursen påverkar Zaplox verksamhet, finansiella 
ställning eller resultat negativt. Bolagets affärsmodell 
innebär bland annat återkommande intäkter i proportion 
till ackumulerat antal hotellrum som system är aktiverade 
för hos kunden. Genom abonnemangsförfarandet skapas 
långvariga relationer som innebär skalbara och förutsägbara 
intäkter. Ett sådant abonnemangsförfarande innebär att 
Zaplox exponeras för valutarisker över tid exempelvis 
vid försäljning i USD i Nordamerika. Bolaget använder 
per dagen för Prospektet inga metoder för valutasäkring 
och är därmed fullt exponerat för valutaförändringar. Om 
intäkterna i andra valutor än SEK ökar ser Bolaget att det 
kan vara aktuellt att överväga huruvida valutasäkringar ska 

användas i någon utsträckning. I dagsläget gör Bolaget dock 
bedömningen att intäkterna är så pass små att arbete med 
valutasäkring inte är motiverat. En negativ förändring av 
valutakursen för utländska valutor kan komma att påverka 
Bolagets rörelseintäkter och kassaflöde negativt.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN

Risk för utspädning vid framtida emissioner

Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital, till exempel 
genom nyemission av aktier, finns det en risk för att Bolagets 
aktieägares ägarandelar kan komma att spädas ut, vilket 
även kan påverka priset på aktierna. Sedan 2019 har Bolaget 
genomfört två tidigare nyemissioner som inneburit att antal 
aktier ökat med 246 441 547 aktier. Om dessa risker skulle 
realiseras bedömer Bolaget att det kan det få en negativ 
effekt på investerares placerade kapital och/eller priset på 
aktierna.

Aktiekursens utveckling

En investering i värdepapper är alltid förknippad med 
risk och risktagande. Eftersom aktiekursen och kursen för 
värdepapper relaterade till aktien kan sjunka är det inte 
säkert att en investerare får tillbaka sitt investerade kapital. 
Därtill bör noteras att prissättningen av Bolagets aktier är 
beroende av faktorer som Zaplox inte råder över, bland 
annat aktiemarknadens förväntningar och utveckling samt 
den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Under perioden 
från första till sista handelsdag 2021 sjönk Bolagets aktiekurs 
med cirka 15 procent. Under denna period genomförde 
Bolaget en nyemission av units som innebar att antalet 
aktier sammanlagt ökade med 166 989 003 aktier, vilket 
motsvarade en ökning av antalet aktier med cirka 240 
procent.

En investering i aktier och andra värdepapper bör aldrig ses 
som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare 
som en investering som genomförs på lång sikt med 
kapital som kan undvaras. Priset på Bolagets aktier och 
värdepapper knutna till Bolagets aktier, som exempelvis 
teckningsoptioner, kan bli föremål för fluktuationer till följd 
av en förändrad uppfattning på kapitalmarknaden avseende 
aktierna eller liknande värdepapper, på grund av olika 
omständigheter och händelser såsom ändringar i tillämpliga 
lagar och andra regler som påverkar Bolagets verksamhet, 
eller förändringar i Bolagets resultat och affärsutveckling. 
Aktiemarknader kan uppvisa betydande fluktuationer 
avseende pris och volym som inte behöver vara relaterade 
till Bolagets verksamhet eller framtidsutsikter. 

Därutöver kan Bolagets resultat och framtidsutsikter komma 
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att vara lägre än förväntningarna från kapitalmarknader, 
analytiker eller investerare. Någon eller några av dessa 
faktorer kan resultera i att aktiekursen och/eller kursen 
för värdepapper relaterade till aktien sjunker. Risken 
för fluktuationer i kursen är större för aktier och andra 
värdepapper med låg omsättning.

Ägare med betydande inflytande & försäljning av aktier

Bolagets två största ägare per den 31 december 2021 
innehar tillsammans cirka 43 procent av aktiekapitalet och 
rösterna innan Företrädesemissionen. 

