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ALLMÄNNA KOMMENTARER

 

Fjärde kvartalet i korthet

• Koncernens intäkter ökade under perioden med 1 2
föregående år och uppgick därmed till 

• Koncernens rörelseresultat
 

Årets resultat och ställning
Översikt koncernen  
Rörelsens intäkter   
Resultat efter finansiella poster
Rörelseresultat  
Balansomslutning  
Soliditet   
Kassalikviditet  
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 

Soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
 
Kassalikviditet 

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.

 
Det negativa resultatet på -4 315
omställningen från att ha tjänster för video
heltäckande teknikleverantör kring mediadistribution.
kostnader för bl. a. personal- och konsultkostnader samt ny hård

 
 

  

 

 

ALLMÄNNA KOMMENTARER 

Fjärde kvartalet i korthet 

ter ökade under perioden med 1 289 % mot jämförvarande kvartal 
föregående år och uppgick därmed till 914 592 kr (65 850 kr) 

örelseresultat för fjärde kvartalet 2010 blev -1 369tkr (

och ställning 
2010-12-31 2009-12-31 

           1 449               80    
Resultat efter finansiella poster          -6 111         -3 117  

         -6 109         -3 104  
          8 625          8 800  
            75%           94 %  
            63%         196 %  

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.

4 315 tkr (exkl. avskrivningar) beror på att koncernen har fortsatt 
omställningen från att ha tjänster för video-on-demand  som enda produkt till att vara 
heltäckande teknikleverantör kring mediadistribution.  Under året har därför koncernen haft 

och konsultkostnader samt ny hård- och mjuk
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mot jämförvarande kvartal 

kr (-1405 tkr)  

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder. 

avskrivningar) beror på att koncernen har fortsatt 
demand  som enda produkt till att vara en 

Under året har därför koncernen haft 
och mjukvara.  
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VD har ordet 
Koncernens försäljnings och marknadsinsatser under hösten 2010
Sverige och internationellt. Fokus har lega
bolagets utlandssatsningar.  Jag är mycket stolt över bolagets samtliga anställda som
hårt för att vi ska uppnå lönsamhetsmålen. Ett av delmålen är på väg att uppnås och det är ett 
break-even resultat före avskrivningar
 
Ett exempel på uppdrag som genomförts under vintern är 
deltävlingar på webben. Sändningen
Sverige. Nästa deltävling är Vasaloppet den 6 mars
 
Det är även glädjande för mig att kunna konstatera att vår produkt ”Movie Sponsor” börjar ta 
form och att julkampanjen vi sålde gav en ”open
 
Bakgrunden till att vi valt Filippinerna till vår bas i Sydostasien är dels deras begränsade 
infrastruktur samt den potentiella marknad
Internetanvändarna i landet öka med 44 % ti
väldigt lågt med tanke på att befolkning
gör 24hs teknik extra intressant då vi kan erbjuda en tjänst som 
ger HD kvalitet där normal streaming inte fungerar.
 
Förutom den inhemska Filippinska marknaden finns det ca 8 miljoner filippiner som bor och 
arbetar utomlands. Varav 3,5 miljoner bor i USA.  
även att nå denna och liknande marknader.
och vi har stora förhoppningar om att kunna presentera minst en affär innan sommaren. 
 
Vi tittar även på andra delar av Sydostasien som har liknande infrastruktur som 
ex. Indonesien och Thailand. 
 
Jag ser fram emot ett mycket spännande och händelserikt 2011!
 
 
Jonas Litborn 
Verkställande Direktör 
 

  

 

 

oncernens försäljnings och marknadsinsatser under hösten 2010 har börja
Sverige och internationellt. Fokus har legat på att få en solid bas i Sverige för att finansiera 
bolagets utlandssatsningar.  Jag är mycket stolt över bolagets samtliga anställda som
hårt för att vi ska uppnå lönsamhetsmålen. Ett av delmålen är på väg att uppnås och det är ett 

even resultat före avskrivningar för första kvartalet 2011. 

