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Året i korthet








Koncernens nettoomsättning under 2013 uppgick till 21,7 MSEK (22,5 MSEK).
Rörelseresultatet före avskrivningar för 2013 uppgick till 0,2 MSEK (-4,5 MSEK).
Resultatet efter finansiella poster för 2013 uppgick till -1,1 MSEK (-22,6 MSEK).
Resultatet per aktie för året blev -0,02 SEK/aktie (-0,96 SEK/aktie).
Per 31 december 2013 genomfördes en verksamhetsöverlåtelse inom koncernen, där verksamhet och
personal relaterade till Bolagets mjukvaruplattformar övergick från Followit AB till Followit Holding
AB.
Bolaget har under året amorterat lån från närstående om 0,5 MSEK till Brohuvudet AB. Vid årets
utgång uppgår utestående skuld till Brohuvudet AB till 0,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter årets utgång


Inga materiella händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Nyckeltal
Bolagets utveckling av väsentliga nyckeltal för den senaste femårsperioden presenteras nedan.
Nyckeltal

2013

2012

2011

2010

2009

Nettoomsättning, MSEK
Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, MSEK
Resultat efter skatt, MSEK
Resultat per aktie, SEK*
Soliditet, %
Antal aktier vid årets slut (tusental)
Antal anställda

21,7
0,2
-0,8
-1,1
-0,02
70,8%
45 715
17

22,5
-4,5
-5,5
-22,6
-0,49
70,7%
45 715
19

23,9
-1,9
-4,1
-7,3
-0,80
68%
9 143
20

28,2
-15,9
-19,6
-19,9
-2,92
75%
9 143
23

35,0
-2,3
-5,8
-4,6
-0,91
73%
5 079
21

Resultat per aktie i tabellen ovan är baserad på genomsnittligt antal aktier under året, samt justerad för omvänd
split 100:1 genomförd under 2010.
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VD har ordet
Bolagets resultat under 2013 är väsentligt förbättrat jämfört med 2012 och Followit redovisar ett positivt resultat
före avskrivningar. Omsättningen har minskat något, men arbetet med kostnadseffektivitet har bidragit till det
förbättrade resultatet. Bolaget visar även positivt kassaflöde för helåret, och har minskat sin totala upplåning hos
bank och närstående med drygt 400 TSEK. Den finansiella situationen har därmed förstärkts under året.
Den totala marknaden för Followits produkter inom Wildlife, GPS-halsband för forskning av vilda djur, styrs i
stor utsträckning av tillgänglig projektfinansiering hos presumtiva kunder. Försäljningsintäkterna inom Wildlife
har minskat något genom prispress på marknaden och viss brist på finansiering. Antal sålda halsband har dock
ökat och resultatet för verksamhetsgrenen har förbättrats. Vår bedömning är att Followit ökat sin marknadsandel
under 2013, framförallt på satellit-baserade halsband. Inledningen av 2014 visar att denna tendens fortsätter.
Inom Outdoor segmentet, som innehåller Bolagets produkter för jaktsektorn, har verksamheten konsoliderats till
en något mindre produktportfölj, vilket ger större fokus och bättre avsättning för våra huvudprodukter. Vår
position gällande hörselskydd från MSA Sordin har förstärkts under året och god utveckling prognosticeras för
2014.
Storbritannien är liksom tidigare år vår största marknad för spårsändaren Appello för säkerhetsmarknaden.
Omsättningen för Followit Guard har ökar med 14% under året och marknaden för skydd av fordon och annan
egendom är fortsatt stabil. Under 2013 har utveckling av en ny GPS-produkt, anpassad för både husdjur och
säkerhet, påbörjats. Denna produkt kommer att inriktas mot konsumentmarknaden och beräknas vara tillgänglig
från och med halvårsskiftet 2014.

Fredrik Kjellander
VD/Koncernchef
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Affärsområden
Followit Guard
Followit erbjuder produkter och tjänster för mobil spårning och stöldskydd för
exempelvis bilar, båtar, motorcyklar, snöskotrar, entreprenadmaskiner och
industrimaskiner. Followit använder teknik för såväl GPS/GSM positionering som radiopejling i sina spårningsprodukter. Beroende på hur stöldgods och annan försvunnen
egendom har placerats krävs ibland en kombination av tekniker för återfinnande.
Marknaden för och behovet av spårutrustning bedöms stor. Stölder och förlust av
egendom är problematiskt för såväl företag som privatpersoner. Teknikutveckling och
regelförändringar gör att marknaden kontinuerligt utvecklas med efterfrågan på
tillämpningar och branschanpassade lösningar.
Bolagets mest kända varumärke inom segmentet är Appello.

Followit Watch
Followits lösningar för fordonslogistik, oavsett om det handlar om transporter eller tjänster, bygger på mobil
positionering i realtid och tilläggsfunktioner för olika tillämpningar. Effektiv styrning av verksamheten kräver
ofta exakt information var fordon befinner sig och var de är på väg.
Marknaden styrs av våra kunders krav på ökad konkurrenskraft genom effektivisering av befintliga
logistikprocesser, ökad kontroll och ökad säkerhet.
Followits lösningar baseras på Followit Geo™, ett
webbaserat system med ett flertal funktioner för
transportlogistik. Exempel på funktioner är positionering,
orderhantering, scanning av gods, körjournal och
övervakning.
I Followits system kan olika hårdvaruenheter användas och
integration göras med befintliga system. Flexibel prissättning
och möjlighet till hyra av produkterna och tjänsterna är en
viktig del av Followits koncept inom affärsområdet.

Followit Track Outdoor
Followit erbjuder produkter och tjänster för jaktnäringen och för husdjur. Hundpejlen innehåller GPS,
radiosändare, larmfunktion, skallräknare och en mängd övriga funktioner. Jägare kan via sin smart-phone följa
hunden och övriga jaktmedlemmars position under passet. Lösningen tillför effektivitet, upplevelse och säkerhet
för hela jaktlaget. När pejlen inte används på hunden kan den användas som spårsändare och stöldskydd för
exempelvis fordon. Bolagets varumärke är Contact GPS.
I Followits portfölj inom Outdoor ingår ett flertal handelsvaror för
jaktsektorn, exempelvis hörselskydd från MSA Sordin och
vakumförpackningsmaskiner från TreSpade.
För spårning av katter erbjuder Followit produkten PetCom, vilket
ger ägaren trygghet och kunskap om var djuret befinner sig.
Followits produkter inom området säljs främst i Norden och övriga
Europa via återförsäljare och detaljister.
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Followit Track Wildlife
Followit erbjuder produkter och tjänster för positionering av vilda djur i forskningssyfte.
Positioneringshalsbanden säljs på världsmarknaden och Followit har under årens lopp levererat halsband till
projekt i ett 100-tal länder. Halsbanden varierar i storlek, från stora elefanthalsband ner till lättviktiga halsband
för t.ex. räv och hare.
Tekniken i Followits produkter baseras på såväl GSM/GPRS, VHF/UHF som satellitbaserad överföringsteknik
(Iridium). Olika geografiska förutsättningar kräver olika tekniker för optimal funktionalitet. Satellitteknik ger
överföring av positionsdata direkt från större djur i avlägsna och svårtillgängliga områden till forskarens dator
eller mobiltelefon.
Marknaden för segmentet drivs främst av behovet av forskning och skydd av vilda djur, och av tillgänglig
finansiering av forskningsprojekt. Efterfrågan är stabil och växande inom detta område.
Inom detta affärsområde ingår även Followits produkter för boskap och rennäringen. Positioneringshalsbanden
används då i stor utsträckning för att underlätta renskötseln och boskapshanteringen.
Followits mest kända varumärke inom segmentet Wildlife är Tellus.
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Aktien och ägarna
Bolagets aktie avnoterades från Aktietorget den 30 september 2012. Bolagets största ägare är per 2013-12-31
Brohuvudet AB med knappt 50% av röster och kapital. De tre största aktieägarnas innehav var vid årets utgång
över 90%. Totalt har Followit Holding AB (publ) på balansdagen drygt 900 aktieägare.

Bolagsinformation
Firmanamn

Followit Holding AB (publ)

Säte

Stockholms län, Stockholm stad

Organisationsnummer

556540-7615

Datum för bolagsbildning

1997-04-11

Nuvarande firmas registreringsdatum

2004-09-01

Land för bolagsbildning

Sverige

Juridisk form

Aktiebolag

Lagstiftning

Svensk rätt

Kontaktuppgifter

Box 47247, 100 74 Stockholm
08-54 900 900
info@followit.se
www.followit.se

Hemsida

Dotterbolag
Bolag
Followit AB
Followit Lindesberg AB

Organisationsnummer
556590-7663
556569-4287

Säte
Stockholm
Lindesberg

Kapitalandel
100%
100%
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Årsredovisning
Styrelsen och Verkställande direktören i Followit Holding AB (publ), organisationsnummer 556540-7615 och
med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01
till 2013-12-31.

