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Bokslutskommuniké - 2022
Free2Move Holding AB (publ)

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och 
rationell fastighetsförvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva 
fastigheter. Bolagets kärnkompetens och erbjudande är att stärka 
fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den senaste uppkopplade 
tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energi-
lösningar med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med 
människor som tillsammans genom rationell och effektiv drift 
sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas valfrihet, 
leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan.
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Okt-Dec 2022 Okt-Dec 2021
Nettoomsättning (Mkr) 13,0 5,4

Rörelseresultat (Mkr) -2,1 -3,5

Resultat (Mkr) -3,0 -3,5

Kassaflöde löpande verksamhet (Mkr) -9,8 2,4

Jan-Dec 2022 Jan-Dec 2021
Nettoomsättning (Mkr)  38,6 7,2

Rörelseresultat (Mkr) -13,8 -11,6

Resultat (Mkr) -14,9 -13,0

Kassaflöde löpande verksamhet (Mkr) -16,1 -6,7

Fjärde Kvartalet: 1 oktober– 31 december 

Helår: 1 januari – 31 december

Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 50 805 814 

· Vinst/förlust oktober - december efter skatt per aktie - 0,06 kr (- 0,07 kr)
· Vinst/förlust januari - december efter skatt per aktie - 0,29 kr (- 0,30 kr) 

Orderstock: Värdet vid periodens slut av återstående intäkter i avtalade projekt 
och erhållna beställningar på månadsvisa serviceabonnemang. 

Styrelsen föreslår att utdelningen sätts till 0 kr per aktie. 

Bolagets aktie (ticker: F2M) handlas på NGM Nordic SME sedan 12 mars 2007

Per den 31 december 2022 hade koncernen 30 anställda i Sverige samt 4 an-
ställda i Malaysia. Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. 
Kommande rapporttillfälle är Q1 18 maj 2023.

• Omsättningen ökar med 436%
• Orderstock på 38 MSEK idag
• Stora energibesparingar med omedelbar effekt för kunderna
• Mer än 500 fastigheter uppkopplade med 2Connect
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VD kommentar 2022
Stark tillväxt och växande kundstock 

2022 var året då koncernens omsättningstillväxt 
exploderade och gick från 7,2 till 38,6 MSEK (+436%). 
Omsättningen under sista kvartalet jämfört med Q3 
ökade med 2,1 från 10,9 till 13,0 MSEK. Härtill har vi 
för 2023 säkrat en orderstocktill ett värde av mer än 
32 MSEK vilket borgar för att vi under andra kvartalet 
skall kunna visa positiva periodsiffror.

De som har följt koncernen under en längre tid kan 
konstatera att fokus har ändras från produktutveck-
ling till försäljning av tjänster till fastighetsbranschen. 

Koncernen har även under 2022 haft kostnader för 
förvärv och omorganisation. Under 2023 kan syner-
gieffekterna nå effekt. Den nya organisationen kan nu 
hantera en fortsatt tillväxt utan att personalkostna-
derna behöver påverkas nämnvärt.

Tillväxt kostar initialt och för att få ut full effekt har 
vi bland annat utvecklat inköp/lager så att vi kan ta 
emot större leveranser per tillfälle, vilket leder till att 
priset per inköpt enhet blir lägre. Vi behöver ha ett 
strategiskt lager på vissa centrala produkter där det 
stundtals uppstår leveransbrist. Detta för att möta 
ökad efterfrågan.

Behovet och drivkraften för investering i smart och 
hållbar fastighetsförvaltning är nu högre än någonsin. 
Vi ser nu en stark och kraftigt stigande efterfrågan på 
såväl Free2moves lösningar för driftoptimering som 
förnybar energi. Vår lösning för driftoptimering ger 
stora energibesparingar med omedelbar effekt och en 
snabb återbetalningstid på ca 5 månader.