Ett exempel på uppdrag som genomförts under vintern är direktsändningar 
Sändningen har gått att se från större delen av Europa, dock 

Sverige. Nästa deltävling är Vasaloppet den 6 mars. 

Det är även glädjande för mig att kunna konstatera att vår produkt ”Movie Sponsor” börjar ta 
form och att julkampanjen vi sålde gav en ”open-rate” på hela 20 % i snitt för våra kunder!

Bakgrunden till att vi valt Filippinerna till vår bas i Sydostasien är dels deras begränsade 
nfrastruktur samt den potentiella marknadstillväxten. Mellan 2011 och 2015 beräknas 

Internetanvändarna i landet öka med 44 % till totalt 5 miljoner abonnenter. Vilket är fortsatt 
befolkningen 2007 var ca 89 milj. Begränsningen i bandbredd 

gör 24hs teknik extra intressant då vi kan erbjuda en tjänst som genom Peer
al streaming inte fungerar. 

Förutom den inhemska Filippinska marknaden finns det ca 8 miljoner filippiner som bor och 
arbetar utomlands. Varav 3,5 miljoner bor i USA.  Det filippinska erbjudandet
även att nå denna och liknande marknader. Vi för förhandlingar med flertalet ledande aktörer 
och vi har stora förhoppningar om att kunna presentera minst en affär innan sommaren. 

Vi tittar även på andra delar av Sydostasien som har liknande infrastruktur som 

spännande och händelserikt 2011! 
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börjat bära frukt, både i 
i Sverige för att finansiera 

bolagets utlandssatsningar.  Jag är mycket stolt över bolagets samtliga anställda som jobbar 
hårt för att vi ska uppnå lönsamhetsmålen. Ett av delmålen är på väg att uppnås och det är ett 

 av SkiClassics 
har gått att se från större delen av Europa, dock inte 

Det är även glädjande för mig att kunna konstatera att vår produkt ”Movie Sponsor” börjar ta 
i snitt för våra kunder! 

Bakgrunden till att vi valt Filippinerna till vår bas i Sydostasien är dels deras begränsade 
Mellan 2011 och 2015 beräknas 

ll totalt 5 miljoner abonnenter. Vilket är fortsatt 
89 milj. Begränsningen i bandbredd 

genom Peer-To-Peer (P2P) 

Förutom den inhemska Filippinska marknaden finns det ca 8 miljoner filippiner som bor och 
erbjudandet inkluderar 

förhandlingar med flertalet ledande aktörer 
och vi har stora förhoppningar om att kunna presentera minst en affär innan sommaren.  

Vi tittar även på andra delar av Sydostasien som har liknande infrastruktur som Filippinerna, t 
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Väsentliga händelser under 2010
Under 2010 fortsatte 24h sin process

• 24h har under året genomfört två nyemissioner, 
o Under mars genomfördes en företrädesemission om 

7 765 875 aktier emitterades till en kurs om 0,16 kr
o Under juli genomfördes en riktad emission om 

inkluderande en apport
15 333 333 aktier emitterades till en kurs om 0,15 kr
en kurs om 0,13 kr

o Totalt har 29 769
• IPMovers bidrog från start med ett positivt kassaflöde. Under hösten har IPMovers 

vunnit flera olika kontrakt som ökat faktureringen markant.
• Tradix har under året fått sin teknik patenterad på den Australiensiska marknaden. 

Förutom Australien och Indien driver Tradix patentärenden i USA, Kanada samt Ny
Zeeland. 

• 24h Movies har under året börjat komma 
Under julen lanserade 24h Movies ett julpaket
kunder. Totalt tittade ca 11
dem som fick erbjudandet gick in och tittad

• 24h Technologies Manila, Inc.
produkter i Sydostasien. Totalt är 4 personer knutna till kontoret.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

• Direktsändingar av SkiClassics genomförs i Europa
• Live streaming testas med gott resultat
• Leverans av ett nytt mail system till ett svenskt företag med kontor över hela landet

 

24h’s affärside 
 ”Att utveckla och sälja tekniska lösningar och tjänster till

såsom film, TV, datorprogram och spel till slutanvändare

 

Koncernens verksamhet
24h – koncernen består av 6 bolag

• 24h Movies Sweden AB
• IPMovers AB  
• Tradix AB  
• Cinemaone AB 

24h Technologies AB (publ) äger 90 % av aktierna i 24h Technologies Manila, Inc.

