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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Frisq Holding AB (publ), org nr 556959-2867, avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31. 

Verksamheten
Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt via hel- eller delägda bolag, tillhandahålla digitala 
tjänster inom hälso- och sjukvårdssektornoch eller äga och förvalta lös egendom. Bolaget skall även idka 
därmed förenlig verksamhet.

Denna årsredovisning avser FRISQ Holding AB, vilket är den juridiska enhet som kvarstår efter avyttringen. 
Ingen operativ verksamhet bedrivs i FRISQ Holding AB. FRISQ Holding AB avyttrade den 31 oktober 2022 
sitt rörelsedrivande dotterbolag FRISQ AB. 

Per bokslutsdagen bedriver bolaget ingen verksamhet. Bolaget har fram till tillträdesdagen den 30 
november 2022 fakturerat för management fee. Kostnaderna i bolaget är primärt hänförliga till utgifter som 
drivs av att bolaget är noterat på Nasdaq First North. Avvecklingskostnader har belastat resultatet med 2,1 
Mkr. I samband med att dotterbolaget Frisq AB avyttrades övertog Frisq Holding betalningsansvaret för 
diverse kontrakt varav hyreskontraktet är det mest väsentliga. 

• Under året har en riktad nyemission genomförts som netto efter emissionsutgifter tillförde bolaget 16 721 Tkr. 

• Cambio har per den 31 oktober förvärvat FRISQ Holding ABs dotterbolag FRISQ AB för 40 Mkr, vilket är fördelat 
på en köpesskilling om 31 Mkr vid tillträde och en slutlig köpeskilling om 9 Mkr inom en 6 månads period. Från 
bruttoköpeskillingen kommer de utestående lånen från Cambio om 9 MSEK att regleras. Cambios tillträde är den 
30 november 2022. 

• Styrelsen i FRISQ Holding AB har undertecknat en avsiktsförklaring (LoI) med de större aktieägarna i NoseOption 
AB för att förvärva 100 % av aktierna i NoseOption AB. Affären är villkorad av en kort exklusiv Due Diligence-fas 
och ett godkännande från aktieägarna i FRISQ från ordinarie bolagsstämma (AGM) i mars månad. FRISQ ska 
betala med aktier och aktieinnehavet efter förvärvet föreslås bli cirka 62 % utestående aktier till tidigare NOSA-
aktieägare och 38 % till tidigare FRISQ-aktieägare.

När man läser denna rapport är det viktigt att beakta att alla siffror endast avser FRISQ Holding AB och inte 
är jämförbar med tidigare rapporter då även de konsoliderade sifforna med det rörelsedrivande bolaget 
FRISQ AB var inkluderat. 

Företagets säte är Stockholm. 
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2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 3 149 5 854 3 867 2 200 2 200
Rörelseresultat -7 289 -6 460 -9 314 -4 521 -3 270
Årets resultat -37 670 -58 565 -389 214 -4 454 -4 562
Resultat per aktie, kr -0,6 -1,2 -12,4 -0,2 -0,2
Balansomslutning 21 667 40 085 98 761 344 970 288 494
Soliditet 85% 98% 98% 100% 99%

Definition av nyckeltal se not 24. 

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (Kr)

överkursfond 507 419 944
balanserat resultat -454 753 375
årets resultat -37 670 395

14 996 174

Styrelsen föreslår att

i ny räkning balanseras 14 996 174

14 996 174

Flerårsjämförelse

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, 
rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där 
ej annat anges.

Förslag till vinstdisposition 

Väsentliga aktieägare per bokslutsdagen är Avanza 33%, SEB 19% och Nordnet 16%. 

Per bokslutdagen består koncernen av moderbolaget FRISQ Holding AB, org.nr. 556959-2867 och de helägda 
dotterbolagen FRISQ UK Ltd, org nr. 12745808 och FRISQ USA Holding Inc, org nr. 30-1211598. Det senare 
bolaget äger 100% av kapital och röster i FRISQ LLC, org nr. 38-8132515. Ingen verksamhet bedrivs i 
dotterbolagen. Bolaget upprättar därför inte någon koncernårsredovisning. 

