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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING
FÖR PAPILLY AB (PUBL)

Styrelsen och verkställande direktören för Papilly AB (publ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning

Papilly AB (publ) med org.nr. 556884-9920 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Papilly har
som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar som hjälper arbetsgivare och
privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets verksamhet är att med stöd i
forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program för att hjälpa människor att nå ökat välmående
och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska
Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa en bestående förändring
som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet.
Koncernen består av moderbolaget Papilly AB (publ) och dotterbolaget Stressklubben AB, org.nr. 556884-9912,
med säte i Stockholm.
Ägarförhållanden

Bolagets största ägare är Dividend Sweden AB som äger 14,6% och näst största ägare är Capenor Capital AB
som äger 7,7%. Endast Dividend Sweden AB innehar mer än 10 % av aktier och rösterna i bolaget.
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq/First North och handlas under kortnamnet PAPI.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Papilly har under 2018, utöver att ha fortsatt att utveckla och sälja de digitala självhjälpsprogrammen, genomfört
ett omfattande förändringsarbete och har under perioden kraftigt reducerat bolagets kostnadsmassa och fått
kontroll över bolagets utgifter, organisationen har slimmats och effektiviserats.
Papilly genomförde en marknadsföringskampanj riktad mot privatmarknaden i samarbete med TV4. Kampanjen gav 25 miljoner
unika träffar, vilket stärkte bolagets varumärke markant, men det ledde inte till de försäljningsresultat mot privatmarknaden bolaget hoppats på, varför kampanjen avbröts den 31 mars.
I februari anlitade Papilly Monica Werneman som försäljningschef. Monica kom senast från Poolia där hon innehade
rollen som VD för Poolia Uppsala, Poolia Sundsvall och Poolia Umeå.
Carsten Friberg avgick i april som ledamot samt som ekonomichef. Till ersättare som ekonomichef rekryterades
Martin Lindgren med start den 2 maj.
Papilly genomförde i maj en företrädesemission. Emissionen var garanterad till 89 % och teckningsgraden blev
101 %. Totalt tillfördes bolaget 19,1 MSEK via kontantbetalning och kvittning av konvertibelskuld. Kontantdelen
av emissionen användes huvudsakligen för återbetalning av kortfristiga skulder samt löpande drift.
Vid årsstämman den 18 juni 2018 omvaldes Carl-Viggo Östlund och Anders Tengström. Sverker Littorin valdes in
som ledamot. Till ordförande valdes Carl-Viggo Östlund.
Den 23 augusti avgick Peter Ekmark som VD och Papilly anställde Monica Werneman som VD den 1 september.
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Papilly höll den 17 oktober en extra bolagsstämma där beslut fattades om nedskrivning av aktiekapitalet, nyemission
utan företräde för befintliga aktieägare samt emision av teckningsoptioner för ledande befattningshavare. Vid
stämman avgick Carl-Viggo Östlund som ledamot och ordförande och ersattes av Sverker Littorin som ordförande.
Styrelsen stärktes med tre nya ledamöter: Jacob Dalborg, Asa In de och Kajsa Räftegård. Bolaget bytte även revisor
till Johan Kaijser på Re-Allians.
Den emision som beslutades på stämman den 17 oktober genomfördes med en teckningsgrad om 97 % och bolaget tillfördes
5,8 MSEK ,vilket huvudsakligen använd es till slutreglering av bolagets konvertibelskuld men även till försäljningsåtgärder.
Den på stämman beslutade emissionen av teckningsoptioner genomfördes och samtliga teckningsberättigade valde att delta
i emissionen. Bolagets VD tecknade 5 000 000 av de emitterade 15 000 000 teckningsoptionerna.
Under hösten påbörjades arbetet med att utveckla en ny teknisk plattform av det digitala programmet bättre lämpad för dagens
teknik och med större användarvänlighet. Utöver att utveckla en ny digital plattform gjordes en översyn av bolagets övriga
tjänsteutbud och arbete med att ta fram tjänsten "Stresshantering i grupp" påbörjades och uppbyggnad av ett behandlingshem
för personer med långt gångna och allvarliga stressymptom inleddes.
Under slutet av perioden inleds renoveringsarbete av Kilafors Herrgård i vilken Papillys behandlings hem kommer att
bedrivas. Projektledare för Kilafors Herrgård, en del av Papillygruppen, är Jonas Pettersson och Madeleine Dahlström.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolagets nya tekniska plattform för Antistressprogrammet lanserad es gentemot kund i första kvartalet.
Den 1 februari anställdes Veronica Pettersson som ny försäljningschef. Veronica har mångårig erfarenhet av såväl
B2B- som B2C-försäljning.