 

 

Väsentliga händelser under 2010 
Under 2010 fortsatte 24h sin process mot ett renodlat teknikbolag.  

24h har under året genomfört två nyemissioner,  
Under mars genomfördes en företrädesemission om 1 243 073

875 aktier emitterades till en kurs om 0,16 kr 
Under juli genomfördes en riktad emission om 2 300 000 kr

en apportemission där IPMovers AB (556350-
aktier emitterades till en kurs om 0,15 kr samt 6 

en kurs om 0,13 kr. 
769 206  aktier nyemitterats under året. 

IPMovers bidrog från start med ett positivt kassaflöde. Under hösten har IPMovers 
kontrakt som ökat faktureringen markant.  

Tradix har under året fått sin teknik patenterad på den Australiensiska marknaden. 
Förutom Australien och Indien driver Tradix patentärenden i USA, Kanada samt Ny

24h Movies har under året börjat komma igång med sin produkt ”M
lanserade 24h Movies ett julpaket där företag skickade ut 3 filmer till sina 

kunder. Totalt tittade ca 11 000 personer på filmerna, vilket innebär att ca 20 % av 
som fick erbjudandet gick in och tittade på film via ”Movie Sponsor”. 

24h Technologies Manila, Inc. etableras med fokus på försäljning av 
produkter i Sydostasien. Totalt är 4 personer knutna till kontoret. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

SkiClassics genomförs i Europa 
med gott resultat i lågbandbredd miljö 

Leverans av ett nytt mail system till ett svenskt företag med kontor över hela landet

Att utveckla och sälja tekniska lösningar och tjänster till företag för distribution av innehåll 

såsom film, TV, datorprogram och spel till slutanvändare” 

Koncernens verksamhet: 
av 6 bolag. 24h Technologies AB (publ) äger 100 % av aktierna i: 

24h Movies Sweden AB 

24h Technologies AB (publ) äger 90 % av aktierna i 24h Technologies Manila, Inc.
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1 243 073kr.  

000 kr kontant 
-2425) förvärvades.  
 666 667 aktier till 

IPMovers bidrog från start med ett positivt kassaflöde. Under hösten har IPMovers 

Tradix har under året fått sin teknik patenterad på den Australiensiska marknaden. 
Förutom Australien och Indien driver Tradix patentärenden i USA, Kanada samt Nya 

Movie Sponsor”. 
är företag skickade ut 3 filmer till sina 

på filmerna, vilket innebär att ca 20 % av 
ponsor”.  

försäljning av bolagets 

Leverans av ett nytt mail system till ett svenskt företag med kontor över hela landet 

företag för distribution av innehåll 

. 24h Technologies AB (publ) äger 100 % av aktierna i:  

24h Technologies AB (publ) äger 90 % av aktierna i 24h Technologies Manila, Inc. 
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Koncernens svenska verksamhet bedrivs främst i IPMovers AB och 24h Movies Sweden AB. 
Utlandsverksamheten bedrivs främst från 24h Technologies AB (publ) samt 24h T
Manila, Inc. 
 
Moderbolaget 
Verksamheten i 24h Technologies AB (publ) är av koncernledningskaraktär. De avskrivningar 
moderbolaget gjort av värdet i dotterbolagsaktierna har sin grund i de aktieägartillskott som 
skett under året. 

