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Förvaltn i n gs berättelse

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut
Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt under 2015.

Förslag till behandling av vinst
Styrelsen och verkställande direktören för Awardit AB föreslår att vinsten fördelas enligt nedan

Balanserat resultat 137 819
Arets resultat g 627 619

Summa g 265 aCA

Utdelning till aktieägare 9 S00 000
I ny räkning balanseras 265 43A

Summa g ZOS aSa

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

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom bedömer
styrelsen, vid en allsidig bedömning att bolagets ekonomiska ställning medför att utdelningen
är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer pä
storleken av bolagets egna kapital samt bolagets likviditet och ställning i övrigt. Utdelning är
därmed förenlig med 17 kap 3 § ABL och har skett enligt försiktighetsprincipen.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
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2015-01-01
- 201 5-1 2-31

2014-01-01
201 4-1 2-31Belopp i kr

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Varukostnad
Bruttoresultat
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

36 901 225
417 410

-19 873 746
17 444889

-2 556174
-2 086 928

-456 591

12 345 196

1 848
-1 954

12 345 C)a

12 345 090

a -71-7 .4-74-L I tt al

YAZ/ AtY

30 401 65'1

456 810
-16 '1 10 '106

14 748 355

-1 560 812
-2 445 715

-448 605

10 293 222

U J/I

-5 083

10 296 714

10 296 714

-2 273 415

8 023 299
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Balansräkning
Belopp i kr 201 5-1 2-31 201 4-1 2-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
I m m ateriel I a an I äggni ngsti I lgå n g ar
Balanserade utglfter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Licenser

M aterie I I a a n I ägg n i n gsti I lgå n ga r
Inventarier, verktyg och installationer

Fi n ansiel la an I äggni ngstil lgångar
Ardelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

O msättn i n gsti I I gå n ga r

Ko rtf ristig a fo rdri nga r
Ku ndford ringar
Övriga fordringar
Foruibetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsäfcningstillgån gar

St,IFr'tMA TILLGANGAR

1 098 862 '1 130 098

1 690 886

543 31-?

I 434
5 881 728

!aJaa/J

U V I / UUU

/ / ARa aEO

1 098 862

23 017
23 017

569 007
569 007

1 130 098

5 018

5 018

569 007
569 007

1 704 123

1 450 A46
273

4 768 475
6 218 394

6 212 589

12 430 984

16 142 744 14 135 107

5

6
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Balansräkning
Belopp i kr 2015-12-31 201 4-1 2-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 aktierä nom. 100 kr

Fitt eget kapital

Balanserad vinsUAnsamlad förlust
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER 16142744 14 135 107

500 000
5Öo ooo

137 819
I 627 619
e76s +ez

10 265 437

500 000
soo ooo

114 520
8 023299
8 137 819
8 637 819

3 335 344
384 273

1 016 970
760 701

5 497 288

3 419 872
495 223

1 006 992
955 220

5 877 307

Ställda säkerheter och ansva!,sförbindelser
Belopp i kr 201 5-1 2-31 201 4-1 2-31

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

lnga

lnga

lnga

I nga



Awardit AB 6 (10)

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskomnnentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Företagets årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNA.R
2012.1 (K3). Tillämpade principer är oförändrade mot föreEående år

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använis vid uporättandei
av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

Värderi n gspri nc i per resu ltaträ kn i n gen

lntäkter
lntäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och reciovisas i

posten Nettoomsättning. lntäkter värderas till det verkliga värdet av det som er"nålliis eller
kommer att erhållas för varor som levererats och tänster som utförts, dvs. Till försäljningsals
exklusive handelsrabatter, mängdrabatter och linande prisavdrag samt mer,-äroesskatt.
Beiopp som erhålls för annans räKning ingår inte i Företagets intärter.

Värderingsprinciper i balansräkningen

lmmateriella ansläggningstillgångar
lmmateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulera,;ie
av- och nedskrivningar.

Balanserade utveckli n gsutg ifter
Utgite''f,'-:.::, -gs'aser ett p'c.e<: att utveckla lojalrtetsplattformen kostnadsf:rs, :e-,

Avskrivning
-. i- - , - -: =, :=: =,:-- .' -:sca.a ce oppet görs linjärt över den oeräknade ni,trlande-
:.'::i^ -,:i' , ^ - j := .l'.as -aT t gangen kan användas. Nytijandeperioden oi-rpio,våS
:-2-, ='.a := =^s::l = - .=- :a ^.,ti,anoeperiod haranvänts.
] = ,- =:'= -: --..::' - :S-:: ::- 5 a'