Inga väsentliga händelser har inträffat. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Ägarförhållanden

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Frisq Holding AB har som avsikt att i slutet av februari 2023 förvärva ett ungt utvecklingsbolag, NosaOption AB, 
som historiskt har visat negativa rörelseresultat. Bolagets förvärvsstrategi kan visa sig vara resultatlösa eller 
felriktade, vilket kan medföra att bolagets intäkter blir otillräckliga för att finansiera åtaganden. Även om bolaget 
i framtiden skulle redovisa positiva rörelseresultat, finns det en risk att detta kommer ske endast efter lång tid, 
vilket kan medföra att ytterligare kapitaltillskott behöver tillföras bolaget.  

Koncernstruktur
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Resultaträkning (Tkr) Not 2022 2021

5 3 149 5 854
36 0

3 185 5 854

6, 7, 8 -8 688 -9 701
9 -1 786 -2 600

0 -13
-10 474 -12 314

Rörelseresultat -7 289 -6 460

Resultat från finansiella poster
10 -29 819 -52 200

6 95
-568 0

Resultat efter finansiella poster -37 670 -58 565

11 0 0
ÅRETS RESULTAT -37 670 -58 565

Rapport över totalresultat (TSEK) 2022 2021

Årets resultat -37 670 -58 565
Övrigt totalresultat 0 0
ÅRETS TOTALRESULTAT -37 670 -58 565

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 19 -0,6 -1,2

Övriga rörelsekostnader

Resultat från andelar i koncernföretag

Övriga externa kostnader

Inkomstskatt

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Nettoomsättning

Personalkostnader

Övriga rörelseintäkter
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Balansräkning (Tkr) Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
12 0 29 063

Summa anläggningstillgångar 0 29 063

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
0 600

13 8 966 0
14 95 25

9 061 625

Kassa och bank 15 12 606 10 397

Summa omsättningstillgångar 21 667 11 022

SUMMA TILLGÅNGAR 21 667 40 085

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

16 3 339 2 398
Summa bundet eget kapital 3 339 2 398

Fritt eget kapital 18
17 507 420 491 641

-454 754 -396 369
-37 670 -58 565

Summa fritt eget kapital 14 996 36 707
Summa eget kapital 18 335 39 105

Kortfristiga skulder
844 455
62 49
70 328

20 2 356 148
Summa kortfristiga skulder 3 332 980

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 667 40 085

Aktiekapital 

Andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
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Förändring i eget kapital (Tkr)

Aktie-
kapital

Pågående 
nyemission

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat 

inklusive 
årets 

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2021 1 610 788 491 761 -396 735 97 424

Totalresultat
Årets resultat -58 565 -58 565
Summa totalresultat -58 565 -58 565

Transaktioner med aktieägare  

Nyemission 788 -788

Emissionskostnader -119 -119

Aktierelaterade ersättningar 366 366
Summa transaktioner med aktieägare 788 -788 -119 366 247

Utgående balans 31 december 2021 2 398 0 491 641 -454 934 39 105

Ingående balans 1 januari 2022 2 398 0 491 641 -454 934 39 105

Totalresultat
Årets resultat -37 670 -37 670
Summa totalresultat -37 670 -37 670

Transaktioner med aktieägare
Nyemission 941 17 875 18 816

Emissionskostnader -2 095 -2 095

Aktierelaterade ersättningar 180 180
Summa transaktioner med aktieägare 941 0 15 780 180 16 901

Utgående balans 31 december 2022 3 339 0 507 420 -492 424 18 335
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Kassaflödesanalys (Tkr) 2022 2021
Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -7 289 -6 460
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
    Aktierelaterade ersättningar 180 366
Erhållen ränta m.m. 6 95
Erlagd ränta m.m. -568 0
Betald inkomstskatt 0 0

-7 671 -5 999

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 189 148
Minskning(-)/ökning(+) av skulder 2 351 -357

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 131 -6 208

Investeringsverksamheten
Avyttring av koncernföretag 31 079 0
Årets lämnade lån till koncernföretag -40 460 -52 200

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 381 -52 200

Finansieringsverksamheten
Nyemission, netto efter emissionsutgifter 16 721 -119
Upptagna lån 13 303 0
Amortering av lån -13 303 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 721 -119

Årets kassaflöde 2 209 -58 527
Likvida medel vid årets början 10 397 68 924

Likvida medel vid årets slut 15 12 606 10 397

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital
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NOTER

Not 1 Allmän information

Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper

Pensioner

Denna rapport avser Frisq Holding AB, vilket är den juridiska enhet där all verksamhet sker sedan den 30 november 2022. Moderbolaget 
avyttrade per detta datum sitt rörelsedrivande dotterbolag Frisq AB. 

