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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktierna i dotterbolaget där verksamheten 
bedrivs. 
 

Koncernförhållanden 

Bolaget är moderbolag till det helägda dotterbolaget Free2Move AB (556587-0895)  
 

International Financial Reporting Standards (IFRS) 

Bolaget listades på NGM-MTF 2007-03-12. Redovisning enligt IFRS är inget krav för bolag 
på den listan, men Free2Move Holding AB väljer ändå att i sin koncernredovisning tillämpa 
IFRS, så som det beslutats av EU. 
 

Miljöpåverkan 

Koncernen bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. 
 

Finansiell riskhantering 

För en beskrivning av koncernens finansiella riskhantering hänvisas till 
tilläggsupplysningarna. 
 

Verksamhet inom forskning och utveckling   

Free2move bedriver löpande utveckling av nya produkter och vidareutveckling av befintliga 
produkter. Bolaget har deltagit i följande forskningsprojekt : 
  
   
Implementation of Protocol Stacks 
Forskning rörande effektiv implementering av protokollstackar med hjälp av domänspecifika 
programmeringsspråk. 
Parter i projektet: Högskolan i Halmstad, Free2move AB 
Forskningsfinansiär: KKstiftelesen 
Projektet avslutades under 2011. 
  
HIOD MultiTalk 
Studier av trådlös kommunikation med inriktning på strömsnål överföring av röst. 
Parter i projektet: A-Kabel AS, Free2move AB 
Forskningsfinansiär: Eurostar (EU) 
Projektet avslutades under 2011. 
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Smart MultCore Systems (SMESY) 
Utveckling och verifiering av programmeringsverktyg för multi core arkitekturer 
Parter i projektet:  över 20 parter däribland Thales, ST Microelektronics, Thomson, Saab 
Microwave AB,  Free2move AB 
Forskningsfinansiär: EU sjunde ramprogram (en s.k. joint undertaking) 
  
  
Under året har följande större utvecklingsprojekt genomförts: 

 
• Utveckling av HIOD One – en kommunikationsprodukt för cyklister. 
• Utveckling av två nya moduler. 
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Flerårsjämförelse för koncernen  

Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. 
  2011 2010           2009 8 
Nettoomsättning, tkr 9 664 17 083 10 636  
Resultat efter finansiella poster, tkr -8 883 -92 -215  
Balansomslutning, tkr 26 038 32 211 22 630  
Antal anställda, st 10 14,59 9  
Soliditet,  % 49,1 53,9 55,5  
 
Nyckeltalsdefinitioner framgår av noterna.  
  

Kassaflöde och investeringar  

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för helåret 2011 till 254 tkr  
(-1 294 tkr). Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 
totalt 4 977 tkr (6 704 tkr). 
 

Likviditet och finansiell ställning  

Koncernens egna kapital uppgick per 2011-12-31 till 12 774 tkr (17 378 tkr) och soliditeten 
till 49,1% (53,9 %). Koncernens disponibla likviditet inklusive outnyttjade checkkrediter 
uppgick till 506 tkr (1 153 tkr). 

Aktien 

Antalet aktier i bolaget uppgick per 2011-12-31 till 9 413 450 (7 183 450). Samtliga aktier 
har lika rätt till röster och andel i bolagets tillgångar och resultat. Samtliga aktier är fullt 
betalda. Företaget har inga egna aktier. 

Säte 

Bolagets säte är Halmstad och bolagsformen är Aktiebolag (publ.) 
Adress: Sperlingsgatan 7, 302 48 HALMSTAD, Sverige 
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Aktiekapitalets utveckling 

Aktiekapitalet i Free2Move Holding AB uppgick per 2011-12-31 till 3 765 380 kr (2 873 380 
kr) fördelat på 9 413 450 aktier (7 183 450 aktier). Nedanstående tabell sammanfattar 
aktiekapitalets utveckling sedan bolagsbildningen den 31 maj 2006. 
 
2006       
Händelse Datum Ökning av 

antal aktier 
Ökning av 
aktiekapital 

Totalt 
aktiekapital 
efter emission 

Totalt antal 
aktier 

Bolagsbildning 2006-05-31 4 603 800 1 841 520 1 841 520 4 603 800 
Nyemission 2006-11-23 418 500 167 400 2 008 920 5 022 300 
 
2007      
Händelse Datum Ökning av 

antal aktier 
Ökning av 
aktiekapital 

Totalt 
aktiekapital 
efter emission 

Totalt 
antal 
aktier 

Nyemission 2007-03-07 125 391 50 156,50 2 059 076,50 5 147 691 
Nyemission 2007-03-08 1 166 000   466 400   2 525 476,50 6 313 691 
          
 
2009      
Händelse Datum Ökning av 

antal aktier 
 Ökning av   
aktiekapital 

Totalt 
aktiekapital 
efter emission 

Totalt 
antal 
aktier 

Nyemission 2009-04-17 100 000     40 000 2 565 476,50 6 413 691 
 
2010      
Händelse Datum Ökning av 

antal aktier 
Ökning av 
aktiekapital 

Totalt 
aktiekapital 
efter emission 

Totalt 
antal 
aktier 

Nyemission 2010-03-22 100 000 40 000   2 605 476,50 6 513 691 
Nyemission 2010-07-14 569 759 227 903,60        2 833 380 7 083 450 
Nyemission 2010-07-14 100 000 40 000      2 873 380 7 183 450 
      
2011      
Händelse Datum Ökning av 

antal aktier 
Ökning av 
aktiekapital 

 Totalt  
aktiekapital    
efter emission 

Totalt                        
antal       
aktier 

Nyemission 2011-03-17 630 000 252 000 3 125 380 7 813 450 
Nyemission 2011-12-06 160 000 640 000 3 765 380 9 413 450 
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Styrelsen och dess arbete 

Styrelsen har under 2011 bestått av fem-sex ledamöter utan suppleant. VD ingår i styrelsen.  
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året. Styrelsen har upprättat en arbetsordning, 
som reglerar styrelsens arbete avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, i 
enlighet med Aktiebolagslagen, 8 kap. 5-6§. Arbetsordningen behandlar bland annat 
styrelsens sammankomster, arbetsfördelning inom styrelsen och vilken typ av ärenden som 
skall behandlas i styrelsen. I en särskild instruktion för den verkställande direktören beskrivs 
arbets- och befogenhetsfördelningen mellan VD och styrelse. 
 