 
Antal anställda 
Koncernen hade vid årsskiftet 6
 
Risk och osäkerhet 
Det finns ett flertal risker som kan påverka 24h’s verksamhet och resultat. 
riskfaktorer är bolagets begränsade verksamhetshistoria, hittills negativa resultat, oprövade 
affärsmodeller, samt att det pågår ett flertal förändringar av marknadsstrukturen som kan 
komma att påverka bolaget. 
Det kan inte heller uteslutas att ett framtida finansieringsbehov upp
anstränger den egna organisationen vilket kan påverka och öka beroendet av nyckelpersoner 
och rekrytering.  
Slutligen bör påpekas att det alltid finns en osäkerhet i framtidsbedömningar samt att bolagets 
aktie påverkas av en generell aktiemarknadsrisk. Dessa riskfaktorer är inte framställda i 
prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 
 
Transaktioner med närstående bolag
Inga transaktioner med närstående bolag har genomförts som har haft någon direkt påver
på resultatet. 

  

 

 

Koncernens svenska verksamhet bedrivs främst i IPMovers AB och 24h Movies Sweden AB. 
Utlandsverksamheten bedrivs främst från 24h Technologies AB (publ) samt 24h T

Verksamheten i 24h Technologies AB (publ) är av koncernledningskaraktär. De avskrivningar 
moderbolaget gjort av värdet i dotterbolagsaktierna har sin grund i de aktieägartillskott som 

Koncernen hade vid årsskiftet 6 anställda 

Det finns ett flertal risker som kan påverka 24h’s verksamhet och resultat. Några specifika 
begränsade verksamhetshistoria, hittills negativa resultat, oprövade 

, samt att det pågår ett flertal förändringar av marknadsstrukturen som kan 

Det kan inte heller uteslutas att ett framtida finansieringsbehov uppstår, att en snabb tillväxt 
anstränger den egna organisationen vilket kan påverka och öka beroendet av nyckelpersoner 

Slutligen bör påpekas att det alltid finns en osäkerhet i framtidsbedömningar samt att bolagets 
erell aktiemarknadsrisk. Dessa riskfaktorer är inte framställda i 

prioriteringsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.  

Transaktioner med närstående bolag 
Inga transaktioner med närstående bolag har genomförts som har haft någon direkt påver
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Koncernens svenska verksamhet bedrivs främst i IPMovers AB och 24h Movies Sweden AB. 
Utlandsverksamheten bedrivs främst från 24h Technologies AB (publ) samt 24h Technologies 

Verksamheten i 24h Technologies AB (publ) är av koncernledningskaraktär. De avskrivningar 
moderbolaget gjort av värdet i dotterbolagsaktierna har sin grund i de aktieägartillskott som 

Några specifika 
begränsade verksamhetshistoria, hittills negativa resultat, oprövade 

, samt att det pågår ett flertal förändringar av marknadsstrukturen som kan 

står, att en snabb tillväxt 
anstränger den egna organisationen vilket kan påverka och öka beroendet av nyckelpersoner 

Slutligen bör påpekas att det alltid finns en osäkerhet i framtidsbedömningar samt att bolagets 
erell aktiemarknadsrisk. Dessa riskfaktorer är inte framställda i 

Inga transaktioner med närstående bolag har genomförts som har haft någon direkt påverkan 
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Insynspersoners aktieinnehav per 2010
  Innehav per
  2010
  (tusental)
Fredric Forsman         
Henrik Gradin         
Jonas Litborn         
Magnus Kniving         
Per Lundquist                
Henrik Boman                
Gabriella Hermansson                
        
 

Totalt antal aktier i bolaget = 98

 

Teckningsoptionsprogram
Bolagsstämman beslutade att utfärda och sälja te
Totalt utfärdades 10 miljoner optioner som 

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under
till och med den 31 december 2011 för en (1)
Technologies AB (publ), org. nr 556721
tecknad aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 
högst 250 000 kronor genom utgivande av högst 10 
kvotvärde om 0,025 kr, dock med förbehåll
omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske
att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer
aktierna att motsvara cirka 13 % procent av rösterna i Bolaget.

