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ZEPTAGRAM
Plattformar för artister
- Merintäkter
- Kapitalisera på popularitet
- Inkomstflexibilitet
- Förskottsinkomst om så önskas
- Fan engagemang
- Marknadsföringsvärde
- Brett erbjudande
Zeptagram gör det möjligt för artister att få ytterligare intäkter eller tjäna pengar på sina omsättningstillgångar. De flesta artister utnyttjar inte sin
popularitet tillräckligt och ger upp möjliga inkomster. Zeptagrams lösning där artister säljer
musikrättigheter ger artisterna en enorm möjlighet att skräddarsy sin inkomst efter deras behov,
inte bara en branschstandard.
Att göra fans till en del av deras framgångar kan
stärka bandet med fans och följare. Fans som delar inkomst från vissa låtar kommer att bli känslomässigt mer knutna till artisterna, vilket leder till
mer lojalitet. Försäljningen av NFTs och musikrättigheter kommer även att ha ett marknadsföringsvärde för artisterna.
Zeptagram är unikt bland konkurrenterna med de
tekniska lösningarna för inkomstmöjligheter.
Kombinationen av publiksäljning, utbyte och digitala varor är unik för Zeptagram samt egen
kryptovaluta.

Affärsmodell
- Plattformsbaserad verksamhet
- Intäkter från ”success fees”
- Andel av NFT-försäljningar
- Handelsavgifter
- White label/Joint venture

Vision
- Handelsplats musik och IP-rättigheter
- Göra investeringar i musik tillgängliga för
allmänheten
- Skapa nya inkomstströmmar för artister,
konstnärer, idrottsmän etc.
Zeptagram siktar på att bygga upp en ledande
marknadsplats för handel med musik- och andra
IP-rättigheter. Målet är att göra musikrättigheter
till en ny tillgångsklass som blir tillgänglig för
allmänheten. Bolagets plattformar utvecklas för
att bredda utbudet av inkomstmöjligheter för
artister. Affärsmodellen är fullt skalbar och
möjliggör snabb tillväxt inom nuvarande
affärsområden och eventuell expansion till nya
sektorer.
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VD HAR ORDET
Bokslutsåret inleddes med en stor turbulens i

Med vår finansieringsstrategi har vi skapat förut-

världen. Spridningen av Covid-19 påverkade hela

sättningar för ett långsiktigt tillväxtbolag i en

världen och vi stod inför stora utmaningar. Musik-

bransch som är i sin linda. Det stora intresset för

industrin drabbades extra hårt med inställda spel-

NFTs och rekordauktioner har gjort att musik-

ningar och osäkerhet. Pandemin bröt ut mitt i vår

branschen nu på allvar vill ta del av de möjlighet-

finansieringsrunda som fick ställas in. Det var en

erna som Zeptagram erbjuder med sin teknik.

tid med många prövningar och därför är det med
extra stor stolthet som jag kan blicka bakåt på

Vi har hållit ett högt utvecklingstempo och kan

bokslutsåret och våra framgångar.

nu även presentera en svensk plattform för NFTs
som utgör ett bra komplement till vår handels-

Tiden då världen stod stilla använde vi för teknisk

plattform för musikrättigheter. Efter periodens

utveckling och framtagning av en ny finansierings-

utgång ökade antalet användare med 300

strategi. Den passade in i vår långsiktiga vision att

procent jämfört med föregående bokslutsår.

göra musikrättigheter till en ny tillgångsklass. Vi
valde publik finansiering dels för att sprida känne-

Med vår banbrytande teknik, det snabba tempot

domen bland svenska investerare om Zeptagram

och den starka finansiella ställningen avslutar vi

och musikrättigheter.

ett utmanande år på bästa möjliga sätt och välkomnar framtiden.