 Styrelsens ordförande behandlar frågor avseende lön och anställningsvillkor för VD och drar 
upp riktlinjer för övriga i koncernledningen. Ordförande förankrar sedan förslagen och hela 
styrelsen, utom VD, beslutar om ersättning till VD 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
 
Perioden kännetecknas av en medveten satsning på sportkommunikation där den första 
produkten, HIOD One, är klar för försäljning. HIOD One är en unik kommunikationsprodukt 
för cykelsporten som bolaget förväntar sig kommer att lyfta både omsättning och vinst 
kraftigt framöver. Denna satsning har medfört stora kostnader som påverkar resultatet. 
 
Bluetoothmodul-verksamheten visar god orderingång. Bytet av kontraktstillverkare ger 
betydligt högre marginaler på dessa produkter. Det har dock inneburit störningar i 
produktionen. En del leveranser som var planerade till 2011 har levererats ut första kvartalet 
2012. 

Det under 2010 förvärvade RFID-bolaget Free2move Asia Sdn Bhd har sålts till Tagmaster 
AB. Köpeskillingen var en kombination av kontantdel samt 7,6 miljoner nyemitterade B-
aktier i TagMaster. 

Aktierna såldes under senare delen av 2011 för ca 1,3 MSEK. Motivet för denna 
aktieförsäljning var att möjliggöra Free2move´s satsning på sportkommunikation. 
 

Ett avtal tecknades med en tyskt multinationell koncern verksam inom hälsoteknikområdet 
för leverans av moduler. Företaget kommer att använda Free2moves Bluetooth-moduler i 
minst 4 produkter på den amerikanska marknaden. Produkterna kommer senare att säljas på 
den internationella marknaden. Free2move har erhållit status ”certified supplier” till denna 
koncern. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut   

Orderstocken i början av 2012 var ca 5 MSEK. 
En stor del av denna orderstock har producerats och levererats till kund under Q1. 
Orderingången under inledningen av 2012 har varit stark, 4,6 MSEK, och denna trend 
bedöms fortsätta. Dessa orders avser Bluetooth-moduler. 
 
Försäljningen av HIOD beräknas starta i slutet av april, och ett flertal distributionsavtal har 
tecknats. Ett av de viktigaste som är tecknat är med det amerikanska Bikemania som har 
online-försäljning på ett stort antal marknader worldwide. 
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HIOD One vann priset som ”Overall winner of best product award” vid ISPO mässan i 
Munchen. Motiveringen var ”This product has been awarded as one of the best the sporting 
goods industry by an independent jury of experts”. 
 
Styrelsen för Free2move Holding AB har gjort bedömningen att skulden som utgjorde 
tilläggsköpeskillingen i samband med köpet av Free2move Asia Sdn Bhd under 2010 inte 
kommer att betalas och skriver därför ned skulden på ca 1,8 MSEK i sin helhet. Beloppet 
kommer att påverka resultatet positivt för första kvartalet 2012 med motsvarande belopp.  
En tvist pågår gällande betalning av denna skuld. 
 
En företrädesemission genomfördes i februari som tillförde bolaget ca 4 MSEK före 
emissionskostnader. Emissionen blev övertecknad. 

 

Bolagets förväntade framtida utveckling 

Vi förväntar oss stadig ökning av omsättning på Bluetooth-moduler. Marginalerna på detta 
område kommer även de att öka efter åtgärder som satts in. 

Inom området sportkommunikation förväntar vi oss bra start under 2012 mot bakgrund av det 
mycket goda mottagande som HIOD One fått i pressen världen över och på mässor. Hela 
kedjan från underleverantörer till slutkund finns nu på plats. Även om vi väntar oss en bra 
start på 2012 förväntas den kraftigaste ökningen 2013 och kommande år. 

Resultatdisposition  

Förslag till behandling av bolagets vinst:   
   
Övrigt fritt kapital 14 871 380  
     
Årets vinst  -3 715 582  
 11 155 798  
Styrelsen föreslår att:   
   
i ny räkning överförs 11 155 798  
 11 155 798  
   
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 
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Koncernresultaträkning Not 2011 2010 

    Nettoomsättning 1 9 664 221 17 082 764 
Övriga rörelseintäkter 2 2 873 260 2 163 560 

  
12 537 481 19 246 324 

    Rörelsens kostnader 
   Handelsvaror 
 

-7 260 318 -9 405 466 
Övriga externa kostnader 3 -4 013 711 -3 959 837 
Personalkostnader 4 -4 545 970 -4 783 061 
Av- och nedskrivningar av materiella och 

    immateriella anläggningstillgångar 
 

-2 835 725 -2 007 924 
Övriga rörelsekostnader 

 
                -       91 942 

Summa rörelsens kostnader 
 

-18 655 724 -20 248 230 

    Rörelseresultat 
 

-6 118 243 -1 001 906 

    Resultat från finansiella poster 
   

    Resultat från försäljning av intresseföretag 
  

1 282 976 
Resultat från andelar i koncernföretag                           17 -1 084 241 - 
Resultat från övriga värdepapper och                        

  fordringar som är anläggningstillgångar 18 -1 056 000 - 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

