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Förualtni ngsberättelse

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 2014.

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

Balanserat resultat
Arets resultat

Utdelning till aktieägare
I ny räkning balanseras

114 520

I 023 299

Summa 8 137 819

8 000 000
137 819

Summa 8 137 819

övriga vinstdispositioner
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 på
storleken av bolagets egna kapital samt bolagets likviditet och ställning i övrigt. Utdelning är
därmed förenlig med 17 kap 3 § ABL och har skett enligt försiktighetsprincipen.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer..
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Belopp ikr
2014-01-01

Not - 2014-12-31
2013-01-01

- 2013-12-31

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Varukostnad

Bruttoresultat

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Rörelseresultat

Resulfaf frän frnansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

't4 748 355

-1 560 812
-2 445 715

448 605

30 401 651
456 810

-16 1 10 106

28 586 308
423 079

-15 741 080

13 268 308

-1201 811
-2 663 391

445 814

8 957 293

30 476
-10 600

8977 169

8977 169

-1 960 684

10293222

8 574
-5 083

10 296 714

10 296 714

-2273 415

8 023299 7 016 485
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Belopp ikr 2014-12-31 201s-l2-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
I m materiel la a n lägg n i ngsti I lgå ngar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Licenser

M ateriel la an läggn i n gsti llgängar
lnventarier, verktyg och installationer

F i n ansiel la an lägg n i ngsti I lgängar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i ngstillgångar

Kortfristiga ford ringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMATILLGANGAR

1 't30 098 I 104911

1 130 098

5 018

1 104911

I 237
5 018

569 007

I 237

68757
569 007 68757

1 704 123

1 450 046
273

4768 075

1 182 905

473 087
6 399

5 1s5 830

6 218 394

6 212 589

5 635 316

6 208 600

12 430 984 11 843 916

14 135 107 13 026 821
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Belopp ikr 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 aktier å nom. 100 kr

Fitt eget kapital
Balanserad vinsUAnsamlad förlust
Arets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER

5 497 288 5 412300

14 135 107 13 026 821

500 000 500 000
500 000

114 520
8 023 299

500 000

98 035
7 016 485

I 137 819 7 114 520
8 637 819

3 335 344
384273

1 016 970
760 701

7 614 520

2852326
998 588
922744
638 642

Ställda säkerheter och ansvarsförbi ndelser
Belopp ikr 2014-12-31 2013-12-31

Ställda säkerheter

Ansvarcförbindelser

lnga

lnga

lnga

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

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper
Företagets årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 (K3). Övergånen till K3 har inte inneburit några ändrade värderingsprinciper för
företaget.

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

Värderingsprinciper resultaträkningen

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

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

Värderingsprinciper i balansräkningen

Immateriella ansläggningstillgångar
lmmateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
av- och nedskrivningar.

Balanserade utvecklingsutgifter
Utgifter för utvecklingsfasen i ett projekt att utveckla lojalitetsplattformen kostnadsförs i den
period då de uppkommer.

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

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

Avskrivning
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillångens/komponentens avskriv-
ningsbara belopp över dess nyttjandeperiod och påborjas när tillgången/komponenten tas i

bruk.
Avskrivningen görs linjärt.
Följande nyttjandeperiod har använts:
lnventarier, verktyg och installationer: 5 år

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

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavande hos banker och kredit-
institut och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och
som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana pladeringar har en löptid på
maximalt tre månader.

Eget kapital
Eget kapital i företaget består av följande poster:
Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier.
Balanserad vinsUAnsamlad förlust, dvs. alla balanserade vinster/förluster och aktierelaterade
ersättningar för innevarade och tidigare perioder samt förvärv av egna akter.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Betydande bedömningar

Aktivering av immateriella tillgångar
Fördelningen mellan utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt av progamvara och be-
stämning av huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter är uppfylda kräver bedöm-
ningar. Efter aktivering övervakas huruvida redovisningskraven för utvecklingskostnader
uppfylls även fortsättningsvis och om det finns indikationer på att de aktiverade utgifterna kan
vara utsatt för en värdenedgång.

Bedömning av osäkra fordringar
Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till företaget. Därmed görs
en detljerad och objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen.

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantal et anstäl lda 2014-01-01 varav 2013-01-01 varav
- 2014-12-31 män - 2013-12-31 män

Sverige

Totalt

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

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

5 l}Oo/o 5 100%

5 1000/o 5 100%

201 3-01-01 -- 201 3-1 2-31

Löneroch Sociala Löneroch Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader

1 783 137 640767 1 784249 837 273

Not 4 Skatt på årets resultat
2014-12-31

Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad

Skatt föregående år
Total redovisad skattekostnad

2268753
2268753

4662
2273 415
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Not 5 Balanserade utgifter för FOU m m

Acku m u le rade an skaffn i ng svä rde n
I ngående anskaffningsvärden
Arets aktiveringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Acku mu lerade avskrivn i ng ar en I igt pl an
lngående avskrivningar enligt plan
Arets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Planenligt restvärde vid årets slut