Den 1 april 2019 höll bolaget en extra bolagsstämma på vilken det beslutades att genomföra två emissioner. En emission
med företräde för befintliga aktieägare om ca 5,1 MSEK, vilken garanteras via tecknigsförbindelse och garantiåtagande
till 4 MSEK samt en kvittningsemission om 1,6 MSEK utan företräde för befintliga aktieägare. Sista teckningsdag
är den 3 maj.

De första kurserna i "Stresshantering i grupp" hölls med start den 8 april.

Inför behandlingstart i kvartal 3 på Kilafors Herrgård bedrivs Bed & Breakfast verksamhet i mindre skala i de delar av
herrgården som iordningsställts.

Den 15 april ingick Papilly och den ideella föreningen Aldrig Ensam ett samarbetsavtal där Papilly kommer förse Aldrig Ensam
med sex platser på behandlingshemmet på Kilafors Herrgård under tre år med 20 behandlingstillfällen per plats och år vilket
vid full beläggning ger totalt 360 behandlingstillfällen. Vidare kommer Papilly tillhandahålla en Hjälp- och Rådgivningstelefon
till vilken föreningens medlemmar som lider av stressrelaterade problem samt deras anhöriga kan vända sig.
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Utveckling av verksamhet, ställning och resultat.

2018

2016

2017

2015

1 087 551

905 745

16 817

61 360

Rörelseresultat

-11 071 707

-19 236 823

-8 672 484

-7 266 223

Resultat e. finansiella poster

-11 568 716

-20 567 325

-10 434 798

-7 323 612

10 312 311

13 063 639

15 756 625

13 323 629

71.4%

Neg.

5,50%

44,30%

4

4

2

1

Nettoomsättning

Balansomslutning
Soliditet (1)
Medelantal anställda

(1) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag
för uppskjuten skatteskuld.
(2) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Papilly har utvecklat den tekniska plattformen och fortsatt utveckla de digitala självhjälpsprogrammen. För detta har
bolaget varit beroende av extern finansiering. Bolagets intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov är osäkerhetsfaktorer. Styrelsen ser kontinuerligt över bolagets potentiella finansieringsbehov för att säkerställa att bolaget har de
nödvändiga finansiella resurserna för att kunna genomföra den beslutade strategiska inriktningen. Bolaget befinner sig
i en kommersialiseringsfas med fokus på säljinsatser. För närvarande genereras dock intetillräckligt kassaflödefrån
verksamheten för att finansiera den löpande driften. Detta innebär att bolaget på kort sikt har ytterligare behov av
extern finansiering. Styrelsen har säkerställt sådan finansiering genom en nyemission av aktier om ca 6.9 Mkr, vilken
garanteras till 89 %. Detta sker efter verksamhetsårets slut. Detta möjliggör att bolaget kan följa sin plan med en
satsning på säljinsatser, samtidigt som viss vidareförädling av självhjälpsprogrammen kan ske.

För att härefter ta ett ytterligare utvecklingssteg av de digitala självhjälpsprogrammen med tillhörande marknadsaktiviteter kan inte uteslutas att det kommer att kräva ytterligare extern finansiering, vars storlek inte kan bedömas idag.
Ett sådant behov kan också uppkomma om planerad försäljningsnivå tar längre tid att nå. Bolagets värdering av de
immateriella tillgångarna är gjord med beaktande av den finansiering bolaget får genom nämnda nyemission
våren/sommaren 201q,

Bolagets största ägare har förbundit sig att vi behov tillskjuta erfordeliga medel.

Behandling av förlust (kronor)

Till årsstämmans förfogande står följande
Överkursfond

43 976 274

Balanserat resultat

-37 446 952

Årets resultat

-11 568 716
-5 039 394

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras

-5 039 394

-5 039 394

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor.
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2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

4

1 087 551
1 087 551

905 745
905 745

5
6

-4 870 591
-3 947 647

-11 498 707
-5501 271

7, 8, 9

-3 341 020

-3 142 590

-11 071 707

-19 236 823

-497009

-1 330 502

Resultat efter finansiella poster

-11 568 716

-20 567 325

Resultat före skatt

-11 568 716

-20 567 325

ÅRETS RESULTAT

-11 568 716

-20 567 325

RESULTATRÄKNING
Not
1, 2
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande kostnader
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BALANS RÄKN ING
Not
TILLGÅNGAR