 
-624 877 -373 487 

Summa resultat från finansiella poster 
 

-2 765 118 909 489 

    Resultat efter finansiella poster 
 

-8 883 361 -92 417 

    Uppskjuten  skatt 5 1 772 370 256 872 

    Årets resultat 
 

-7 110 991 164 455 

    Övrigt totalresultat: 
   Omräkningsdifferens 
 

- 59 326 

    Summa totaltresultat för året 
 

-7 110 992 223 781 
    Hänförligt till: 

 
  

 Moderbolagets aktieägare 
 

-7 110 991 164 455 
Minoritetsintresse 

 
- - 

    Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt  
  till Moderföretagets aktieägare under året  

   (uttryckt i kr/aktie): 
   Före utspädning 
 

-0 91 0,24 
Efter utspädning 

 
-0,85 0,23 
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Koncernbalansräkning  Not 2011-12-31 2010-12-31 
     
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  6 10 997 151 8 928 476 
Goodwill   7  6 700 420 12 723 829 
   17 697 571 21 652 305 
     
Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner och andra tekniska anläggningar  8 2 550 13 538 
Inventarier, verktyg och installationer  9 118 325   129 664   
   120 875  143 202  
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andra långfristiga värdepappersinnehav  10 406 722 406 722 
Uppskjuten skattefordran   4 724 901 2 952 531 
   5 131 623 3 359 253 
     
Summa anläggningstillgångar   22 950 069 25 154 760 
     
Omsättningstillgångar 
 
Varulager 

  

2 029 935 3 115 215 
Förskott   53 724 224 015 
 
Kortfristiga fordringar 

  
  

Kundfordringar  11 485 610    1 925 071 
Aktuella skattefordringar   118 415 118 415 
Övriga kortfristiga fordringar   197 165 1 170 292 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      180 011    361 213 
      981 201   3 574 991 
     
Kassa och bank        23 474    142 400 
Summa Omsättningstillgångar   3 088 334 7 056 621 
     
Summa tillgångar   26 038 403 32 211 381 



Free2Move Holding AB 10 
556705-0157 

 
Eget kapital och skulder  Not 2011-12-31 2010-12-31 
     
Eget kapital     
     
Aktiekapital   3 765 380 2 873 380 
Pågående nyemission   79 500 1 839 600 
Övrigt tillskjutet kapital   28 000 2 390 
Fria reserver   20 726 278 17 376 288 
Balanserad vinst eller förlust   -4 714 149 -4 878 604 
Årets resultat   -7 110 991      164 455 
     
Summa eget kapital   12 774 018 17 377 509 
     
Långfristiga skulder     
Checkräkningskredit  12 3 517 963 2 988 991 
Övriga skulder till kreditinstitut  13 3 134 866 3 894 800 
Summa långfristiga skulder   6 652 829 6 883 791 
     
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga skulder kreditinstitut   801 564 873 230 
Leverantörsskulder   2 144 364 3 301 274 
Övriga kortfristiga skulder   3 130 720 3 053 977 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14    534 908    721 600 
Summa kortfristiga skulder   6 611 556 7 950 081 
     
Summa eget kapital och skulder   26 038 403 32 211 381 
     
Ställda säkerheter  15 8 800 000 8 800 000 
     
Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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Koncernens förändringar i eget kapital 

 

 
 

Not Aktiekapital Fritt eget 
kapital 

Övrigt 
tillskjutit 

kapital 

Summa eget 
kapital 

Eget kapital 2010-01-01  2 565 476 9 982 346 1 190 12 549 012 
Årets resultat  - 164 455 - 164 455 
Nyemission  307 904 2 456 012 - 2 763 916 
Pågående nyemission  252 000 1 587 600 - 1 839 600 
Teckningsoptioner  - - 1 200 1 200 
Omräkningsdifferens  - 59 326 - 59 326 
Eget kapital 2010-12-31  3 125 380 14 249 739 2 390 17 377 509 
      
      
Årets resultat  - -7 110 991 - -7 110 991 
Nyemission  640 000 1 760 000 - 2 400 000 
Pågående nyemission  21 200 58 300  - 79 500 
Förfallna optioner  - 2 390   -2 390 - 
Teckning av optioner  - - 28 000 28 000  
Eget kapital 2011-12-31  3 786 580 8 959 438 28 000 12 774 018 
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Kassaflödesanalys för koncernen 2011 2010 

   Den löpande verksamheten 
  Rörelseresultat före finansiella poster -6 118 243 -1 001 906 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 2 872 423 1 999 193 
Erhållen ränta - 830 
Erlagd ränta -624 877 -374 317 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  

	   	  förändringar av rörelsekapital -3 870 697 623 800 

   Ökning/minskning varulager 660 839 74 610 
Ökning/minskning kundfordringar 1 283 318 -596 179 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 043 409 -590 898 
Ökning/minskning leverantörsskulder 1 109 181 -701 992 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 28 007 -102 936 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 254 057 -1 293 595 

   Investeringsverksamheten 
  Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 852 497 -1 776 760 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -124 344 -28 603 
Förvärv av dotterföretag - - 4 898 740 
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav - -306 721 
Försäljning av dotterföretag                                        19                                     1 098 986 - 
Försäljning av intresseföretag - 1 282 976 
Försäljning av långfristigt värdepappersinnehav 1 300 000 - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 577 855 -5 727 848 