Förvaltningsberättelse
Koncernen erbjuder produkter och system för positionering genom mobil kommunikation. Lösningarna används
idag främst inom transportsektorn, säkerhetsindustrin, i djurhushållning, för forskningstillämpningar samt av
privatpersoner för övervakning av värdefulla egendomar eller ägodelar med högt affektionsvärde. Syftet är att
erbjuda system som tillgodoser kundens strävan i att skapa trygghet och ökad kontroll och därigenom
effektivisering av befintliga affärsprocesser.
Marknad och försäljning
Koncernens nettoomsättning under 2013 uppgick till 21,7 MSEK (22,5 MSEK), en volymminskning med 4 %.
Försäljningen inom Followit Track Wildlife har minskat med 5 % till 12,0 MSEK (12,6 MSEK). Efterfrågan på
produkter och tjänster för forskning rörande vilda djur påverkas av tillgänglig projektfinansiering, och vi
bedömer att denna varit något minskande under 2013. Bolaget har dock levererat fler GPS-halsband under 2013
jämfört med 2012, och vi bedömer att vår marknadsandel ökat något. Detta gäller speciellt för satellit-baserade
halsband.
Försäljningen inom Followit Track Outdoor var oförändrat 3,9 MSEK (3,9 MSEK) jämfört med föregående år.
Followit har minskat sin produktportfölj och ökat omsättningen på våra huvudprodukter, framförallt hörselskydd
från MSA Sordin.
Omsättningen inom Followit Watch minskade med 18 % till 2,5 MSEK (3,0 MSEK) jämfört med föregående år.
Försäljning inom Followit Guard ökade med 14 % till 3,3 MSEK (2,9 MSEK) jämfört med föregående år.
Omsättning i Storbritannien gällande Appello och i Norge gällande GPSer för båtmarknaden har drivit
volymuppgången.
Koncernens försäljning inom EU (utom Norden) har ökat med 27% till 5,9 MSEK (4,6 MSEK) jämfört med
föregående år. Försäljning i Norden var 12,2 MSEK (13,3 MSEK) och i övriga världen 3,7 MSEK (4,6 MSEK).
Av bolagets omsättning under året var 43% (41 %) försäljning utanför norden.
Resultat
Årets rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 0,2 MSEK (-4,5 MSEK). Resultatet efter avskrivningar
uppgick till -0,8 MSEK (-5,5 MSEK) och resultatet efter skatt -1,1 MSEK (-22,6 MSEK).
Koncernens totala bruttomarginal var 57 % (44 %). Den högre bruttomarginalen beror på högre
produktionseffektivitet och förbättrad lagerhantering.
Personalkostnader minskade under 2013 med 12 % till 9,7 MSEK (11,0 MSEK). Övriga kostnader uppgick
under året till 2,7 MSEK (3,3 MSEK). Totala rörelsekostnader, exklusive insatsvaror, minskade 14 % till 12,3
MSEK (14,3 MSEK).
Bolagets räntekostnader minskade med 55 % till 0,3 MSEK (0,6 MSEK).
Koncernens resultat per aktie för 2013 är -0,02 SEK/aktie (-0,96 SEK/aktie) baserat på medelantal aktier under
året.
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Balansräkning
Followits balansomslutning uppgick vid årets utgång till 20,9 MSEK (22,4 MSEK). Det egna kapitalet var 14,8
MSEK (15,9 MSEK). Soliditeten var 70,8 % per den 31 december 2013 (70,7 %).
Koncernens anläggningstillgångar var vid årsskiftet bokförda till 12,9 MSEK (13,9 MSEK). Av dessa är 8,7
MSEK immateriella tillgångar och 4,1 MSEK uppskjutna skattefordringar. Omsättningstillgångar uppgick vid
årets utgång till 8,0 MSEK (8,6 MSEK), varav 2,9 MSEK är varulager (4,4 MSEK). Kundfordringarna, justerade
för nedskrivningar och valutakursdifferenser, uppgick på balansdagen till 2,7 MSEK (2,0 MSEK). Likvida medel
uppgick den 31 december 2012 till 1,0 MSEK (0,9 MSEK). Bolagets leverantörsskulder uppgick till 0,9 MSEK
(1,0 MSEK) och räntebärande skulder till 1,3 MSEK (1,7 MSEK). Räntebärande skulder vid årsskiftet bestod i
lån från Brohuvudet AB om 0,5 MSEK samt utnyttjande av fakturabelåningskredit om 0,8 MSEK.
Kassaflöde och investeringar
Koncernens kassaflöde under januari till december 2013 uppgick till 0,1 MSEK (0,1 MSEK).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten var -0,4 MSEK genom minskning av lån (1,2 MSEK).
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,0 MSEK (-0,0 MSEK) och från den löpande
verksamheten till 0,5 MSEK (-1,1 MSEK).
Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2013 till 1,0 MSEK (0,9 MSEK). Räntebärande skulder
uppgick till 1,3 MSEK (1,7 MSEK). Bolagets soliditet var 70,8 % (70,7 %) och kassalikviditeten 83,0 % (64,0
%).
Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina
åtaganden. Styrelsens bedömer att den förväntade intjäningsförmågan i koncernen under 2014 ger Followit goda
förutsättningar att tillvarata framtida affärsmöjligheter.
Finansiell riskhantering
Eftersom en stor del av intäkterna kommer från export är bolaget exponerat för risker i samband med
valutaförändringar. Risker finns också i samband med inköp av elektroniska komponenter från annat land än
Sverige. Riskerna uppstår vid omräkningar genererade av försäljnings- och inköpstransaktioner. Koncernens
finansverksamhet och hantering av finansiella risker är centraliserad till koncernchefen. Verksamheten bedrivs
utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy och präglas av låg risknivå. Syftet är att minimera koncernens
kapitalkostnad genom ändamålsenlig finansiering och att effektivt hantera och kontrollera koncernens finansiella
risker.
Tvister
Track and Trace Limited har på Irland riktat krav mot dotterbolaget Followit AB om 0,5 MEUR. Bolaget har
bemött och bestridit kravet. Styrelsen gör bedömningen att kravet är felriktat då detta gäller ansvar för produkter
som sålts av Followits tidigare återförsäljare på Irland, varmed ingen reservering har gjorts för detta ändamål.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Followit Holding AB (publ) verkar på en konkurrensutsatt marknad och utsätts genom sin verksamhet för
operativa, strategiska och finansiella risker. Bolagets ledning arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och
riskbedömning.
Bolaget har genomfört nedskrivningsprövning av goodwill under 2013, vilket resulterat i oförändrade
goodwillvärden. För denna bedömning måste antaganden och uppskattningar om framtiden göras, se vidare not
4.1 och 9. Redovisat värde av uppskjutna skattefordringar baseras på möjligheterna att utnyttja
underskottsavdrag under de kommande åren.
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Väsentliga avtal
Koncernen har endast ingått avtal som, med hänsyn till koncernen verksamhet, är av normal karaktär.
Miljöpåverkan
Followitkoncernen bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Transaktioner med närstående personer
Koncernen har under året återbetalat lån om 0,5 MSEK till Brohuvudet AB. Utestående lån till Brohuvudet AB
är på balansdagen 0,5 MSEK. Lånet till Brohuvudet AB löper med 10% ränta och med löptid om tre månader.
Lånen har under året på förfallodagen förlängts med en till tre månader i taget. Lånen har syftat till att säkerställa
att bolaget har goda möjligheter att tillvarata affärsmöjligheter.
Utdelning och emissioner
Beslut om utdelning tas vid kommande årsstämma. Styrelsen föreslår ingen utdelning avseende verksamhetsåret
2013. Genom att nedskrivning av aktiekapital genomfördes under 2012 är Aktiebolagslagens regler om
vinstutdelning under en treårsperiod efter beslut om minskning av aktiekapital tillämpliga.
Revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har under året varit bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers
har genomfört revisionen i Followit Holding AB (publ) samt i dotterbolagen. Koncernen har inte inrättat någon
särskild revisionskommitté utan hela styrelsen ansvarar för revisionsfrågor.
Redogörelse för styrelsens arbete
Styrelsen i Followit Holding AB (publ) bestod vid utgången av året av tre av årsstämman valda ledamöter. Patrik
Walldov valdes till styrelseordförande vid Followit Holding AB:s (publ) årsstämma den 21 maj 2013. Övriga
ledamöter valda på årsstämman har varit Tomas Gauffin och Fredrik Kjellander. Danny Aerts utträdde ur
moderbolagets styrelse i maj 2013.
Styrelsen för dotterbolaget Followit AB består av Patrik Walldov, Fredrik Kjellander och Tomas Guaffin.
Styrelsen för dotterbolaget Followit Lindesberg AB består av Patrik Walldov, Fredrik Kjellander och Tomas
Gauffin.
Fredrik Kjellander har under 2013 varit VD i moderbolaget, i Followit AB och i Followit Lindesberg AB.
Fram till årsstämman den 21 maj 2013 hölls tre (3) sammanträden. Den nya styrelsen i Followit Holding AB
(publ) har fr.o.m. den 21 maj 2013 fram till årsstämman 2014 hållit åtta (8) sammanträden. Bolagets styrelse
fastställer årligen en arbetsordning för styrelsen samt en VD-instruktion. Arbetsordningen anger bland annat
styrelsens åtaganden, ansvarsfördelningar och vilka ärenden som skall fördelas till de olika medlemmarna i
styrelsen. Vid bolagets styrelsesammanträden har de ärenden behandlats som stadgats enligt arbetsordningen.
Exempel på dessa ärenden är strategifrågor, resultat och finansiella frågor i allmänhet, investeringar, årsbokslut,
budget och uppföljning av tidigare genomförda beslut. Styrelsens arvode beslutas på årsstämman. Arvodet för
2013 är 100 TSEK för ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Ledamöter som är anställda i Bolaget arvoderas
inte.
Väsentliga händelser efter året utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