Not 6 Licenser

9113549

-7 543203
440 247

8 648 114
465 435

8225 035
423 079

I 648 114

-7 114 559
428644

-7 543203
1 104911

2013-12-31

-7 983 451
1 130 098

2014-12-31

Acku m u le rade an skaffn i ng svärde n
I ngående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Acku m u lerade avskrivn i ng ar en I igt plan
lngående avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrvningar enligt plan
Planenligt restvärde vid årets slut

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

500 035 500 035
500 035

-500 035

500 035

-500 035
-500 035 -500 035

2014-12-31 2013-12-31

Ac ku m u I e rade a n skaffn i n g svärde n
lngående anskaffningsvärden
Arets inköp
Utrangeringar

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

Planenligt restvärde vid årets slut

71 932
4 139

-7 619

89 003

-17 071
68 452

-62 696
7 619

-8 357

71 932

-62597
17 071

-17 170
-63 434 -62 696

5 018 e237 
I
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NotS Andelari koncernföretag

Acku m u I erade an skaffn i ng svärde n
Vid årets början
lnköp

Bokfört värde vid årets slut

Lokalbolaget på Snickaöacken AB, 556755-0859, Stockholm

Rewardit AB, 556942-7296, Stockholm

Spec av eget kapital och resultat i koncernföretag

Doftertörcbg / Org nr / Säte

Lokalbolaget på Snickaöacken AB, 556755-0859, Stockholm

Rewardit AB, 556942-7296, Stockholm

Not 9 Eget kapital

68 757
500 250

36 937
31 820

569 007 68757
569 007 68757

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Ory nr/ Säte

Antal Andel

andelar i % 1)

Bokf'ort

värde

Årefs
resultat

Eget

Kaprtal

1 000 100,0

7 031 65,9

36 937

532070

569 007

AKie-
kapital

överkurs-
fond

5'1 386

422728

Balanserat
resultat

-6 429

-127 522

Arets
resultat

Vid årets början 500 000
D i sposition en I bol agsstämmobeslut
. Utdelning
Vinstdisposition enligt
beslut vid årets
bolagsstämma
Arets resultat
Vid årets slut

98 035

-7 000 000

7 016 485

-7 016 485
I023299

7 016 485

500 000 114 520 8 023 299

Not l0 Koncernuppgifter

lnköp och försäljning inom koncernen
Av total inköp och forsäljning mätt i kronor avser 2,1o/o Åv inköpen (ämfört 0,0% 2013) och
1,2Yo (1ämtört med 0,0o/o2013) av försäljningen tillandra företag inom den företagsgrupp som
foretaget tillhör.

Närståenderelationer med ett betämmande inflytande
Awardit AB har närståenderelationer som innefattar ett bestämande inflytande med sina
dotterföretag se not 8.,

I
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Samir Taha

Min revisionsberättelse har avgivits a"nZ/ t / zols

%ffi
Håkan Pettersson
Auktoiserad revisor
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Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Jaghar utfört en revision av årsredovisningen föt Awatdit AB för fu 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det ät styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årstedovisning som get

en rättvisande bild eniigt årstedovisningslagen och för den interna kontroll som sryrelsen och verkstäliande

direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årstedovisning som inte innehållet väsendiga

felaktrgheter, vare sig dessa beror på oegentligheter ellet på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision, Jag har utfört revisionen

enligt International Standards on Åuditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att iag
foljer ytkesetiska krav samt planerar och utför revisionen f.ör att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen

inte innehåller väsentliga felakugheter,

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn r,äljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna

för väsentliga felaktrgheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna

riskbedömning beaktar revisorn de delat av den interna kontollen som är relevanta för hur bolaget

upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i

bolagets interna kontroll. En revision innefattat också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens

uppskattningar i redovisningen, liksom en uwärdering av den övergripande presentationen i

årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tiliräckliga och ändamålsenliga som grund for mina

uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rätwisande bild av Åwardit ÄBs finansiella ställning pet den 31 december 2014 och av

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Jag ullsryrker dfuför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Registrerat revisionsbolag
l\4ember of Grant Thornton lnternational Ltd

Sida l(2)
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Rapport om andra krav enligtlagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föt Åwardit
ÅB föt är 20t4.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fötlust, och
det är styreisen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar ät att med rimlig säkerhet uttala mig
eller föriust och om förvaltningen på grundval
revisionssed i Svedge.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner betäffande bolagets vinst eller

förlust har jag granskat stytelsens motiverade yttande samt ett urval av underiagen för detta för att kunna

bedöma om försiaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat

väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon sryrelseledamot eller

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget, Jaghar även granskat om någon styrelseledamot

eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årstedovisningslagen

eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillr66pli*a och ändamålsenliga som grund för mina

uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

sryreisens ledamöter och verkstäliande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ll/
Srockholm den ,/y' ,ors

lh4
Håkan Pettersson

Auktoriserad revisor

om förslaget till dispositioner bettäffande bolagets vinst
av min tevision. Jag har utfört revisionen enligt god

Registrerat reYisionsbolag
Member of Grant Thornton lnternational Ltd
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