Leif Syrstad
Koncernchef 
och VD 
Free2Move 
Holding AB

Orderstock projekt vid periodens slut    32 418 TSEK 
Orderstock abonnemang vid periodens slut        201 TSEK 
Orderstock totalt vid periodens slut    32 619 TSEK 
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Viktiga händelser 2022

Viktiga händelser efter periodens slut

Kraftig expansion 2022

Den kraftiga expansionen i en marknad präglad av 
komponentbrist i kombination med begränsat rörelse-
kapital har gjort att koncernens inköp har blivit mindre 
och därmed inte lika kostnadseffektiva som önskvärt. 
Koncernen har behövt låna medel för att upprätthålla 
den snabba expansionstakten vilket har lett till ökade 
finansieringskostnader.  Bolaget genomför i februari 
2023  en emission (kort beskrivet nedan och i separat 
Memorandum)

Beslut om emission för snabbare expansion och 
tillväxt
Styrelsen beslutade att genomföra en företrädese-
mission på 21,3 miljoner kronor under första kvarta-
let 2023. Avsikten är dels att kunna genomföra nya 
förvärv dels att skapa de bästa förutsättningarna för 
att kunna fortsätta växa organiskt. Kapitalet ska även 
användas för att kunna säkra tillgång till insatsvaror i 
en tid då det råder komponentbrist.  

Förvärv

I skiftet av andra och tredje kvartalet förvärvades 
Sydvent AB, med säte i Malmö. Bolaget utför ven-
tilationstjänster åt kommersiella fastighetsägare, 
industrier, byggbolag och privatpersoner i Öresunds-
regionen. Med Sydvent som dotterbolag tillförs  
Free2Move den senaste teknikens ventilationslös-
ningar och kompetens samt en upparbetad kundbas 
inom koncernens målgrupp. Dessutom genomför 
Sydvent OVK-besiktningar, vilket betyder att kon-
cernen nu kan erbjuda dessa tjänster. Genom detta 
förvärv utökades och förstärktes därmed Free2Moves 
kunderbjudande med både produkter och tjänster. 
 
Vi tittar framledes på bolag som kan stärka och/eller 
komplettera vårt befintliga erbjudande. Som exempel 
kan nämnas bolag verksamma inom förnybar energi 
som kompletterar solkraft, exempelvis småskalig 
vindkraft samt ventilation och ventilationsstyrning, 
energifrågor och anläggningsförvaltning. Fokus är att 
stärka våra erbjudanden och vår kundbas.

Inledningen på 2023
Den starka omsättningstillväxten 2022 har fortsatt in 
i 2023 och den totala orderstocken per idag uppgår till 
dryga 38 MSEK. 

Bilder ifrån Memorandum
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Strategi 
Free2Moves kärnkompetens och erbjudande ligger i att förbättra fastighetsägarens driftnetto och garantera 
besparingar och förbättrad hållbarhetsprofil. Vi tar tillvara fungerande befintliga installationer med uppkopp-
ling samt smart styrning och förnybar energi. 

Free2Moves strategi för att bli en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning förverkligas genom:

• Organisk tillväxt där dotterbolagens erbjudanden; kompetens, produkter och tjänster kombineras.  

• Strategiska förvärv inom förnybar energi och ny teknik för ökad miljöanpassning och bättre driftsnetto. 

• Komplettering av befintliga installationer med digital övervakning och styrning av fastighetens drift. 

Vi går en stark framtid till mötes
Utvecklingen går allt snabbare mot att både privat-
personer och företag har ett växande intresse för 
hållbara val inom energi och fastighetsförvaltning. 
Idag räcker det inte med att säga att man köper grön 
energi, utan på ett hållbart sätt visa att man går från 
ord till handling. Ett exempel är att det att under en 
lång tidsperiod med fallande räntor har fastigheters 

värde ökat utan att fastighetsägarna behövt lyfta 
ett finger. I dagens klimat med stigande räntor och 
driftskostnader räcker inte det, utan fastighetsägare 
behöver digitalisera i syfte att förbättra driftsnettot 
och bidra till ett hållbart samhälle. Och vi har många 
referenser som gör det.



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2022    7    

Redogörelse för verksamhet, marknad och 
affärsläge
Free2move kunderbjudande och tjänster idag
Free2Move Holding AB, med säte i Stockholm, är ett 
koncernbolag som består av nedanstående operativa 
bolag med Jan Ström som VD. Antalet medarbetare i 
koncernen var i november 30 personer.

