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Fastställelseintyg

 Undertecknad styrelseledamot i Crowdsoft Technology AB (publ) intygar härmed dels att denna kopia
 av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts
 på årsstämma 2016-05-12. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till
 resultatdisposition.

 Stockholm 2016-05-12

 Henrik Tjernberg
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Crowdsoft Technology AB (publ), 556725-4866 får härmed
 avge årsredovisning för 2015.

Allmänt om verksamheten
 Crowdsoft levererar säkerhetssystem som erbjuder helt nya möjligheter för övervakning, kontroll och
 händelseregistrering. Med hjälp av egenutvecklade applikationer (appar) för smart phones och en
 central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden,
 kan kontrollcentralerna för samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa en
 bild av inträffade störningar och effektivt dirigera korrigerande åtgärder och
 räddningsinsatser. 

 Utveckling av den tekniska plattformen fortsatte under år 2015 och under Q4 släpptes den första
 kommersiellt tillgängliga versionen. Plattformen består av en central server samt klienter för Android,
 iOS och en HTML5 webklient. Plattformen levereras som en molntjänst och driften förläggs av
 Crowdsoft på vald leverantör av driftsmiljö. Om inga specifika krav uttrycks av kund, använder
 Crowdsoft Amazon Web Services som standard, men beroende på informationens karaktär utgör även
 svenska och europeiska bolags drifttjänster ett alternativ. Baserat på kundkrav från pilottester,
 kunddiskussioner, konkurrent studier och intern innovationsverksamhet har en relativt omfattande
 produktplan upprättats. Planens innehåll prioriteras och revideras kontinuerligt inför nya releaser. 

 Koncernstruktur
 Koncernen består förutom av Crowdsoft Technology AB av det helägda dotterbolaget Crowdsoft
 Nordic AB, org nr 556923-9394. Båda bolagen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Sedan årsstämman den 25 juni 2015 har Bolaget under sommaren 2015 gjort en riktad emission med
 49 190 542 aktier till kursen 14 öre som godkändes på en extra stämma den 18 augusti. Vidare har
 styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande emitterat ytterligare 24 649 991 aktier i en riktad
 emission till kursen 14 öre per aktie beslutad den 15 november 2015. 

 På årsstämman beslutades också om ett teckningsoptionsprogram för anställda, styrelseledamöter
 och andra nyckelpersoner i Bolaget. Det emitterades 15 000 000 teckningsoptioner med rätten att
 teckna en aktie från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2017 till en teckningskurs
 om 1,33 kronor per aktie, vilket skulle innebära en utspädning för existerande aktieägare med c:a 23
 %. Styrelsen har dock föreslagit årsstämman att detta teckningsoptionsprogram ska upphöra att gälla
 samtidigt som man föreslagit samma stämma att besluta om ett nytt sådant program med villkor som
 mer speglar den senast tidens kursutveckling. 

 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 Bolaget saknar i dagsläget tillräckligt rörelsekapital för de närmaste 12 månaderna. Bolaget har dock
 träffat avtal med finansiärer om brygglån för att erhålla tillräckligt rörelsekapital för de närmaste
 månaderna och därefter avser Bolaget att genomföra en emission under våren 2016 för att ta in upp till
 c:a 20 miljoner kr. I anledning av detta har att styrelsen föreslagit årsstämman att den ska bemyndiga
 styrelsen att kunna utge upp till 125 000 000 nya aktier, optioner eller konvertibler. Om nyssnämnda
 emission ej kan genomförs som planerat kommer Bolaget överväga alternativa sätt att finansiera
 verksamheten. Detta inbegriper upptagande av lån, omförhandling av lånevillkor med långivare,
 förhandling med övriga leverantörer till Bolaget om senarelagd betalning eller nedskrivning av fordran
 samt neddragning och besparingar i Bolagets löpande verksamhet. 
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Flerårsanalys Belopp i Mkr
 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Nettoomsättning - - 44 388
Resultat efter finansiella poster -7 455 -6 670 -375 -1 004
Balansomslutning 11 043 3 787 2 445 1 021
Soliditet % 49 26 22 5

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, kronor 326 854, behandlas enligt följande:

 Belopp i kr
Överkursfond 12 769 673
Balanserat resultat -6 641 507
Årets resultat -6 455 020

Summa -326 854

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande noter.