Dessa ägare kommer även efter Företrädesemissionen 
att inneha väsentliga aktieposter i Bolaget. Följaktligen 
kan dessa ägare, om de agerar i samförstånd, utöva 
ett betydande inflytande i frågor som är föremål för 
godkännande av aktieägarna i Bolaget. Dessa aktieägares 
intressen kan helt eller delvis skilja sig från övriga aktieägares 
intressen.

Vidare kan kursen för Zaplox aktie sjunka om det sker 
omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt 
försäljningar gjorda av Bolagets större aktieägare. 
Försäljning av stora mängder aktier i Zaplox av de större 
aktieägarna, eller uppfattningen om att sådan försäljning 
kan komma att ske, skulle kunna få en väsentligt negativ 
inverkan på aktiekursens utveckling. Det finns inga garantier 
för att Bolagets större aktieägare kommer att behålla sitt 
aktieinnehav.  
 
Tvister 
Till bolagets kännedom finns inga väsentliga krav eller 
skadeståndsanspråk riktade mot bolaget.

Aktien och större ägare

Zaplox AB noterades på Nasdaq First North Growth Market 
den 8 juni 2017. Per den 31 december 2021 uppgick antalet 
aktier till 286 167 819. Det finns ett aktieslag. Varje aktie 
medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat 

Helår 2021 Helår 2020

Antal aktier före full utspädning 286 167 819 119 178 816

Antal aktier efter full utspädning 286 167 819 119 178 816

Resultat per aktie före full utspädning* -0,18 -0,34

Resultat per aktie efter full utspädning -0,18 -0,34

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 214 568 089 79 452 544

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning** 214 568 089 79 452 544

*Vid beräkning av resultat per aktie divideras periodens resultat med genomsnittligt antal aktier före full utspädning då det är ett negativt 
resultat.

Aktieägare per 31 december 2021 Aktier Ägarandel (%)

Marknadspotential AB 76 500 000 26,7%

LMK Forward AB 46 243 000 16,2%

SEB Life International* 15 350 910 5,4%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension* 13 950 839 4,9%

Yalla U2 AB 4 500 000 1,6%

David Keiller 4 000 000 1,4%

SIX SIS AG, W8IMY* 3 486 007 1,2%

Clearstream Banking S.A., W8IMY de Valeurs Mobilières S.A.** 3 401 327 1,2%

Nordica Life 3 243 000 1,1%

Pickwick Capital AB 2 812 500 1,0%

Övriga Ägare 112 680 236 39,4%

Totalt 286 167 819 100%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning  ** Avser Mankel Family Office GmbH:s innehav
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Förändring eget kapital 