 

Insynspersoners innehav av Teckningsoptioner

  Innehav per
  2010
  (tusental)
Fredric Forsman                  
Henrik Gradin                  
Jonas Litborn                  
Magnus Kniving                  
Per Lundquist                  
                   
 

 

 

Insynspersoners aktieinnehav per 2010-12-31 
Innehav per  Innehav per 
2010-01-01  2010-12-31 
(tusental)  (tusental) Kommentar
        4 594          4 906 Styrelseordförande
        5 200           5 200 CTO 
        1 270          2 550 Styrelseledamot, VD
        8 965        17 367  Styrelseledamot
               0                 0 Styrelseledamot
               0                 0 Revisor
               0                  0 Revisor
      20 029        29 711 

Totalt antal aktier i bolaget = 98 149 206 

Teckningsoptionsprogram 
tämman beslutade att utfärda och sälja teckningsoptioner medarbetare i koncernen. 

Totalt utfärdades 10 miljoner optioner som inbringade 100 000 kr till bolaget.

Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 oktober 2011 
till och med den 31 december 2011 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i 24h 
Technologies AB (publ), org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,50 kr per 

utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 
utgivande av högst 10 miljoner aktier, var och en med ett 

kvotvärde om 0,025 kr, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att 
omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm. Detta innebär 

ande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya 
aktierna att motsvara cirka 13 % procent av rösterna i Bolaget. 

Insynspersoners innehav av Teckningsoptioner 

Innehav per  Innehav per 
2010-01-01  2010-12-31 
(tusental)  (tusental) Kommentar
                 0          2 250 Styrelseordförande
                 0           1 500 CTO 
                 0            1 750 Styrelseledamot, VD
                 0                 0  Styrelseledamot
                 0          1 000 Styrelseledamot
                 0          6 500 
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Kommentar 
Styrelseordförande 

Styrelseledamot, VD 
Styrelseledamot 
Styrelseledamot 

visor 
Revisor 

ckningsoptioner medarbetare i koncernen. 
000 kr till bolaget. 

perioden från och med den 1 oktober 2011 
teckningsoption teckna en (1) ny aktie i 24h 

5388 till en teckningskurs uppgående till 0,50 kr per 
utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 

aktier, var och en med ett 
för den höjning som kan föranledas av att 

till följd av emissioner mm. Detta innebär 
utspädningseffekten av de nya 

Kommentar 
Styrelseordförande 

Styrelseledamot, VD 
tyrelseledamot 

Styrelseledamot
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Kommande rapport tillfällen
Kvartalsredogörelse Q1 publiceras den 31 maj 2011
Kvartalsredogörelse Q2 publiceras den 2
 
Årsstämma kommer att hållas den 31 maj 2011. 

Tid och plats kommer att kommuniceras under april.
 

För ytterligare information  
 
Kontakta Jonas Litborn, VD 
jonas.litborn@24htechnologies.com
+46 70 640 07 40 
 
Styrelsen föreslår att 0 kr delas ut till aktieägarna för 2010.

  

 

 

Kommande rapport tillfällen 
Kvartalsredogörelse Q1 publiceras den 31 maj 2011 
Kvartalsredogörelse Q2 publiceras den 26 augusti 2011 

a kommer att hållas den 31 maj 2011.  

t kommuniceras under april. 

 
jonas.litborn@24htechnologies.com 

Styrelsen föreslår att 0 kr delas ut till aktieägarna för 2010. 
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Koncernens resultaträkning
   
               
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning  
Övriga rörelseintäkter  
   
 
Rörelsens kostnader 
Direkta kostnader för sålda tjänster
Övriga externa kostnader  
Personalkostnader  
Avskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar
Rörelseresultat  
 
Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
   
Resultat efter finansiella poster
 
Aktuell skatt   
Förändring uppskjuten skatt 
Årets resultat  
 
Resultat per aktie  
 
 

  

 

 

Koncernens resultaträkning 
 2010-01-01 2009-01
 Not            - 2010-12-31 - 2009-12

