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Free2move Holding AB 556705-0157                       Stockholm 2017-02-22 

Bokslutskommuniké 2016 

 

 Nettoomsättning 6 300 TKR (4 744) 

 Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -9 640 TKR (-13 460) 

 Av- och nedskrivningar uppgår till 2 399 TKR (4 543) 

 Resultat efter skatt -9 781 TKR (-15 227)  

 Kassa/Bank 4 767 TKR (959)  

 Vinst/Förlust efter skatt per aktie -0,005 kr (-0,034)  

 Styrelsen föreslår att utdelningen behålls till 0,00 kr/aktie  

 Antalet aktier vid rapporttillfället 2 951 588 454 

 

VD har ordet 

Ompositionering av bolaget genomförd och första volymorder på nya IoT-

plattformen 2Connect™ mottagen 

2016 var året då bolaget slutförde det stora ompositioneringsarbete som påbörjades 2015. 

Free2move har genomfört förflyttningen från komponent till lösningsleverantör och är idag ett bolag 

med en IoT-plattform som hjälper företag att arbeta mer effektivt, reducera kostnader, förbättra sin 

kundleverans samtidigt som företagen får bättre kontroll på miljöpåverkan och värdefulla tillgångar. 

Nettoomsättning i kvartal 4 var 2,9 MSEK (0,9). Enligt plan har bolaget under 2016 avslutat hela 

portföljen blåtandsmoduler, och därmed gjort slutavskrivningar under kvartal 4 på balanserade 

kostnader för utvecklingsarbete till ett värde på ca 1,7 MSEK, samtidigt som utveckling och 

certifiering gjorts av nya systemplattformen 2Connect™. Utvecklingen av den nya plattformen har på 

imponerande kort tid gjorts på ett modernt och kostnadseffektivt sätt. 2Connect™ är en komplett 

E2E (end-to-end) lösning där Free2move levererar hårdvara i form av sensorer och gateways 

tillsammans med RFID- eller Blåtandsprotokoll och en Cloud/Fog mjukvara som både kan analysera 

och visualisera data som i förlängningen ger affärsvärde för våra kunder. 

Verksamheten i Halmstad är avvecklad och det nya Free2move har etablerats i Stockholm där 

bolaget successivt byggt en organisation med resurser och den kompetens som behövs för att 

leverera kompletta IoT-lösningar.  

En kapitalisering av bolaget genomfördes i början av året och som ett resultat av säkerställd drift har 

handeln av aktierna i Free2move Holding AB återförts från observationsavdelningen Nordic MTF. 

Tillväxten på IoT-marknaden kommer primärt att drivas av företag vars lönsamhet kan förbättras 

med IoT genom att sänka kostnader, öka produktivitet, underlätta expansion till nya marknader samt 

introduktion av nya produkter/tjänster. De nordiska länderna utgör en av världens mognaste IoT-

marknader, med 4 gånger fler uppkopplade enheter per person jämfört med resten av världen.  
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2015 omsatte bara fastighetssegmentet ca 18 000 MSEK i Norden och i Sverige ca 6 000 MSEK. 

Segmentet fastigheter inkluderar lösningar för säkerhet, automation, optimering av HVAC och 

lösningar med uppkopplade kontors- och bostadsenheter. Det är här Free2move fokuserar med sitt 

erbjudande av 2Connect™.  

Under året har Free2move vänt sig till ett antal nyckelkunder inom fastighetssegmentet och 

lyckosamt genomfört ett 10-tal provinstallationer med 2Connect™ för applikationerna drift, 

underhåll, e-hälsa och infrastruktur. Ett större fastighetsbolag har efter provinstallationer lagt en 

första volymorder för installation i 25 fastigheter där inomhusmiljö övervakas och data används för 

bl.a. optimering av energiförbrukning. Kunden har aviserat en potential om i ytterligare hundratalet 

fastigheter som påbörjas under 2017. Driftbolaget Veolia har genomfört en större provinstallation vid 