Koncernen Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat

Ingående balans 2020-01-01 7 945 151 245 -138 383

Årets resultat 0 0 -26 824

Omräkningsdifferens 0 0 -96

Minskning av aktiekapital -3 973 0 3 973

Nyemission 7 945 11 917 0

Emissionskostnader 0 -3 184 0

Eget kapital 2020-12-31 11 918 159 978 -161 331

Ingående balans 2021-01-01 11 918 159 978 -161 331

Årets resultat 0 0 -38 482

Omräkningsdifferens 0 0 75

Minskning av aktiekapital -4 767 0 4 767

Teckningsoptioner 0 0 459

Omvända konvertibler 0 12 000 0

Nyemission 7 151 21 452 0

Teckning aktier via optioner 2 869 8 606 0

Emissionskostnader 0 -3 237 0

Eget kapital 2021-12-31 17 170 198 799 -194 512

Moderbolaget Aktiekapital
Fond för  

utv. utgifter Överkursfond
Balanserat resultat  
inkl. årets resultat

Ingående balans 2020-01-01 7 945 12 044 151 245 -150 427

Årets resultat 0 0 0 -27 020

Omföring utvecklingsfond 0 2 813 0 -2 813

Minskning av utvecklingsfond 0 -2 808 0 2 808

Minskning av aktiekapital -3 973 0 0 3 973

Nyemission 7 945 0 11 917 0

Emissionskostnader 0 0 -3 184 0

Eget kapital 2020-12-31 11 918 12 049 159 978 -173 479

Ingående balans 2021-01-01 11 918 12 049 159 978 -173 479

Årets resultat 0 0 0 -38 741

Fond för utvecklingsutgifter 0 750 0 -750

Minskning av utvecklingsfond 0 -4 530 0 4 530

Minskning av aktiekapital -4 767 0 0 4 767

Teckningsoptioner 0 0 0 459

Omvända konvertibler 0 0 12 000 0

Nyemission 7 151 0 21 452 0

Teckning aktier via optioner 2 869 0 8 606 0

Emissionskostnader 0 0 -3 237 0

Eget kapital 2021-12-31 17 170 8 269 198 799 -203 214
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Koncernens resultaträkning

(KSEK) Not 2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 2 989 3 696

Aktiverat arbete för egen räkning 750 2 813

Övriga rörelseintäkter 432 1 052

Summa rörelseintäkter 4 171 7 561

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 3, 7 -15 284 -12 406

Personalkostnader 4 -20 827 -16 861

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 5 -6 010 -4 238

Övriga rörelsekostnader 6 -400 -723

Summa rörelsekostnader -42 521 -34 228

Rörelseresultat -38 350 -26 667

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -132 -157

Summa finansiella poster -132 -157

Resultat efter finansiella poster -38 482 -26 824

Resultat före skatt -38 482 -26 824

Årets resultat -38 482 -26 824

Hänförligt till 

Moderbolagets aktieägare -38 482 -26 824

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Till årsstämmans förfogande står:

Belopp i KSEK

Balanserat resultat -164 474

Överkursfond 198 799

Årets resultat -38 741

Summa -4 416

Styrelsen föreslår att: I ny räkning överföres -4 416

Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalys med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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Koncernens balansräkning
(KSEK) Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

11 8 273 13 503

Summa immateriella anläggningstillgångar 8 273 13 503

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 13 109 107

Summa materiella anläggningstillgångar 109 107

Summa anläggningstillgångar 8 382 13 610

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 702 696

Övriga fordringar 455 567

Förutbetalda kostnaderm och upplupna intäkter 15 837 344

Summa kortfristiga fordringar 1 994 1 607

Kassa och bank 21 762 5 322

Summa omsättningstillgångar 23 756 6 929

SUMMA TILLGÅNGAR 32 138 20 539

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 17 17 170 11 918

Övrigt tillskjutet kapital 198 799 159 978

Annat eget kapital inkl. årets resultat -194 512 -161 331

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 21 457 10 565

Summa eget kapital 21 457 10 565

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 18 0 714

Summa långfristiga skulder 0 714

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18 1 072 1 429

Leverantörsskulder 1 631 1 813

Skatteskulder 84 351

Övriga kortfristiga skulder 4 398 2 583

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 496 3 084

Summa kortfristiga skulder 10 681 9 260

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 138 20 539
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Koncernens kassaflöde
(KSEK) Not 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -38 482 -26 824

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde 6 010 4 436

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapital -32 472 -22 388

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -387 -438

Ökning(-)/minskning(+) av rörelseskulder 1 421 1 208

Förändring i rörelsekapital 1 034 770

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -31 438 -21 618
 
Investeringsverksamhet

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -750 -2 813

Förvärv/avyttring av materiella tillgångar -31 -89

Kassaflöde från investeringsverksamheten -781 -2 902
 
Finansieringsverksamhet

Nyemission 40 536 19 863

Emissionskostnader -3 237 -3 184

Omvända konvertibler 12 000 0

Ökning/minskning långfristiga skulder -714 -357

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 48 585 16 322
 
Årets kassaflöde 16 366 -8 198

Likvida medel vid årets början 5 322 13 615

Kursdifferens i likvida medel 74 -95

Likvida medel vid årets slut 21 762 5 322



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

24 ÅRSREDOVISNING 2021

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK) Not 2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 399 4 177