   Finansieringsverksamheten 
  Nyemission 2 400 000 2 763 916 

Pågående nyemission 79 500 1 839 600 
Teckning av optioner 28 000 1 200 
Upptagna lån 528 972 3 024 276 
Amortering av skuld -831 600 -533 070 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 204 872 7 095 922 

   Årets kassaflöde -118 926 74 479 

 	   	  Omräkningsdifferens - 59 325 
Likvida medel vid årets början 142 400 8 596 
Likvida medel vid årets slut 23 474 142 400 

   
   Beviljad checkkredit 4 000 000     4 000 000 
Utnyttjad checkkredit -3 517 963  -2 988 991 
Disponibelt 505 511 1 153 409 
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Moderbolagets resultaträkning Not 2011 2010 

   	  Övriga rörelseintäkter 
 

                          - 5 399 

    Rörelsens kostnader 
   Övriga externa kostnader 3 -378 952 -420 356 

Summa rörelsens kostnader 
 

-378 952 -420 356 

    Rörelseresultat 
 

-378 952 -414 957 

    Resultat från finansiella poster 
   Resultat från försäljning av intresseföretag 
 

- 302 449 
Resultat från andelar i koncernföretag 17 -2 380 294 -‐	  
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

	   	    som är anläggningstillgångar 18 -1 056 000 - 
Summa resultat från finansiella poster 

 
-3 436 294 -112 508 

    Resultat efter finansiella poster 
 

-3 815 246 -112 508 

    Uppskjuten skatt 
 

    99 664  106 503 

    Årets förlust 
 

-3 715 582 -6 005 
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Moderbolagets balansräkning  Not 2011-12-31 2010-12-31 
     
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  20 9 623 000   13 545 110 
Fordringar hos koncernföretag  21 6 271 371 3 537 007 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  10 406 722 406 722 
Uppskjuten skattefordran       539 893     440 229 
Summa anläggningstillgångar   16 840 986 17 929 068 
     
Kassa och bank    512 72 512 
     
Summa omsättningstillgångar    512 72 512 
     
Summa tillgångar   16 841 498 18 001 580 
     
Eget kapital och skulder     
     
Eget kapital     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital   3 765 380 2 873 380 
Pågående nyemission        21 200      252 000 
   3 786 580 3 125 380 
 
Fritt eget kapital 
Övrigt tillskjutet kapital 

  

28 000 2 390 
Pågående nyemission   58 300 1 587 600 
Fria reserver   20 726 278  17 376 288 
Balanserad vinst eller förlust   -5 941 198 -5 935 193 
Årets förlust   -3 715 582        -6 005 
   11 155 798 13 025 080  
 
Summa eget kapital  

  
14 942 378 16 150 460 

 

Kortfristiga skulder 

                                               

              
Upplupna kostnader   48 000 - 
Övriga kortfristiga skulder   1 851 120 1 851 120 
Summa kortfristiga skulder   1 899 120 1 851 120 
     
Summa eget kapital och skulder   16 841 498 18 001 580 
     
Ställda säkerheter  15 Inga Inga 
     
Ansvarsförbindelser  16 7 454 393 7 757 021 



Free2Move Holding AB 15 
556705-0157 

  
	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
Moderbolagets förändringar i eget 
kapital 

    
   Aktiekapital Fritt eget  Övrigt   Summa eget  

   
kapital tillskjutit kapital 

    
kapital 

 Eget kapital 2010-01-01 2 565 476 8 985 083 1 190 11 551 749 
Årets resultat 

 
-6 005 - -6 005 

Pågående nyemission 252 000 1 587 600 - 1 839 600 
Nyemission 307 904 2 456 012 

 
2 763 916 

Teckning av optioner 
 

- 1 200 1 200 
Eget kapital 2010-12-31 3 125 380 13 022 690 2 390 16 150 460 

  
        

Årets resultat - -3 715 582 
 

-3 715 582 
Pågående nyemission 21 200 58 300 - 79 500 
Förfallna optioner - 2 390 -2 390 - 
Nyemission          640 000         1 760 000  - 2 400 000 
Teckning av optioner                     - - 28 000 28 000 
Eget kapital 2010-12-31 3 786 580 11 127 798  28 000 14 942 378 

      Antal aktier: 9 413 450 st. med kvotvärde 0,40 kr. Med tillägg för ej registrerad 
pågående nyemission om 53.000 aktier. 
(Emission registrerades den 11 januari 2012)  

     Fritt eget kapital 
    Utgörs av balanserade vinstmedel samt överkursfond.* 

  
      *Överkursfond 

    Är den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde. 
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Kassaflödesanalys för moderbolaget 2011 2010 

   Den löpande verksamheten 
  Rörelseresultat före finansiella poster -378 952 -112 508 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
	   	  förändringar av rörelsekapital -378 952 -112 508 

   Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   48 000 1 851 120 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 330 952 1 738 612 

   Investeringsverksamheten 
  Försäljning av dotterföretag 1 185 816 -3 922 110 

Investeringar i andra långfristiga 
värdepappersinnehav - -306 721 
Årets lämnade lån till koncernföretag -4 734 364 -2 050 581 
Försäljning av långfristiga värdepappersinnehav  1 300 000                 - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 248 548 -6 279 412 

   Finansieringsverksamheten 
  Nyemission 2 400 000 2 763 916 

Pågående nyemission 79 500 1 839 600 
Teckning av optioner      28 000        1 200 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 507 500 4 604 716 

   Årets kassaflöde -72 000 63 916 

 	   	  Likvida medel vid årets början 72 512 8 596 
Likvida medel vid årets slut 512 72 512 
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Tilläggsupplysningar 

Allmänna upplysningar 

Redovisningsprinciper 
De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på 
perioden som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. 
Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och 
konsolidering av moderbolag och dotterföretag. 
 