• Free2Move AB - Stockholm
• Solortus AB - Västervik
• Sydvent AB - Malmö
• Sensmaster SDN.BHD - Malaysia

Free2Move ABs affärsmodell bygger på att erbjuda 
fastighetsägare förbättrat driftsnetto genom smart 
uppkoppling och styrning av kundens fastighetsbe-
stånd via vår 2Connect-plattform samt olika typer av 
tredjeparts-sensorer. Kundens investering finansieras 
genom en väl beprövad optimeringsmodell med kort 
återbetalningstid.

Solortus AB är specialiserade på förnybar energi 
genom solkraft, energilagring, laddstolpar samt styr 
och reglerteknik. Free2Moves mjukvaruplattform 
2Connect styr med automatik så att energin lagras på 
dagen när solen skiner för att sedan kunna användas 
när den bäst behövs.

Sydvent AB som förvärvades i somras utför ventila-
tionstjänster åt kommersiella fastighetsägare, indu-
strier, byggbolag och privatpersoner i hela Öresunds-
regionen. Bolaget genomför även sk OVK-besiktningar 
(OVK = Obligatorisk ventilations-kontroll).

Sensemaster SDN.BHD är vårt eget utvecklingsbolag 
som utvecklar och underhåller vår 2Connect platt-
form. Bolaget arbetar även med kundanpassningar för 
koncernens kunder

Marknad

Koncernen verkar inom två starka tillväxtmarknader – 
energi och proptech
Tillväxten på dessa marknader drivs av omställningen 
mot förnybar energi. En övergripande trend som är 
prioriterad av såväl politiker, näringsliv, offentlighet 
och slutkonsumenter. Till det kan läggas ett tilltagan-
de intresse för omställning som blivit påtagligt genom 
Covid-pandemin och den ryska invasionen av Ukrai-
na. Båda dessa händelser har tydliggjort samhällets 
sårbarhet för störningar och hur kostsamma dessa 
kan bli.

Vid rådande klimat blir intresset för solenergi och 
annan förnybar energi extra intressant eftersom den 
erbjuder ett minskat beroende. I takt med att energi 
blir dyrare ökar avkastningen på investeringar i typ 
solenergi rejält med vilket ger en en snabb återbetal-
ningstid. 

Till det kan läggas ett ökat tryck från politiskt håll. Det 
kan exempelvis ske genom olika ekonomiska inci-
tament från det politiska systemet för att stimulera 
övergång till solenergi men också genom regelrätta 
krav att förnybara energilösningar ska vara en del av 
nybyggnation för att exempelvis få bygglov. 

Förnybar energi ökar kraftigt
Solenergi är populärt både bland företag och slutkon-
sumenter vilket gör att omställningen ses som positiv. 
Något som i sin tur sporrar politikerna. Från politiskt 
håll har man uttryckt ambitionen att andelen energi 
som kommer från solkraft ska öka kraftigt.1 Enligt 
branschorganisationen Svensk Solenergi är visionen 
att den ska tiofaldigas fram till 2040 och då motsvara 
10 procent av energiproduktionen. Prognosen är att 
Sverige landar på drygt 46 000 installationer för hel-
året 2022. Det innebär en ökning av installationstak-
ten med ca 75 procent jämfört med 2021. Detta är 
en ökning av det totala antalet anläggningar i Sverige 
med 50 procent till 138 000 (från drygt 92 000) vid 
senaste årsskiftet. 2 

1. EU-kommisionen, RepowerEU
2. Svensk Solenergi, https://svensksolenergi.se/ny-prognos-for-installationstakten/
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Proptech – proaktiv fastighetsdrift
Det finns många fördelar med att ha en helhetslös-
ning på plats för drift och underhåll av fastigheter. 
Baserat på den data som finns till hands från tidigare 
år skapas en driftsplan, ett dokument som styr hur 
driften skall utföras under kommande period, ofta 
räknat per kalenderår. I driftsplanen ingår budgetering 
bland annat för; klimatsystem, VA-system, el- och 
automationssystem. Att arbeta proaktivt resulterar 
i färre oväntade kostnader, mer kontroll samt större 
sannolikhet att upptäcka systembrister. Med hjälp av 
att automatisera återkommande händelser i drifts-
planen kan analoga timmar fasas ut. Allt fler fast-
ighetsägare ser idag fördelarna med en uppkopplad 
drift för effektivare kontroll av verksamhetsflöden, 
rapportering och åtgärder. Med den uppbyggda kun-
skapen kan Free2Move tillföra kunderna tjänster för 
effektiv implementering av en digital förvaltning. 

