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VD HAR ORDET
Ledningen i Cellpoint Connect har under 2010 arbetat intensivt med att omstrukturera koncernen
med fokus på såväl rekonstruktion av bolagets skulder som den operativa verksamheten i
dotterföretagen. Avsikten är att lägga en stabil grund för ett förnyat och förstärkt Cellpoint
Connect.
I den frivilliga rekonstruktionsfasen har samtliga större fordringsägare deltagit.Detta har tagit mycket
energi och tid men denna överenskommelse medger nu en konstruktiv väg framåt. Bolaget inträder
därmed i en leveransfas med fokus på den operativa verksamheten och kassaflöden.
Bolaget har inte uppnått de tidigare uppsatta budgetmål som kommunicerats för 2010. Detta beror till stor
del på de okända skulderna från bolagets tidigare verksamhet.
Sedan periodens utgång har en samtliga bolagets fordringsägare återkallat sina juridiska åtgärder som del
av den nya överenskommelsen.
Bland de större händelserna under 2010 noteras bolagets försäljning av Kincaid sp. z o. o., en affär som i
delårsrapport januari – juni 2010 felaktigt rapporterades som nettoomsättning i stället för försäljning av
aktier. Detta korrigerades i delårsrapporten januari-september 2010.
Grunden för affären var ett avtal med det portugisiska investment bolaget Show Verde Unipessoal Lda.
För att säkerställa betalningen utfärdades en revers från köparen. Reversen förföll till betalning 31 mars
2011 varefter betalningsanmaning har utgått. Eftersom affären ej fullföljts återgår aktierna i
Kincaid sp. z o. o. till Cellpoint Connect AB. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att resterande
fordran skall avskrivas.
Med detta kan nu utvecklingen av bolaget fokusera på de operativa verksamheterna i dotterföretagen.
Vi kan därmed konstatera att vi har lagt det gamla bakom oss. Genomförda och planerande affärer ger
Cellpoint en ny position på marknaden.

Stockholm i maj 2011

Peter Djurson
Cellpoint Connect AB (publ)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Cellpoint Connect AB (publ), organisationsnummer 5566372636 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010.
Koncernstruktur
I koncernen ingår moderbolaget Cellpoint Connect AB (publ) samt de helägda dotterföretagen Qualified
Sales Sweden AB och HR Vision AB. Trig Entertainment AB ingår i koncernen som ett intresseföretag.
Helägda dotterföretag
Qualified Sales Sweden AB, Sverige, organisationsnummer 556727-1340
Qualified Sales, eller Q-Sales, utgör den aktiva försäljningsverksamheten i Cellpoint. Bolaget ingår sedan
2010 i den konsoliderade organisationen och utvecklas enligt plan.
Omsättning 2010: cirka 11 000 000 kronor
Antal anställda: 14

HR Vision AB, Sverige, organisationsnummer 556552-1894
Teknikbolag. Bolaget ingår sedan 2010 i koncernstrukturen.
Omsättning 2010: cirka 1 000 000 kronor
Antal anställda: 1

Intressebolag
Trig Entertainment AB, Sverige, organisationsnummer 556781-3729
Rättighetsbolag för immateriella rättigheter i Trig.com.
Omsättning 2010: 0 kronor
Antal anställda: 0
Bolag under förvärv
BioSwede Nordic AB, Sverige, organisationsnummer 556711-0349
Bolaget är under förvärv där 100% av aktierna i bolaget kommer att ägas av moderbolaget Cellpoint
Connect AB. Dock ingår bolaget redan i den dagliga verksamheten.
Omsättning 2010: 24 000 000 kronor
Antal anställda: 12
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Koncernens verksamhet
Under räkenskapsåret har den nya strukturen och den operativa verksamheten tagit en allt tydligare form.
Moderbolagets verksamhet är i dagsläget begränsad. Två dotterföretag driver nu den dagliga
verksamheten och den sedan tidigare pågående etableringen av en bioenergiverksamhet löper vidare efter
räkenskapsårets utgång.

Qualified Sales Sweden AB (f d WB Telemarketing AB)
Dotterföretaget Qualified Sales Sweden som förvärvades 2010-09-01 arbetar i dagsläget med försäljning
av internet- och mobilbaserad media och mötesbokning per telefon. Tillväxttakten har varit närmare
100 % det senaste verksamhetsåret.
I slutet av 2010 genomfördes en namn- och varumärkesförändring som bland annat kan ses närmare på
bolagets nya hemsida www.q-sales.se.
Q-Sales har som mål att växa organiskt med 35 procent per år i genomsnitt under 2011 respektive 2012.
Rörelsemarginalen ska 2011 uppgå till minst 20 procent och till minst 25 procent 2012.
En god tillväxtmöjlighet är integreringen av tjänsteutbudet kring sökords-optimering, SEO. På kort tid har
positiva möten genomförts med några av Sveriges största företag och utsikterna för att göra affärer inom
detta område är mycket goda.
Genom Cellpoint har nu ett samarbete med ett norskt bolag skapats för att förenkla betalningsprocessen
för dess norska kunder.
En tydligare satsning på bolagets gröna verksamhet skapar tydliga synergier med det påbörjade
verksamhetsområdet inom bioenergi.
Under tidiga 2011 lanserades portalen Grønn Bedrift i Norge. Portalen profilerar norska företag med
tyngd på bolagens miljöhantering. Genom att kombinera katalogtjänst, försäljning av utsläppsrätter och
annonsering, allt kombinerat med en effektiv sökmotoroptimering, skapas en stark tjänst där flera av
bolagen inom Cellpoint koncernen levererar innehåll. Avsikten är att innan halvårsskiftet även lansera
tjänsten i Sverige.
Blankettbasen.se har en internetbaserad verksamhet som erbjuder färdigställda blanketter och mallar.
Blankettbasen har ca 1000 dokument, en stor kundbas och ett relativt välkänt varumärke. Branschen
kännetecknas av få konkurrenter, låg konkurrens och en stor outnyttjad marknadspotential.
Den totala företagsinriktade marknaden värderas till cirka 200 MSEK och den privata till cirka 300
MSEK. Strategin att i framtiden expandera på den europeiska marknaden ansluter väl till bolagets övriga
internetbaserade verksamhetsområden. En anpassning av varumärket måste ske inför Europalanseringen.
Cellpoint Connect har som strategi att skapa en portfölj av internetbaserade mervärdestjänster som ska
kunna implementeras på befintliga webbplatser med hög trafik, för att på så vis skapa ökad försäljning
inom deras existerande kundbaser. Som ett led i detta har Cellpoint förvärvat marknadsindex.se, en sajt
som gör det möjligt för företag och organisationer att, antingen självständigt eller i samarbete, skräddarsy
och genomföra webbaserade marknadsundersökningar.
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HR Vision AB
HR Vision AB träffade under hösten 2010 ett distributionsavtal med Cellpoint då HR Vision på egen hand
ej hade kapacitet att driva den försäljning som var nödvändig för att göra den patenterade
hörlursteknologin EarClick™ lönsam.
CellPoint har där efter förvärvet av bolaget, strukturerat
försäljningsorganisation. Utvecklingen av EarClick har lagts ned.