     607 622          47
     842 258          32
  1 449 880          80

Direkta kostnader för sålda tjänster     -484 628         -32
 -3 406 762    -1 499
 -1 518 903       -540

materiella och immateriella tillgångar  -2 148 405     -1 112
 -6 108 818     -3 103

Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter och liknande resultatposter         1 085                
Räntekostnader och liknande resultatposter        -3 572          -13

        -2 487          -13
Resultat efter finansiella poster  -6 111 305     -3 117

               0                 
                   

 -6 111 305     -3 117

          -0,06             
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01-01 
12-31  

47 487           
32 757 
80 244   

32 199  
499 078      
540 059       

112 603  
103 695       

         178            
13 603               
13 425 

117 120 

                   0  
                   0  

117 120  

   -0,05  
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Koncernens balansräkning
               
Tillgångar 
 
Anläggningstillgångar 
 
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings
utvecklingsarbeten och liknade arbeten
Goodwill   
   
 
Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer
   

 
Summa anläggningstillgångar

 
 
Omsättningstillgångar 

 
Kortfristiga fodringar 

Kundfodringar  
Övriga fodringar  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   
 
Kassa och bank  
Summa omsättningstillgångar
 
SUMMA TILLGÅNGAR 
 
 

  

 

 

Koncernens balansräkning 
 Not 2010-12-31    2009-

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknade arbeten         525 188       485

     6 876 419    7 387 433
     7 401 607    7 873

Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och andra tekniska anläggningar                    0                  
Inventarier, verktyg och installationer         120 078       100

        120 078       100

Summa anläggningstillgångar      7 521 685    7 973

       498 879       82 306
         10 231       85 538

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       264 517     183 098
       773 627     350 942

       329 561     475 693
Summa omsättningstillgångar     1 103 188     826 635

     8 624 873  8 800 191
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-12-31  

485 923    
7 387 433 
7 873 356         

            0     
100 200 
100 200    

7 973 556    

306 
538 
098 
942 

693 
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Koncernens balansräkning
               
 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital 

Aktiekapital (98 149 206)  
Pågående nyemission  
Överkursfond  
Fria reserver   
Årets resultat   
Summa eget kapital  
 
Långfristinga skulder 

Övriga skulder  
   
 
Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  
Övriga skulder  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
    
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
 
POSTER INOM LINJEN 
Ställda säkerheter  
Ansvarsförbindelser  
 

  

 

 

Koncernens balansräkning 
 Not 2010-12-31 2009-12

   2 453 730   1 709 
                 0                 
 13 941 948 10 372 
  -3 826 689     -709
  -6 111 305  -3 117
   6 457 684    8 254

     422 832        122
     422 832       122

     589 146       113
     290 407         85

kostnader och förutbetalda intäkter     864 804       223
  1 744 357       422

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 624 873    8 800

         Inga             
         Inga             
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12-31 

 500 
                0 

 054 
709 569 
117 120 
254 865 

122 832 
122 832 

113 853 
85 050 

223 591 
422 494 

800 191 

            Inga           
            Inga           



 

24h Technologies AB (publ)  

Karlavägen 11 

111 49 Stockholm 

Koncernens kassaflödesanalys
   
               
 
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat  
Justerad intäkt 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
   
Erhållen ränta  
Erlagd ränta   
Resultat från övriga tillgångar 
Betald inkomstskatt  
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital 
Kassaflöde från den löpande verksamheten
 
Investeringsverksamheten 

Förvärv av dotterbolag  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
 
Finansieringsverksamheten 

Upptagande av lån  
Nyemission   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
 
Periodens kassaflöde  
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut 
 

 

  

 

 

kassaflödesanalys 
 2010-01-01 2009-01
 Not            - 2010-12-31 - 2009-12

 
 -6 108 818   -3 103

poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar och nedskrivningar   2 148 405    1 112

 -3 960 413   -1 991
         1 085              
        -3 572        -13

                 0                  
                0                  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  -3 962 900    -2 004

   1 035 877            415
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 927 023    -1 588