Värderingsgrunder vid upprättande av de finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. 

Nya eller ändrade standarder som tillämpas av bolaget
Nya och ändrade standarder samt förbättringar som trätt i kraft 2022 har inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella 
rapporter för räkenskapsåret.

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

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av bolaget
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2022 och har inte tillämpats vid 
upprättandet av denna årsredovisning. De nya standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft förväntas inte att få någon väsentliga 
påverkan på bolagets finansiella rapporter. 

Klassificering av tillgångar och skulder

Intäktsredovisning
Bolaget har under året bedrivit koncernförvaltning. Nettoomsättningen avser fakturering till dotterbolag för administrativa tjänster. 
Dotterbolaget Frisq AB avyttrades per den 30 november och därefter har bolaget inte haft några intäkter. 

Bolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan. Det innebär att de finansiella rapporterna 
presenteras i svenska kronor.

Förutsättningar vid upprättande av finansiella rapporter
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats 
konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

Ersättning till anställda

För de pensionsplaner som bolaget erbjuder betalas en fastställd premie till ett pensionsinstitut. Bolaget har därefter ingen legal eller 
annan förpliktelse att betala ytterligare premier för det fall pensionsinstitutet inte har tillräckliga medel att utbetala pensioner till de 
försäkrade. Resultatet belastas för kostnaden i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när 
premier erläggs.

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

Den 16 februari 2023 godkände styrelsen och VD denna årsredovisning för publicering och rapporterna kommer att bli föremål för 
fastställelse vid årsstämma den 9 mars.

Siffror i tabeller är uttryckta i tusentals svenska kronor, Tkr, om inget annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Bolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridisk 
person samt tillämpliga uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att årsredovisningen för den juridiska personen 
ska tillämpa av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt. 

Lön och prestationsersättningar

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på 
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Valutakursdifferenser redovisas i resultatet för den period i vilka de 
uppstår

Transaktioner i utländsk varluta

FRISQ Holding AB (publ), är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556959-2867, med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till 
huvudkontoret är Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North från och med den 12 oktober 2016 under 
kortnamnet FRISQ.                                                                                                                                                                                                                                               
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Finansiella tillgångar

Bolaget har endast finansiella skulder som klassificeras och värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv-
räntemetoden. Redovisning sker inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader.

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, 
tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och 
belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till 
kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre 
månader från tidpunkten för förvärvet. På grund av att bankmedel är betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde 
av nominellt belopp.

Vid anskaffning av finansiella tillgångar redovisas förväntade kreditförluster löpande under innehavstiden. I det fall kreditrisken ökat 
reserveras för de kreditförluster som förväntas inträffa under tillgångens löptid. Utifrån historiska data gällande betalningsmönster och 
betalningsförmåga hos nuvarande motparter bedöms de förväntade kreditförlusterna vara begränsade.

Bolaget klassificerar och värderar sina finansiella  tillgångar utifrån den affärsmodell som hanterar tillgångens kontrakterade kassaflöden 
samt karaktären på tillgången. De finansiella tillgångarna klassificeras i någon av följande kategorier: 

Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det 
initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden. Finansiella fordringar och skulder med kort löptid 
redovisas till nominellt värde utan diskontering.

(1) finansiella tillgångar som värderas  till upplupet anskaffningsvärde, (2) finansiella tillgångar som värderade till verkligt värde över övrigt 
totalresultat samt (3) finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen.
För närvarande har bolaget endast finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde där syftet med innehavet är att 
erhålla kontraktsenliga  kassaflöden. Dessa finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med  förfallodag 
mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Likvida medel

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i bolaget och på det vägda genomsnittliga antal aktier utestående under 
perioden.

Andelar i koncernföretag
Aktier i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Prövning av värdet av andelarna görs 
när det finns indikation på att värdet minskat. Förvärvsrelaterade utgifter ingår som en del i anskaffningsvärdet. Erhållen utdelning 
redovisas i resultaträkningen. 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Upplupet anskaffningsvärde

Leasing

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppstår när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld  skiljer sig 
från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran redovisas i den omfattning det finns faktorer som övertygande talar för att det 
finns tillräckliga framtida skattemässiga överskott.