om

det

och

byggt

upp

en

HR Vision har nu fokuserat sin verksamhet till Media och Online med fokus på utveckling och förädling
av nya och befintliga produkter. Starkt kassaflöde har varit en ledstjärna.
Den mediakatalog som bolaget besitter inrymmer cirka 600 filmer och cirka 5500 musiktitlar. En del av
dessa utgörs av media som klassas som ”public domain” där katalogen är omarbetad för att kunna säljas.
Resterande del utgörs av exklusiva rättigheter utan royalty, dvs ett helt fristående ägande av innehållet. I
båda fallen är det utmärkt material för försäljning som plusvärden eller reklamfinansierade applikationer,
där man ej har möjlighet att möta de intäktskrav som är normen vid media, även äldre sådan.
Innehåll ur katalogen har redan under året sålts i Storbritannien till distributörer av media, såsom
filmon.com och Itunes. Dessa större köpare har visat sig begränsade i sin omfattning och man har under
våren 2011 utvecklat en mindre produkt som baserar sig på katalogens filminnehåll och som riktar sig mot
konsumenter främst i Sverige, där man använder Qualified Sales som hjälp vid försäljningen. Denna
produkt beräknas lanseras i service- och dagligvaruhandel under den tredje kvartalet 2011 och förväntas
omsätta ca 1 MSEK under perioden. Nylanseringen av trig.com (se efterföljande sidor) kommer att skapa
en kanal för egen onlinedistribution av denna media katalog.
Under det första kvartalet 2011 har bolaget ingått avtal med intragame.com om att distribuera sajten i
bland annat Sverige och Ryssland. En svensk översättning är nu klar och intäkter beräknas komma från
och med juni 2011. Vidare förs kontinuerliga diskussioner med Equi8.com för att slutföra avtalen för
bland annat Ryssland, Ukraina och de nordiska länderna.
Under 2011 har förhandlingar förts med en av Storbritanniens större aktörer inom internet-TV. Dessa och
andra pågående förhandlingar förväntas generera konsultuppdrag inom viral internetmarknadsföring, SEO
och portaldrift.
HR Visions produkt Cash Machine är ett nyskapande verktyg för realtidsbelåning av fakturor och
hantering av andra reskontratjänster i mobil miljö. Produkten har utvecklats på uppdrag av ett svenskt
kreditmarknadsbolag och kommer under året att sättas i skarp drift.
Selltick är HR Visions plattform för mobila och internetbaserade säljstöd. Här avser man uppnå ett
strategiskt samarbete med övriga innehållstjänster för att under kommande två år ta en viktig position
inom säljstöd och kunddatabaser – allt kopplat till en sofistikerad katalogfunktionalitet.
HR Vision har även under 2010 fortsatt utvecklingen av bolagets produkt FemtoPoint som nu byter namn
till RapidCell.
Gemensamt för samtliga produkter och tjänster är att bolaget beräknar kunna påbörja aktiv försäljning och
slututveckling inom den kommande tolvmånadersperioden.
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Trig Entertainment AB
Cellpoint har under året förvärvat 40 % av aktierna i Trig Entertainment AB och företaget ingår därmed
som intresseföretag i koncernen. Cellpoint har sedan en längre tid tillbaka tekniksamarbete med Trig
Entertainment. De synergier som uppstår via Cellpoints försäljningsresurser gör att gemensamt ägande
skapar bättre förutsättningar för såväl teknisk som försäljningsmässig utveckling av verksamheten.
Cellpoint ser sin investering i Trig.com som en plattform för att på så vis snabbt uppnå kritisk massa för
bolagets övriga internetverksamhet. Möjligheterna att bredda försäljningen till Trigs över 100 000
medlemmar är mycket goda. Intäkterna förväntas främst bestå i annonsintäkter men under 2011 förväntas
också implementation av ytterligare intäktsströmmar genomföras i Trig.com.

Kincaid sp. z o. o.
Kincaid förvärvades sommaren 2010 av det portugisiska investment bolaget Show Verde Unipessoal Lda.
För att säkerställa betalningen utfärdades en revers från köparen. Reversen förföll till betalning 31 mars
2011 varefter betalningsanmaning har utgått. Eftersom affären ej fullföljts återgår aktierna i
Kincaid sp. z o. o. till Cellpoint Connect AB. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att resterande
fordran skall avskrivas.
Bolaget besitter idag ett antal immateriella rättigheter. Där ingår bl.a. ett optionsavtal om köp av ett
kinesiskt fibernät.
Bolaget besitter även ett optionsavtal om köp av 45 % av aktierna i en thailändsk mobiloperatör.
Bolagets strategi är att under året finna en lämplig köpare till båda dessa optioner, alternativt ingå i ett
joint venture med en part som innehar kapacitet att utveckla dessa båda affärer.
Inom verksamheten har tidigare även ingått utveckling och leverans av affärssystem som överlåtits till HR
Vision AB. Denna har under en tid levererat mindre installationer men bolagets strategi är att under
innevarande räkenskapsår utnyttja de synergier som uppstår med bland annat Blankettbasen för att snabbt
öka försäljningen.