'ri ate: er a aniaggningstillgangar
"='=-= ?.- =.:^ ^ls: !a.Jar redovisas initialitill anskaffningsvårde elieriiiiverrnings-
':s-=:.- -',s-,:,:g:är-Clrattfatrllgangenpåplatsochiskicrföratikunnaan\.,äncas
-- )' -:=- :-:-^a -e: nvesteringen. l anskaffningsvärdet ingär^inköpspriset och ancia
- '=" - 

=-'-- ): -:l 'ieT sason'r utgifter för leverans, hantering, instäiiatlcn, moniering ,ag-
'.^=- -: - ' - -:- ::.a'sier I anskaffningsvärdet för egentillverkade materiiia aniäEgnlngs-' ; =- -=' ' -=' . , =' iC'rerta tillverkningskostnaCer.
- ---" ,= ' =1 

'r-:' :an nventarier av mindre värde kostnacsförs löoande.

- :' - - -: :. *?'.=t e a an äggnrngsiillgangar görs av tiliångens/komponeniens avsk:,,"-
- - ; . - .'. .. ::: :, :r Cess nytijandeperiod och påbÖrjas r:är'tillEångenikon'ioor:erie. :=s
.-..
- : -: -- : a
-'. .- -; - . " :':=:=- :: ^2'använts.

:-'...- ^:- ^s:al atjoner.5år'-: -'
J
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lnkonnstskatter
Företaget har inga temporära skillnader varför enbart aktuel! skatt redovisas.

Likvida medel
Likvida medei består av kassamedel och disponibla tillgodonavande hos banker ccli kreoit-
institnt och andra kortfristiga likvida placeringar som iätt kan omvandlas till kant Deiopc och
som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana pladeringar hai' en iöptid pä
maximait tre månader.

Eget kapital
Eget kapital i företaget bestär av följande posier
Aktiekapltal som representerar det nominella värdet för emitterade och r"egistreraCe aktier.
Baianserad vinsUA,nsamlao förlust, dvs alla baianserade vrnsteriforluster och akrieieiaieraoe
ersättn ngar för innevarace och ttdrgare perroder samt förvarv av egna akter.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Betydande bedömningar

Aktivering av immateriella tillgångar
FörceLningen mellan utvecklingsfaserna i nya utvecklrngsprojeki av progamvara ocr .e-
s:änrnrng av huruvida kraven för aktivering av utveckiingsuigifter" är'uppfylca krär,,er cecöm-
: rgar Efter aktivering övervakas huruvrda redovisningskraven för uiveckiingskcstnader
-pc:y s ä'.,en fortsättningsvis och om det finns indikationer på att de aktrverade utgiitei"na kan
. i'; -:s3iI'o. e^ /ä'oenedgang

Bedömning av osäkra fordringar
KJ.J'.'rr-'ga:',iäTleras till det kassaflöde som fönräntas infiyta tillföretaget Därrned Eöis
ar re: =:ar ::- cDt:K:rv genomgang av aila utestäende beiopp på balansdagen

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medel a nta I et anstäl lda 201 5-01 -0 'l varav 201 4-01 -0 1 varav

- 2015-12-31 män - 2A14-12-31 män

\ a- -a

,.4 ,

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

5 100%

5 looo/o

201 4-01 -01 -- 201 4-1 2-31

3 1A0%

3 1oo%

201 5-01-01 -- 201 5-12-31
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

1 500 678 567 808 1 783 137 640 767

Not 4 Skatt på årets resultat
201 5-12-31

Aktuell skattekostnad
Periodens skattekosinad

Skatt föregående år
Total redovisad skattekostnad

Not 5 Balanserade utgifter för FOU m m

2717 471

2717 471

2717 471

2015-12-31 2014-12-31
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I 113 549
417 407

g 5s0 9s6

-7 983 451
-448 645

-8 432 096
1 098 860

201 5-1 2-31

500 035
500 035

-500 035
-500 035

201 5-1 2-31

8 (10)

8 648 114
465 435

9113549

-7 543 203
-440 247

-7 983 450
I 130 099

201 4-12-31

500 035
500 035

-500 035
-500 035

Acku m u I e rade a n s kaff n i n g sv ärde n
I ngående anskaffningsvärden
Arets aktiveringar
Utgående acku mulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Arets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Planenligt restvärde vid årets slut

Not 6 Licenser

Acku m u I e rade an skaffn i ng svärde n
n gaen de anskaffn i ngsvärden
Utgaende acku mulerade anskaffn i ngsvär'den

Ackumuierade avskrivningar enligt plan
lngäende avskrivningar enlrgt p an
Utgående ackumulerade avskrvningar eni gt plan
Planenligt restvärde vid årets slut

Not 7 lnventarier, verktyg och installationer

Ac ku m u I e ra de a n skaffn i n g svä rde n
lngaende anskaffn ngsvarden
Arets inköp
Utrangeringar