10

Årsredovisning 2013, Followit Holding AB (publ), 1 januari – 31 december 2013

Moderbolaget
Followit Holding AB:s (publ) nettoomsättning uppgick till 0,5 MSEK (0,0 MSEK) och rörelseresultatet efter
finansnetto till -1,1 MSEK (-24,3 MSEK). Moderbolagets har under året övertagit anställda och verksamhet från
dotterbolaget Followit AB, och är rörelsedrivande. Verksamheten gällande områdena Wildlife och Outdoor
bedrivs i dotterbolaget Followit Lindesberg AB.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (SEK):
Överkursfond
Balanserat resultat

35 555 747
-40 159 158

Årets resultat

-1 137 870

Ansamlad förlust

-5 741 281

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att:
Reservfond minskas för täckande av ansamlad förslust
Ansamlad förlust
Summa

5 741 281
-5 741 281
0
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Finansiella rapporter
Koncernens resultaträkning (TSEK)
Resultaträkning (TSEK)
Nettoomsättning
Förändring av produkter i arbete
Övriga intäkter

H EL Å R
Not

2013

2012

1,2,3,4,5

21 683
-79
2

22 527
-73
45

21 606

22 499

-9 138
-9 655
-2 449
-212

-12 662
-11 038
-3 001
-253

152

-4 455

-979

-1 003

-827

-5 458

0
13
-251

-16 590
6
-559

-1 065

-22 601

Summa intäkter
Handelsvaror
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader

6
7,26
19

Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar

8,9

Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Finansiella kostnader

22
17

Resultat före skatt
Inkomstskatt

18

0

0

Periodens resultat

20

-1 065

-22 601

-1 065

-22 601

Resultat hänförligt till:
moderbolagets ägare

Rapport över totalresultat för koncernen (TSEK)
Periodens totalresultat (TSEK)
Periodens resultat
Omräkningsdifferenser
Tillgångar som kan säljas
Summa periodens övriga totalresultat netto
Periodens totalresultat
Hänförlig till:
Moderbolagets aktieägare
Resultat per aktie (kronor)
Eget kapital per aktie (kronor)
Genomsnittligt antal aktier under perioden
Antal aktier vid periodens slut

H EL Å R
2013

2012

-1 065

-22 601

0

0

-1 065

-22 601

-1 065

-22 601

-0,02
0,32
45 714 565
45 714 565

-0,96
0,67
23 631 682
45 714 565

Resultat per aktie och eget kapital per aktie är beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden. Det finns
inga utestående options- eller konvertibel program som medför utspädning.
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Koncernens balansräkning (TSEK)
Balansräkning (TSEK)

Not

2013-12-31

2012-12-31

8 651
165
4 088
15

9 430
274
4 088
81

12 919

13 873

2 936
2 659
617
773
987

4 353
2 023
767
525
889

Omsättningstillgångar

7 972

8 557

SUMMA TILLGÅNGAR

20 891

22 430

14 796

15 861

0

0

890
1 315
3 354
536

963
1 745
3 024
838

Kortfristiga Skulder

6 095

6 570

Summa skulder

6 095

6 570

20 891

22 430

Immateriella tillgångar
Inventarier, installationer och utrustning
Uppskjuten skattefordran
Långfristiga fordringar

9
8
16, 18

Anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

Summa eget kapital

11
3, 10
27
12

13

Långfristiga Skulder
Leverantörsskulder
Upplåning
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

14
15

Ställda säkerheter redovisas i not 28.
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Koncernens förändring av eget kapital (TSEK)
Förändring i eget kapital, (TSEK)
1 januari - 31 december 2012 och 2013

Ingående balans 1 januari 2012
Bolagsstämmobeslut och transaktioner med ägare
Nedskrivning av aktiekapital mot förlust
Nyemission
Emissionskostnader
Nedskrivning av aktiekapital mot fond
Totalt stämmobeslut och transaktioner med ägare

K O N C ER N EN
Aktiekapital

Avsättning
till fond

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa
eget
kapital

18 286

0

44 456

-32 935

29 808

9 143

9 143

0
8 777
-124
0
8 653

-22 601
-22 601

-22 601
-22 601

-9 143
7 314
-7 314
-9 143

1 463
-124
7 314
7 314

1 339

Årets resultat
Totalresultat för perioden
Utgående balans 31 december 2012

9 143

7 314

45 795

-46 393

15 861

Ingående balans 1 januari 2013

9 143

7 314

45 795

-46 393

15 861

7 314

0

-1 065
-1 065

-1 065
-1 065

-40 142

14 796

Omföring av fondering 2012 (1)

-7 314

Årets resultat
Totalresultat för perioden
Utgående balans 31 december 2013

9 143

0

45 795

(1) Omföring av fondering i enligt med gällande registrering hos Bolagsverket.
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Koncernens kassaflödesanalys (TSEK)
Kassaflödesanalys (TSEK)

H EL Å R
Not

2013

2012

-827
979
-239
1 417
-636
-98
-73
29

-5 458
1 002
-553
3 365
-103
388
-946
1 246

552

-1 058

66
-22
-68

0
-36
0

-24

-36

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission, netto efter emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring checkräkningskredit och fakturakredit

0
0
-500
70

8 653
2 345
-6 600
-3 222

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-430

1 176

98

82

889
987

807
889

552
-24
-430

-1 058
-36
1 176

98

82

987

889

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Finansiella poster
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kundfordringar
Ökning/minskning av kortsiktiga fordringar
Ökning/minskning av leverantörsskulder
Ökning/minskning av övriga skulder

21

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Depositioner
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella tillgångar

8
9

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Totalt kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

12

Kassaflödesanalys i sammandrag
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning (TSEK)
Resultaträkning (TSEK)
Moderbolaget
Nettoomsättning

H EL Å R
Not

2013

2012

508

5

508

5

-169
-1 189
-204
0

-5
-1 307
-482
0

-1 055

-1 788

0

0

-1 055

-1 788

0
-83

-22 090
-430

-1 138

-24 308

0

0

-1 138

-24 308

1,2,3,4,5

Summa intäkter
Handelsvaror
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader

6
7

Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar

8,9

Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat från andelar i koncernföretag
Finansiella kostnader

22
17

Resultat före skatt
Inkomstskatt

18

Årets resultat

Moderbolagets totalresultat (TSEK)
Periodens totalresultat (TSEK)
Periodens resultat
Omräkningsdifferenser
Tillgångar som kan säljas
Summa periodens övriga totalresultat netto
Periodens totalresultat

H EL Å R
2013

2012

-1 138

-24 308

0
0
0

0
0
0

-1 138

-24 308
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Moderbolagets Balansräkning (TSEK)
Balansräkning (TSEK)
Moderbolaget
Immateriella tillgångar
Inventarier, installationer och utrustning
Andelar i koncernföretag

Not
9
8
22

2013-12-31

2012-12-31

4 994
8
8 148

0
0
11 825

13 149

11 825

585
489
784
224
244
150

0
0
4 414
13
44
2

Omsättningstillgångar

2 476

4 473

SUMMA TILLGÅNGAR

15 626

16 298

Anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

11
3, 10
27
12

Summa eget kapital

13

13 517

14 655

Leverantörsskulder
Upplåning
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

14
15

125
500
1 436
48

9
1 000
618
16

Kortfristiga Skulder

2 108

1 643

Summa skulder

2 108

1 643

15 626

16 298

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Moderbolagets ställda säkerheter presenteras i not 28.
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Moderbolagets förändring av eget kapital (TSEK)
Förändring i eget kapital (TSEK)
1 januari - 31 december 2012 och 2013

Ingående balans 1 januari 2012
Bolagsstämmobeslut och transaktioner med ägare
Nedskrivning av aktiekapital mot förlust
Nyemission
Emissionskostnader
Nedskrivning av aktiekapital mot fond
Totalt stämmobeslut och transaktioner med ägare

M O D ER B O L A G ET
Aktiekapital

Reserv
fond

Bunden
fond

Överkurs
fond

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa
eget
kapital

18 286

10 116

0

34 217

-32 308

30 311

9 143

9 143

0
8 777
-124
0
8 653

-24 308
-24 308

-24 308
-24 308

-9 143
7 314
-7 314
-9 143

1 463
-124
0

7 314
7 314

1 339

Årets resultat
Totalresultat för perioden
Utgående balans 31 december 2012

9 143

10 116

7 314

35 556

-47 473

14 656

Ingående balans 1 januari 2013

9 143

10 116

7 314

35 556

-47 473

14 656

Omföring av fondering 2012 (1)

-7 314

Årets resultat
Totalresultat för perioden
Utgående balans 31 december 2013

9 143

10 116

0

35 556

7 314

0

-1 138
-1 138

-1 138
-1 138

-41 297

13 517

(1) Omföring av fondering i enlighet med gällande registrering hos Bolagsverket.
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Moderbolagets kassaflödesanalys (TSEK)
Kassaflödesanalys (TSEK)
1 januari - 31 december

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Finansiella poster
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kundfordringar
Ökning/minskning av kortsiktiga fordringar
Ökning/minskning av leverantörsskulder
Ökning/minskning av övriga skulder

Mo de r bo l a g e t
2013
2012

-1 055
0
-83
-585
-489
-411
116
848

-1 788
0
-430
0
0
142
-329
39

-1 657

-2 366

-8
-1 317

0
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 324

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission, netto efter emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av lån
Utlåning till dotterbolag