2018-12-31

2017-12-31

1, 2, 3

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Bala nserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande a rbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

7

8 295 209

11 548 873

8

171 348
8 466 557

195 252
11 744 125

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

9

121 607
121 607

0
0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

10

50 000
50 000

50 000
50 000

8 638 164

11 794 125

Kundfordringar

146 475

61 425

Övriga fordringar

172 649

965 732

Förutbeta Ida kostnader och upplupna intäkter

124 738

96 510

443 862

1 123 667

Kassa och bank

1 230 285

145 847

Summa omsättningstillgångar

1 674 147

1 269 514

10 312 311

13 063 639

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKN ING
2018-12-31

2017-12-31

12 033 986
0
371 275
12 405 261

1 837 006
612 336
513 401
2 962 743

43 976 275
-37 446 953
-11 568 716

42 704 838
-29 603 595
-20 567 325

-5 039 394

-7 466 082

7 365 867

-4 503 339

0

12 164 188

896 672

950 806

Skulder till koncernföretag

48 900

48 900

Övriga kortfristiga skulder

1 405 701

1 896 506

595 171

2 506 578

2 946 444

17 566 978

10 312 311

13 063 639

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

1, 2, 3

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (240 679 987 aktier)
Ej reg. Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Konvertibellån
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING! EGET KAPITAL

Fritt eget kapital

Bundet eget kapital
Fond för

Balanserad

Aktie-

utvecklings. Överkurs-

vinst eller

Årets

Summa

kapital

utgifter

förlust

resultat

eget kapital

fond

1 169 238

522 687

28 792 706

-19 178 083

-10 434 798

871 750

Disposition av föregående års resultat

0

0

0

-10 434 798

10 434 798

0

Årets resultat

0

0

0

0

Ingående balans per 1 januari 2017

-20 567 325 -20 567 325

0

-9286

0

9 286

0

0

Nyemission aktier

667 768

0

8 852 487

0

0

9 520 255

Nyemission aktier ej registrerade 2017-12-3:

612 336

0

5 059 645

0

0

5 671 981

Summa transaktioner med aktieägare

1 280 104

0

13 912 132

0

0

15 192 236

Utgående balans per 31 december 2017

2 449 342

513 401

42 704 838

-29 603 595

-20 567 325

-4 503 339

Återföring från fond för utvecklingsutgifter

Aktiekapital 14 696 052 aktier a kvotvärde 0,125 kronor.

Fritt eget kapital

Bundet eget kapital

Balanserad

Fond för
Aktie-

utvecklings. Överkurs-

vinst eller

Årets

Summa

kapital

utgifter

förlust

resultat

eget kapital

fond

2 449 342

513 401

42 704 838

-29 603 595

-20 567 325

-4 503 339

Disposition av föregående års resultat

0

0

0

-20 567 325

20 567 325

0

Årets resultat

0

0

0

0

Återföring från fond för utvecklingsutgifter

0

-142 126

0

142 126

0

0

22 166 485

0

1 271 437

0

0

23 437 922

-12 581 841

0

0

12 581 841

0

0

9 584 644

0

1 271 437

0

0

10 856 081

12 033 986

371 275

43 976 275

-37 446 953

-11 568 716

7 365 867

Ingående balans per 1 januari 2018

Nyemission aktier
Neskrivning av aktiekapital
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2017

Aktiekapital 240 679 987 aktier a kvotvärde 0,05 kronor.

-11 568 716 -11 568 716
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2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

-11 071 707

-19 236 823

3 341 020

3 142 590

0
-497 009

0
-1 330 502

-8 227 696

-17 424 735

679 805
-14 620 534
-22 168 425

-626 107
2 682 103
-15 368 739

-62 512
-122 547
-185 059

-1007 500

23 437 922
0
0
0
23 437 922

15 192 236
0
0
0
15 192 236

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

1084 438
145 847

-1 184 003
1 329 850

Likvida medel vid årets slut

1 230 285

145 847

KASSAFLÖDESANALYS
Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Nedskrivning aktier i dotterbolag
Avskrivningar
Utrangering materiella tillgångar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelseka pita I
Minskning (+)/ökning (-) av övriga kortfristiga fordringar
Minskning (-)/ökning (+) av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission aktier
Inbetalning av teckningsoptioner
Konvertering
Utgivna konvertibla skuldebrev
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 007 500