Ackumulerade avskrivnrngar enligt plan
lrgaende avskr vningar enirgt plan
I Lr-^-^^- -^ui Jr gu llg
Arets avskr vn ng enligt pian

Planenligt restvärde vid årets slut

6B 452
25 944
-36172
58 224

-63 434
36 172
-7 945

-35 208
23 016

201 4-1 2-31

71 932
4 139

-7 619
68 452

-62 696
7 619

-8 357
-63 434

5 019
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241 5-1 2-31

569 007

569 007
569 007

E^^+

Kapital

51 280

173 626

Balanserat
resultat

114 520

-8 000 000

8 023 299

e (10)

201 4-1 2-31

68 757
500 250
569 007
569 007

Årets

resultat

I 894

-249 102

Arets
resultat

8 023 299

-8 023 293

I 621 4.2

NotS Andelari koncernföretag

Acku m u I e rade a n skaffn i n g svä rde n
Vid årets början
lnköp

Bokfört värde vid årets slut

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar ikoncennföretag

Dotterföretag / Org nr i Säte

Lokalbolaget på Snickaroacxe" AB 55e ;55-3359 Slccxnolm
Rewardit AB 556942-7296 S:c:<-c:-

Spec av eget kapital och resultat i koncernföretag

Dotle iö,e:ag,' C,g,rr,, Sa:e

Lcka bc are: cä S:^.;<a.pa:<e- Å3 :.4-55-1359 Slcckholm
Re,,vard , ie ,rag.z--2ic S:::.. ^: -

Not 9 Eget kapital
Överkurs-

fond
\l'a are:s :c-
i.-^.-^- --

. U:oe - ^:

^iliilll 137 819

Not 10 Koncernuppgifter

inxöp och försällning tnom koncernen
Av total inköp och försäijr^rng mätt kronor avser4,7o/o av inköpen (jämfört 2J%2A14taCn
a2%lämförtmed 12%2014) avförsäljningentill andraföretaginomdenföretagsgruppsc-
företaget tillhör

Närstäenderelationer med ett betämmande inflytande
Awardit AB har närstäenderelationer som rnnefattar ett bestämande inflytande med sina
dotterföretag se not 8.

Antal Andel Bokfört

andelar i%1) värde

1 000 100,0 36 937

7 031 65,9 532070

sos ooz
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Olof lsberg
Ordtörande
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Samir Taha

Min revisionsberättelse har avgrvits den

.,7)

,/,/ . \-. --\-
Håkan Pettersson
Auktoiserad revisor



# GrantThornton

REvrsroNsnBnÄrrELSE

Till årsstämman i Awardit AB
Org.nr. 556575-8843

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört cn rcvision av årsredovisningen för Awardit AB lör år

2015.
Styrelsens och verkstiillande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkstäilande direktören som har ansvaret för att

upprätta en årsredovisrung som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den intema kontroll som styrelsen och

verkstiillande direktören bedömer iir nödvändig för att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter. vare sig

dcssa beror på oegentligheter eller på fel.

Reyisorns ansyar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen pä grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen enligt Internationai Standards on

Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att

uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehå11er väsentliga

f'elaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgiirder inhämta

revisionsbevis om belopp och annan inlbrmation i arsredovisningen.

Revisorn väljer vilka åtgärdor som ska utföras, bland annat gcnom att

bedöma riskema för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. vare

sig dessa beror på oegentligheter eller på fe1. Vid denna

riskbedömning beaktar revisom de delar av dcn intcrna kontrollcn
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge

en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är

ändamålsenliga med hänsyr trll omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En

revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimiigheten i styrelsens

och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utviirdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och

ändamålscnliga som grund fiir mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i eniighet med

fusredovisningslagen och ger en i a1la väsentliga avseenden

räu\'lsande bild av Awardit ABs finansiella stäilning per den 3i
december 20 1 5 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

arsredovisningens öwiga de1ar.

Jag tillsqrker därför att årsstämman fastställer resultatriikningen och

balansriikningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfön en

revision av förslaget tiil dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Awardit AB för år 2015.

Styrelsens och verkstiillande direktörens ansvar

Det är sty,relsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar iir att med rimlig siikerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen

enligt god revisionssed i Svenge.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust harjag granskat

styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta
för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag uto\ er min
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut. åtgiirder och

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon

st).relseledamot eller verkställande direktören ir ersättningsrky ldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon stlrelseledamot eller
verkstiillande direktören på annat sätt har handlat i strid med

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat iir tillräckhSa ,\ n

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt fiirslarc: :

förvaltningsberättelsen och beviljar stpelsens ledåmöter oc:
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsaret.

Stockholm den i-;.april 20 I 6

Håkan Pettersson

Auktoriserad revisor

v