Crowdsoft Technology AB (publ)  3(12)

556725-4866

Resultaträkning
Belopp i kkr Not 2015-01-01- 2014-01-01-

2015-12-31 2014-12-31

Nettoomsättning - -
Aktiverat arbete för egen räkning 2 194 692
Övriga rörelseintäkter - 137

2 194 829

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -235 -350
Övriga externa kostnader -4 923 -3 165
Personalkostnader 2 -3 113 -3 623
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 3 -229 -202
Övriga rörelsekostnader - -6

Rörelseresultat -6 306 -6 517

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 -
Räntekostnader och liknande kostnader -150 -153

Resultat efter finansiella poster -6 455 -6 670

Resultat före skatt -6 455 -6 670

Årets resultat -6 455 -6 670
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Balansräkning
Belopp i kkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 5 10 228 2 531
Licenser och varumärken 6,7 502 722

10 730 3 253

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 15 24

15 24

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 50 50

50 50

Summa anläggningstillgångar 10 795 3 327

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 625 420
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 -

640 420

Kassa och bank 82 40

Summa omsättningstillgångar 722 460

SUMMA TILLGÅNGAR 11 517 3 787
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Balansräkning
Belopp i kkr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11

Bundet eget kapital
Aktiekapital (98 477 851 aktier) 2 462 866
Nyemission under registrering 3 451 3 125

5 913 3 991

Fritt eget kapital
Överkursfond 12 770 3 649
Balanserad vinst eller förlust -6 642 28
Årets resultat -6 455 -6 670

-327 -2 993

Summa eget kapital 5 586 998

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 650 1 222
Skulder till koncernföretag 70 -
Övriga kortfristiga skulder 3 582 445
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 629 1 122

5 931 2 789

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 517 3 787

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
 2015-12-31 2014-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser
 
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kkr om inget annat anges

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

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

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. 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
 Utförda tjänsteuppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet utförs. Det innebär att
 intäkterna redovisas med utgångspunkt från färdigställandegraden. Färdigställandegraden beräknas
 som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete i relation till beräknade totala uppdragsutgifter för att
 fullgöra uppdraget. För uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas en
 intäkt som motsvarar nedlagda kostnader. Befarade kundförluster kostnadsförs så snart de är kända.
 Utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning vinstavräknas i takt med att arbetet utförs.

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar

 Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då
 följande kriterier 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.                                              
                                                                                        
 Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av de direkt
 hänförbara utgifterna som krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som
 företagsledningen avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda
 nyttjandeperioden.                                      
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Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningar

 Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag
 för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.
 Tillgångarna skrivs av linjärt från den tidpunkt då de är färdigställda. Vid utgången av 2015 har
 avskrivningar på balanserade utgifter inte påbörjats. 

År
Balanserade utgifter 5
Inventarier, verktyg och installationer 5

Nedskrivningar
 Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess
 återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till
 detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet.
 Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången
 genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.

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 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 nuvärdeberäknats.                                         

 Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga
 överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.
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Fordringar
 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

 Fordringar och skulder i utländsk valuta       
 Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan
 anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar
 och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

 Ersättningar till anställda - pensioner                                       
 Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda
 pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk
 enhet. När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. Samtliga pensionplaner
 redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att
 pensionen tjänas in.

 Uppskattningar och bedömningar
 Upprättande av finansiella rapporter kräver att kvalificerade uppskattningar och bedömningar görs för
 redovisningsändamål. Uppkattningar och bedömningar kan påverka såväl resultat- och balansräkning
 som tilläggsinformation i bolagets finansiella rapporter. Förändringar i uppskattningar och bedömningar
 utvärderas löpande och baseras på såväl historisk erfarenhet som rimliga förväntningar på framtiden.