0
0
-500
3 630

8 653
1 600
-6 600
-1 635

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 130

2 018

148

-348

2
150

350
2

-1 657
-1 324
3 130

-2 366
0
2 018

Förändring av likvida medel

148

-348

Likvida medel vid periodens slut

150

2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella tillgångar

8
9

Totalt kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

12

Kassaflödesanalys i sammandrag
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Followit Holding AB (publ) – Noter
Noter, gemensamma för moderbolag och koncern.
1. Allmän information
Followit Holding AB (publ) med organisationsnummer 556540-7615 är ett svenskt aktiebolag med säte i
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Grönbrinksgatan 7, 117 59 Stockholm.
Företaget är moderbolag i koncernen som innehåller två dotterbolag, Followit AB och Followit Lindesberg AB.
Followit erbjuder produkter, lösningar och system för positionering och mobil kommunikation. Lösningarna
används främst för positionering av djur, för positionering och logistik inom transportsektorn samt av
säkerhetsindustrin och privatpersoner vid övervakning av värdefulla egendomar. Syftet är att skapa system som
säkerställer och underlättar kundens strävan i att skapa kontroll och trygghet samt att effektivisera befintliga
affärsprocesser.
Denna årsredovisning fastställdes av styrelsen den 7 april, 2014, och fastställs slutligen på moderbolagets
årsstämma den 19:a maj, 2014.
2. Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan.
Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Followit Holding AB (publ) har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR
1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS)
och IFRIC-tolkningar sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.
Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2013

De reviderade IFRS-standarder som trädde i kraft 2013 bedöms sammantaget inte ha haft någon väsentlig effekt
på koncernens och moderbolagets resultat, finansiella ställning eller upplysningar.
IAS 19, Ersättningar till anställda, förändringar avseende redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner.
IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, koncernens rapport över totalresultat delas upp på poster som
framöver kan, respektive inte ska, återföras över resultatet. Vidare innehåller rapporten efter införandet av
ändring i IAS 19 en särskild rad för omvärdering av förmånsbestämda pensioner
IFRS 13, Värdering till verkligt värde, definierar verkligt värde när sådant efterfrågas i annan IFRS. Dessutom
ges vägledning kring metodik för fastställandet samt krav på utökade upplysningar.
IFRS 7, Finansiella instrument, avser upplysningskrav avseende kvittning av finansiella tillgångar och skulder
liksom potentiella nettningseffekter vid förekomst av bindande ramavtal.
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2.2 Koncernredovisning
(a) Dotterföretag

Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt
som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten
av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av
huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterföretag. Anskaffningsvärdet för ett
förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade eget kapital instrument och
uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Förvärvsrelaterade kostnader redovisas som en kostnad i
resultaträkningen.
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det
överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av
identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om
anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, skulder och
eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen (not 2.6).
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan
koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
2.3 Segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den
högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för
tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats
som verkställande direktören.
2.4 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 (SEK), som är Moderföretagets funktionella valuta och
koncernens rapportvaluta.
(b) Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. 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.
Valutakursvinster och förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som
finansiella intäkter eller kostnader.
2.5 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade
med tillgången kommer att komma Koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett
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tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen
under den period de uppkommer.
Avskrivningar för att fördela tillgångarnas anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet, görs linjärt enligt
plan över den beräknade nyttjandeperioden, enligt följande:
-

Inventarier, installationer och utrustning för produktion, 5 år
Datorer, 3 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs
redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess
bedömda återvinningsvärde (punkt 2.7).
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde
och redovisas i resultaträkningen.
2.6 Immateriella tillgångar
(a) Goodwill

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av
det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av
dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt
nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande
redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. Uppkommen inkråmsgoodwill skrivs av
planenligt.
Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen
görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter, fastställda i enlighet med
koncernens rörelsesegment, som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv där goodwillposten uppstod.
(b) Balanserade utvecklingskostnader

Utgifter för forskning redovisas som kostnader när de uppstår.
Kostnader som uppstått i utvecklingsprojekt (som gäller utformning och test av nya eller förbättrade produkter)
redovisas som immateriella tillgångar när det är sannolikt att projektet kommer att bli framgångsrikt med tanke
på dess kommersiella och tekniska möjligheter, och kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Övriga
utvecklingsutgifter redovisas som kostnader när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare har redovisats som
en kostnad redovisas inte som en tillgång i efterföljande period. Utvecklingskostnader med en begränsad
nyttjandeperiod som har aktiverats skrivs av linjärt från den tidpunkt då den kommersiella produktionen av
produkten påbörjas.
Balanserade utvecklingskostnader består av eget genererade kostnader vilka redovisas till anskaffningsvärde.
Balanserade utvecklingskostnader har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för över deras bedömda
nyttjandeperiod (5 år).
2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, skrivs inte av utan prövas årligen
avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassa- genererande enheter). För tillgångar,
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andra än finansiella tillgångar och goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning
av om återföring bör göras.
2.8 Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar.
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer
klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. Followit har inga finansiella
derivatinstrument.
(a) Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs av Kundfordringar och andra
fordringar samt Likvida medel i balansräkningen (noterna 2.10 och 2.11).
2.8.1 Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig
att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus
transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första
gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar redovisas efter
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.8.2 Nedskrivningar av finansiella tillgångar
(a) Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av
finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett
nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första
gången (en "förlusthändelse") och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade
framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på
ett tillförlitligt sätt.
Till de kriterier som koncernen använder för att fastställa om det föreligger objektiva bevis för att
nedskrivningsbehov föreligger hör:







betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenären,
ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp,
koncernen beviljar, av ekonomiska eller juridiska skäl som sammanhänger med låntagarens ekonomiska
svårigheter, en eftergift som långivaren annars inte skulle överväga,
det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion,
upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av finansiella svårigheter, eller
observerbara uppgifter som tyder på att det finns en mätbar minskning av de uppskattade framtida
kassaflödena från en portfölj av finansiella tillgångar sedan dessa tillgångar redovisades första gången,
trots att minskningen ännu inte kan identifieras som hörande till någon av de enskilda finansiella
tillgångarna i portföljen, inklusive:
- negativa förändringar i betalningsstatus för låntagare i portföljen, eller
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-

inhemska eller lokala ekonomiska villkor som har koppling till uteblivna betalningar inom
tillgångarna i portföljen.

Koncernen bedömer först huruvida det föreligger objektiva belägg för nedskrivning.
Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade
framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella
tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet
redovisas i koncernens resultaträkning. Om ett lån eller en investering som innehas till förfall har rörlig ränta,
används den aktuella effektiva ränta som fastställts enligt avtalet som diskonteringsränta när nedskrivningsbehov
fastställs. Som en praktisk utväg kan koncernen fastställa nedskrivningsbehovet på basis av instrumentets
verkliga värde med hjälp av ett observerbart marknadspris.
Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en
händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av gäldenärens
kreditvärdighet), redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning.
2.9 Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
fastställs med användning av genomsnittsmetoden. Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten
består av formgivningskostnader, råmaterial och andra direkta kostnader och hänförbara indirekta
tillverkningskostnader, exklusive personalkostnader. Lånekostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga
försäljningskostnader.
2.10 Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande
verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna
är längre), klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
2.11 Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre
månader från anskaffningstidpunkten.
2.12 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter
skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
Då något koncernföretag köper Moderföretagets aktier (återköp av egna aktier) reducerar den betalda
köpeskillingen, inklusive eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader (netto efter skatt), den balanserade
vinsten, tills dess aktierna annulleras eller avyttras. Om dessa aktier senare avyttras, redovisas erhållna belopp
(netto efter eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader och skatte- effekter) i balanserad vinst.
2.13 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom
ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som
långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden.
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2.14 Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas
därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med
tillämpning av effektivräntemetoden.
Checkräknings- och fakturabelåningskrediter redovisas som upplåning bland Kortfristiga skulder i
balansräkningen.
2.15 Aktuell och uppskjuten skatt
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 moderföretagets dotterföretag och intresseföretag är 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. Den
uppskjutna skatten redovisas emellertid 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 skatteskulden 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.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och
intresseföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och
det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar
och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade
av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns
en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.
2.16 Ersättningar till anställda
(a) Pensionsförpliktelser

Koncernföretagen har pensionsplaner för samtliga anställda. Planen består av ITP 1 och ITP 2. Medarbetare
födda 1972 och senare omfattas av ITP 1, medan medarbetare födda 1971 eller tidigare omfattas av ITP 2. ITP 1
är en premiebestämd pensionsplan och ITP 2 är en förmånsbestämd pensionsplan. Bolaget har under 2013
huvudsakligen gjort inbetalningar till den förmånsbestämda planen, ITP 2.
Enligt IAS 19 skall förmånsbestämda pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare som huvudregel redovisas
som förmånsbestämda planer. Om det saknas tillräcklig information för att fastställa arbetsgivarens andel av
förpliktelserna och förvaltningstillgångarna skall redovisningen istället ske som om pensionsplanen var
premiebestämd. Alecta redovisar planen som premiebestämd eftersom förutsättningarna för redovisning av de
förmånsbestämda delarna av planen i enlighet med huvudregeln i IAS 19 inte är uppfyllda. Detta innebär att
kostnaden redovisas i samband med att förmånen intjänas och pensionskostnaden för perioden ingår i
resultaträkningen.
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(b) Övriga förmåner efter avslutad anställning

Koncernen tillhandahåller inga förmåner till anställda efter avslutad anställning annat än pension enligt punkt a
ovan.
(c) Aktierelaterade förmåner

Koncernen har ingen aktierelaterad ersättningsplan där regleringen görs med aktier.
(d) Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en
anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar
avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan
utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som
gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning. Förmåner som förfaller efter mer än 12 månader
från balansdagen diskonteras till nuvärde.
(e)Vinstandels- och bonusplaner