Aktiverat arbete för egen räkning 750 2 813

Övriga rörelseintäkter 432 1 053

Summa rörelsens intäkter 4 581 8 043

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 7 -19 756 -16 151

Personalkostnader 4 -17 043 -13 805

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

5 -6 010 -4 238

Övriga rörelsekostnader 6 -400 -724

Summa rörelsens kostnader -43 209 -34 918

Rörelseresultat -38 628 -26 875

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 19 12

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -132 -157

Summa finansiella poster -113 -145

Resultat efter finansiella poster -38 741 -27 020

Resultat före skatt -38 741 -27 020

Årets resultat -38 741 -27 020
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Moderbolagets balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

11 8 273 13 503

Summa immateriella anläggningstillgångar 8 273 13 503

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 13 97 96

Summa materiella anläggningstillgångar 97 96

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 640 640

Summa finansiella anläggningstillgångar 640 640

Summa anläggningstillgångar 9 010 14 239

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 702 696

Övriga fordringar 455 567

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 480 345

Summa kortfristiga fordringar 1 637 1 608

Kassa och Bank 21 639 4 853

Summa omsättningstillgångar 23 276 6 461

SUMMA TILLGÅNGAR 32 286 20 700
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 17 17 170 11 918

Fond för utvecklingsutgifter 8 269 12 049

Summa bundet eget kapital 25 439 23 967

Fritt eget kapital 16

Överkursfond 198 799 159 978

Balanserat resultat -164 474 -146 459

Periodens resultat -38 741 -27 020

Summa fritt eget kapital -4 416 -13 501

Summa eget kapital 21 023 10 466

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 18 0 714

Summa långfristiga skulder 0 714

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 18 1 072 1 429

Leverantörsskulder 1 574 1 808

Skulder till koncernföretag 1 107 361

Aktuell skatteskuld 84 351

Övriga kortfristiga skulder 4 041 2 563

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 385 3 008

Summa kortfristiga skulder 11 263 9 520

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 286 20 700
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Moderbolagets kassaflöde

(KSEK) Not 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -38 741 -27 020

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 6 010 4 436

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring i rörelsekapital -32 731 -22 584

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar -29 -439

Ökning (-) minskning (+) av rörelseskulder 1 742 1 252

Förändring i rörelsekapital 1 713 813

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -31 018 -21 771

Investeringsverksamheten

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar -750 -2 813

Förvärv/avyttring av materiella tillgångar -31 -89

Kassaflöde från investeringsverksamheten -781 -2 902

Finansieringsverksamheten

Nyemission 40 536 19 863

Emissionskostnader -3 237 -3 184

Omvända konvertibler 12 000 0

Amortering av låneskulder -714 -357

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 48 585 16 322

Årets kassaflöde 16 786 -8 351

Likvida medel vid periodens början 4 853 13 204

Likvida medel vid årets slut 21 639 4 853
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Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört 
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

Utgifter för forskning och utveckling

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under 
utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.

• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.

• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att 
använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter 
(t.ex. material och löner).

Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade av-
skrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som 
kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilket baserar sig på analyser av hur lång tid tillgången 
kommer att tillföra värden till koncernen.

Noter
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Koncern Moderbolag

Följande avskrivningstider tillämpas:

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 år 5 år

Förvärvade immateriella tillgångar

Patent 5 år 5 år

Varumärken 5 år 5 år

NOTER

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande 
underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar: Koncern Moderföretag

Inventarier, verktyg och installationer 5 år 5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Låneutgifter

Ränta kostnadsförs löpande.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernbolag

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om 
en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning 
av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande 
verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar 
marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs 
endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing - leasetagare

Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal 
enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
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Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som 
försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument 

Företagets finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet enligt kapitel 11 i BFNAR 2012:1. Finansiella 
instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget 
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till 
redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till avista kursen per varje dag för 
affärshändelserna om inte en kurs som utgör en approximation av den faktiska kursen används (t.ex. genomsnittlig kurs). 
Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar till anställda består av

• löner, sociala avgifter enligt lag och avtal samt andra lönerelaterade utgifter