Grund för rapporternas upprättande 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt 
tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 
såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för 
finansiell rapporterings (Rådet) rekommendation RFR 1.  Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner tillämpats. 
 
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen. Moderbolaget har 
upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådets 
rekommendation RFR 2. Redovisning för juridisk person. RFR 2. innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS 
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn 
till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag 
och tillägg som skall göras från IFRS. 
 
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att kvalificerade uppskattningar och 
bedömningar görs för redovisningsändamål. Dessutom gör ledningen bedömningar vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. Uppskattningar och bedömningar kan 
påverka såväl resultaträkningen och balansräkningen som tilläggsinformation som lämnas i 
de finansiella rapporterna. Således kan förändringar i uppskattningar och bedömningar leda 
till ändringar i den finansiella rapporteringen. 
 
Uppskattningar och bedömningar spelar en viktig roll bland annat vid värderingen av poster 
såsom identifierbara tillgångar och skulder vid förvärv, nedskrivningsprövning av goodwill 
och andra tillgångar, vid fastställandet av aktuariella antaganden för beräkning av ersättningar 
till anställda och andra avsättningar samt vid värdering av ansvarsförbindelser. 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på såväl historisk erfarenhet 
som rimliga förväntningar på framtiden. 
 
Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar 
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det 
räkenskapsår som började 1 januari 2011 har haft någon väsentlig inverkan på koncernen.
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Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka moderbolaget direkt eller 
indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande. 
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen fr.o.m. den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att 
moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder, 
värderade till verkligt värde. Skillnaden mellan anskaffningskostnaderna för aktierna och det 
verkliga värdet av förvärvade identifierbara nettotillgångar utgör goodwill eller negativ 
goodwill. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på 
transaktioner mellan koncernföretag elimineras i koncernredovisningen. 
 
Segmentrapportering 
Segmentrapportering ska presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den 
presenteras på det sätt som den används i den interna rapporteringen. Koncernens ledning gör 
ingen uppföljning för någon del av verksamheten (segment). Därför redovisar koncernen 
ingen segmentrapportering. 
 
Omräkning av utländsk valuta 
a) Funktionell valuta och rapportvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade 
i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är 
verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som är 
moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta.  
 
b) Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser 
som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid 
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 
 
 
c)  Koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har höginflations- 
valuta som funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, 
omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: 
(a)  tillgångar och skulder för var och en  av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;                         
(b)  intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig 
valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den 
ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter 
och kostnader till transaktionsdagens kurs) och 
(c)  alla valutadifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat. 
 
Vid konsolideringen redovisas valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av 
nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som 
identifierats som säkringar av sådan investeringar, i övrigt totalresultat. Vid avyttring av en 
utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till 
resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten. 
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Finansiell riskhantering 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker; marknadsrisker 
(inklusive valutarisker, prisrisker och ränterisker), kreditrisker, likviditetsrisker och 
kassaflödesrisker. Koncernens riskhanteringspolicy syftar till att minimera den ogynnsamma 
effekten på koncernens resultat. Huvudinriktningen är att eftersträva fokusering på 
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträva låg riskprofil. 
 
Marknadsrisk 
Valutarisker 
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker. En del av hanteringen av dessa 
risker är att produktion upphandlas i Euro samtidigt som våra priser sätts i Euro. Den samlade 
kursvinsten under perioden uppgick till 30  kSEK.   
Prisrisk 
Prisrisk definieras som risken för förändring av värdet på ett finansiellt instrument beroende 
på förändring av marknadspriset. Koncernen har inga tillgångar som placeras utanför normalt 
bankkonto. 
 
Ränterisk  
Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning, vilken framför allt sker i 
Free2move AB. Upplåningen som görs med rörlig ränta utsätter Koncernen för en ränterisk 
avseende framtida kassaflöden. Koncernen har i huvudsak upplåning till rörlig ränta. 
 
Kreditrisk 
Koncernen har ingen väsentlig kreditrisk. Koncernens bolag utnyttjar finansinstitut för att 
säkra kundfordringar.  
 
Likviditetsrisk 
Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisker innebär att inneha tillräckliga likvida medel och 
tillgänglig finansiering genom tillräckliga avtalade krediter. Omvärldsförändringar utsätter 
koncernen för risker i detta hänseende. Koncernen strävar efter att minimera dessa risker 
genom flexibla avtal. 
 
Kassaflödesrisk. 
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är varierande beroende på 
fluktuationer i försäljningen. Kassaflödesrisken hanteras genom att ha disponibla 
kreditutrymmen.  
 
Hantering av kapitalrisk 
Koncernens mål avseende kapital strukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin 
verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktieägarna, nytta för andra intressenter 
och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. För 
att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan koncernen ge aktieägare utdelning, utfärda 
nya aktier, eller sälja tillgångar för att minska skulder. 
 
Klassificeringar 
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som 
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förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 
 
Intäkter 
Intäkter omfattar det verkliga värdet av sålda varor, exklusive mervärdesskatt och rabatter. 
Intäkter för försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och 
förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. 
 
Immateriella tillgångar 
Utgifter för forskning kostnadsförs då de uppstår. Skulle det finnas svårighet att skilja 
forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett projekt kostnadsförs samtliga utgifter till dess att 
det står klart att projektet övergått till utvecklingsfasen. Utvecklingsutgifter för framtagandet 
av nya produkter som skall säljas aktiveras. Aktiveringen sker när ledningen bedömer att 
produkten är tekniskt och ekonomiskt bärkraftig, vilket normalt är när ett utvecklingsprojekt 
har nått en definierad milstolpe. 
 