 Balanserade utgifter och licenser
 Crowdsoft har balanserade utgifter för utveckling av programvaror samt licenser till ett värde av 10,2
 MSEK i balansräkningen, vilket avser utvecklingen av Crowdsofts tekniska plattform. Den tekniska
 plattformen är basen för bolagets intäktsmodell. Crowdsoft prövar programvarans nyttjandevärde
 årligen eller när det finns indikation på att nyttjandevärdet understiger programvarans bokförda värde.
 Nyttjandevärdet uppskattas genom en diskonterad kassaflödesmetod baserad på styrelsens prognoser
 om framtiden. Väsentliga avvikelser mellan de prognoserna och verkliga utfallen, samt förändringar i
 diskonteringsräntan kan resultera i förändrad bedömning av tillgångens värde. Crowdsofts bedömning
 är att den tekniska plattformen kommer att generera kassaflöden som överstiger dess bokförda värde.

 Koncernuppgifter
 Crowdsoft Technology AB är moderbolag i en koncern. Koncernredovisning upprättas dock inte med
 hänsyn till lättnadsreglerna i ÅRL 7:3.
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Not 2   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Män 3 4
Kvinnor - -

Totalt 3 4

Andel kvinnor i företagsledningen per balansdagen
2015-12-31 2014-12-31

Styrelsen 0% 0%
Andra personer i företagets ledning inkl VD 0% 0%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Löner och andra ersättningar: 2 447 2 647
Sociala kostnader 658 942
(varav pensionskostnader) 108 276

Not 3  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Årets avskrivningar enligt plan
Patent -41 -20
Licenser -180 -180
Datorer -8 -2

Summa avskrivningar -229 -202

Not 4  Skatt på årets resultat
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31
Aktuell skatt - -

- -

Avstämning av effektiv skatt
 2015-01-01- 2014-01-01-
 2015-12-31 2014-12-31

Belopp Belopp
Redovisat resultat före skatt -6 455 -6 670

Skatt enligt gällande skattesats 1 722 1 467
Ej avdragsgilla kostnader 40 -25
Ej skattepliktiga intäkter -1
Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering
av uppskjuten skatt -1 761 -1 442

Redovisad effektiv skatt - -

 Totala ej aktiverade underskottsavdrag uppgår i bolaget till 15 247 tkr (6 931 tkr). Anledningen till att
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 dessa inte aktiveras är att deras möjlighet till nyttjande bedöms osäker.

Not 5  Balanserade utgifter
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 2 531 -
-Aktivering egen tid 1 684 692
-Inköp 6 013 1 839

Vid årets slut 10 228 2 531

Utgående planenligt restvärde 10 228 2 531

Not 6  Licenser
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 900 900
-Övriga investeringar -

Vid årets slut 900 900
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -360 -180
-Årets avskrivning -180 -200

Vid årets slut -540 -380

Redovisat värde vid årets slut 360 520

Not 7  Patent
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 203 203

Vid årets slut 203 203
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -20 -
-Årets avskrivning -41 -20

Vid årets slut -61 -20

Redovisat värde vid årets slut 142 183

Not 8  Inventarier, verktyg och installationer
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 26 -
-Nyanskaffningar 26

26 26
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -2 -
-Årets avskrivning -9 -2

-11 -2

Redovisat värde vid årets slut 15 24
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Not 9  Andelar i koncernföretag
 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 50 -
-Förvärv - 50

Utgående anskaffningsvärde 50 50

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Cowdsoft Nordic AB, 556923-9394 50 000 100 50

50

Not 10  Transaktioner med närstående
 Verkställande direktören Alf Eriksson har fakturerat Crowdsoft Technology AB 1 114 000 kr via sitt
 egna bolag för löpande konsulttjänster.
 Styrelseledamoten Fredric Forsman har fakturerat Crowdsoft Technology AB, 1 000 000 kr via sitt
 egna bolag för löpande konsulttjänster.
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Not 11  Eget kapital
 Aktie- Ej registrerad Överkurs- Balanserat Årets
 kapital emission fond resultat resultat
Vid årets början 866 3 125 3 649 28 -6 670
Nyemission 1 596 -3 125 9 121
Pågående nyemission 3 451
Omföring av föreg års resultat -6 670 6 670
Årets resultat -6 455

Vid årets slut 2 462 3 451 12 770 -6 642 -6 455

Underskrifter

 Stockholm 2016-05-12

  

Fredric Forsman Alf Eriksson
Tillförordnad styrelseordförande Verkställande direktör

Carl Gillberg Henrik Tjernberg
Styrelseledamot Styrelseledamot

Min revisionsberättelse som avviker från standardutformningen har lämnats 2016-05-12

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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