Vi möttes av ett stort intresse och vår publika nyemission blev övertecknad. Exponeringen i sam-

Göteborg, 2021-11-19

band med vår nyemission gav oss mycket upp-

Christina Löwenström VD

märksamhet och flera värdefulla kontakter.
Bokslutsåret avslutades med att vi påbörjade en
ICO (Initial Coin Offering) av vår kryptovaluta
Zeptacoin med målet att notera Zeptacoin på en
handelsplats för kryptovalutor under hösten. Efter
periodens utgång slutfördes Zeptacoins ICO framgångsrikt och inbringade nästan 2 miljoner USD
till Zeptagram. Zeptacoin noterades på tre stora
kryptovalutahandelsplatser. Vi har även inlett
processen inför en kommande notering av
Zeptagram.
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MARKNADEN
Ökat intresse på marknaden
Grundarna till bolaget såg nya affärsmöjligheter
bli verklighet redan 2015 tack vare
blockchaintekniken och smarta kontrakt.
Utvecklingen har gått snabbt men först under
pandemin fick musikvärlden på allvar upp ögonen
för möjligheterna, mycket tack vare
rekordauktioner för digital konst och NFTs. Under
våren 2021 märkte bolaget ett kraftigt ökat
intresse bland musikbranschen för Zeptagram och
flera affärsrelationer har inletts med större
låtskrivare, artister samt konstnärer.
Under slutet av perioden ökade bolaget
synligheten på sociala medier med kampanjer och
ser en ökad tillväxt av följare. Bolaget har även
inlett PR-aktiviteter och fått mer medial
uppmärksamhet.
Det stora intresset för NFTs och den starka
utvecklingen på kryptovalutamarknaden gjorde
att bolaget prioriterade utveckling av ny plattform
under våren och lanseringen av den egna
kryptovalutan Zeptacoin.

Genom kampanjer gentemot investerare har
bolaget etablerat Zeptagram och Zeptacoin som
starka varumärken på den svenska
kapitalmarknaden.
Under slutet av perioden har bolaget Inlett flera
samarbeten med artister som har visat intresse
av att lägga upp kommande rättigheter på våra
plattformar.
Stark position inför framtiden
Den kommande noteringen av Zeptagram
kommer att öka kassareserven ytterligare och
stärka affärsmodellen. Zeptagram har byggt två
plattformar för fans och investerare som gör att
de kan investera i musikrättigheter och digitala
varor. Affärsmodellen är fullt skalbar och
möjliggör snabb tillväxt inom nuvarande
affärsområden och eventuell expansion till nya
sektorer. För att realisera potentialen kommer
bolaget under räkenskapsåret och framöver
successivt öka sina marknadsinsatser för att
attrahera användare till plattformarna.
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MARKNADEN
Musikrättigheter DNFTs och NFTs som
investeringsobjekt
- Stor efterfrågan på alternativa investeringar
- NFTs , DNFTs som tillgångar
- Musikindustrin söker nya inkomstströmmar
- Rekordsummor vid NFT-auktioner
Efterfrågan bland investerare på alternativa
investeringar har vuxit i takt med att räntorna har
sjunkit. NFTs har under det senaste året seglat
upp som en tillgångsklass som är här för att
stanna. Auktioner för mångmiljonbelopp har även
fått artister och musikvärlden att uppmärksamma
möjligheterna. Förlusten av intäkterna i
musikindustrin under pandemin har ökat viljan att
söka efter nya inkomstströmmar. Detta har
påkallat musikindustrins intresse för möjligheter
som den nya tekniken erbjuder.

Konkurrens
- Ingen "större" spelare
- Potentiellt stor marknad
- Zeptagram - ledande teknik
- Tillgång till kapital
För närvarande är marknaden fortfarande ung
och växer från låga nivåer. Det finns inga större
aktörer som har tagit en betydande position på
marknaden för musikrättigheter och blivit en
självklar aktör. Platsen som marknadsledare är
ännu inte hävdad och är tillgänglig. Zeptagram
har som mål att kämpa för den platsen med vår
ledande teknik. Vår finansieringsstrategi har gett
oss tillgång till kapital som behövs för att nå
marknaden.