ett av Sveriges betydande sjukhus där man i realtid övervakar större ventilationssystem (HVAC) för 

sjukhusets operationssalar. I förlängningen ger detta en effektivisering av kundens operativa 

processer (Drift, Underhåll och Statistik/Trendanalys) med betydande kostnadsbesparingar. Veolia är 

verksamma inom områdena Fastighet, Hälsa & Sjukvård och Industri. En provinstallation 

genomfördes för övervakning och logistikhantering av bagagevagnar vid den internationella 

flygplatsen i Kuala Lumpor Malaysia (KLiA). Installationen uppfyllde alla utvärderingskriterier men 

kunden har för tillfället valt att inte gå vidare med en upphandling. 

I kvartal 4 fick bolaget även tilldelningsbeslut om deltagande i ett större europeiskt e-hälsoprojekt. 

Bolagets medverkan i projektet ger möjlighet att utveckla affärer inom ett nytt marknadssegment 

samtidigt som mervärde skapas för samhället. Att Free2move deltar i detta prestigefyllda projekt är 

ett ytterligare kvitto på att bolagets IoT-lösning 2Connect™ är marknadsanpassad och tekniskt 

kompetent. 

Under resans gång har vi upptäckt att Free2moves typiska affär inom industriell IoT har en betydligt 

större inverkan på kundens verksamhet än vad vi initialt uppskattat. Kombinationen av en 

förhållandevis låg mognadsgrad hos kunder, större förändringar i kundens processer som måste 

harmonisera med deras egen strategi påverkar tiden fram till ett volyminförande. Som en 

konsekvens av detta tar säljprocessen längre tid men ger samtidigt nya möjligheter till 

tjänsteförsäljning för bolaget. 

I slutet på året genomfördes en nyemission som glädjande blev övertecknad med ca 70%. Total 

nyemission inklusive övertilldelning motsvarade 17,3 MSEK  och 14,9 MSEK tillfördes bolaget efter 

emissionskostnader och garanters kvittningar. 5,3 MSEK av likviden används till kvittning av ägarlån 

och brygglån vilket därmed innebär att 9,6 MSEK återstår för kommunicerade offensiva satsningar. 

Emissionen var pågående vid helårsskiftet. 

Tillväxtmålen skall nås dels genom provinstallationer, och dels genom volymleveranser, till såväl 

befintliga som nya kunder i Norden.  Även om målen för 2017 är utmanande, så har Free2move ett 

gynnsamt läge då bolaget under 2016 lyckats etablera 2Connect som en tillförlitlig och skalbar 

industriell IoT-plattform. Det är inte utan stolthet vi konstaterar att bolaget har flera kunder som 

vittnar om detta. 

 

 

 



 

3 av 8 
 

 

Rapporten har inte granskats av revisor. 

Nästa rapporttillfälle: 19 maj – Delårsrapport för kvartal 1 2017 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Anders Due-Boje 

VD 

 

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång 

 En separat emission har genomförts under januari 2017 om kvittning av kostnader för 
rådgivning vid kapitalanskaffning. Emissionen har beslutats utifrån det bemyndigande som 
gavs vid bolagsstämman i maj 2016. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +4686422555, e-

post: anders.dueboje@free2move.se. 
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Koncernresultaträkning  
TKR 

  

   

 

2016-01-01 2015-01-01 

 
2016-12-31 2015-12-31 

   Rörelsens intäkter 
  Nettoomsättning 6 300     4 744     

Övriga rörelseintäkter 314     -     

Summa omsättning         6 614               4 744     

   Rörelsens kostnader 
  Råvaror och förnödenheter -    4 623        -     3 726     

Övriga externa kostnader -    9 250         -     6 748     

Personalkostnader -    2 381     -     7 730     

Av- och nedskrivningar -    2 399     -     4 543     

Summa rörelsens kostnader -  18 653     -   22 747     

   Rörelseresultat    -    12 039     -18 003        

   Resultat från finansiella poster 
  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
                      