BioSwede Nordic AB
Bolaget ska bearbeta och förädla biobränsle för den svenska energimarknaden. Genom långsiktiga
produktionsavtal avser Bio Swede att ge sina kunder en helhetslösning inom biobränsle, förvaring och
transport. Försäljningen riktar sig till energilevererande företag samt energikrävande industrier. BioSwede
kommer även att erbjuda sina kunder utsläppsrätter för att klimatkompensera sin verksamhet utöver den
positiva miljöeffekt som bioenergi i sig har.
BioSwede Nordic har som mål att bli marknadsledande inom bioenergibranschen i Sverige med hela
förädlingskedjan inom gruppen: Egna underleverantörer av bioråvara, tillgång till egen logistik, egna
hamnanläggningar med upplägg och förvaring av biobränsle och egna kraftvärmeverk. BioSwede Nordic
AB ska därmed vara en betydande aktör på den starkt växande alternativa energimarknaden.
Bioswede har kapacitet att omsätta ca 100 MSEK och har förutsättningar att stegvis nå detta mål inom
fem år.
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Väsentliga händelser under året och efter dess utgång
• Cellpoint är i slutfasen av en betydande verksamhetsorienterad och finansiell omstrukturering med
avsikt att väsentligt stärka bolagets soliditet, likviditet och kassaflöden. Förhandlingar har genomförts
med bolagets fordringsägare i syfte att i första hand uppnå avtal om konvertering alternativt
överenskommelse om kassaflödesanpassade avbetalningsplaner. Riktade emissioner motsvarande
22 803 782 aktier har genomförts under 2010 avseende apport och kvittning. Man har nu med flertalet av
fordringsägarna uppnått avtal, omfattande skulder om cirka 40 MSEK.
• Kortfristiga skulder har minskat med cirka 10 MSEK.
• Cellpoint har ingått avtal om avyttring av dess helägda dotterbolag Kincaid sp. z o. o. till en köpeskilling
om 8 miljoner Euro och erhållit en revers om 8 miljoner Euro för att säkerställa bolagets fordran gentemot
Show Verde Unipessoal Lda. Denna har dock ej infriats och affären har sålunda formellt återgått efter
räkenskapsårets utgång.
• Etablerade samarbeten med företagen Equi8 och Spirit On Media har fakturerats till ett belopp om cirka
4.8 MSEK och förväntas generera provisionsintäkter under 2011. Beloppet har av försiktighetsskäl
nedskrivits under perioden då den avtalade leveransen har försenats.
• CellPoint har under räkenskapsåret avyttrat det norska dotterbolaget Freshtech Holding A/S, som även i
framtiden kommer att vara distributör av Bolagets samtliga produkter.
• Cellpoint har förvärvat Pyrogroup AB och genom detta fått en affär med en av Sveriges ledande
mobiloperatörer, Telenor. Pyrogroup AB har därefter avyttrats under året.
• Bolaget har förvärvat HR Vision AB som omstruktureras till koncernens media- och onlinespecialist
• Bolaget har ingått ett avtal om förvärv av BioSwede Nordic AB.
• Bolaget har ingått avtal om strukturaffär inom bioenergiområdet med BioSwede Nordic AB och
Industrie de Bois Vielsalm et Cie S.A. i Belgien.
• Cellpoint har överenskommit med Omagis Real Estate Opportunities PLC om ett kapitaltillskott i form
av en riktad nyemission samt konvertibelt lån om sammantagen 25.5 miljoner kronor villkorat att bolagets
rekonstruktion kan genomföras.
I dagsläget har detta kapitaltillskott ej kunnat upptas på grund av utestående tvister med bolagets
konvertibellångivare. Cellpoint har med bakgrund i den nu genomförda rekonstruktionen beslutat att
avsluta detta samarbete.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång och framtidsperspektiv
• En överenskommelse om en förenklad rekonstruktion har träffats med bolagets större fordringsägare
bestående främst av konvertibellångivare. Samtliga har accepterat deltagande vilket följer en
kassaflödesanpassad betalplan om 15 procent av kapitalbeloppet i kombination med att resterande fordran
konverteras till aktier i CellPoint.
• HR Vision har erhållit ett antal första beställningar av bolagets digitala mediekatalog för leverans under
första kvartalet 2011.
• Beslut togs om att skriva ned bolagets reversfordran mot Show Verde Lda. som förföll till betalning den
31 mars 2011. Bolaget har återtagit ägandet i Kincaid Sp.zoo och har överväger juridiska åtgärder.
• Bolaget har ingått avtal om förvärv av BioSwede Nordic AB. Köpeskillingen utgörs av 30 000 000
aktier i Cellpoint Connect till kursen 0.50 kronor och 2 500 000 kronor som betalas kontant enligt
överenskommen plan. Affären är villkorad av erforderliga beslut vid bolagsstämma och fullföljandet av
den frivilliga rekonstruktionen.
• Bolaget har ingått avtal om förvärv av Blankettbasen.se, travexperten.se och marknadsindex.se. Affären
är villkorad av erforderliga beslut vid bolagsstämma och fullföljandet av den frivilliga rekonstruktionen.
• Bolaget har slutfört förvärvet av Qualified Sales Sweden AB.
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Rekonstruktion av bolagets finansiella status och balansräkning
Cellpoint Connect har i pressmeddelanden under februari, mars och april informerat om att en förenklad
rekonstruktion överenskommits och är under genomförande med bolagets större fordringsägare.
Rekonstruktionen avser skulder och åtaganden om mer än 40 MSEK som huvudsakligen uppstod under
den tidigare företagsledningen 2007 – 2009 och som förfallit till betalning.
Större delen av dessa skulder, ca 28 MSEK, grundas på låneavtal från 2007 och 2008 års verksamhet samt
ett garantiåtagande som härstammar från bolagets verksamhet i Kanada under samma tid. Resterande ca
12 MSEK utgörs i huvudsak av leverantörsskulder, som även dessa uppstod under den tidigare
företagsledningen 2007 - 2009. I nuläget är ca 20 MSEK av dessa skulder om ca 40 MSEK relaterade till
större fordringsägare där större delen av beloppet avses att bli konverterade till aktier och resterande
mindre del om 15 procent avses att bli betalade enligt kassaflödesanpassad betalplan under till största
delen upp till 12 månader.
Avtalen grundas på att 15 procent av skulden skall betalas enligt kassaflödesanpassad betalplan och
resterande skall konverteras till en kurs relaterad till det genomsnittliga handelspriset under tio
handelsdagar före beslutande bolagsstämma. Dock har en nivå om lägst 0,75 kronor och högst 1,15 kronor
avtalats för att framför allt undvika hög utspädning.
Därutöver har överenskommelse om full konvertering utan kontantersättning träffats med andra
fordringsägare motsvarande ca 19 MSEK. Avtal om konvertering av skulder och/eller betalning via
betalningsplan är tecknade med fordringsägare motsvarande totalt ca 38 MSEK.
Detta innebär att samtliga fordringsägare har återkallat aktuella juridiska inkassoprocesser mot bolaget.
Alla avtal om ny eller utvecklad verksamhet som har tillkommit och utvecklats genom den nuvarande
företagsledningen har villkorats av att rekonstruktionen av bolagets balansräkning avslutas framgångsrikt.
När detta är klart kan nu bolagets inriktning och resurser fokuseras fullt ut mot de operativa och
kassaflödesorienterade verksamheterna.
Avbrott eller avsteg från rekonstruktionsprocessen innebär att de nytillskjutna verksamheterna riskerar att
försvagas eller helt förloras.
Sådana förändringar i verksamheten riskerar att påverka bolagets kassaflöde, och därmed möjligheten att
fullgöra de avtalade åtaganden som infattas av rekonstruktionen. Denna risk omfattar även bolagets
befintliga verksamheter under utveckling, då även dessa är beroende av fokuserade resurser och ett
fungerande kassaflöde för att kunna utvecklas. Denna risk har belastat bolagets affärsprojekt och
verksamheter i hög utsträckning under 2010.
Efter besluten om nyemission vid den kommande årsstämman har dessa risker eliminerats och full fokus
kan läggas på den operativa kassaflödesorienterade verksamheten.