Marknadsposition 
Free2Move har en position där bolaget kan ta del av 
två marknader med mycket god tillväxt. Dels erbjuds 
konkurrenskraftiga lösningar för att ta del av den 
snabbt växande marknaden för förnybar energi, dels 
erbjuder koncernen konkurrenskraftiga lösningar för 
effektivare drift av fastigheter, så kallad proptech.

Utvecklingen mot mer sammansatta kundleveranser 
ökar, vilket kräver större och bredare erfarenheter. Så 
lite förenklat kan vi säga att Free2Move har gått från 
att vara en renodlad ”proptechleverantör” till att i dag 
leverera flera tekniska discipliner. Förutom solpaneler 
är våra kunder intresserade av vindkraft och energi-
lagring (främst batterier). 

Free2Move erbjuder ett öppet och flexibelt system 
som gör att kunden kan använda hela eller delar av 
erbjudandet. Det skapar en frihet för kunden som kan 
behålla delar av sin befintliga lösning. Denna flexibi-
litet underlättar kundens beslut att därmed använda 
Free2Moves plattform, 2Connect. En lösning som 
också övervakar en fastighet eller ett fastighetsbe-
stånd på distans.

Free2Move fortsätter att bredda kunderbjudandet till 
privata, kommersiella och offentliga fastighetsägare. 
Dotterbolagens affärer står för sig själva redan i dag, 
och kombinationen av deras tjänster och produkter 
förbättrar väsentligt möjligheten att påverka fastig-
hetsägares ekonomi.
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Affärsläget kommenterat av de operativa  
bolagens VD – Jan Ström

Välkommen till nya Free2Move!
Vi har anpassat vår verksamhet till förändringar i 
vår omvärld och är i dag en helt annan koncern än 
tidigare år.  
Vårt motto och arbetssätt är lika enkelt som snillrikt; 
”genom att förenkla det enkla så ges utrymme för att 
göra det svåra bättre”. Det har vi gjort under hela 2022 
såväl internt som hos våra kunder. 

2022 var på många sätt ett speciellt år. Krig och 
fortsatt pandemi har gett oss ett nytt sätt att tänka 
och agera. Så oaktat störningar i våra leveranskedjor, 
materialbrist och energibrist är det ett år som satt 
hållbara och gröna lösningar på kartan. 

För nya Free2Move har utvecklingen inneburit att 
efterfrågan på energieffektiviseringstjänster, smarta 
produkter och grön fastighetsteknik har ökat. Våra 
satsningar på automationslösningar, förnybar energi 
samt ventilation, har visat sig vara helt rätt. Kom-
binationen av dessa tjänster och produkter har lagt 
grunden för vår framgång 2022. Särskilt glädjande 
är att vår egenutvecklade plattform 2Connect under 
året har fått ett stort genomslag. Vi har nu över 500 
uppkopplade fastigheter i samtliga av våra priorite-
rade marknadssegment; lantbruk, kulturbyggnader 
och kyrkor, kommersiella fastigheter samt småhus. 
Förutom solpaneler är våra kunder intresserade av 
energilagring, främst batterier.

Jag skulle vilja påstå att vår breda portfölj av produkter 
och tjänster tillsammans med vårt stora fokus på grön 
smart teknik har bidragit till vår ökade omsättning 
och goda orderingång. Vårt enträgna arbete med att 
skapa smarta och hållbara fastigheter är verkligen rätt 
i tiden! Vidare har vi under året utvecklat ett antal nya 
tjänster som lanseras 2023. Vi har anpassat plattfor-
men 2Connect till småhusägare (konsumenter). På 
samma sätt som för kommersiella fastighetsägare 
finns även behovet att mäta och styra ett småhus för 
optimal och energisnål drift. Något som blivit väldigt 
tydligt med dagens höga elpriser. Vi öppnar också upp 
för en ny inköpskanal där kunden enkelt kan köpa till 

produkter och servicetjänster. Andra tjänster som 
utvecklats under 2022 är OVK, kanalrengöring och 
tillsynstjänster för solcellanläggningar. Med den bredd 
vi har kan vi reellt förbättra våra kunders miljöanpass-
ning och hjälpa kunderna spara kostnader.