115 -     

Räntekostnader och liknande resultatposter -       551     -    1 122     

Summa resultat från finansiella poster -       436           -       1 122     

   Resultat efter finansiella poster -   12 474     -  19 125     

   Uppskjuten skatt         2 693     3 898     

   Periodens resultat -     9 781                     -  15 227     

    

  



 

5 av 8 
 

 
Koncernbalansräkning   

TKR 
  

   
Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31 

   

Tecknat men ej inbetalt kapital 
                              

6 602     
 

Immateriella anläggningstillgångar 
  

Balanserade kostnader för utvecklingsarbete         4 113               2 335     

Goodwill         6 700               6 700     

   
Materiella anläggningstillgångar 

  
Maskiner och andra tekniska anläggningar            75                  109     

Inventarier, verktyg och installationer              32                     55       

   
Finansiella anläggningstillgångar 

  
Andra långsiktiga värdepappersinnehav              33                  33     

Uppskjuten skattefordran 11 324               8 631     

Summa anläggningstillgångar       22 277             17 863     

   
Omsättningstillgångar 

  
Varulager 78              604     

Förskott till leverantör            289     60     

 
  Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar            1 013                  189     

Aktuella skattefordringar 105                  40     

Övriga kortfristiga fordringar 571     363     

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter      288           83     

 
        2 344               675     

   
Kassa och bank 4 767                          959     

   
Summa omsättningstillgångar 7 111               2 298     

   
Summa tillgångar       35 990     20 161     
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Koncernbalansräkning forts. 
  

TKR 
  

   
Eget kapital och skulder 2016-12-31 2015-12-31 

   
Eget kapital 
   

Aktiekapital       23 999     16 798     

Fria reserver 39 605             37 137     

Pågående nyemission 13 927 - 

Balanserad vinst eller förlust -   40 615     -   25 707     

Periodens resultat -     9 781     -   15 227     

Summa eget kapital 27 135             13 001     

   
Långfristiga skulder 

  
Checkräkning 2 129               4 031     

Summa långfristiga skulder          2 129               4 031     

   
Kortfristiga skulder 

  
Kortfristigt lån                      -       

Leverantörsskulder 2 953      541     

Övriga kortfristiga skulder 322                778     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            3 451     1 810     

Summa kortfristiga skulder       6 726               3 129     

   
Summa eget kapital och skulder       35 990     20 161     

   
Ställda säkerheter         5 150               5 150     

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Kassaflödesanalys för koncernen   

TKR   

 
2016-01-01 2015-01-01 

 
2016-12-31 2015-12-31 

   
Den löpande verksamheten 

  
Rörelseresultat före finansiella poster -    12 039     -  18 003     

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 366               5 208     

Erlagd ränta -       551     -    1 122     

Erhållen ränta 115                                    -     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

  före förändringar av rörelsekapital - 10 109          -  13 917     

   
Ökning/minskning varulager             526 1 548     

Ökning/minskning kundfordringar            -        825     99     

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -    708      153     

Ökning/minskning leverantörsskulder 2 412     -    850     

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 1 185       987     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -     7 519    - 11 980     

   
Investeringsverksamhet 

  
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -    4 113     -   1 005          

Investeringar i materiella anläggningstillgångar        -           7                -        20     

Kassaflöde från investeringsverksamheten -    4 120     -   1 025     

   
Finansieringsverksamheten 

  
Nyemission                17 349                15 548     

Upptagande av lån       4 500     -  341     

Amortering av skuld -   6 402       -           

Avskrivning skuld 
 

- 2 000  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten       15 447     13 889     

   Periodens kassaflöde 3 808               884     

   Likvida medel vid periodens början              959                    75     

   Likvida medel vid periodens slut         4 767     959     

   Beviljad checkkredit         2 500               4 000     

Utnyttjad checkkredit - 2 129                       -4 031     

Disponibelt 5 138 928 
 

 