Tvister
Cellpoint Connect AB är inte föremål för några tvister.
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Finansiell- operativ riskhantering och kapitalrisk
Finansiella risker
Finansieringsrisken utgörs av risken för att ett lånebehov uppstår i ett ansträngt kreditmarknadsläge.
Koncernens verksamhet har hittills finansierats av externa investerare dels genom upplåning, dels genom
nyemissioner. Bolagets tillväxt är beroende av tillgången på kapital.
Kreditrisk
Cellpoints kreditrisk bedöms som begränsad med en låg exponering tack vare dotterbolagens
affärsmodell.
Ränterisk
Ränterisken motsvaras av den resultateffekt som en eventuell ränteförändring orsakar. Eftersom Cellpoint
endast har avtalade räntor på upptagna lån så anses risken minimal.
Valutarisk
Cellpoint gör i sin nuvarande verksamhet mycket få inköp i utländsk valuta, och i förekommande fall är
storleken på summorna ej av betydelse. Intäkter i USD och EUR förekommer i hög utsträckning och
bolagets intäkter är särskilt känsliga för dollarns förändring. Dock har prissättning av bolagets tjänster och
provisioner satts under 2010 vilket är fördelaktigt då dollarn sannolikt befinner sig på en nivå som bolaget
bedömer sannolikt endast kommer att utvecklas i en positiv form,
De koncerninterna mellanhavandena påverkas ej av valutakurser.
Värderingar av koncernens immateriella anläggningstillgångar och dotterföretagens finansiella värden är
baserade på samarbetsavtal samt framtida prognoser om försäljning av Cellpoints produkter.
Operativa risker
Beroende av nyckelpersoner. Bolagets framtida utveckling är i hög grad beroende av att ett antal
nyckelpersoner med specifik kompetens stannar inom organisationen. En förlust av en eller flera av dessa
nyckelpersoner kan komma att medföra att koncernens verksamhet påverkas negativt.
Råvarurisk/komponenter
Cellpoints verksamhet inom bioenergi är i hög grad beroende av råvarutillgång. I dagsläget förefaller dock
denna inte utgöra ett problem. Övrig verksamhet påverkas ej av råvaru- eller komponenttillgång.
Konkurrens
Cellpoint konkurrerar främst med de större operatörerna inom onlinemedia och bioenergi. Bolagets
möjlighet till snabb organisationsomställning, låga overheadkostnader och låga driftkostnader gör bolaget
till en stark aktör inom dotterbolagens respektive verksamhetsområde.
Produktutveckling
Bolagets produkter inom såväl media som bioenergi har lång livslängd. Detta till trots utvecklar bolagets i
snabb takt nya produkter inom medieområdet då utvecklingscykeln för dessa är tämligen kort och kan
göras till en låg kostnad.
Försäljning och marknadsföring
Bolaget har under 2010 byggt upp en omfattande försäljningsverksamhet genom förvärvet av
dotterföretaget Qualified Sales. Denna verksamhet utvecklas nu till att även omfatta försäljning av
bolagets övriga verksamheters produkter och detta för att bolaget under 2011 ser fram emot en mer
systematisk bearbetning av sin marknad.
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Resultat och ekonomisk ställning
Koncernen
Koncernen redovisar 2010 en nettoförlust om -44,4 (-11,4) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -23,7 (-15,2) mkr.
Flerårsöversikt koncernen (mkr)
2010
Summa intäkter
4
Rörelseresultat
-24
Resultat efter
-44
finansnetto
Balansomslutning 63
Eget kapital
11
Soliditet (%)
17
Kassalikviditet
91
(%)
Resultat per aktie -0,95
(SEK)
Rörelsemarginal
Neg
(%)
Avkastning på
Neg
eget kapital (%)
Medelantal
6
anställda
Utestående aktier 55,4
vid årets utgång
(milj.)

2009
0
-16
-11

2008
4
-65
-73

2007
6
-36
-36

2006
5
-46
-54

2005
10
-26
-28

48
7
14
1

5
-43
Neg
Neg

47
12
25
46

33
25
76
58

52
17
33
11

-0,35

-3,70

-1,86

-3,21

-6,75

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

11

30

23

16

18

32,6

30,4

22,4

17,6

4,4

Nyckeltalsdefinitioner:
Soliditet, %
Kassalikviditet, %
Resultat per aktie, SEK
Rörelsemarginal, %
Avkastning på eget kapital, %
Medelantalet anställda

Eget kapital (UB) i procent av balansomslutningen (UB)
Omsättningstillgångar exkl. varulager (UB) i procent
av kortfristiga skulder (UB).
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.
Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen.
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret

Moderbolaget
Moderbolaget redovisar 2010 en nettoförlust om -45,0 (-6,9) mkr. Resultatet har belastats med kostnader i samband
med avveckling av dotterföretag med netto -16,9 (-1,1) mkr.
Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ansamlad förlust om – 9 468 tkr balanseras i ny räkning.
Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet under räkenskapsåret samt den ekonomiska ställningen
vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
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Aktien och ägarförhållanden
Bolaget har under året genomfört tre riktade emissioner. Två av dessa har utgjorts av kontant- och kvittningsemissioner där ett antal långivare och andra fordringsägare såsom leverantörer enligt avtal har konverterat sina
fordringar till aktier samt erlagt betalning. Den första kontant- och kvittningsemissionen genomfördes under maj
månad där 12 456 546 aktier emitterades. Den andra genomfördes i oktober, där 7 847 236 aktier emitterades till
kurs 0,50/2,00 kr. Vidare genomfördes en apportemission under oktober månad i samband med förvärv av
Pyrogroup AB, där 2 500 00 aktier emitterades till kurs 1.00. Emissioner gjorda under 2010 där 9 813 280 aktier
emitterats genom kvittning till kurs 1:00 kr., har registrerats den 15 februari 2011 och 2 532 941 aktier emitterats
genom kvittning till kurs 0.50 kr har registrerats den 24 februari 2011.
Styrelsen erhöll vid bolagsstämman den 21 april 2010 ett bemyndigande om att nyemittera aktier upp till vad som
ryms inom det registrerade aktiekapitalet, det vill säga maximalt 70 miljoner aktier. Efter registrering av ovanstående
emissioner kommer antalet aktier att uppgå till 67 790 788 st. Antal aktier uppgick den 31 december 2010 till
32 640 785 st. Varje aktie berättigar till en röst. Bolaget har många utländska aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade. Förvaltarna lämnar inte ut aktieägarnas namn och ibland inte antalet aktieägare. Det betyder att
det exakta antalet aktieägare inte kan bestämmas. Cellpoints medarbetare äger ca 1 % av bolagets aktier.
De största aktieägarna i Cellpoint framgår enligt nedan:
Aktieägare