Koncernen har för närvarande inga bonus- och vinstandelsavtal.
2.17 Avsättningar
Avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovisas när koncernen har en legal eller
informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas
för att reglera åtagandet och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering
innefattar kostnader för uppsägning av leasingavtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs för
framtida rörelseförluster.
Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av
resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om
sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa.
2.18 Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i
koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter
eliminering av koncernintern försäljning.
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av
koncernens verksamheter såsom beskrivs nedan. Koncernen grundar sina bedömningar på historiska utfall och
beaktar därvid typ av kund, typ av transaktion och speciella omständigheter i varje enskilt fall.
(a) Försäljning av varor

Försäljning av varor intäktsredovisas när ett koncernföretag har levererat produkter till en kund, kunden har
godkänt produkterna och det i rimlig grad är säkert att motsvarande fordran kommer att betalas.
(b) Försäljning av tjänster

Försäljning av tjänster faktureras och intäktsredovisas i den redovisningsperiod då tjänsterna utförs.
(c) Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. När värdet på en fordran i kategorin
lånefordringar och kundfordringar har gått ner, minskar koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara
värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för
instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna
lånefordringar och kundfordringar redovisas till ursprunglig effektiv ränta.
(d) Utdelningsintäkter

Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts.
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2.19 Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som
operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från
leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Koncernen har under år 2012 och
2013 inte haft några väsentliga finansiella leasingåtaganden.
2.20 Utdelning
Utdelning till Moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då
utdelningen godkänns av Moderföretagets aktieägare.
2.21 Statliga stöd
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas
och att Koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Statliga bidrag som gäller
kostnader periodiseras och redovisas i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader bidragen är
avsedda att täcka. Statliga bidrag för köp av anläggningstillgångar redovisas i långfristiga skulder som
förutbetalda statliga bidrag och redovisas i resultaträkningen linjärt fördelade över de aktuella tillgångarnas
beräknade nyttjandeperiod.

Moderbolaget
2.22 Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell
rapportering RFR 2. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska 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. Rekommendationerna anger vilka undantag och
tillägg som ska göras från IFRS. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
2.23 Finansiella leasingavtal
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, som
operationella leasingavtal. Under räkenskapsåret har bolaget ej haft några finansiella leasingavtal.
2.24 Sjukfrånvaro
Då moderbolaget har färre än tio anställda lämnas inte uppgift om sjukfrånvaron.
3. Finansiell riskhantering
3.1 Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (inklusive
valutarisk, ränterisk, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Koncernens övergripande
finanspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera
potentiella ogynnsamma effekter på Koncernens finansiella resultat.
Riskhanteringen sköts av ekonomiavdelningen enligt policys som fastställts av styrelsen. Ekonomiavdelningen
identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med VD.
(a) Marknadsrisk
(i) Valutarisk

Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker från olika valutaexponeringar, framförallt avseende
Euro och US-dollar. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner samt redovisade tillgångar och
skulder.
(ii) Prisrisk

Koncernen är inte exponerad för någon prisrisk avseende rå- och stapelvaror.
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(b) Kreditrisk

Koncernens verksamhet kan ge upphov till kreditrisk. Med kreditrisk avses risken för förlust om motparten inte
kan fullgöra sina förpliktelser. Koncernen har fastställda principer för att säkra att försäljningen av produkter och
tjänster sker till kunder med lämplig betalningshistorik. Koncernen har principer som begränsar
kreditexponeringsbeloppet gentemot varje enskild kund.
Följande tabell visar åldersstrukturen på kundfordringar på balansdagen:
Kundfordringar
0 dagar

2013-12-31
1 781

2012-12-31
1 042

1-30 dagar

729

559

31-60 dagar

98

128

61-90 dagar

33

187

2

96

Reserverade kundfordringar

16

9

Kostnader för kundförluster

81

126

Äldre än 91 dagar

Som framgår av tabellen har koncernen per 31 december 2013 förfallna fordringar äldre än 30 dagar om 133
TSEK (411 TSEK) för vilka någon reservering inte gjorts. Dessa avser internationella kunder i geografiska
områden där långa betalningstider är normala. I stor utsträckning är kunderna återkommande och bolaget gör
bedömningen att förfallna fordringar med hög sannolikhet kommer att betalas. Bolaget har under 2013 realiserat
kundförluster om 81 TSEK (126 TSEK).
(c) Likviditetsrisk

Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel och tillgänglig övrig
finansiering genom bl.a. tillräckliga avtalade kreditmöjligheter.
Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande företag och sammanställs på koncernnivå.
Prognoser för koncernens likviditetsreserv följs löpande för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med
kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten och samtidigt bibehåller tillräckligt med utrymme
på avtalade kreditfaciliteter. Sådana prognoser beaktar koncernens planer för skuldsanering, uppfyllelse av
lånevillkor, uppfyllelse av interna balansräkningsbaserade resultatmått och, om tillämpligt, externa tillsyns- eller
legala krav till exempel valuta restriktioner.
Koncernens fakturabelåningskredit möjliggör krediter till om upp till 2,0 MSEK, varav 0,8 MSEK var utnyttjat
på balansdagen.
(d) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden

Eftersom Koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar är Koncernens intäkter och kassaflöde
från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor.
(e) Kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att
den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och 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 förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till
aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. På samma sätt som andra företag i
branschen bedömer koncernen kapitalet på basis av exempelvis skuldsättningsgraden och nettoupplåningen.
Koncernen har inte lagt något konkreta mål för skuldsättningsgraden.
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Nettoupplåning och skuldsättningsgrad per 31 december 2013 och 2012 var som följer:

Total upplåning
Avgår: likvida medel
Nettoupplåning
Totalt eget kapital
Nettoupplåning/Eget kapital
Totala skulder
Eget kapital
Skuldsättningsgrad

2013-12-31
1 315

2012-12-31
1 745

-987

-889

328
14 796

856
15 864

2%

5%

6 073

6 566

14 796

15 864

0,41

0,41

3.2 Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder
Koncernen använder för närvarande inga derivatinstrument eller andra säkringsåtgärder.
3.3 Beräkning av verkligt värde
Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument, som värderas till verkligt värde.
4. Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer,
inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
4.1 Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisnings- ändamål som
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar
och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och
skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.
(a) Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den
redovisningsprincip som beskrivs i punkt 2.7. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs
genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras (not 9).
Företagsledningen bedömer att inga rimliga möjliga förändringar i de kritiska variablerna var och en för sig
skulle ha så stor effekt att de skulle reducera nyttjandevärdet till ett värde som är lägre än redovisat värde. Vid
nedskrivningsprövning av goodwill har känslighetsanalys av förändring i väsentliga variabler genomförts (not 9).
(b) Uppskjuten skatt

Redovisat värde på uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag bygger på en
bedömning av möjligheterna att kunna utnyttja underskottsavdragen mot skattepliktiga vinster under de närmaste
åren (se not 18).
5 a. Segmentinformation
Koncernens verksamhet är organiserad i och styrs utifrån affärsområdena Followit Guard, Followit Watch,
Followit Track Outdoor och Followit Track Wildlife, vilka utgör koncernens rörelsesegment.
Segmentsindelningen baseras på koncernens produkter och tjänster. Det har inte skett någon förändring i
segmentsindelningen under 2012 och 2013.
Företagsledningen använder omsättnings- och rörelseresultat för att fatta beslut om fördelning av resurser,
resultatanalys och bedömning av segmentens prestationer. Finansiella intäkter, finansiella kostnader,
styrelsekostnader och inkomstskatt hanteras på koncernnivå. Segmenten redovisas enligt samma
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redovisningsprinciper som koncernen. Skillnaden mellan summan av segmentens rörelseresultat och koncernens
resultat före skatt avser finansiella kostnader 83 TSEK (430 TSEK) och koncern- och styrelsekostnader 446
TSEK (676 TSEK).
Affärsområdet Followit Guard utvecklar och säljer produkter för spårning och positionering inom områdena
säkerhet och övervakning. Followit Watch marknadsför och säljer systemlösningar för transportnäringen och
närliggande branscher. Followit Track Outdoor utvecklar och säljer produkter för jakthundar och husdjur.
Followit Track Wildlife utvecklar och säljer lösningar inom viltforskning för positionering av vilda djur och
boskap. Fördelningen av koncernens nettoomsättning på olika intäktsslag framgår av not 5b. Samtliga
affärsområden erhåller intäkter från tjänster och varuförsäljning, men andelen intäkter från respektive intäktsslag
varierar mellan affärsområdena. Transaktioner mellan affärsområdena sker enligt normala kommersiella villkor
som också gäller för externa parter.
Segmentsomsättning och resultat för räkenskapsåret 2013 och 2012 var som följer:
Resultat per
affärsområde (TSEK)

2013

2012

%

2 479
-2 923
-444

3 009
-5 489
-2 480

-18%
-47%

3 345
-3 406
-61

2 938
-2 929
9

14%
16%

11 964
-10 764
1 200

12 623
-11 828
795

-5%
-9%

3 906
-5 136
-1 230

3 928
-9 390
-5 462

-1%
-45%

-535

-7 138

Followit Watch
Intäkter
Kostnader
Resultat Followit Watch
Followit Guard
Intäkter
Kostnader
Resultat Followit Guard
Followit Track Wildlife
Intäkter
Kostnader
Resultat Followit Wildlife
Followit Track Outdoor
Intäkter
Kostnader
Resultat Followit Outdoor
Totalt segmentsresultat

Tillgångar och skulder i segmenten per den 31 december 2013 respektive 2012, samt investeringar under
verksamhetsåren framgår nedan:
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Balansposter och investeringar
per affärsområde (TSEK)