Att investera i musik kan erbjuda avkastning som
är inte är korrelerad till aktiemarknaden och ger
liten korrelation till andra marknader. Detta är av
stort intresse för investerare som vill diversifiera
sina risker genom alternativa investeringar.
Musikrättigheter har ett brett utbud av
avkastningsmöjligheter och kan analyseras genom
allmänt accepterade värderingsmetoder.
Musikrättigheter har möjlighet att bli en erkänd
tillgångsklass. Att investera i musik är lika enkelt
som att investera i aktier och fonder tack vare
Zeptagrams lösning.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för
Zeptagram AB med säte i Göteborgs kommun,
Västra Götalands län avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret
2020–07–01 – 2021–06–30.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,
SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes
avser föregående år.
Året i sammandrag
Bokslutsåret inleddes under brinnande pandemi.
Bolagets verksamhet påverkades negativt genom
att finansieringen försvårades pga. uteblivna investerarpresentationer och musikindustrin lamslogs
av inställda spelningar och event. Som för många
andra tillväxtföretag ledde det till en strategiändring.
Vi valde att utveckla verksamheten och ändra
finansieringsstrategi. I december 2020 lade styrelsen fram en långsiktig strategi för finansiering
genom publikt kapital. Samtidigt lades det fram
en plan för en notering av bolagets aktie på en
svensk marknadsplats till år 2023.
Fram till årsskiftet låg fokus på förbättringar av
musikplattformen och förbereder för en pre-IPO.
Plattformen förbättrades med flera nya funktioner, bl.a. masterrättigheter.

Zeptacoin lanserades som en kryptovaluta med
en ägarspridning via en ICO. Efter periodens utgång noterades Zeptacoin på tre kryptovalutahandelsplatser.
Huvuddelen av bolagets omsättning kan hänföras till försäljningen av Zeptacoin som är upptagen som en intäkt i bolagets resultaträkning.
Utveckling
Zeptagram musikplattform
- Blockchain baserad
- Smarta kontrakt
- Crowd funding och handelsplats
- Banbrytande lösning för musikindustrin
Musikplattformen är en blockchainbaserad
plattform där smarta kontrakt används för att
skapa unika identitet som kan säljas och handlas.
Lösningen är skräddarsydd för musikindustrin.
Plattformen är byggd för att samla in och distribuera royalties från PROs till innehavarna av musikrättigheter på plattformen. Tekniken i plattformen är särskilt anpassad för musikindustrin. Under året har plattformen uppgraderats med nya
funktioner och ny design.

Bolaget tog fram en första testversion av en NFTplattform vilket stärker vårt utbud och kompletterar musikplattformen.

Ny plattform för NFTs
Under början av 2021 exploderade intresset för
NFTs runt om i världen. Digital konst började
säljas för mångmiljonbelopp där ägandet var
kopplat till NFT-kontrakt. Bolaget såg en möjlighet att komma in i den världen som både är ett
komplement och insteg till Zeptagrams DNFT
musikplattform. Under våren färdigställdes en
första testversion av bolagets NFT-plattform där
skapare och ägare av digital konst har lagt upp
rättigheter i samband med test av plattformen.

Bland andra väsentliga händelser under året fick
vi vårt varumärke Zeptagram godkänt i USA efter
mycket förhandling med Instagram. Zeptagram
och Zeptacoin är varumärken inom EU.

- Stort utbud av NFTs
- Kompletterar musikplattformen
- Ytterligare intäkter för artisterna
- Konkurrenskraft för Zeptagram

Under februari/mars 2021 genomförde bolaget
en nyemission av aktier där allmänheten deltog
och bolaget tillfördes 6 MSEK och cirka 400 nya
aktieägare.