    -513 544          41
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    -367 781 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar      -85 241                   
Försäljning av materiella anläggningstillgångar                0                   
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -966 566          41

     300 000                 
  3 447 457                 

ansieringsverksamheten  3 747 457                 

    -146 132    -1 547
Likvida medel vid årets början      475 693     2 023

      329 561        475
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01-01 
12-31  

103 695  

112 603 
991 092  

             178  
13 603  

                 0  
                 0 

004 517  
415 842 
588 675 

41 287 

                  0  
                  0  

41 287  

                0     
                0     
                0  

547 388     
023 081  
475 693  
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Moderbolagets resultaträkning
   
   
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning  
Övriga rörelseintäkter  
   
 
Rörelsens kostnader 
Direkta kostnader för sålda tjänster
Personalkostnader  
Övriga externa kostnader  
      
Rörelseresultat  
 
Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivning andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
   
Resultat efter finansiella poster
 
Resultat före skatt  
 
Skatt på årets resultat  
Årets resultat  

 

  

 

 

Moderbolagets resultaträkning 
 2010-01-01 2009-01
 Not            - 2010-12-31 - 2009-12

          7 500                 
      501 874        32 
           509 374        32 7

Direkta kostnader för sålda tjänster       -34 511                 
                0     -283 867
 -2 212 343     -714 062
 -2 246 854     -997
 -1 737 480     -965

Resultat från finansiella investeringar 
Nedskrivning andelar i koncernföretag  -2 576 000  -1 030
Ränteintäkter och liknande resultatposter         1 082             
Räntekostnader och liknande resultatposter        -2 671            -

 -2 577 589  -1 030
Resultat efter finansiella poster  -4 315 069  -1 995

 -4 315 069  -1 995

                0                 
 -4 315 069  -1 995
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01-01            
12-31 

                0 
 761 

32 761 

                0 
283 867 
714 062 
997 929 
965 168 

030 000 
            168 

-864 
030 696 
995 864 

1 995 864 

                0 
1 995 864 
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Moderbolagets balansräkning
               
 
Tillgångar 
 
Anläggningstillgångar 

 
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  
   

Summa anläggningstillgångar
 
Omsättningstillgångar 

 
Kortfristiga fodringar 

Kundfodringar  
Fodringar hos koncernföretag 
Övriga fodringar  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   
 
Kassa och bank  
Summa omsättningstillgångar

 
SUMMA TILLGÅNGAR 
 
 

  

 

 

Moderbolagets balansräkning 
 Not 2010-12-31 2009-12

anläggningstillgångar 

 10 719 611    9 339
 10 719 611    9 339

Summa anläggningstillgångar  10 719 611    9 339 400

        31 823        40 944
         83 939      470 

          1 083        54 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      192 097      155 

           308 942      720 771

      259 069      165 338 
Summa omsättningstillgångar       568 011      886 

  11 287 622 10 225 509
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12-31 

339 400 
339 400 

339 400  

40 944 
 000 
 729 
 098 

720 771 

165 338  
 109 

225 509 
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Moderbolagets balansräkning
               
 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (98 149 206)  
Pågående nyemission  
   

Fritt eget kapital 
Överkursfond  
Balanserat resultat  
Årets resultat   
   
Summa eget kapital  
 
Långfristiga skulder 

Skulder till koncernföretag  
Övriga skulder  
     
 
Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  
Skulder till koncernföretag  
Övriga skulder  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 
 
POSTER INOM LINJEN 
Ställda säkerheter  
Ansvarsförbindelser  
 
 

  

 

 

Moderbolagets balansräkning 
 Not 2010-12-31 2009-12

   2 453 730   1 709 
                 0                
   2 453 730   1 709 

 13 941 948 10 372 
  -2 190 531     -194 668
  -4 315 069  -1 995
     7 436 348    8 181
   9 890 078    9 891 022

                 0        20 
      422 832      122 
      422 832      142 

      428 356          18
      327 080                   
          9 548                   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      209 728        173 091
      974 712        191

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 287 622   10 225

           Inga             
           Inga             
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 500 
               0 

 500 

 054 
194 668 
995 864 
181 522 
891 022 

 000 
 833 
 833 

18 563 
                  0 
                  0 

173 091 
191 654 

225 509 

            Inga           Inga 
            Inga           Inga 
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Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänt  
Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste 
årsredovisning. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd. 
 