2013

2012

%

3 417
1 161
0

3 926
1 184
0

-13%
-2%

6 497
1 178
68

6 949
1 153
0

-7%
2%

7 995
1 678
0

8 277
2 244
36

-3%
-25%

2 982
1 263
0

3 279
1 988
0

-9%
-36%

20 890
5 281
68

22 430
6 570
36

-7%
-20%

Followit Watch
Tillgångar
Skulder
Investeringar
Followit Guard
Tillgångar
Skulder
Investeringar
Followit Track Wildlife
Tillgångar
Skulder
Investeringar
Followit Track Outdoor
Tillgångar
Skulder
Investeringar
Totalt Segment
Tillgångar
Skulder
Investeringar

Segmentens tillgångar består huvudsakligen av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar,
varulager, fordringar och likvida medel för den löpande verksamheten. Segmentens skulder omfattar
rörelseskulder. Poster som upplåning och uppskjuten skattefordran är jämnt fördelade i segmenten. Investeringar
omfattar inköp av materiella anläggningstillgångar (not 8) och immateriella tillgångar (not 9).
5b. Intäkternas fördelning
Försäljningsintäkter – fördelning på geografiska områden
2013
12 157

2012
13 293

Övriga Europa

5 851

4 608

Övriga länder

3 675

4 626

21 683

22 527

Norden

Totalt

Fördelning av försäljningsintäkter sker baserat på det land där kunden finns. På grund av verksamhetens
koncentration till Sverige är det inte möjligt och meningsfullt att allokera tillgångar och skulder till geografiska
segment.
Försäljningsintäkter per kategori

Intäkter från tjänsteförsäljning

2013
6 721

2012
6 204

Intäkter från produktförsäljning

14 962

16 323

Totalt

21 683

22 527
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6. Löner och andra ersättningar
Löner och andra ersättningar har fördelats mellan Styrelse och VD samt övriga anställda enligt nedanstående
tabell.
2013
Moderbolaget
Koncernen
Löner och ersättningar har uppgått till
Styrelse/VD
Övriga anställda

2012
Moderbolaget Koncernen

811

811

899

899

0

6 077

0

6 985

Totala löner och ersättningar

811

6 888

899

7 884

Sociala avgifter

254

2 103

292

2 422

Pensionskostnader

100

591

116

709

1 165

9 582

1 306

11 015

Totala löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

Av moderbolagets pensionskostnader avser 100 TSEK (116 TSEK) gruppen styrelse och VD. Motsvarande
belopp för koncernen är 100 TSEK (116 TSEK).
Ersättning till styrelse och VD
Styrelsens ordförande erhåller ett arvode på 100 TSEK. Övriga styrelseledamöter som inte är anställda av
Bolaget erhåller ett arvode på 100 TSEK. Verkställande direktören eller andra anställda i Bolaget erhåller inget
särskilt arvode såsom styrelseledamot. Styrelsearvoden kostnadsförs månadsvis i Bolaget, varmed
styrelsekostnader för januari till april 2013 avseende styrelsen fram till årsstämman 21 maj 2013 inkluderas i
2013 års räkenskaper.
Ersättning till verkställande direktören Fredrik Kjellander för perioden januari till december 2013 utgörs av lön
om 597 TSEK samt pension enligt ITP-planens villkor om 81 TSEK.
Vid uppsägning från bolagets sida av verkställande direktören utgår lön under uppsägningstiden om 6 månader.
Inga rörliga ersättningar till styrelse eller VD har förekommit under räkenskapsåret.
Aktierelaterade ersättningar till anställda
Under året och föregående år har inga aktierelaterade ersättningar erbjudits högre befattningshavare eller andra
anställda.
Medelantal anställda

Moderbolaget

Medeltal anställda
1

2013
Varav män
100 %

Medeltal anställda
1

2012
Varav män
100%

Dotterbolagen

16

75 %

18

78 %

Koncernen totalt

17

77 %

19

79 %

Pensioner
Koncernföretagen har pensionsplaner för samtliga anställda. Planen består av ITP 1 och ITP 2. Medarbetare
födda 1972 och senare omfattas av ITP 1, medan medarbetare födda 1971 eller tidigare omfattas av ITP 2. ITP 1
är en premiebestämd pensionsplan och ITP 2 är en förmånsbestämd pensionsplan. Koncernens totala
pensionskostnader var 0,6 MSEK (0,7 MSEK). Huvuddelen av pensionskostnaderna är relaterade till den
förmånsbestämda planen.
Alecta redovisar den förmånsbestämda planen som premiebestämd eftersom förutsättningarna för redovisning av
de förmånsbestämda delarna av planen i enlighet med huvudregeln i IAS 19 inte är uppfyllda. Detta innebär att
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kostnaden redovisas i samband med att förmånen intjänas och pensionskostnaden för perioden ingår i
resultaträkningen.
Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2013 uppgick
Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 (129) procent, enligt Alectas hemsida.
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av
försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte
överensstämmer med IAS 19.
7. Ersättning till revisorerna
Koncernen
Revisionsuppdrag

Moderbolaget
2013
2012
60
119

2013
150

2012
215

26

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

215

86

119

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

8. Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden, 1 januari 2012
Inköp
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden, 31 december
2012
Ingående avskrivningar, 1 januari 2012
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar, 31 december 2012
Utgående restvärde, 31 december 2012
Ingående anskaffningsvärden, 1 januari 2013
Inköp

Koncernen
7 793

Moderbolaget
34

36

0

7 829

34

-7 407

-34

-148

0

-7 555

-34

274

0

7 829

34

22

0

Verksamhetsöverlåtelse inom koncernen
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden, 31 december
2013
Ingående avskrivningar, 1 januari 2013
Avskrivningar

293
7 851

327

-7 555

-34

-131

0

Verksamhetsöverlåtelse inom koncernen
Utgående ackumulerade avskrivningar, 31 december 2013
Utgående restvärde, 31 december 2013

-

285

-7 686

-319

165

8
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9. Immateriella tillgångar, koncernen

Ingående anskaffningsvärden, 1 januari 2012
Inköp
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden, 31 december 2012
Ingående avskrivningar, 1 januari 2012
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar, 31 december 2012
Ingående nedskrivningar, 1 januari 2012
Nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar, 31 december 2012
Utgående restvärde, 31 december 2012
Ingående anskaffningsvärden, 1 januari 2013
Inköp
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden, 31 december 2013
Ingående avskrivningar, 1 januari 2013
Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar, 31 december 2013
Ingående nedskrivningar, 1 januari 2013
Nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar, 31 december 2012
Utgående restvärde, 31 december 2013

Goodwill

Balanserade
utvecklingskostnader

26 241
0
26 241
0
0
0
2 625
-16 590
-19 215
7 026
26 241
0
26 241
0
0
0
-19 215
0
-19 215

22 736
0
22 736
-19 478
-854
-20 332
0
0
0
2 404
22 736
68
22 804
-20 332
-847
-21 179
0
0
0

7 026

1 625

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill fördelas på Koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifierade per rörelsegren. Bolaget
genomförde under 2012 två nedskrivningsprövningar, och skrev ned goodwillvärden med 16,6 MSEK. Per 201312-31 genomfördes en nedskrivningsprövning vilket inte resulterade i nedskrivningar av goodwillvärden.
Den 31 december 2013 genomfördes verksamhetsöverlåtelse från Followit AB till Followit Holding AB. Genom
verksamhetsöverlåtelsen omvandlades koncernmässigt goodwill om 3 677 TSEK hänförliga till Followit Guard
till inkråmsgoodwill i moderbolaget. Inkråmsgoodwill är inte föremål för nedskrivningsprövning utan skrivs av
planenligt.
En sammanställning av fördelningen av goodwill för nedskrivningsprövning på segmentnivå återfinns nedan:

Guard
Watch
Track Outdoor
Track Wildlife
Totalt

2013-12-31
0
0
0
3 349

2012-12-31
3 677
0
0
3 349

2011-12-31
7 354
6 765
4 345
5 152

3 349

7 026

23 616

Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår
från uppskattade framtida kassaflöden under en femårsperiod baserade på finansiella prognoser som godkänts av
styrelsen. Vid beräkning av kassaflöden har bolagets budget för 2014 samt nyckeltal för 2015-2018 enligt
tabellen nedan används.
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Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av långsiktig tillväxttakt om 2% för segment
Wildlife.
Väsentliga antaganden som använts för beräkningar vid nedskrivningsprövning 2013:
Track
Wildlife
60 %
10 %
10 %
12,0 %

Bruttomarginal 2015-2018 (1)
Tillväxttakt 2015-2018 år (2)
Kostnadsökningstakt 2015-2018
Diskonteringsränta (3)
1) Vägd genomsnittlig budgeterad bruttomarginal.
2) Vägd genomsnittlig tillväxttakt.
3) Vägd diskonteringsränta baserad på avkastningskrav och kapitalkostnad.