Bolaget fortsatte att få uppmärksamhet i media,
både i Sverige och internationellt.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Företagets NFT-plattform är ansluten till ett NFTnätverk som ger plattformen ett stort utbud av
NFTs. NFT som publiceras i nätverket visas på
Zeptagrams plattform och vice versa. Zeptagram
får en procentbaserad provision på NFTs som säljs
på plattformen via Zeptagram.
NFT -plattformen är ett komplement till musikplattformen eftersom den kan skapa ytterligare
intäkter för artisterna genom digitala konstverk,
samlingsobjekt och andra unika upphovsrättsliga
verk som kan vara av intresse för fans.
Listning av Zeptagram planerad till 2022
Det stora intresset för bolagets aktier i vårens pre
-IPO har gjort att styrelsen överväger en notering
av Zeptagrams aktie redan under 2022. Bolaget
har efter bokslutsåret inlett förberedelserna för
en kommande listning. Bolaget är redan publikt
och uppfyller marknadsplatsernas spridningskrav.
I samband med listningen planeras en kapitalanskaffning på 18-25 MSEK. Målet är att använda
IPOn för att ytterligare förstärka tillväxtmöjligheterna för företaget och öka kännedomen om Zeptagram och investeringar i musikrättigheter samt
NFTs.

Lansering och ICO av Zeptacoin
I samband med utvecklingen av tekniken skapade bolaget en kryptovaluta, Zeptacoin. Vi identifierade marknadsläget som gynnsamt under
våren och började förbereda en lansering av
Zeptacoin med en ägarspridning. ICO
(ägarspridningen) inleddes den 31 maj och avslutades den 7 oktober via fyra försäljningsrundor.
Vi såg ett stort intresse för Zeptacoin och samtliga finansieringsrundor blev övertecknade.
Målet med Zeptacoin är att skapa en kryptovaluta för utbredd handel med musikrättigheter
DNFTs och NFTs. Zeptacoin är en inflationsfri
kryptovaluta som har ett på förhand bestämt tak
av antalet coins. Zeptacoins som inte är i allmänhetens ägo återfinns i bolagets balansräkning. I
bolagets balansräkning är Zeptacoin upptagen
delvis som immateriell tillgång och delvis som
lager.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Flerårsöversikt (Tkr)

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

Nettoomsättning

2 026

55

50

74

101

Resultat efter finansiella poster

1 763

-75

-30

-42

24

Soliditet (%)

86

29

80

14

21

Förändring av eget kapital (Tkr)
Aktie

Uppskrivnings-

Fond
utveck-

kapital

fond

lingsutg

Belopp vid årets ingång

59

0

1 363

Fondemission

444

Nyemission
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

128

Överkursfond
Balanserat

691

Årets

resultat

resultat

-1 485

-75

-444

6 000
-75

939

Emissionskostnad

553
0

5 872

Reserv balanserade utg.

Totalt

75

-939

0
0

-885

-885

Uppskrivning

17 743

17 743

Uppskjuten skatteskuld

-3 655

-3 655

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

631

14 088

1 858

5 678

-2 499

1 618

1 618

1 618

21 374
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RESULTATDISPOSITION
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

ansamlad förlust
Överkursfond
Fond för utvecklingsutgifter
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