Avskrivningen av aktiverade utvecklingskostnader inleds när produkten finns tillgänglig för 
allmänt bruk, och omprövningar av avskrivningar görs löpande. 
 
Goodwill 
Goodwill representerar den positiva skillnaden mellan förvärvskostnad och verkligt värde av 
koncernens andel av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar på förvärvsdagen 
och redovisas till anskaffningskostnad reducerad med ackumulerade nedskrivningar. 
Goodwill allokeras till kassagenererande enheter (KGE) och testas årligen för att identifiera 
eventuellt nedskrivningsbehov. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Reparationer och underhåll 
kostnadsförs löpande. 
 
 
 
Avskrivningsprinciper 
Avskrivningar görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden. 
Följande procentsatser används: 
 
- Balanserade utgifter för FoU  20 % 
- Maskiner     20 % 
- Inventarier     20 % 
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. 
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt 
och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. 
 
Nedskrivningar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma 
om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med 
avseende på värdeminskning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att 
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det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp 
med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov, grupperas 
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). 
 
Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten 
efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en 
försäljning.  
 
Finansiella instrument 
Koncernen har huvudsakligen följande finansiella instrument: kundfordringar, 
leverantörsskulder och upplåning. Samtliga hänförs till låne- och kundfordringar respektive 
övriga finansiella skulder (för definition se IAS 39). 
 
Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden. 
 
Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt, baserat på en individuell 
bedömning av osäkra kundfordringar. En reservering för värdeminskning av kundfordringar 
görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp 
som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida 
kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i 
resultaträkningen. 
Fordringar i utländsk valuta värderas normalt till balansdagens kurs och transaktioner i 
utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Varken moderbolaget eller 
koncernen tillämpar säkringsredovisning. 
 
Upplåning 
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. 
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig till. 
 
Leverantörskulder 
Leverantörsskulderna redovisas till verkligt värde. 
 
Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i 
resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller 
direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget 
kapital. 
 
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är 
beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är 
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verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de 
yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är 
föremål för tolkning.  Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen 
ska betalas till skattemyndigheten. 
 
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade 
värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den 
uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte 
om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång 
eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som , vid tidpunkten för transaktionen, varken 
påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.  
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och –lagar) som har 
beslutats eller aviserats per balansdagen  och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatten regleras. 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna 
kan utnyttjas. 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Likvida medel omfattar kassa- och 
banktillgodohavanden. 
 
Definition av nyckeltal 
Soliditet 
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning. 
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 

Not 1 Inköp och försäljning inom koncernen 

Inköp och försäljning inom koncernen har inte skett under räkenskapsåret. 
 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 

 Koncernen 
 2011 2010 
   
Projektbidrag 2 859 196 2 114 400 
Övrigt      14 064      49 160 
Summa 2 873 260 2 163 560 
  

Not 3 Ersättning till revisorerna 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2011 2010  2011 2010 
Revision      
Baker Tilly Halmstad KB 120 000 120 000  45 000 45 000 
      
Andra uppdrag än 
revisionsuppdraget   

 
  

Baker Tilly Halmstad KB 40 000 70 000  20 000 40 000 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers - -  - - 
Summa 160 000 190 000  65 000 85 000 
  
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 
 

Not 4 Personal  koncernen 

Medelantalet anställda   
 Free2Move Asia  Free2Move AB 

              2011 2010  2011 2010 
 
Kvinnor - - 

 
3 3 

Män - 5  7 6,5 
Totalt - 5  10 9,5 
   
   
Medeltalet anställda bygger på av koncernbolagens betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 
Moderbolaget har ingen anställd personal. 
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Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 2011 2010 
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 165 553 1 137 993 
Löner och ersättningar till övriga anställda 3 327 915 3 394 102 
 4 493 468 4 532 095 
   
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 316 367  1 492 657  
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 355 583 294 501 
Pensionskostnader för övriga anställda    138 093    227 964 
Totalt 6 303 511 6 547 217 
   
1 950 000  kr (1 776 760 kr) av lönekostnaden är aktiverade,  
se not  6.   
   
 
 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   
Antal styrelseledamöter på balansdagen 2011 2010 
 
Kvinnor - - 
Män 7 7 
Totalt 7 7 
 
Antal verkställande direktörer och andra ledande 
befattningshavare   
Kvinnor - - 
Män 2 2 
Totalt 2 2 
  
Sjukfrånvaro 
Moderbolaget har inga anställda varvid redovisning av sjukfrånvaro ej erfordras. 
Koncernens personal har under året  haft begränsad sjukfrånvaro. 
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Ersättning till ledande befattningshavare (koncern) 
 
 Fast lön Styrelse- 

arvode 
Övriga 

ersättningar 
Pensions- 

kostnad 
Per-Arne Wiberg  
VD Free2move AB 612 046 - - 192 500 
Peter Martinsson 
Vice VD Free2move AB 553 507    - - 163 083 
Mats Lindoff     
Styrelseledamot  20 000   
Bertil Josefsson 
Styrelseledamot  20 000   
Rolf Rising 
Styrelseledamot  20 000   
Summa 1 165 553 60 000 - 355 583 
 
Övriga styrelseledamöter än ovanstående har ej erhållit arvoden eller ersättningar för sitt 
styrelsearbete. 
 