• betald korttidsfrånvaro i form av betald semester och betald sjukfrånvaro

Korfristiga ersättningar till anställda som

• betalats redovisas som en personalkostnad

• ej betalats redovisas som upplupen kostnad och personalkostnad

Personaloptionsprogram

Ett personaloptionsprogram möjliggör för de anställda att förvärva aktier i företaget. Det verkliga värdet beräknas vid 
tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden. Det verkliga värdet på de tilldelade optionerna beräknas 
enligt Black & Scholes-modellen och hänsyn tas till de villkor och förutsättningar som gällde vid tilldelningstidpunkten.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda pensionsplaner betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald 
har företaget inga ytterligare förpliktelser. Pensionsplanen redovisas som avgiftsbestämd plan vilket innebär att avgiften 
redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd 
av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör 
från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för 
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möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet 
för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar för skattemässiga underskottsavdrag har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer 
att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat.

Värderingen omprövas varje balansdag. Uppskjuten skattefordran är värderad till 0kr per 211231 med hänsyn till osäkerhet i 
tiden när underskottet kan förväntas utnyttjas.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Zaplox intäkter består huvudsakligen av ersättning för kundernas användande av Zaplox software-as-a-service lösning. 
Då ett nytt avtal ingås erhålls normalt ett engångsbelopp (Start-fee) som intäktsförs direkt. När lösningen implementeras 
och aktiveras hos respektive kund utgår det löpande månadsavgifter per dörr och månad. Dessa intäktsförs linjärt under 
avtalsperioden. Övriga intäkter såsom konsulttjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs.

Koncernredovisning 

Dotterbolag

Dotterbolag är bolag, i vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett bolags finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då 
förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som 
en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt 
intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterbolag.

Anskaffningsvärdet för dotterbolag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar 
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga 
till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några 
undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. 
Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 
koncernredovisningen det förvärvade bolagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell 
uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Eliminering av transaktioner mellan koncernbolag, intressebolag och gemensamt styrda bolag

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid 
transaktioner mellan koncernbolag elimineras i sin helhet.

Redovisningsprinciper i moderbolaget

Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i 
koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Andelar i dotterbolag, intressebolag och gemensamt styrda bolag

Andelar i dotterbolag, intresseföretag och gemensamt styrda bolag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
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Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Koncernen

PwC AB (2021), Mazars AB (2020)

Revisionsuppdrag 401 383

Andra uppdrag 27 25

Summa 428 408

Moderföretaget

PwC AB, Mazars AB

Revisionsuppdrag 401 383

Andra uppdrag 27 25

Summa 428 408

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.

Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Medelantalet  
anställda Varav män Medelantalet 

 anställda Varav män

Moderbolaget

Sverige 12 9 11 9

Totalt moderbolaget 12 9 11 9

Dotterbolaget

USA 3 1 2 1

Totalt dotterbolaget 3 1 2 1

Koncernen totalt 15 10 13 10

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovisas i 
balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värderingen av balanserade utgifter för utveckling. Varje år prövas 
om det finns någon indikation på att tillgångens värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation, alternativt ej 
färdigställda balanserade utvecklingsutgifter, så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens 
verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde.
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Moderbolaget

Löner och andra ersättningar 11 104 8 554

Varav styrelseledamöter och verkställande direktör 3 287 1 860

Sociala kostnader 5 523 4 750

(varav pensionskostnader) 1) 2 214 1 947

Dotterbolaget

Löner och andra ersättningar 3 229 2 640

Sociala kostnader 554 416

(varav pensionskostnader) 229 134

Koncernen

Löner och andra ersättningar 14 333 11 194

Varav styrelseledamöter och verkställande direktör 3 287 1 860

Sociala kostnader 6 077 5 166

(varav pensionskostnader) 2) 2 444 2 081

1)  Av moderbolagets pensionskostnader avser 855 tkr (fg år 709 ) företagets ledning avseende 1 (1) person.

2)  Av koncernens pensionskostnader avser 855 tkr (fg år 709) företagets ledning avseende 1 (1) person.

Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Koncernen

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl -5 979 -4 218

Inventarier, verktyg och installationer -30 -20

-6 009 -4 238

Moderbolaget

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl -5 979 -4 218

Inventarier, verktyg och installationer -30 -20

-6 009 -4 238
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Not 6 Övriga rörelsekostnader
2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Koncernen

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -400 -525

Utrangering balanserade utgifter 0 -198

Summa -400 -723

Moderbolaget

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -400 -525

Utrangering balanserade utgifter 0 -198

Summa -400 -723

Not 7 Operationell leasing
Leasingavtal där bolaget är leasetagare

2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Koncernen

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Minimileaseavgifter 686 784

Totala leasingkostnader 686 784

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende

Icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 336 336

336 336

Moderbolaget

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Minimileaseavgifter 686 784

Totala leasingkostnader 686 784

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende

icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 336 336

336 336

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Koncernen

Ränteintäkter, övriga 0 0

0 0

Moderbolaget

Ränteintäkter, koncernföretag 19 12

19 12
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Koncernen

Räntekostnader, övriga 132 157

132 157

Moderbolaget

Räntekostnader, övriga 132 157

132 157

Not 10 Skatt på årets resultat

2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Koncernen

Aktuell skatt 0 0

0 0

Moderbolaget

Aktuell skatt 0 0

0 0

Avstämning effektiv skatt
2021 2020

Koncernen Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -38 482 -26 824

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 20,6% 7 927 21,4% 5 740

Ej avdragsgilla kostnader 20,6% -17 21,4% -47

I år uppkomna underskottsavdrag -7 910 -5 693

Redovisad effektiv skatt 20,6% 21,4%

Moderbolaget

Resultat före skatt -38 741 -27 020

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 20,6% 7 981 21,4% 5 782

Ej avdragsgilla kostnader 20,6% -15 21,4% -47

Ej skattepliktiga intäkter 20,6% 0 21,4% 0

Nyemissionskostnad 20,6% 459 21,4% 682

I år uppkomna underskottsavdrag -8 425 -6 417

Redovisad effektiv skatt 20,6% 21,4%

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår per den 31 december 2021 till 222 541 (181 645) tkr. Samtliga 
underskottsavdrag löper utan tidbegränsning. Uppskjuten skattefordran har värderats till 0 kr med hänsyn till 
osäkerhet i tiden som underskottet kan förväntas utnyttjas. För övrig information se not 1 ”Skatt”.
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Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden:

– Vid årets början 29 170 26 401

– Internt utvecklade tillgångar 750 2 813

– Avyttringar och utrangeringar 0 -44

29 920 29 170

Ackumulerade avskrivningar:

– Vid årets början -15 667 -11 448

– Årets avskrivning -5 980 -4 219

-21 647 -15 667

Redovisat värde vid årets slut 8 273 13 503

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden:

– Vid årets början 29 170 26 401

– Internt utvecklade tillgångar 750 2 813

– Avyttringar och utrangeringar 0 -44

29 920 29 170

Ackumulerade avskrivningar:

– Vid årets början -15 667 -11 448

– Årets avskrivning -5 980 -4 219

-21 647 -15 667

Redovisat värde vid årets slut 8 273 13 503
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Not 12 Patent och varumärken

2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden:

– Vid årets början 87 241

–  Avyttringar och utrangeringar 0 -154

Vid årets slut 87 87

Ackumulerade avskrivningar:

– Vid årets början -87 -87

Vid årets slut -87 -87

Redovisat värde vid årets slut 0 0

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden:

– Vid årets början 87 241

– Avyttringar och utrangeringar 0 -154

– Vid årets slut 87 87

Ackumulerade avskrivningar:

– Vid årets början -87 -87

– Vid årets slut -87 -87

Redovisat värde vid årets slut 0 0
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Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen

Ackumulerade anskaffningsvärden:

– Vid årets början 179 178

– Nyanskaffningar 31 89

– Avyttringar och utrangeringar 0 -85

– Årets omräkningsdifferenser 3 -3

– Vid årets slut 213 179

Ackumulerade avskrivningar:

– Vid årets början -72 -139

– Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 0 85

– Årets avskrivning -30 -20

– Årets omräkningsdifferenser -2 2

– Vid årets slut -104 -72

Redovisat värde vid årets slut 109 107

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden:

– Vid årets början 158 154

– Nyanskaffningar 31 89

– Avyttringar och utrangeringar 0 -85

– Vid årets slut 189 158

Ackumulerade avskrivningar:

– Vid årets början -62 -127

– Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 0 85

– Årets avskrivning -30 -20

– Vid årets slut -92 -62

Redovisat värde vid årets slut 97 96
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Not 14 Andelar i koncernbolag
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

– Vid årets början 4 552 4 552

– Vid årets slut 4 552 4 552

Ackumulerade nedskrivningar:

– Vid årets början -3 912 -3 912

– Vid årets slut -3 912 -3 912

Redovisat värde vid årets slut 640 640

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernbolag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterbolag / Org nr / Säte Antal andelar i %
2021-12-31 

Redovisat värde
2020-12-31 

Redovisat värde

Zaplox Inc., a Delaware Corporation with legal 
address New York, NY, USA

1 500 100 640 640

640 640

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

Koncernen

Förutbetalda kostnader, leasing/hyror 168 171

Förutbetalda kostnader, försäkringar 23 24

Upplupna intäkter 120 51

Övriga förutbetalda kostnader 526 98

837 344

Moderbolaget

Förutbetalda kostnader, leasing/hyror 168 171

Förutbetalda kostnader, försäkringar 23 24

Upplupna intäkter 120 51

Övriga poster 169 98

480 344

Not 16 Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, -4 416 tkr, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -4 416

Summa -4 416

2021-12-31
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Not 17 Antal aktier och kvotvärde
2021-12-31 2020-12-31

Antal aktier  286 167 819 119 178 816

Kvotvärde 0,06 0,1

Not 18 Övriga skulder till kreditinstitut
12/31/2021 2020-12-31

Koncernen

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 1 072 1 429

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 0 714

1 072 2 143

Moderbolaget

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 1 072 1 429

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 0 714

1 072 2 143

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2021-12-31 2020-12-31

Koncernen

Upplupna personalrelaterade kostnader 2 288 1 326

Förutbetalda intäker 388 553

Övriga poster 820 1 204

3 496 3 083

Moderbolaget

Upplupna personalrelaterade kostnader 2 288 1 326

Förutbetalda intäker 388 553

Övriga poster 709 1 129

3 385 3 008
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Not 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen

Övriga skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 5 000 5 000

Övriga 200 200

5 200 5 200

Moderbolaget

Företagsinteckningar 5 000 5 000

Övriga 200 200

Summa ställda säkerheter 5 200 5 200

Not 21 Transaktioner med närstående

(KSEK) 2021-01-01–2021-12-31 2020-01-01–2020-12-31

Even Frydenberg, styrelseledamot, projektarvode inkl.  
resekostnader

0 70

Summa transaktioner närstående 0 70

Not 22 Inköp och försäljning inom koncernen
Inköp och försäljning inom moderbolaget

Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 26% (26%) av inköpen och 12% (12%) av  
försäljningen transaktioner med dotterbolaget.

Not 23  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

2022-01-24 Valberedning utsedd inför Zaplox AB:s årsstämma 2022 (regulatorisk)
I enlighet med beslut från Zaplox AB:s årsstämma den 26 maj 2021 om principer för valberedningen har en valberedning 
utsetts för Zaplox AB inför årsstämman 2022. Valberedningen består av följande personer, som företräder bolagets tre 
största aktieägare som accepterat deltagande i valberedningen samt av styrelsens ordförande som sammankallande: Jan 
Bengtsson, valberedningens ordförande, utsedd av Marknadspotential AB, Örjan Johansson, utsedd av LMK Forward AB, 
Svante Nilo Bengtsson, eget innehav Jonas Edelswärd, styrelseordförande i Zaplox AB.