-869 765
4 987 499
-938 962
1 617 932
4 796 704

4 796 704

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning

Not

2020-07-01
-2021-06-30

2019-07-01
-2020-06-30

2 026 147

55 273

Aktiverat arbete för egen räkning

583 948

614 460

Övriga rörelseintäkter

171 380

88 793

2 781 475

758 526

-326 549

-206 489

-583 948

-614 460

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

-19 469

0

Övriga rörelsekostnader

-38 510

-2 778

-968 476

-823 727

1 812 999

-65 201

-50 018

-10 275

-50 018

-10 275

Resultat efter finansiella poster

1 762 981

-75 476

Resultat före skatt

1 762 981

-75 476

-145 049

0

1 617 932

-75 476

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

2

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Balansräkning

Not

2021-06-30

2020-06-30

3, 4

2 302 344

1 363 382

5

17 743 350

0

20 045 694

1 363 382

80 835

48 071

80 835

48 071

20 126 529

1 411 453

52 104

35 088

52 104

35 088

0

2 981

271 788

15 194

271 788

18 175

Kassa och bank

8 340 270

447 988

Summa omsättningstillgångar

8 664 162

501 251

28 790 691

1 912 704

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utvecklad Kryptovaluta

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
Balansräkning

Not

2021-06-30

2020-06-30

631 125

59 250

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond

6

14 088 220

0

Fond för utvecklingsutgifter

7

1 857 969

1 363 382

16 577 314

1 422 632

Fri överkursfond

5 678 250

690 750

Balanserad vinst eller förlust

-2 499 478

-1 485 039

Årets resultat

1 617 932

-75 476

4 796 704

-869 765

21 374 018

552 867

Uppskjuten skatteskuld

3 655 130

0

Summa avsättningar

3 655 130

0

1 295 933

1 268 133

1 295 933

1 268 133

Leverantörsskulder

127 702

19 002

Aktuella skatteskulder

142 068

0

2 164 424

33 103

31 416

39 599

2 465 610

91 704

28 790 691

1 912 704

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Avsättningar

8

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

9, 10

Kortfristiga skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Försäljning av Zeptacoins:
Risken vid försäljning av egen utvecklad kryptovalutor övergår i samband med kodning mot den aktuella
plånboken.
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avser främst plattform som inte är färdigställd.
Utvecklad kryptovaluta avser Zeptacoins som bolaget har tagit fram. Den del av kryptovalutan som klassificeras som immateriell tillgång har skrivits upp till ett värde som fanns på balansdagen. Detta värde
identifierades genom försäljningar av Zeptacoins. Efter balansdagen har försäljningar och listning på
börs skett till högre värde. Den aktuella börsen bedöms vara en aktiv marknadsplats. Inga avskrivningar
sker avseende Utvecklad kryptovaluta då nyttjandeperioden är obegränsad.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utvecklad kryptovaluta

5 år
obegränsad nyttjandeperiod
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NOTER
Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde
är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation beräknas återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs.
En internt upparbetad immateriell anläggningstillgång som ännu inte är färdig att användas eller säljas
per balansdagen nedskrivningsprövas alltid.
Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är det högsta av verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader utgörs av det pris som ett företaget beräknar kunna
erhålla vid en försäljning mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har intresse av
att transaktionen genomförs. Avdrag görs för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. Nyttjandeperioden utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång eller en kassagenererande enhet
väntas ge upphov till.
Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter. En kassagenererande
enhet är den minsta identifierbara grupp med i allt väsentligt oberoende inbetalningar. Följden är att
vissa tillgångars nedskrivningsbehov prövas enskilt och vissa prövas på nivån kassagenererande enhet.
Goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas dra fördel av synergieffekterna i de
hänförliga rörelseförvärven och representerar den lägsta nivå där goodwill bevakas.
Nedskrivningar avseende kassagenererande enheter minskar först de redovisade värdet för den goodwill som är fördelad på den kassagenererande enheten. Eventuell återstående nedskrivning minskar
proportionellt de övriga tillgångarna i de kassagenererande enheterna.
Den egna kryptovalutan nedskrivningsprövas mot den aktiva marknaden.
Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
Corona-relaterade bidrag hanteras i enlighet med BFNAR 2020:1
Eget kapital
Eget kapital består av följande poster:
Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier.
Annat eget kapital inklusive årets resultat som inkluderar följande:
*Uppskrivningsfonden avser uppskrivning av utvecklad kryptovaluta
*Fond för utvecklingsutgifter ökas årligen med det belopp som aktiverats avseende företagets egetutvecklingsarbete. Fonden minskas årligen med avskrivningen på det aktiverade utvecklingsarbetet.
*Fri överkursfond innefattar premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital.
*Balanserat resultat, dvs. alla balanserade vinster och aktierelaterade ersättningar för innevarande och
tidigare perioder.
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NOTER
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.
Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2020-07-01