Ledningen har fastställt den budgeterade bruttomarginalen baserat på tidigare resultat, nuvarande och framtida
produkter samt nuvarande och framtida produktionsplaner. Med bruttomarginal avses försäljningsintäkter
minskat med kostnad för material och insatsvaror i förhållande till försäljningsintäkten. Den vägda
genomsnittliga tillväxttakt som används under 2015-2018 tar hänsyn till marknadsbedömningen för respektive
segment och till Followits nuvarande situation och affärsläge inom respektive segment.
De diskonteringsräntor som används anges efter skatt.
Vid nedskrivningsprövningen har bolaget genomfört känslighetsanalys med avseende på förändringar i
antaganden om variablerna diskonteringsränta, försäljning under 2014 och genomsnittlig tillväxt under perioden
2015-2018.
Den nedskrivningsprövning som genomförts, med bolagets antaganden om framtida utveckling, resulterade i att
inget nedskrivningsbehov föreligger. Gränsvärden gällande nedskrivningsbehov för Segmentet Wildlife är 6
procentenheters lägre tillväxt under 2015-2018 än antaget vid prövningen eller 16 % lägre omsättning under
2014 än budgeterat.
10. Kundfordringar
Koncernen
2013-12-31
2012-12-31
Kundfordringar
Minus: reservering för värdeminskning i
fordringar och nedskrivningar
Kundfordringar – netto

Moderbolaget
2013-12-31
2012-12-31

2 684

2 034

489

-

-25

-11

-

-

2 659

2 023

489

-

11. Varulager, koncernen

Komponenter
Produkter i arbete
Färdiga varor

2013-12-31
1 667
128
1 141

2012-12-31
1 872
207
2 274

2 936

4 353
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12. Likvida medel, koncernen

Kassa och bank

2013-12-31
987

2012-12-31
889

987

889

Summa

13. Aktiekapital
År
1997
2004
2004
2004
2004
2005
2006
2006
2007
2008
2010
2010
2012
2012
2012

Kvot
värde kr
Bolagsbildning
100,00
Split 1:5000
0,02
Nyemission
0,02
Nyemission
0,02
Nyemission
0,02
Nyemission
0,02
Nyemission
0,02
Nyemission
0,02
Nyemission
0,02
Nyemission
0,02
Nyemission
0,02
Omvänd split 100:1
2,00
Nedskrivning
1,00
Nyemission
0,20
Nedskrivning
0,20
Händelse

Förändring av
antalet aktier
1 000
4 999 000
3 456 403
160 671 597
28 188 000
18 181 818
13 471 991
5 000 000
20 000 000
253 969 809
406 351 694
-905 148 399
0
36 571 652
0

Förändring av
aktiekapital
100 000,00
0,00
69 128,06
3 213 431,94
563 760,00
363 636,36
269 439,82
100 000,00
400 000,00
5 079 396,18
8 127 033,88
0
-9 142 913,00
7 314 330,40
-7 314 330,40

Summa
aktier
1 000
5 000 000
8 456 403
169 128 000
197 316 000
215 497 818
228 969 809
233 969 809
253 969 809
507 939 618
914 291 312
9 142 913
9 142 913
45 714 565
45 714 565

Summa
aktiekapital
100 000,00
100 000,00
169 128,06
3 382 560,00
3 946 320,00
4 309 956,36
4 579 396,18
4 679 396,18
5 079 396,18
10 158 792,36
18 285 826,24
18 285 826,24
9 142 913,24
16 457 244,64
9 142 913,24

14. Upplåning
Långfristig

2013-12-31

2012-12-31

0

0

2013-12-31

2012-12-31

500

1 000

0

0

815

745

Summa kortfristig

1 315

1 745

Summa upplåning

1 315

1 745

Lån från kreditinstitut
Kortfristig
Lån från närstående
Checkräkningskrediter
Fakturakrediter

Koncernens checkräkningskrediter avslutades under 2012. Koncernen har fakturabelåningkredit upp till 2,0
MSEK, varav 815 TSEK (745 TSEK) var utnyttjat på balansdagen.
Säkerhet för fakturakrediter är kundfordringar i Followit Lindesberg AB.
All upplåning är gjord i svenska kronor. Räntesatsen på fakturabelåningskrediten är 5,28% samt limitavgift om
1%.
Lån från närstående består av upplåning från Brohuvudet AB. Lånen löper med effektiv ränta om 10 %. För
information om villkor för lån av närstående, se not 23.
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15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner och sociala avgifter
Övriga poster

Koncernen
2013-12-31
2012-12-31
1 709
1 815
1 645
1 208

Summa

3 354

Moderbolaget
2013-12-31
2012-12-31
701
438
735
180

3 024

1 436

618

16. Uppskjuten skuld respektive uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skatteskuld
De temporära skattemässiga skillnader som finns i koncernen per 2013-12-31 och 2012-12-31 utgörs i princip
endast av skattedelen av obeskattade reserver.
Uppskjuten skattefordran
Koncernens uppskjutna skattefordran om 4,1 MSEK har inte förändrats under 2013 och avser den del av värdet
av koncernens ackumulerade underskottsavdrag som bedöms kunna utnyttjas under de närmast kommande åren.
Den uppskjutna skattefordran motsvarar mindre än 10% av koncernens ackumulerade underskott.
17. Finansiella intäkter och kostnader
Koncernen
2013

2012

Moderbolaget
2013
2012

Finansiella intäkter
Erhållen ränta

13

6

0

0

Finansiella intäkter

13

6

0

0

– erlagd ränta banklån

-33

-129

– övriga erlagda räntor

-218

-430

-83

-430

Finansiella kostnader

-251

-559

-83

-430

Finansiella kostnader
Räntekostnader:
-

18. Inkomstskatt, koncernen
2013
0

2012
0

Uppskjuten skatt

0

0

Totalt

0

0

Aktuell skatt

Koncernens totala underskottsavdrag uppgår per 31 december 2013 till ca 60 MSEK. Bolaget har aktiverat 4,1
MSEK i uppskjuten skattefordran avseende den del av underskottsavdraget som förväntas kunna utnyttjas under
de närmaste fem åren.
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19. Valutakursvinster/-förluster – netto, koncernen
Valutakursdifferenser har redovisats i koncernresultaträkningen enligt följande:

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Finansiella intäkter
Totalt

2013
263
0
-212
0

2012
178
0
-253
0

51

-75

20. Resultat per aktie, koncernen
Resultat per aktie har beräknats genom att det resultat som är hänförligt till Moderföretagets aktieägare divideras
med genomsnittligt antal stamaktier under året, exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av
Moderföretaget. Inga program som innebär utspädning föreligger.

Resultat som är hänförligt till Moderföretagets aktieägare
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental)
Resultat per aktie (SEK)

2013
-1 065
47 715

2012
-22 601
23 632

-0,02

-0,96

2013
132
847
0

2012
148
854
0

979

1 002

2013-12-31
56 040

2012-12-31
50 540

0

5 500

56 040

56 040

-44 215

-22 125

-3 677

-22 090

-47 892

-44 215

8 148

11 825

21. Poster som inte ingår i kassaflödet, koncernen
Justeringar för:
– avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (not 8)
– avskrivningar på immateriella tillgångar (not 9)
– övriga poster
Totalt
22. Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde
Tillskott
Utgående anskaffningsvärde
Ingående nedskrivningar
Nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde

Koncernen
Followit AB

Org. Nr
556590-7663

Säte
Stockholm

Kapitalandel
100 %

Followit Lindesberg AB

556569-4287

Lindesberg

100 %

Moderbolaget
Followit AB
Followit Lindesberg AB
Summa

Kapital
100 %

Röster
100 %

Antal
1 377

Bokfört
466

100 %

100 %

8 000

7 682
8 148
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23. Transaktioner med närstående
Bolaget har under året lånat återbetalat lån om 0,5 MSEK till bolagets största ägare, Brohuvudet AB. Lånen
löper med en räntesats om 10 %. Löptid har varit 3 månader och på förfallodagen har lånen förlängts med tre
månader i taget. På balansdagen är utestående lån till Brohuvudet AB 0,5 MSEK.
I övrigt har inga transaktioner med närstående personer gjorts utöver normal lön samt styrelsearvode.
Under året och tidigare år har inga aktierelaterade ersättningar erbjudits högre befattningshavare eller andra
anställda.
24. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2013
Antal på Varav män på
balansdagen
balansdagen

2012
Antal på Varav män på
balansdagen
balansdagen

Koncernen
Styrelseledamöter
Verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare

3
1

100 %
100 %

3
1

100 %
100 %

Moderbolaget
Styrelseledamöter
Verkställande direktör och andra
ledande befattningshavare

3
1

100 %
100 %

3
1

100 %
100 %

25. Forskning och utvecklingskostnader, koncernen
Under 2013 har Bolaget aktiverat kostnader för pågående utvecklingsarbete om 68 TSEK. De aktiverade
kostnaderna avser utveckling av en ny produkt vilken beräknas lanseras under första halvåret 2014. Övriga
kostnader för forskning och utveckling kostnadsförts löpande i koncernen.
26. Operationell leasing
Under året kostnadsförda leasingavgifter avseende operationell leasing, inklusive hyresavtal för lokaler, uppgår i
koncernen till TSEK 642 (677 TSEK). Leasingkostnaderna avser i huvudsak hyra av lokaler varav en
kontorslokal. Årskostnad för lokalerna uppgick till 566 TSEK (628 TSEK).
27. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader
Upplupna intäkter
Övriga poster
Summa

Koncernen
2013-12-31
2012-12-31
73
95
0
0
544
672
617

767

Moderbolaget
2013-12-31
2012-12-31
73
0
0
0
151
13
224

13

39

Årsredovisning 2013, Followit Holding AB (publ), 1 januari – 31 december 2013

28. Ställda säkerheter
Koncernen
2013-12-31 2012-12-31

Moderbolaget
2013-12-31 2012-12-31

För egna avsättningar och skulder avseende egen
upplåning
Företagsinteckningar
Belånade kundfordringar
Summa avseende egna skulder och avsättningar