Koncernförhållanden 
Uppgift om dotterbolag 

Bolaget är moderbolag till 24h 
5740), CinemaOne AB (556705
Manila, Inc.(CS201019134) 
 
Koncernredovisning 
Omfattning 
Koncernredovisningen omfattar moderbol
direkt eller indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresseföretag i 
vilket moderbolaget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna.
 
Redovisningsmetod 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade 
dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för 
fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de
förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar 
moderbolagets egna kaptal och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
det att dessa bolag förvärvats. 
 
Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för 
beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:
 
Balanserade utgifter för forsknings
samt liknande arbeten  
Goodwill   
Inventarier, verktyg och installationer
 

  

 

 

och värderingsprinciper 

nciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste 
årsredovisning. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd.  

Bolaget är moderbolag till 24h Movies Sweden AB (556721-1551), Tradix AB (556476
5740), CinemaOne AB (556705-2211), IPMovers (556350-2425) samt 24h Technologies 

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget samt de dotterbolag i vilket moderbolaget 
direkt eller indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresseföretag i 
vilket moderbolaget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna.

ovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade 
dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för 
fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de
förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar 
moderbolagets egna kaptal och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
det att dessa bolag förvärvats.  

ar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för 
beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 
  3-5 år 
  5 år 

Inventarier, verktyg och installationer   5 år 
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aget samt de dotterbolag i vilket moderbolaget 
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vilket moderbolaget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna. 

ovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade 
dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för 
fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de 
förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar 
moderbolagets egna kaptal och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
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Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för 
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Noter 
 
Not 1 Eget kapital 
Koncernen 
              
           
Belopp vid årets början      
Nyemission          
Utdelning                     
Årets resultat                     
Belopp vid årets slut      

 
Moderbolaget 
              
           
Belopp vid årets början      
Nyemission          
Utdelning                     
Årets resultat                     
Belopp vid årets slut      

 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av 

Årsredovisningen för 2010 beräknas bli färdig i 
på bolagets samt Aktietorgets respektive hemsida.

 
 
Stockholm den 25 februari 2011
 
 
Jonas Litborn  
Verkställande direktör 
 
 
 
Fredric Forsman  Per Lundquist
Styrelseordförande 

 

 

           Aktie-     Pågående    Överkurs-      Fritt eget
         kapital   nyemission              fond          kapital
     1 709 500                   0    10 372 054     -3 826
        744 230                   0      3 569 894                    
                   0                   0                    0                    
                   0                   0                    0     -6 111
     2 453 730                   0    13 941 948     -9 937

           Aktie-     Pågående    Överkurs-      Fritt eget
         kapital   nyemission              fond          kapital
     1 709 500                   0    10 372 054     -2 190
        744 230                   0      3 569 894                    
                   0                   0                    0                    
                   0                   0                    0     -4 315
     2 453 730                   0    13 941 948     -6 505

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Årsredovisningen för 2010 beräknas bli färdig i april, varefter den kommer göras tillgänglig 
på bolagets samt Aktietorgets respektive hemsida. 

Stockholm den 25 februari 2011 

Per Lundquist Magnus Kniving 
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Fritt eget 
kapital           Totalt 
826 689     8 254 865 

                   0     4 314 124 
                   0                   0 

111 305    -6 111 305 
937 994     6 457 684 

Fritt eget 
kapital           Totalt 
190 531     9 891 023 

                   0     4 314 124 
                   0                   0 

315 069    -4 315 069 
505 600     9 890 078 

bolagets revisorer. 

, varefter den kommer göras tillgänglig 