Papilly AB (publ)
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NOTER
Not 1 Allmän information
Papilly AB (publ) med org.nr. 556884-9920 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Papilly har som
affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade digitala program som hjälper arbetsgivare och privatpersoner
att enkelt och effektivt förebygga och minska psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och
tillhandahålla effektiva digitala program som till låg kostnad kan hjälpa många människor att nå ökat välmående och
förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av de digitala programmen sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska
Institutet och Stressforskningsinstitutet. Genom effektiva metoder och lättillängliga program ska Papilly skapa en bestående
förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet.
Koncernen består av moderbolaget Papilly AB (publ) och dotterbolaget Stressklubben AB, org.nr. 556884-9912, med säte
i Stockholm. Dotterbolaget har under räkenskapsåret inte haft någon verksamhet.
Papillys aktie har varit noterad sedan 2014 och återfinns på Nasdaq OMX First North sedan oktober 2014.
Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
Koncernredovisning
Ingen koncernredovisning har upprättats med hänvisning till 7 kap. 3 §ÅRL.
Dotterbolaget Stress klubben AB var under 2018 vilande och bed rev ingen verksamhet.

Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avd rag för
mervärdesskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Koncernens intäkter består i huvudsak av försäljning av licenser samt försäljning av tjänster såsom utbildning och
föreläsningar.
Varor-produkterAicenser
Intäkter från försäljning av varor och licenser redovisas när varorna levererats och äganderätten har överförts till kunden,
varmed samtliga villkor nedan är uppfyllda:
företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande,
företaget inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och
utövar heller inte någon reell kontroll över de sålda varorna,
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget, och
de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Försäljning av tjänster
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material
levereras eller förbrukas.
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Utländsk valuta
Moderföretagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).
Omräkning av poster i utländsk valuta
Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som
värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i
rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår, med
undantag för transaktioner som utgör säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av
nettoinvesteringar.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har för närvarande inga pensionsplaner.
Incitamentsprogram
Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument värderas till verkligt värde, exklusive eventuell
inverkan från icke marknadsrelaterade villkor, vid tilldelandetidpunkten vilken är den tidpunkt då företaget ingår avtal om
aktierelaterade ersättningar. Det verkliga värdet som fastställs vid tilldelandetidpunkten redovisas som en kostnad med
motsvarande justering i eget kapital fördelat över intjänandeperioden, baserat på koncernens uppskattning av det antal
aktier som förväntas bli iniösbara. Verkligt värde har beräknats genom att tillämpa Black-Scholes värderingsmodell.
Sociala avgifter hänförliga till de aktierelaterade ersättningarna periodiseras på samma sätt som kostnaden för de tjänster
som erhålls och skulden omvärderas vid varje bokslutstidpunkt fram till dess att den är reglerad.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i
skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats
där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll
samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas
tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har
delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas
när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:
Maskiner och andra tekniska anläggningar:

5 år

Inventarier:

5 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Borttagandefrån balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring,
eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och
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tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

lmmateriella tillgångar

Anskaffning genom intern upparbetning
Koncernen tillämpar aktiveringsmodellen vilket innebär att arbetet med att ta fram en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång delas upp i en fors kningsfas och en utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör från koncernens
forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkommer. Samtliga utgifter för utveckling av de internetbaserade hälsotjänsterna redovisas som en tillgång om samtliga följande villkor är uppfyllda:
det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas,
företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den,
det finns förutsättningar 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 and ra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången, och
de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt.
Avskrivning påbörjas när tillgången kan användas. Aktiverade utgifter skrivs av linjärt över en bedömd nyttjandeperiod om;