10 000
815
10 000

13 000
745
13 000

-

-

Summa ställda säkerheter

10 815

13 745

-

-

29. Rörelseförvärv i moderbolaget
Followit Holding AB (publ) förvärvade per 2013-12-31 verksamhet från dotterbolaget Followit AB. I
verksamhetsöverlåtelsen ingick tillgångar och skulder hänförliga till Followits mjukvaruplattform GEO.
Samtliga anställda i Followit AB ingick i verksamhetsöverlåtelsen. Enligt Bolagets bedömning är IFRS 3
gällande rörelseförvärv tillämplig.
Förvärvsskillingen har baserats på bokfört värde av tillgångar och skulder bokförda i dotterbolaget. I koncernen
fanns vid förvärvtillfället koncernmässig goodwill om 3 677 TSEK, hänförliga till segmentet Followit Guard och
i moderbolaget bokförda som andel i dotterbolag. Moderbolaget har i samband med verksamhetsöverlåtelsen
skrivit ned andelar i dotterbolag med 3 677 TSEK och erhållit 3 677 TSEK i inkråmsgoodwill, vilket enligt
Bolagets bedömning motsvarar marknadsvärdet. Inkråmsgoodwill i moderbolaget erhölls 2013-12-31, och
kommer skrivas av planenligt från och med 2014-01-01.
Verksamhetsöverlåtelsens påverkan på moderbolagets balansräkning illustreras nedan:
TSEK

Verksamhetsöverlåtelse

Mjukvaruplattform GEO

1 248

Inkråmsgoodwill

3 677

Nedskrivning av andel i dotterbolag
Inventarier och utrustning
Summa anläggningstillgångar

-3 677
8
1 256

Varulager

586

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

121

Övriga kortfristiga fordringar

201

Summa omsättningstillgångar

908

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

562

Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder

Netto före reglering av köpeskilling

16
578

1 586
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30. Uppgifter om moderbolaget
Followit Holding AB (publ) ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Moderbolagets
aktier har varit registrerade på Aktietorget, men avnoterades den 30 september 2012. Adressen till företagets
huvudkontor är Vasagatan 36, 111 20 Stockholm.

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU
antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) och ger en rättvisande bild av koncernens ställning
och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av
moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernens och moderbolagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag
som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 7 april 2014

Patrik Walldov
Styrelseordförande

Tomas Gauffin
Styrelseledamot

Fredrik Kjellander
Styrelseledamot och Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsberättelse
Hans Jönsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Followit Holding AB (publ.), org.nr 556540-7615
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Followit Holding AB (publ.) för
år 2013. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 8-41.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen och
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt
International Financial Reporting Standards, såsom de
antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i
de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt

årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
koncernens finansiella ställning per den 31 december
2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt International Financial Reporting Standards,
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Followit Holding AB (publ.) för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision.
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har
vi granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval
av underlagen för detta för att kunna bedöma] om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Stockholm den 7 april 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Styrelse och revisor
Bolagets Styrelse består av tre ordinarie ledamöter inklusive styrelseordförande. Styrelsen har sitt säte i
Stockholm. Styrelsens arbete regleras av Aktiebolagslagen samt av den för Bolaget antagna arbetsordningen.
Konstituerande styrelsesammanträde skall hållas i omedelbar anslutning till ordinarie årsstämma, eller där så
erfordras, i omedelbar anslutning till extra bolagsstämma. Övriga sammanträden skall hållas minst fyra gånger
per år. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolaget följer inte koden för bolagsstyrning då
denna är avsedd och anpassad för större marknadsnoterade bolag. Bolaget har inte några särskilda kommittéer
för revisions- och ersättningsfrågor.
Patrik Walldov, född 1975, styrelseordförande (invald 2012)
Bakgrund
Patrik Walldov är en privat investerare med över 15 års erfarenhet av IT-projekt och applikationsutveckling samt
lean produktion inom läkemedels- och tekniksektorn. Patrik har en Master i finansiell ekonomi från
Handelshögskolan i Stockholm.
Nuvarande engagemang
Brohuvudet AB
Wellnet AB
Gycom Group
Fameco Group
Rekoda AB
Nilar international AB

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Aktieinnehav i Followit Holding AB (publ)
Inga aktier.
Tomas Gauffin, född 1970, styrelseledamot (invald 2013)
Bakgrund
Tomas Gauffin har mångårig bakgrund som rörentreprenör och genomfört ett antal fastighetsprojekt både inom
bostadsfastigheter och industrifastigheter.
Nuvarande engagemang
R5 Capital AB
VVS-Invest AB
Instalco Holding AB
REFIS AB

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande

Tidigare engagemang
VVS Metoder AB

Styrelseordförande

Aktieinnehav i Followit Holding AB (publ)
Inga aktier.
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Fredrik Kjellander, född 1964, styrelseledamot (invald 2012)
Bakgrund
Fredrik Kjellander är civilekonom med bakgrund och erfarenheter från IT-branschen. Fredrik har bland annat
innehaft chefsbefattningar inom RSA Security AB, Fox Technologies Inc och Wellnet AB.
Nuvarande engagemang
Tidigare engagemang
DynaSoft AB
PharmaVision AB
RSA Security AB
Aktieinnehav i Followit Holding AB (publ)
46 175 aktier.
Kontaktuppgifter
Samtliga styrelseledamöter nås via Bolagets adress:
Followit Holding AB (publ)
Vasagatan 36, 111 20 Stockholm
Tfn: 08-54 900 900

Revisor
Hans Jönsson, Auktoriserad revisor.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Årsstämma
Årsstämman för Followit Holding AB hålls måndagen den 19:e maj 2014 kl. 14.00, i Bolagets lokaler,
Vasagatan 36, Stockholm. Årsredovisningen för 2013 skickas till aktieägare som så begär.

För ytterligare information
Followit Holding AB (publ)
Fredrik Kjellander, VD
fredrik.kjellander@followit.se
http://www.followit.se
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Policys
Kommunikationspolicy
Followit Holding AB (publ) är ett publikt, noterat bolag och den publika informationen är ofta förenlig med
regler och förordningar som regleras av aktiebolagslagen och lagen om insynsställning. Information från bolaget
skall därför alltid uppfylla legala krav som ställs samt anpassas för att följa de riktlinjer som finns för företag
noterade på Aktietorget. Genom kommunikation kan vi fånga upp och förmedla viktig information, påverka
attityder och skapa kunskap. Vi kan också initiera och få impulser till samarbete samt marknadsföra bolagets
verksamhet. Effektiv kommunikation är en nödvändighet om vi ska leva upp till vår verksamhetsidé och våra
visioner. Bolagets strävan är att alltid ha en öppen, trovärdig och kreativ dialog med leverantörer, kunder,
samarbetspartners, anställda och andra intressen. Genom en öppen och bra dialog etablerar vi goda interna och
externa samarbeten som byggs upp på förtroende och ömsesidig förståelse.

Finanspolicy
Koncernens verksamhet är exponerad för olika slag av risker. Finansiella risker avser variationer i företagets
resultat och kassaflöde till följd av ett antal variabler som förändringar i valutakurser, räntenivåer och
kreditrisker. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker är utformad av styrelsen. Målsättningen
för finansförvaltningen är att på ett så optimalt sätt som möjligt tillvarata koncernens finansiella resurser.
Bolagets finansverksamhet styrs av den finanspolicy som styrelsen årligen fastställer.

Miljöpolicy
Bolagets affärsverksamhet skall bedrivas så att möjligheter och risker alltid beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
Detta innebär ett nära samspel med kunder, leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor. All verksamhet
skall efterleva gällande lagar och förordningar. Vidare skall bolaget verka för en positiv utveckling på detta
område och sträva efter att verksamheten alltid skall minimera och förebygga alla typer av föroreningar genom
att bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar. För att integrera miljöhänsyn i
verksamheten utarbetas en miljöpolicy som ska genomsyra hela bolaget. Detta innebär att verksamheten ska
bedrivas med hänsyn till hälsa och miljö som med god marginal ska uppfylla gällande hälsoskydds- och
miljölagstiftning.

Arbetsmiljöpolicy
En verksamhetsanpassad och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Followit Holding AB (publ).
Målsättningen med bolagets arbetsmiljöarbete är att skapa en psykiskt, fysisk och socialt utvecklande arbetsplats
för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs så långt det är möjligt.
Bolaget utvärderar ständigt företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna genomföra förbättringar i
det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i samarbete mellan
ledning och medarbetare. Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen samt Arbetsmiljöverkets regler och
riktlinjer är minimikrav.

Säkerhetspolicy
För att Followit Holding AB (publ) skall kunna bedriva sin verksamhet på ett så effektivt och säkert sätt som
möjligt, samt för att kunna tillhandahålla kunder och leverantörer m.fl. säker och bra service så ställs stora krav
på bolagets informations- och säkerhetssystem. Policyn hanterar såväl materiella som immateriella värden.
Säkerhetsarbetet baseras på att förebygga risker och skada genom säkerhetslösningar inom IT-säkerhet,
administrativ säkerhet, fysisk säkerhet samt personsäkerhet. Riskanalyser ska genomföras vid planering eller
förändring av verksamhetens rutiner, lokaler eller IT-system. För att kvalitetssäkra digital information skall
systematiska och återkommande risk- och sårbarhetsanalyser genomföras. Medarbetare skall ges information och
efter behov utbildning om hot, risker och säkerhetsrutiner och skall ska se sin funktion i säkerhetsarbetet och
incidentrapporteringen som en självklar del av företagets dagliga verksamhet.
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