Antal aktier

Ipdus AB
Försäkringsbolaget Avanza Pension
Agdestein AS
Sten Gustavsson
Gennum Corporation
Investeringssellskabet Af, 30/4 1992 Danmark

7 310 000
4 024 222
2 860 134
2 200 000
1 720 134
1 500 000

Insynspersoner och deras aktieinnehav per 31/12 2010
Anthony Norman
Tom Kristensen
Peter Diurson
Ozan Özerk
Markus Marteng
Mathias Lindmark
David Marteng

1 375 000
1 229 000
510 000
250 000
115 118
0
0

%
13,19
7,26
5,16
3,97
3,10
2,70

Cellpoint Connect AB (publ)
556637-2636
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Aktiekapitalets utveckling till och med 31 december 2010
Registreringsdatum

Transaktion

2002-12-13

100 000

2003-11-21

Förändring aktier

Totalt antal aktier Nominellt belopp

Aktiekapital

1000

1000

100

100 000

Split (1000:1)

999 000

999 000

0,1

100 000

2003-12-14

Nyemission 1-2003

858 658

1 858 658

0,1

185 866

2004-03-15

Nyemission 2-2003

299 145

2 157 803

0,1

215 780

2004-03-19

Apportemission

43 574

2 201 377

0,1

220 138

2004-03-24

Fondemission

3 302 066

5 503 443

0,1

550 344

2004-03-24

Omvänd split

-3 302 066

2 201 377

0,25

550 344

2004-05-27

Nyemission 1-2004

679 900

2 881 277

0,25

720 319

2004-12-08

Nyemission 2-2004

316 458

3 197 735

0,25

799 433

2005-01-12

Nyemission 3-2004

616 316

3 814 051

0,25

953 513

2005-01-28

Teckningsoptioner ½ 2004

61 920

3 875 971

0,25

968 993

2005-02-09

Apportemission

217 063

4 093 034

0,25

1 023 258

2005-04-15

Apportemission

20 000

4 113 034

0,25

1 028 257

2005-04-15

Kvittningsemission

5 575

4 118 609

0,25

1 029 652

2005-11-28

Apportemission

232 937

4 351 546

0,25

1 087 886

2006-01-24

Apportemission

726 000

5 077 546

0,25

1 269 386

2006-12-21

Nyemission

6 172 454

11 250 000

0,25

2 812 500

2006-12-21

Kvittningsemission

6 366 319

17 616 319

0,25

4 404 079

2007-08-13

Nyemission

4 761 632

22 377 951

0,25

5 594 487

2008-03-10

Kvittningsemission

1 999 999

24 377 950

0,25

6 094 487

2008-11-03

Apportemission

6 000 000

30 377 950

0,25

7 594 487

2009-03-12

Kvittningsemission

2 262 835

32 640 785

0,25

8 160 196

2010-05-26

Apport, kvittning

12 456 546

45 097 331

0,25

11 274 333

2010-10-27

Apportemission

2 500 000

47 597 331

0,25

11 899 333

2010-10-28

Kvittningsemission

7 847 236

55 444 567

0,25

13 861 142

Aktiekapitalets utveckling efter periodens utgång
Registreringsdatum

Transaktion

Förändring aktier

T otalt antal aktier

Nominellt belopp

Aktiekapital

2011-02-15

Kvittningsemission

9 813 280

65 314 461

0,25

16 314 462

2011-02-24

Kvittningsemission

2 532 941

67 790 788

0,25

16 947 697

Cellpoint Connect AB (publ)
556637-2636
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Resultaträkning - koncern
Belopp i tkr

Not

2010

2009

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

1, 21
2

3 593
828
4 421

18
268
286

-504
-21 032
- 2 258

- 10
- 7 857
- 7 098

-570
-3 718

- 558
-

- 23 661

- 15 237

- 16 271
0
-4 428

6 325
- 2 518

- 44 360

- 11 430

-

-

- 44 360

- 11 430

-0,95

-0,36

Rörelsens kostnader
Kostnader för sålda varor
Övriga externa kostnader
3,4
Personalkostnader
5
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
8,9
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i dotterföretag
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

11
12
13

Resultat före skatt
Årets skattekostnad

14

Årets resultat

Resultat per aktie
Resultat per genomsnittligt antal aktier
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Balansräkning - koncern
Belopp i tkr

Not

2010-12-31

2009-12-31

3 512
2 523
6 035

25 800
1 585
17 181
44 566

947
947

462
462

8 000
233
0
15 215

24
24
45 052

-

2 538
2 538

956
22
1254
45 000
137
47 369

8
18
252

628

114

Summa omsättningstillgångar

47 997

2 996

SUMMA TILLGÅNGAR

63 212

48 048

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Patent, licenser samt varumärken
Dataprogramvaror
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

6

7
8
9

10

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Reversfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

66
344

Cellpoint Connect AB (publ)
556637-2636
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Balansräkning – koncern
Belopp i tkr

Not

2010-12-31

2009-12-31

13 861
5 587
19 448

8 160
3 114
11 274

35 491
- 44 360
- 8 869

6 889
- 11 430
- 4 541

10 579

6 733

41
-

-

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17
Summa kortfristiga skulder

3 836
37 513
11 243
52 592

6 297
28 265
6 753
41 315

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

63 212

48 048

-

36

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

16

Bundet eget kapital
Aktiekapital (32 640 785 aktier)
Ej registrerat aktiekapital
Ansamlad förlust
Fria reserver
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för skatter
41

Ställda säkerheter
Spärrmedel för leverantörsgarantier
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag

Cellpoint Connect AB (publ)
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i tkr

Not

2010

2009

18

- 44 360
14 938
- 39 427

- 11 430
1 929
- 9 501

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital

- 39 427

- 9 501

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning(+) av varulager
Ökning (-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 538
- 2 025
37 928*
- 986