Aktiverade utvfecklingskostnader
Varumärken

5 år
10 år

Borttagandefrån balansräkningen
En immateriell an läggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som
uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen
som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet,
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt
att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande
en het till vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avd rag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga,
av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader
som är direkt hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till
nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de
risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har koncernen använt budget för de
kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet,
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning
ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet
återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens)
redovisade värde. Det redovisadevärdet efter återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisadevärde som
sku Ile fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år.. En
återföring av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
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Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga
villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången
upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort
från balansräkningen när den avtaladeförpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde.
Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Låneutgifter periodiseras som en deli lånets räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).
Vid en värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, d.v.s.
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till nominellt
belopp.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Utgivna konvertibla skuldebrev
Konvertibla skuldebrev kan konverteras till aktier genom att motparten utnyttjar sin option att konvertera fordringsrätten
till aktier. Konvertibla skuldebrev redovisas som ett sammansatt finansiellt instrument uppdelat på en skuldkomponent och
en egetkapitalkomponent. Vid emissionstidpunkten värderas skuldkomponenten till det verkliga värdet för en liknande
skuld som saknar rätt till konvertering eller har en liknande egetkapitalkomponent. Värdet på egetkapitalkomponenten
beräknas som skillnaden mellan emissionslikviden då det konvertibla skuldebrevet gavs ut och det verkliga värdet av
skuldkomponenten vid emissionstidpunkten. Egetkapitalkomponenten redovisas som övrigt tillskjutet kapital. Efter
emissionstidpunkten redovisas skuldkomponenten till upplupet anskaffningsvärde genom tillämpning av
effektivräntemetoden.
Direkta utgifter i samband med emission av ett sammansatt finansiellt instrument fördelas mellan skuldkomponenten och
egetkapitalkomponenten proportionellt mot hur emissionslikviden fördelas.
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det finns indikationer på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar
minskat i värde. Exempel på sådana indikationer är betydande finansiella svårigheter hos låntagaren, avtalsbrott eller att
det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs.
För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden.
Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta
används den på balansdagen aktuella räntan.
För finansiella anläggningstillgångar som intevärderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge.
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Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och and ra kreditinstitut samt andra
kostfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.
Eventualförpliktelser
En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir,
eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom
det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Eventualförpliktelser redovisas i not.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen
har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört
in- och utbetalningar.
Redovisningsprinciper för moderföretaget
Bolaget tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1Ärsredovisning
och koncernredovisning ("K3").
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få
utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år
redovisas som kostnad vid det första redovisningstillfället förutsatt att företaget kan göra motsvarande avdrag enligt
inkomstskattelagen.
Beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för en
materiel] anläggningstillgång. Dessa redovisas som en avsättning då kriterierna för detta är uppfyllda.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.
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Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per
balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under
nästa räkenskapsår.
Återvinning av värdet på aktiverade utgifter för utveckling av det digitala systemet är beroende av att finansiering kan erhållas
enligt plan för att färdigställa systemet. Försäljningsintäkter kan erhållas först när systemet lanseras för försäljning.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningarna, förutom de som innefattar uppskattningar (se ovan), som
företagsledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper och som har den mest betydande
effekten på de redovisade beloppen ide finansiella rapporterna.
Vid periodens utgång har särskild hänsyn tagits till värdering av de immateriella tillgångarna som bedöms som den
mest väsentliga posten av bolagets tillgångar. För att bedöma om nedskrivningsbehov på värdet av immateriella tillgångar
föreligger krävs en prövning av värde baserat på fördelning av värdet på de kassagenererande enheternas nyttjandevärde.
Prövningen innefattar att bolaget bedömer de förväntade framtida kassaflödena från den kassagenererande enheten och
en lämplig diskonteringsränta för att beräkna nuvärdet.

Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern
2018

2017

Inköp

0,00%

0,00%

Försälning

0,00%

0,00%

2018

2017

revisionsuppdrag
övriga tjänster

234 000

220 000

0

53 000

Summa

234 000

273 000

Not 5 Upplysning om ersättning till revisorn

Deloitte AB

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskning
av årsredosvisning, koncernredovisning, bokföring, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt
arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.
Övriga tjänster avser a rvode i samband med emissioner.
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Not 6 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018
Antal
Varav
antal män
anställda
anställda
Medeltalet
Moderföretaget
Sverige
Totalt i moderföretaget
Totalt i koncernen

4
4
4

2017
Varav
antal män

Antal
anställda
4
4
4

2
2
2

2018-12-31

2017-12-31

2
1

0
0

3
0
6

3
1
4

2
2
2

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen

Kvinnor:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl. VD
Män:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl. VD
Totalt

2017

2018

Löner, andra ersättningar m.m.

Löner och
andra
ersättningar

Totalt

Soc kostn
(varav
pensionskostnader)

Löner och
andra
ersättningar

Soc kostn
(varav
pensionskostnader)

2 908 048

905 502

3 978 952

1 357 717

2 908 048

905 502

3 978 952

1 357 717

Avtal om avgångsvederlag
Inga avgångsvederlag finns avtalade för VD eller övriga ledande befattningshavare, utöver sedvanliga förmåner under
uppsägningstiden.
Inga belopp har avsatts för framtida pensionsåtaganden.
Tidigare VD Peter Ekmark lämnade 2018-08-31 bolaget och han erhöll avgångsvederlag t.o.m. 2018-10-31.