2019-07-01

-2021-06-30

-2020-06-30

2

2

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2021-06-30

2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden

1 363 382

220 669

Inköp

374 483

528 253

Aktiverade lönekostnader

583 948

614 460

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 321 813

1 363 382

Årets avskrivningar

-19 469

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-19 469

0

Utgående redovisat värde

2 302 344

1 363 382

En reserv för balanserade utgifter enligt ovan har förts från fritt eget kapital till bundet eget kapital.
Reserven kommer succesivt att återföras till fritt eget kapital i samband med att bolaget börjar sin
avskrivning av balansposten. Avskrivning påbörjas det räkenskapsår som bolagets produkt är färdigutvecklad.
Bolagets plattform är ej färdigutvecklad därav görs ingen avskrivning under året. Posten består i huvudsak av den ej färdigutvecklade plattformen.
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Not 4 Utvecklingsarbete med statligt stöd
2021-06-30

2020-06-30

121 000

560 000

121 000

560 000

2021-06-30

2020-06-30

0

0

Uppskrivning

17 743 350

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

17 743 350

0

Utgående redovisat värde

17 743 350

0

2021-06-30

2020-06-30

0

0

Avsättning till fonden under räkenskapsåret

17 743 350

0

Minskning uppskjuten skatt

-3 655 130

0

Belopp vid årets utgång

14 088 220

0

2021-06-30

2020-06-30

1 363 382

220 669

938 962

1 142 713

-444 375

0

1 857 969

1 363 382

GU Ventures

Not 5 Utvecklad Kryptovaluta

Ingående anskaffningsvärden

Not 6 Uppskrivningsfond

Belopp vid årets ingång

Not 7 Fond för utvecklingsutgifter

Belopp vid årets ingång
Avsättning till fonden under räkenskapsåret
Fondemission
Belopp vid årets utgång
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Not 8 Avsättningar
2021-06-30

2020-06-30

0

0

3 655 130

0

3 655 130

0

2021-06-30

2020-06-30

Innovationslån VGR

795 933

768 133

ALMI Företagspartner Väst AB

500 000

500 000

1 295 933

1 268 133

2021-06-30

2020-06-30

500 000

500 000

500 000

500 000

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar

Not 9 Långfristiga skulder

Not 10 Ställda säkerheter

Företagsinteckning

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Zeptacoins ICO som påbörjades i slutet av bokslutsperioden avslutades framgångsrikt under början av
oktober.
Under oktober noterades Zeptacoin på tre kryptovalutahandelsplatser, BitMart, Bittrex och Pancakeswap.
Bolaget har ansökt om registrering av varumärket Zeptacoin i USA.
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UNDERSKRIFTER
Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 december 2021.
Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Göteborg

Christina Löwenström

Johan Forsman Löwenström

Verkställande direktör

Ordförande

Richard Rydell

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats

Zlatan Mitrovic
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Zeptagram AB
Org.nr. 556974-3528
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att
rapportera i det avseendet.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Zeptagram AB för
räkenskapsåret 2020-07-01 -- 2021-06-30.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Zeptagram ABs finansiella ställning per den 30 juni 2021 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 Zeptagram AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

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 finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Övriga upplysningar
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-07-01 -- 2020-06-30 har
inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i
årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-07-01 -- 2020-06-30 har
därmed inte utförts.

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

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 3-6. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.

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

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

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

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
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• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas 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
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

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

• 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.

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

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.

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Zeptagram AB för räkenskapsåret 2020-07-01 -- 2021-06-30 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören 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 Zeptagram AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Göteborg

Zlatan Mitrovic
Auktoriserad revisor

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
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