- 1 209
- 24
3 400
- 7 334

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar

-

- 508

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

- 508

1 500
1 500

3 527
4 174
7 701

514
114
628

- 141
255
114

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

* Merparten av förändringen utgörs av konvertering av skulder till eget kapital
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Resultaträkning - moderbolag
Belopp i tkr

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

19
1
2

Rörelsens kostnader
Kostnader för sålda varor
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

19
3,4
5

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i dotterföretag
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

11
12
13

Resultat före skatt
Årets skattekostnad
Årets resultat

14

2010

2009

172
828
1 000

3
252
255

350
- 20 310
903
-3 718

- 3 315
- 1 134
-32

- 24 281

- 4 226

- 16 271
0
- 4 406

- 1 148
466
- 1 946

- 44 958

- 6 854

-

-

- 44 958

- 6 854

Cellpoint Connect AB (publ)
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Balansräkning - moderbolag
Belopp i tkr

Not

2010-12-31

2009-12-31

-

484
484

10

-

10
10

19

7 500
8 000
15 500

41 847
24
41 871

15 500

42 365

-

60

0
313
82
45 000
38
45 433

4 999
18
231
66
5 314

19

56

Summa omsättningstillgångar

45 452

5 430

SUMMA TILLGÅNGAR

60 952

47 795

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, licenser samt varumärken
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

23

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos dotterföretag
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Reversfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Cellpoint Connect AB (publ)
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Balansräkning – moderbolag
Belopp i tkr

Not

2010-12-31

2009-12-31

13 861
5 587
19 448

8 160
3 114
11 274

35 490
- 44 958
- 9 468

21 046
- 6 854
14 192

9 980

25 466

3 569
36 432
10 971

3 021
13 168
6 140

Summa kortfristiga skulder

50 972

22 329

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

60 952

47 795

Ställda säkerheter
Spärrmedel för leverantörsgarantier

-

36

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag

-

13 500

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

16

Bundet eget kapital
Aktiekapital (55 444 567 aktier)
Ej registrerat aktiekapital

Ansamlad förlust
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17
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Kassaflödesanalys - moderbolag
Belopp i tkr

Not

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

18

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning(+) av varulager
Ökning (-)/minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2010

2009

- 44 958
4 363
- 40 595

- 6 854
31
- 6 823

- 40 595

- 6 823

- 60
4 881
34 237*
- 1 537

- 55
- 349
- 110
- 7 337

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar

-

- 508

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

- 508

1 500
1 500

3 527
4 174
7 701

- 37
56
19

- 144
200
56

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

* Merparten av förändringen utgörs av konvertering av skulder till eget kapital via kvittningsemissioner.
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna
Råd och Rekommendationer.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen.
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget
och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor.
Att upprätta de finansiella rapporterna kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar
samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska
erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga.
Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena
på tillgångar och skulder som annars inte framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfallet kan avvika
från dessa uppskattningar och bedömningar.

Bolagets säte mm
Bolaget Cellpoint Connect AB (publ) bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte
i Stockholm i Sverige.
Huvudkontorets adress är Kornhamnstorg 6 1tr. Box 19032, 104 32 Stockholm.

Rapportering för segment
Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens
varor och tjänster varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. Samtliga segment i koncernen drivs
efter gemensamt uppsatta mål för tillväxt och lönsamhet. Detta innebär att all handel mellan segmenten sker på
marknadsmässiga villkor.

Klassificering mm
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv
månader räknat från balansdagen.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklings och liknande arbeten:
Utgifter för forskning och utveckling redovisas enligt Bokföringsnämndens Rekommendation, BFN R1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader.
Rekommendationen innebär bland annat att en immateriell tillgång redovisas endast när tillgången är identifierbar,
kontroll innehas över tillgången och att den förväntas ge framtida ekonomiska fördelar.
Koncernens och moderbolagets forskningskostnader kostnadsförs i den period de uppkommer.
Med forskningskostnader avses då utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk
kunskap.
I koncernen redovisas utgifter för utveckling som immateriell tillgång, utöver de allmänna kraven angivna
ovan, endast under förutsättning att det är tekniskt och finansiellt möjlig att färdigställa tillgången, avsikten
är och förutsättning att det finns att tillgången kan användas i verksamheten eller säljas samt värdet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Med utgifter för utveckling avses utgifter där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma
nya eller förbättrade produkter eller processer.
I koncernens och moderbolagets balansräkning är utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Övriga immateriella anläggningstillgångar:
Övriga immateriella tillgångar som förvaltas av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Tillkommande utgifter:
Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om den ökar
de framtida ekonomiska fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsföres när de uppkommer.
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Avskrivningar:
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad
i resultaträkningen. Avskrivning påbörjas när tillgång tas i bruk.
Nyttjandeperiod
Följande avskrivningstider tillämpas
Koncern
Moderbolag
Avskrivningsprinciper för immateriella anläggningstillgångar:
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
5 år
5 år
Patent, licenser samt varumärken
5 år
5 år
Dataprogramvaror
5 år
5 år
Goodwill
5 år
5 år
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar:
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Datorer
Inventarier

5 år
5 år

5 år
5 år

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen
har använts.
Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om
Det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet.
Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med i tillämpliga fall, undantag för långfristiga monetära
mellanhavande med självständig utlandsverksamhet, där anskaffningskurs används. Kursdifferenser
på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella
fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.
I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs.
Varulager
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens Vägledning BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen eller enligt vägda
genomsnittspriser.
I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader
och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt
kapacitetsutnyttjande.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas I balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel,
kundfordringar, aktier och och övriga lånefordringar.
Bland skulder återfinns leverantörsskulder och övriga låneskulder.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats.
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller
eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång.
En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat
sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
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Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga betalningstillgodohavanden samt i tillämpliga
fall , övriga penningmarknadsinstrument med ursprunglig löptid understigande tre månader. Dessa
poster värderas generellt till upplupet anskaffningsvärde.

Finansiella placeringar
Finansiella instrument som är avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten klassificeras som
anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar som utgörs av aktier redovisas till
anskaffningsvärdet efter eventuella nedskrivningar till verkligt värde. Bedömningen görs aktieslag för aktieslag och en nedskrivning till verkligt värde görs när värdenedgången bedöms vara
bestående.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar
som bedöms individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till
nominellt belopp utan diskontering.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Lån
Lån redovisas till erhållit belopp efter avdrag för transaktionskostnader.
Valutadifferenser som uppstår vid omräkning av rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas
i rörelseresultatet medan valutadifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella tillgångar och
skulder redovisas i finansnettot.