Aktierelaterade program till styrelse och ledande befattningshavare
15 000 000 teckningsoptioner har utfärdats inom ramen för det optionsprogram som beslutades på extra bolagstämma
den 17 oktober 2018. Lösenpris på optionerna är 0.50 kr och sista teckningsdag är den 31 augusti 2020.
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Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde

16 778 370
62 512
16 840 882
-5 031 997
-3 316 176
-8348 173
-197 500
0
-197 500
8 295 209

15 793 298
985 072
16 778 370
-1 912 834
-3 119 163
-5 031 997
-197 500
0
-197 500
11 548 873

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2018-12-31

2017-12-31

238 976
0
238 976
-43 724
-23 904
-67 628
171 348

216 548
22 428
238 976
-20 297
-23 427
-43 724
195 252

2018-12-31

2017-12-31

0
122 547
122 547
0
-940
-940
121 607

0
0
0
0
0
0
0

2018-12-31

2017-12-31

566 393
0
566 393
-516 393
0
-516 393
50 000

566 393
0
566 393
-516 393
0
-516 393
50 000

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

Not 9 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
Not 10 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde
Lämnade aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Företagets innehav av andelar i koncernföretag

Bokfört värde
Företagets
namn
Stressklubben AB
Summa
Företagets
namn
Stressklubben AB

Kapitalandel

RösträttsAntal andelar
andel
500
100%
100%

Org.nr.
556884-9912

Säte
Stockholm

2018-12-31
50 000
50 000

2017-12-31
50 000
50 000

Papilly AB (publ)
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Not 11 Uppskjuten skattefordran ochskatteskuld, underskottsavdrag
Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och
framtida skattepliktiga resultat. Bolaget har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 60 755 Tkr (49 287) varav
60 755 Tkr (49 287) avser ej redovisade underskottsavdrag. Dessa avser skattemässiga förluster och företaget bedömer det
osäkert om dessa underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas p.g.a. osäkerhet om när i framtiden tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att genereras. Därmed har upplupna skattefordringar inte redovisats.

Not 12 Konvertibellån

2018-12-31

2017-12-31

0

0

tidigare än ett år efter balansdagen:

0

12 164 188

Summa

0

12 164 188

Långfristiga skulder som förfaller till betalning
senare än ett år efter balansdagen:
Långfristiga skulder som förfaller till betalning

De konvertibla skuldebrev som emitterades den 1 april 2016 om totalt 12 164 Tkr har under perioden återbetalatas i sin helhet
Bolaget har inga utgivna konvertibla skuldebrev per 2018-12-31.

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

2018-12-31

2017-12-31

Spärrade medel

50 000

50 000

Summa

50 000

50 000

Not 14 Upplysningar om närstående transaktioner

Under perioden har konsultarbete utförts av närstående. Styrelseledamot Carl-Viggo Östlund har utfört arbete som
arbetande styrelseordförande uppgående till 227 tkr. Styrelseledamot Sverker Littorin har utfört atbete som arbetande
styrelseordförande uppgående till 60 tkr. Styrelseledamot Carsten Friberg har utfört konsultarbete avseende finanasiell
rapportering uppgående till 205 tkr. Styrelseledamot Anders Tengström har utfört konsultarbete avseende programutveckling
och projektledning uppgående till 353 tkr.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Papilly AB (publ)
Org.nr 556884-9920

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen for Papilly AB (publ) for räkenskapsåret 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Papilly AB (publ)s finansiella ställning per den 2018-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen år förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Papilly AB (publ) enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fasta uppmärksamheten på informationen i förvaltningsberättelsen under rubriken
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Där framgår att bolaget har ett uttalat behov av ytterligare finansiering for att säkerställa sin
förmåga till fortsatt drift. Det förhållandet att bolagets styrelse inte har kunnat påvisa att sådan finansiering säkerställts medför att det
föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolaget förmåga att fortsätta sin verksamhet och därför
kan bolaget kanske inte realisera sina tillgångar och betala sina skulder inom ramen för den normala affärsverksamheten.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad
2018-05-31 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den
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 avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
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 firms. 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.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Papilly AB (publ) för
räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till Papilly AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens 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 verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockhohn den 30 april 2019
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