Koncernen har inga utestående och ej redovisade pensionsförpliktelser eftersom samtliga 
pensioner är premiebaserade. 
 
Free2move-koncernen har ett utestående optionsprogram till personalen och styrelsen. 
Optionsprogrammet syftar till att stimulera ett långsiktigt engagemang i koncernens resultat- 
och verksamhetsutveckling.  
 
Teckningsoptionerna har utställts på marknadsmässiga grunder. Tecknings-optionerna ger 
innehavaren rätt att förvärva aktier till ett förutbestämt värde. De likvider som har erhållits 
vid överlåtelsen av teckningsoptionerna har tillförts eget kapital. 
 
 
 
 
Utestående optioner 2011-12-31 
 
Mottagare Förfallodag Antal Teckningskurs Förvärvspris Erhållna likvider 
Styrelse 2012-12-31 100 000  1 kr 0,05 kr/st   5 000 kr 
Styrelse 2012-10-31 300 000  1 kr 0,05 kr/st 15 000 kr 
Personal 2012-10-31 160 000 1 kr 0,05 kr/st   8 000 kr 
 

 

Not 5 Uppskjuten skatt 

Koncernen gör bedömningen att de i framtiden kommer att kunna utnyttja de          
genererade underskottsavdragen, vilket föranlett redovisningen av den uppskjutna        
skatten. Även Moderbolagets underskottsavdrag bedöms kunna nyttjas. 
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Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

 Koncernen 
 2011 2010 
   
Ingående anskaffningsvärden 14 099 728 14 843 904 
Årets aktiverade utgifter, inköp 4 852 497 1 776 760 
Försäljningar och utrangeringar -3 688 457 -2 520 936 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 263 768  14 099 728  
   
Ingående avskrivningar -5 171 252 -5 877 074 
Försäljningar och utrangeringar 2 405 563 2 426 684 
Årets avskrivningar -1 500 928 -1 720 862 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 266 617 -5 171 252 
 
Utgående restvärde enligt plan 10 997 151 8 928 476 
   

Not 7 Goodwill 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
 
Koncernen har undersökt om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill i enlighet med 
den redovisningsprincip som beskrivs ovan bland redovisningsprinciperna. Återvinningsvärden 
för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa 
beräkningar måste vissa uppskattningar göras, se nedan. 
 
 Bokfört värde Avkastnings-  Tillväxt 
   Krav (WACC)   
        
Goodwill, Free2Move AB 6 700 420 kr        15%   3 % 
 
 
Goodwill som inte skrivs av fördelas på en kassagenererande enhet på vilken 
nedskrivningstest har genomförts. Återvinningsvärdena har fastställts genom att 
nyttjandevärdena har beräknats. Beräkningarna av nyttjandevärdet är framförallt känsligt för 
den använda rörelsemarginalen före avskrivningar. Beräkningarna baseras på budgeterat 
resultat under 2011. Bortom denna tidpunkt förväntas rörelseresultatet och investeringarna att 
öka i takt med den ungefärliga inflationen på den lokala marknaden om inte starka 
indikationer finns på att något annat antagande bättre speglar den framtida tillväxten. 
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 Koncernen 

 2011 2010 

 12 723 829 6 700 420 
Ingående anskaffningsvärden 
Försäljning  Free2move Asia Sdn Bhd -6 023 409                6 023 409 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 700 420 12 723 829 

 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 

 6 700 420 12 723 829 Utgående restvärde enligt plan 

   
 	   	  Not 8    Maskiner och andra tekniska anläggningar 

	   	  
 Koncernen 

 2011 2010 

   
Ingående anskaffningsvärden 205 490 205 490 
Inköp           0            0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 205 490 205 490 

   
Ingående avskrivningar -191 952 -150 851 
Årets avskrivningar -10 988 -41 101 
Utgående ackumulerade avskrivningar -202 940 -191 952 
Utgående restvärde enligt plan      2 550    13 538 

   
Not 9    Inventarier, verktyg och installationer 

	   	  
 Koncernen 

 2011 2010 

   
Ingående anskaffningsvärden 742 888 588 337 
Inköp 124 344 28 603 
Försäljning dotterföretag -125 948 125 948 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 741 284 742 888 

   
Ingående avskrivningar -613 224 -461 514 
Försäljning dotterföretag 31 180 - 
Årets avskrivningar -40 915 -151 710 
Utgående ackumulerade avskrivningar -622 959 -613 224 
Utgående restvärde enligt plan 118 325 129  664 
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Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen Org nr Säte Kapital- 
   andel (%) 
 
Tamperseal AB 556806-3787 Halmstad  4,3 % 
 

Not 11 Kundfordringar 

 Koncernen 
 2011 2010 
   
Kundfordringar 485 610 1 960 271 
Minus: reservering för osäkra fordringar - -35 200 
Minus värdereglering kundfordringar - - 
Kundfordringar netto 485 610 1 925 071 
 
Inget nedskrivningsbehov anses föreligga för kundfordringar som är förfallna sedan mindre 
än 3 månader. De uppgår till 468 tkr. Dessa gäller några få kunder där det tidigare inte 
förekommit några betalninssvårigheter.  

 Koncernen 
Förfallna kundfordringar 2011 2010 
   
Mindre än 3 månader  468 215 1 799 970 
3 till 6 månader - 160 301 
Mer än sex månader      17 395                  - 
 485 610 1 960 271 
 
Reserveringen för osäkra fordringar uppgick 31 december 2011 till 0 kr.  
 

 Koncernen 
Reservering för osäkra fordringar 2011 2010 
   
Mindre än tre månader             - 35 200 
           - 35 200 
 
Redovisade belopp, per valuta, för Koncernens kundfordringar är föjande. 
 