Skatt
Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens Vägledning BFNAR 2001:1 Redovisning av
inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i
framtiden.

Intäkter
Redovisning av intäkter sker enligt Bokföringsnämndens Vägledning BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter.
Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska
fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller
eller kan erhålla för egen räkning. Inkomst vid varuförsäljning redovisas som intäkt då bolaget
till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas
ägande och bolaget utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts.
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med
avdrag för lämnade rabatter. Ersättningen erhålls i likvida medel och intäkten utgörs av ersättningen.
Intäktsredovisningen av tjänsteuppdrag sker när det ekonomiska utfallet för utfört tjänsteuppdrag
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de ekonomiska fördelarna tillfaller bolaget.

Leasing – leasetagare
Bokföringsnämndens Vägledning BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal tillämpas.
Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal (hyra) i såväl moderbolaget som koncernen.
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Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 7 kap.
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen.
Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett
förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas
i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar
och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.
Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen, liksom därmed
sammanhängande orealiserade vinster, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster uppkomna från
transaktioner med intresseföretag och joint ventures elimineras till den del koncernen äger andelar i
företaget. Orealiserade vinster uppkomna till följd av transaktioner med intresseföretag elimineras mot
”Andelar i intresseföretag”. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster
såvida det inte föreligger ett nedskrivningsbehov.
Omräkning av utländska eller andra utlandsverksamheter
Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i självständiga utlandsverksamheter.
Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens
kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.
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Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Koncern
Nettoförsäljning per rörelsegren
Mobila headset
Annons och katalog försäljning
Media och Online försäljning
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

Moderbolag
Nettoförsäljning per rörelsegren
Mobila headset

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

2010

2009

172
2 894
527
3 593

18
18

3 593
3 593

3
18

172
172

3
3

172
172

3
3

Rörelsegrenar
Rörelsegrenar utgör koncernens primära segment. Koncernen består av följande
Rörelsegrenar;
- Mobila headset
- Annons och katalog försäljning
- Media och Online försäljning
Geografiska områden
Koncernens segment är indelade i följande geografiska områden:
Sverige, Danmark, Kanada och övrig export.
Geografiska områden utgör koncernens sekundära indelningsgrund.
Den information som presenteras avseende segmentets intäkter avser de geografiska
områdena grupperade efter var kunderna är lokaliserade.
Information avseende segmentets tillgångar och periodiska investeringar i materiella och
immateriella anläggningstillgångar är baserade på geografiska områden grupperade efter var
tillgångarna är lokaliserade.

Not 2

Övriga rörelseintäkter
2010

2009

Koncern
Övrigt

828

268

Moderbolag
Övrigt

828

252
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Arvode och kostnadsersättningar till revisor
2010

2009

452
41
493

175
175

-

168
74
242

-

41
41

-

10
10

452
41
493

175
175

-

168
74
242

2010

2009

13
13

-

0
0
0

-

Koncern
BDO, Stockholm
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Öhrlings Pricewaterhouse, Stockholm
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Öhrlings Pricewaterhouse,Danmark
Revisionsuppdrag
Övriga
Revisionsuppdrag
Moderbolag
BDO, Stockholm
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Öhrlings Pricewaterhouse, Stockholm
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Not 4

Leasingavgifter avseende operationell leasing

Koncern
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Variabla avgifter
Totala leasingkostnader uppgår till
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år
Mellan ett och fem år

Not 5

Personal

Medelantalet anställda
2010 varav män
Moderbolag
Sverige
Totalt moderbolag

1 100 %
1 100 %

2009 varav män
1
1

0 %
0%

Dotterföretag
Danmark
Kina
Kanada
Q Sales AB
Totalt dotterföretag

0
0
0
5
5

0 %
0 %
0 %
81 %
81 %

6
3
1
10

100 %
67 %
100 %
70 %

Koncern totalt

6

82 %

11

64 %
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Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen

2010-12-31
Andel kvinnor

Moderbolag
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Koncern
Styrelsen
Övriga befattningshavare
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderbolag
(varav pensionskostnad)

2010
Löner och
ersättningar
80

2009-12-31
Andel kvinnor

0%
0%

0 %
100 %

0%
18 %

0 %
25 %

2010
Sociala
kostnader
25
(-)

2009
Löner och
ersättningar
720

2009
Sociala
kostnader
413
(173)

Dotterföretag
(varav pensionskostnad)

947

265
(-)

6 156

(-)

Koncernen
(varav pensionskostnad)

1 027

290
(-)

6 876

413
(173)

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Moderbolag
(varav tantiem)
Moderbolag totalt
(varav tantiem)

2010
Styrelse
och VD
80

2010
Övriga
anställda
-

2009
Styrelse
och VD
720
(-)

2009
Övriga
anställda
-

80
-

-

720
(-)

-

Danmark
(varav tantiem)

-

-

-

5 731
(-)

Kina
(varav tantiem)

-

-

-

192
(-)

Kanada
(varav tantiem)

-

-

Dotterföretag
(i Sverige)

68

606

Dotterföretag totalt
(varav tantiem)

68
(-)

606
(-)

-

6 156
(-)

148
(-)

606
(-)

720
(-)

6 876
(-)

Koncern totalt
(varav tantiem)

-

233
(-)

-

-

Som ersättning via bolag har till styrelsens ordförande Athony Norman reserverats 700 (-) tkr och till VD Peter Djurson 700 (-) tkr
Avgångsvederlag
Avgångsvederlag finns ej. Uppsägningstid från företagets sida gentemot VD är 12 månader.
För andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida, 3 månaders uppsägning, alternativt enligt lag.
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Not 6

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten
2010-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
25 800
Årets anskaffningar
Årets avyttringar
- 25 800
Vid årets slut
-

2009-12-31

25 800
25 800

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Årets avyttringar
Vid årets slut

-

-

Redovisat värde

-

25 800
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Not 7
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Patent, licenser samt varumärken
2010-12-31

2009-12-31

1 885
- 1 885
-

1 272
508
- 11
116
1 885

- 300
300
-

- 126
- 159
- 15
300

-

1 585

Moderbolag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets förvärv
Årets utrangering
Vid årets slut

508
- 508
-

508
508

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Årets utrangering
Vid årets slut

- 24
24
-

- 24
24

-

484

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets förvärv
Årets utrangeringar
Årets valutadifferenser
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar enligt plan
Årets valutadifferenser
Årets utrangeringar
Vid årets slut
Redovisat värde

Redovisat värde

Not 8

Dataprogramvaror
2010-12-31

2009-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets förvärv
Vid årets slut