2022-03-14 Zaplox AB genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 37,2 MSEK (Regulatorisk)
Styrelsen i Zaplox AB beslutar, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 1 april 2022, att genomföra en 
nyemission av högst 286 167 819 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 7 april 2022. 
Teckningskursen uppgår till 0,13 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget 37,2 MSEK (före emissionskostnader). 
Netto bedöms bolaget tillföras 22 MSEK i likviditet vilka säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar ökad 
försäljningstakt och produktutveckling. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser 
och garantiåtaganden.

2022-03-14 Kallelse till extra bolagsstämma Zaplox AB (Regulatorisk)
Aktieägarna i Zaplox AB kallas till extra bolagsstämma fredagen den 1 april 2022
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2022-04-01 Kommuniké från extra bolagsstämma i Zaplox AB (Regulatorisk)
Den 1 april 2022, hölls extra bolagsstämma i Zaplox AB (publ). Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från 
den 14 mars 2022 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 17 170 069,14 kronor genom nyemission av 
högst 286 167 819 aktier. Stämman beslutade om emission av högst 5 850 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av 
nya aktier i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 351 000 kronor. Resterande belopp 
kommer att tillföras den fria överkursfonden.

2022-04-25 Zaplox offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission 
Det preliminära resultatet av den företrädesemission som offentliggjordes den 14 mars 2022 och där teckningsperioden 
löpte ut den 25 april 2022 i Zaplox AB, visar att 192 445 241 aktier, motsvarande cirka 67,3 procent av aktierna i 
Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 3 681 979 
aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,3 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Därmed tilldelas 
emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent.

2022-04-28 Zaplox offentliggör slutligt utfall i företrädesemission
Zaplox AB:s (”Zaplox” eller ”Bolaget) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats per den 25 april 2022. 
Totalt tecknades emissionen till 100 procent, varav cirka 67,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,3 
procent utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 31,5 procent av företrädesemissionen. De 
som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin 
förvaltare.

NOTER
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 Revisionsberättelse 

 Till bolagsstämman i Zaplox AB, org.nr 556816-4460 

 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
 Uttalanden 
 Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Zaplox AB för år 2021. Bolagets 
 årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 11-44 i detta dokument. 

 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
 årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
 finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
 årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
 övriga delar. 

 Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
 koncernen. 

 Grund för uttalanden 
 Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
 ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
 moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
 enligt dessa krav. 

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 Övrig upplysning 
 Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan 
 revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 5 maj 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
 årsredovisningen och koncernredovisningen. 

 Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
 Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
 på sidorna 1–10. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 

 Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
 inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

 I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
 information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
 årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
 inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

 Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
 informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
 avseendet. 

 Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
 Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
 koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
 verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
 årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
 oegentligheter eller misstag. 
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 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 Uttalanden 
 Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
 verkställande direktörens förvaltning för Zaplox AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
 bolagets vinst eller förlust. 

 Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
 styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 Grund för uttalanden 
 Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
 Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
 och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
 Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
 till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
 som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
 koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
 annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
 organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
 övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
 enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
 bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
 betryggande sätt. 

 Revisorns ansvar 
 Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
 revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
 direktören i något väsentligt avseende: 

 •  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
 ersättningsskyldighet mot bolaget

 •  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

 Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
 uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
 med aktiebolagslagen. 

 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
 professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
 dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
 granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
 väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
 väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
 Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
 relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
 aktiebolagslagen. 
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 Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
 för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
 tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
 om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
 att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
 detta. 

 Revisorns ansvar 
 Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
 helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
 lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
 ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
 en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
 anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
 användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

 Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
 under hela revisionen. Dessutom: 

 •  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
 koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
 granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
 ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
 felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
 eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
 information eller åsidosättande av intern kontroll.

 •  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
 utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
 om effektiviteten i den interna kontrollen.

 •  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
 verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 •  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
 fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats,
 med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
 avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att
 fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
 revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
 koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
 modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
 revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
 förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 •  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
 koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
 återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 •  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
 enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
 koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
 ensamt ansvariga för våra uttalanden.

 Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
 den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
 betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
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