 Koncernen 
 2011 2010 
SEK 211 625 317 126 
USD 41 289 550 100 
EUR 232 696 936 902 
MYR               - 156 143 
 485 610 1 960 271 
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Förändringar i reserven för osäkra fordringar är som följer: 
 

 Koncernen 
 2011 2010 
Per 1 januari 35 200 74 182 
Under året återvunna kundfordringar - -74 182 
Fordringar som under året skrivits bort som ej indrivningsbara -35 200 - 
Årets reservering osäkra fordringar          - 35 200 
 - 35 200 
 

Not 12 Checkräkningskredit 

 Koncernen 
 2011-12-31 2010-12-31 
   
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 4 000 000 4 000 000 
  

Not 13 Långfristiga skulder 

 Koncernen 
 2011 2010 
   
Amortering inom 1 år 801 564 873 230 
Amortering inom 2 till 5 år 2 200 499 2 581 233 
Amortering efter 5 år    934 367 1 313 567 
  3 936 430           4 768 030 
 
Banklånen förfaller fram till 2018-07-31 och löper f.n. med en ränta på 9,13 % respektive  
8,45 %. Räntan är rörlig. Av den anledningen finns inga avtalade tidpunkter vad gäller 
omförhandling av ränta eller lån. 
 
Lånen är tagna hos ALMI Företagspartner och Swedbank. De har säkerhet i företags-
inteckningar till ett belopp uppgående till 8 800 000 kr.  
 
Lånens redovisade värde är även dess verkliga värde. 
 

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Koncernen 
 2011-12-31 2010-12-31 
 
Upplupna semesterlöner 372 211 260 067 
Upplupna sociala avgifter 114 697 148 104 
Övriga poster   48 000 313 429 
 
   
Summa 534 908 721 600 
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Not 15 Ställda säkerheter 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2011-12-31 2010-12-31  2011-12-31 2010-12-31 
      
För egna avsättningar och 
skulder   

 
  

      
Avseende Skulder till kreditinstitut      
      
Företagsinteckningar 8 800 000 8 800 000                                0 0 
        
Summa ställda säkerheter 8 800 000 8 800 000  0 0 
  
 

Not 16 Ansvarsförbindelser 

Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 
Moderbolaget har gått i borgen för dotterbolagets checkräkningskredit om 4 000 000 kr. 
Krediten är per bokslutsdagen utnyttjad med  -3 517 963 kr.. 
 
Moderbolaget har även gått i borgen för några av dotterbolagets lån hos ALMI Företags-
partner och Swedbank. 
 
Skulderna uppgår per bokslutsdagen till 3 936 430 kr. 

 

Not 17 Resultat från andelar i koncernföretag. 

 
 

Koncernen  Moderbolaget 

 2011 2010  2011 2010 
      
Resultat vid försäljning av andelar -1 084 241 1 282 976  -380 294 302 449 
Nedskrivning  av andelar                 -                -             -2 000 000             - 
Summa -1 084 241 1 282 976  -2 380 294 302 449 
    -380 294 - 
  

Not 18 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar. 

 Koncernen  Moderbolaget 
 2011 2010  2011 2010 
      
Resultat vid försäljning av 
värdepapper -1 056 000 - 

 
-1 056 000 - 

Summa -1 056 000 -  -1 056 000 - 
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 Not 19     Försäljning av dotterföretag 

Under året såldes Free2move Asia Sdn Bhd. 

Värdet på de sålda tillgångarna och skulderna var enligt följande: 

  

Materiella anläggningstillgångar 90 251 
Varulager 400 920 
Kundfordringar 172 276 
Övriga kortfristiga fordringar 301 604 
Likvida medel 72 334 
Leverantörsskulder -2 285 484 
Övriga kortfristiga skulder -163 749 
Goodwill 6 023 409 

   4 611 561 

    
Resultatet från avyttringen -1 084 241 
Ej likvid del av köpeskillingen -2 356 000 
Avgår likvida medel -72 334 
Kassaflödeseffekt 1 098 986 

 

 

 

Not 20 Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget Org nr                    Säte                     Kapital- 
    andel (%) 
Free2Move AB 556587-0895          Halmstad  100 
 
Moderbolaget Kapital- 

andel % 
Rösträtts- 

andel % 
Antal aktier Bokfört värde  

              2011-12-31 
 
 
Free2Move AB 
Summa 

100 
 

100 
 

137 715 
 

9 623 000 
9 623 000 

 



Free2Move Holding AB 32 
556705-0157 

 

 

Uppgifter om eget kapital och 
resultat   Eget kapital    

                          
Resultat   

   
  2011-12-31 2011 
   
Free2Move AB 754 220 -4 704 247 
 
 2011 2010 
   
Ingående anskaffningsvärden 18 545 110 14 623 000 
Inköp - 3 922 110 
Försäljning -3 922 110 - 
Kapitaltillskott  2 000 000 - 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 16 623 000 18 545 110 
  
Ingående nedskrivningar -5 000 000 -5 000 000 
Nedskrivningar -2 000 000 - 
Utgående ackumulerade uppskrivningar/nedskrivningar -7 000 000 -5 000 000 
 
Utgående redovisat värde 9 623 000 13 545 110 

 

 

Not 21 Fordringar hos koncernföretag 

 Moderbolaget 
 2011 2010 
   
Ingående fordran 3 537 007 1 486 426 
Lämnade lån till koncernföretag 4 734 364 2 730 504 
Amortering - -679 923 
Aktieägartillskott  -2 000 000  - 
Utgående redovisat värde 6 271 371 3 537 007 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