Samtidigt som vi har gjort dessa fokuserade mark-
nadssatsningar har vi inte släppt de övriga åtagand-
en vi har mot våra kunder, ägare och finansiärer. Vi 
arbetar envetet vidare med stort fokus på kvalitet, 
utveckling, resultat och kassaflöde. 

Allt detta hänger ihop och min personliga övertygelse 
är att den positiva utveckling vi har haft det senaste 
året beror på en väl avvägd balans mellan ett de-
centraliserat entreprenörskap och kundfokus på ena 
sidan kombinerats med central support och uppfölj-
ning på andra sidan. Jag upplever att vi har hittat ett 
bra koncept som gynnar motivation, engagemang 
och utveckling i vår verksamhet.  Samtidigt har vi de 
strukturer och styrmekanismer som krävs för att kun-
na ta tillvara stordriftsfördelar och kontrollera riskerna 
som ofta bara återfinns i större bolag.

För även om vi är stolta över 2022 nöjer vi oss inte 
utan arbetar vidare mot att kunna rapportera positiva 
kassaflöden. Vi är också väl medvetna om att inget 
bolag är bättre än sitt senast genomförda uppdrag. 
Det är en insikt som sporrar oss och som driver oss 
till att ständigt utveckla vår verksamhet och våra 
leveranser.

Jan Ström
Operativ VD 
Free2Move AB
Solortus AB
Sydvent AB
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Finansiella rapporter

Koncernresultaträkning

Tkr
Från 2022-10-01

till 2022-12-31
Från 2021-10-01

till 2022-12-31
Från 2022-01-01

 till 2022-12-31
Från 2021-01-01

till 2021-12-31
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 12 985 5 356 38 563 7 247

Övriga rörelseintäkter 36 0 158 0

Summa rörelsens intäkter 13 021 5 356 38 721 7 247

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -5 456 -3 761 -21 417 -4 568

Övriga externa kostnader -3 128 -905 -10 005 -4 635

Personalkostnader -5 719 -3 456 -17 936 -8 845

Av- och nedskrivningar -847 -721 -3 213 -753

Övriga rörelsekostnader 0 -27 0 -46

Summa rörelsens kostnader -15 150 -8 870 -52 571 -18 847

Rörelseresultat -2 129 -3 514 -13 850 -11 600

Resultat från finansiella poster -932 -5 -1 042 -155

Finansiella kostnader 2 4 2 219

Finansiella intäkter -930 -1 -1 040 64

Resultat efter finansiella poster -3 059 -3 515 -14 890 -11 536

Uppskjuten skatt 20 1 21 -1 499

Periodens resultat -3 039 -3 514 -14 869 -13 035

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -3 039 -3 514 -14 869 -13 035

Resultat per aktie för och efter utspädning, SEK -0,06 -0,07 -0,29 -0,30

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser 71 99 113 -148

Periodens totalresultat -2 968 -3 415 -14 756 -13 183



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2022    11    

Koncernbalansräkning

Tkr 2022-12-31 2021-12-31
Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Aktiverad produktutveckling 11 929 12 534

Goodwill 11 284 9 083

Kundrelationer 1 588 1 768

Varumärke 1 488 1 658

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 516 121

Nyttjanderätter 574 803

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 4 502 4 501

Summa anläggningstillgångar 31 881 30 468

Omsättningstillgångar

Varulager 4 666 1 626

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 745 1 731

Aktuella skattefordringar 432 287

Övriga kortfristiga fordringar 364 568

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 8 368 1 413

Summa kortfristiga fordringar 10 909 3 999

Kassa och bank 2 282 5 958

Summa omsättningstillgångar 17 857 11 583

Summa tillgångar 49 738 42 051
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Koncernbalansräkning forts.