3 902
3 902

-

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Vid årets slut

- 390
- 390

-

Redovisat restvärde

3 512

-
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Goodwill
2010-12-31

2009-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets förvärv
Årets valutakursdifferenser
Årets avyttringar
Vid årets slut

23 286
2 703
- 23 286
2 523

42 195
16 000
375
- 35 284
23 286

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Årets avyttringar och utrangeringar
Årets valutadifferenser
Vid årets slut

17 181
- 180
17 181
- 180

- 40 846
- 169
35 284
- 374
- 6 105

2 523

17 181

2010-12-31

2009-12-31

1 210
- 1 210
1 176
1 176

1 210
1 210

- 748
748
229
229

- 522
- 230
4
- 748

Redovisat värde

947

462

Moderbolag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets utrangeringar
Vid årets slut

51
- 51
-

51
51

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar
Vid årets slut

- 10
10
-

-33
8
- 41

-

10

Redovisat värde

Not 10

Inventarier

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets utrangeringar
Tillfört genom förvärv
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets utrangeringar
Tillfört genom förvärv
Årets avskrivningar
Årets valutakursdifferenser
Årets utrangeringar
Vid årets slut

Redovisat restvärde
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Not 11 Resultat från andelar i dotterföretag

Koncern
Infriande av borgensförbindelse för tidigare dotterföretaget
Gennum Corporation i Kanadas räkning
Resultat (netto) vid avyttring / avveckling av dotterföretag
i övrigt
Moderbolag
Nedskrivning fordran dotterföretag

2010

2009

- 11 908

-

- 4 363

-

- 16 271
- 16 271

- 1 148
- 1 148

2010

2009

-

466
5 859
6 325

0
0

466
466

2010

2009

- 4 428
- 4 428

- 2 518
- 2 518

- 4 406
- 4 406

- 1 946
- 1946

Not 12 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncern
Ränteintäkter övriga
Övrigt
Moderbolag
Ränteintäkter dotterföretag
Ränteintäkter övriga

Not 13 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncern
Räntekostnader externa
Moderbolag
Räntekostnader externa
Valutadifferens netto

Not 14 Årets skattekostnad
Moderbolagets outnyttjade skattemässiga underskott beräknas uppgå till i storleksordningen 130-140 mkr.
efter 2011 års taxering. Underskottet har ej åsatts något värde i bokslutet. Dotterföretagen har inga
outnyttjade underskottsavdrag.
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Not 15 Andelar i intresseföretag (koncern och moderbolag)
2010-12-31

2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets förvärv
Vid årets slut

8 000
8 000

-

Redovisat värde

8 000

-

Specifikation av andelar i intresseföretag
Företag/Org nr/Säte
Trig Entertainment AB/
556784-3729/Stockholm

Antal andelar
110 000

Ägarandel %

Redovisat värde

40

8 000

Eget kapital
275

Resultat 2010
0

Not 16 Eget kapital
Aktiekapital
Koncern
Vid årets ingång
Registrering av aktiekapital:
Nyemissioner, kvittning / apportt
Koncernmässig realisationsvinst vid
försäljning av aktier i dotterföretag
Årets resultat
Vid årets utgång

3 114

- 4 541

5 701

5 587

21 298
18 734

Ej registrerat
aktiekapital

5 587

- 44 360
- 8 869

Balanserat
resultat

Årets
resultat

21 046

- 6 854
6 854

Moderbolag
Vid årets ingång
8 160
Behandling av ansamlad förlust
enligt beslut på årsstämma
Nyemissioner, kvittning / apport 5 701

5 748

- 6 854
21 298

Årets resultat
Vid årets utgång

5 748

35 490

13 861

Fria Reserver

8 160

13 861

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

- 44 958
- 44 958

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern
Upplupna lönekostnader
Upplupna räntekostnader
Upplupna konsultkostnader
Övriga upplupna kostnader
Moderbolag
Upplupna lönekostnader
Upplupna räntekostnader
Upplupna konsultkostnader
Övriga upplupna kostnader

2010-12-31

2009-12-31

2 352
3 319
4 300
1 272
11 243

2 706
2 987
1 060
6 753

2 352
3 319
3 500
1 800
10 971

2 093
2 987
1 060
6 140
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Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncern
Realisationsförlust netto vid avyttring av dotterföretag
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Orealiserade valutadifferenser
Övriga poster (netto)
- 2 815
- 4 933
Moderbolag
Realisationsvinst netto vid avyttring av dotterföretag
Nedskrivningar av fordringar på dotterbolag
Övriga poster (netto)

2010

2009

- 1540
- 570
-7
- 1 361
- 1 929

- 588
- 10

3200
- 4 740
- 2 823
- 4 363

- 32
- 1 148
1 149
-

2010-12-31

2009-12-31

131 820
7 500
- 131 820
7 500

90 020
41 400
131 820

- 89 973
89 973
-

- 89 973
89 973

7 500

41 847

Not 19 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets förvärv
Årets avyttringar
Vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets avyttringar
Vid årets slut
Redovisat värde

Specifikation av andelar i koncernföretag
Koncernföretag/Org nr/Säte

Antal andelar

Agarandel

Redovisat värde

HR Vision AB/556552-1294/Stockholm

1 000

100

4 000

389

290

Qualified Sales Sweden AB/
556727-1340/Stockholm
Summa

1 000

100

3 500

1 260

878

7 500

* Avser resultat före skatt för perioden 2010-07-01-2010-12-31 respektive 2010-09-01-2010-12-31

Eget kapital

Resultat 2010*
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Not 20 Resultat per aktie
Årets resultat
Genomsnittligt antal utestående aktier
Resultat per aktie

36

2010-01-01
2010-12-31
- 41 630
43 806
- 0,95

2009-01-01
2009-12-31
- 11 430
32 169
- 0,36

2010

2009

0%
0%

0%
0%

Not 21 Försäljning till och inköp från dotterföretag

Försäljning till dotterföretag
Inköp från dotterföretag
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Stockholm den 31 maj 2011

Anthony Norman
Ordförande

Tom Kristensen
Styrelseledamot

Ozan Özerk
Styrelseledamot

Peter Diurson
VD

Min revisionsberättelse har lämnats den 31 maj 2011. Revisionsberättelsen
avviker från standardutformningen.

Johan Adolphson
Auktoriserad revisor

FASTSTÄLLESEINTYG
Undertecknad verkställande direktör, intygar härmed, dels att denna kopia av
årsredovisningen för Cellpoint Connect AB, org. nr. 556637-2636, överensstämmer
med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställs på ordinarie bolagsstämma den 17 juni 2011.
Stämman beslöt att tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 31 maj 2011

Peter Diurson
VD