Tkr 2022-12-31 2021-12-31
Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 47 549 46 209

Övrigt tillskjutet kapital 56 587 47 976

Reserver -364 -476

Balanserade förluster inkl periodens resultat -81 208 -66 339

Summa eget kapital 22 564 27 370

Långfristiga skulder

Långfristiga lån 4 857 700

Långfristiga leasingskulder 360 583

Summa långfristiga skulder 5 217 1 283

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 4 304 83

Uppskjuten skatt 515 515

Kortfristiga leasingskulder 223 223

Leverantörsskulder 2 989 2 583

Övriga skulder 7 130 5 665

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 796 4 329

Summa kortfristiga skulder 21 957 13 398

Summa eget kapital och skulder 49 738 42 051
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Kassaflödesanalys för koncernen

Tkr
Från 2022-10-01

till 2022-12-31
Från 2021-10-01

till 2022-12-31
Från 2022-01-01

 till 2022-12-31
Från 2021-01-01

till 2021-12-31
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -2 129 -3 514 -13 850 -11 600

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 860 737 3 105 753

Erlagd ränta -932 0 -1 042 -9

Erhållen ränta 2 4 2 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

-2 199 -2 773 -11 785 -10 856

Förändring varulager -1 799 -1 606 -2 268 -1 730

Förändring kundfordringar 1 109 -61 296 39

Förändring kortfristiga fordringar -498 100 -6 560 152

Förändring leverantörsskulder -2 174 967 113 663

Förändring kortfristiga rörelseskulder -4 244 5 764 4 100 4 869

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 805 2 391 -16 104 -6 863

Investeringsverksamhet

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -168 -497 -1 774 -2 204

Rörelseförvärv 0 0 -500 -500

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -20 -10 -525 -83

Kassaflöde från investeringsverksamheten -188 -507 -2 799 -2 787

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 0 18 820

Emissionskostnader 0 0 0 -4 478

Erhållna aktieägartillskott 4 110 0 7 610 0

Upptagande av lån 7 616 0 7 396 310

Amortering av leasingskuld 0 0 0 -73

Amortering av skuld 0 -601 0 -151

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 726 -601 15 006 14 428

Periodens kassaflöde 1 733 1 283 -3 897 4 778

Likvida medel vid periodens början 549 4 675 5 958 1 163

Förvärvade likvida medel 0 0 221 18

Kursdifferenser i likvida medel 0 0 0 -1

Likvida medel vid periodens slut 2 282 5 958 2 282 5 958
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Förändring eget kapital

Tkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserad 
förluster inkl 

periodens resultat
Summa eget 

kapital
Eget kapital 2021-01-01 9 928 51 168 -329 -53 304 7 464

Årets resultat -13 035 -13 035

Årets övriga totalresultat -148 -148

Årets totalresultat 0 0 -148 -13 035 -13 183

Nyemission 36 281 -3 191 33 090

S:a transaktioner med ägare 36 281 -3 191 0 0 33 090

Eget kapital 2021-12-31 46 209 47 977 -477 -66 339 27 370

Eget kapital 2022-01-01 46 209 47 977 -477 -66 339 27 370

Periodens resultat -14 869 -14 869

Periodens övriga totalresultat 113 113

Periodens totalresultat 0 0 113 -14 869 -14 756

Nyemission 1 340 0 0 0 1 340

Aktieägartillskott 0 8 610 0 0 8 610

Sa transaktioner med ägare 1 340 8 610 0 0 9 950

Eget kapital 2022-12-31 47 549 56 587 -364 -81 208 22 564

Not 1 − Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredo-
visningslagen. Koncernens redovisnings-principer och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört 
med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2021. 
Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges 
och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan inne-
bära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförel-
sesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser 
hela koncernens verksamhet som ett segment.
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Kommande rapporttillfällen: 
Årsstämma hålls den 27 april 2023.
Q1-2023 publiceras 18 maj 2023.
Q2 2023 publiceras 17 augusti 2023.
Q3 2023 publiceras 16 november 2023.