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i 
allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt 
leasingavtal.

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den  del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu  inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen.

Inkomstskatt
Bolagets totala skatt omfattar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat  utom då underliggande 
transaktioner redovisats i övrigt  totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget 
kapital.

Bolagets leasingavtal hanteras i redovisningen som operationella. Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Kassaflödesanalys

Finansiella skulder
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Not 3 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Not 4 Finansiella risker och finansiella instrument

Inom 3-12

3 månader månader 2-5 år Efter 5 år Totalt
Leverantörsskulder 844 0 0 0 844
Övriga skulder 70 0 0 0 70

Summa 914 0 0 0 914

Inom 3-12

3 månader månader 2-5 år Efter 5 år Totalt
Leverantörsskulder 455 0 0 0 455
Övriga skulder 328 0 0 0 328
Summa 783 0 0 0 783

Kapitalhantering

Bolaget har teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, se not 19. Teckningsoptioner 
förvärvas mot vederlag motsvarande dess verkliga värde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Teckningsoptioner

Eventualförpliktelse

Styrelsen övervakar bolagets kapitalstruktur och finansförvaltning, beslutar om ärenden som rör förvärv, investeringar och finansiering 
och övervakar löpande bolagets exponering mot finansiella risker. Styrelsens mål för förvaltning av kapital är att säkerställa bolagets 
förmåga att fortsätta sin verksamhet för att generera skälig avkastning till aktieägare och nytta till övriga intressenter. Bolaget definierar 
kapital som eget kapital. Förändringar i bolagets kapital framgår av rapport över förändringar i eget kapital. Bolaget står ej under externa 
kapitalkrav. Bolagets nuvarande policy är att inte lämna någon utdelning. Först när bolaget når en långsiktig lönsamhet kommer förslag 
om utdelning till aktieägare kunna ske.

Löptidsanalys avseende kontraktsenliga betalningar för finansiella skulder: 

2022-12-31

2021-12-31

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas av 
en eller flera osäkra framtida händelser, eller när det finns ett åtagande som inte redovisats som skuld eller avsättning på grund av att det 
inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer  att krävas.

För att upprätta de finansiella rapporterna gör bolagsledningen bedömningar och uppskattningar som påverkar de redovisade beloppen 
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Ansvaret för att utforma bolagets finansiering och finansiell riskhantering åligger styrelsen och verkställs av VD genom ekonomichefen. 
Riskerna utvärderas årligen i samband med budgetarbetet samt löpande under året vid behov. Målsättningen är att minimera negativa 
effekter på  bolagets resultat och att hantera dessa risker på ett kostnadseffektivt sätt. Per bokslutsdagen är den risk som bolaget utsätts 
för mycket begränsad, då ingen verksamhet bedrivs. Per balansdagen uppgår koncernens likvida medel till 12 606 Tkr.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag endast i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan 
utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Företagsledningen har gjort bedömningen att inga uppskjutna skattefordringar ska 
redovisas, på grund av osäkerheten i när i tiden framtida skattemässiga överskott kommer kunna att inträffa. I det fall bolaget haft 
möjlighet att redovisa en uppskjuten skattefordran för hela underskottsavdraget skulle resultat och eget kapital öka med 11 916 Tkr (10 
151). Det föreligger inte någon förfallotidpunkt som begränsar utnyttjandet av underskottsavdragen. För mer information om 
skattemässiga underskottsavdrag se not 11. 

Uppskjuten skattefordran

Eget kapital
Transaktionskostnader som är direkt hänförbara till emission av nya stamaktier eller optioner redovisas i eget kapital som avdrag från 
emissionslikviden.
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Finansiella instrument per kategori
2022-12-31 2021-12-31

Finansiella tillgångar värderade
till upplupet anskaffningsvärde
Fordringar hos koncernföretag 0 600
Övriga fordringar 8 966 0
Likvida medel 12 606 10 397

Summa 21 572 10 997

Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde
Leverantörsskulder 844 455
Övriga skulder 70 328
Upplupna kostnader 0 48

Summa 914 831

Upplysning om verkligt värde
För finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms de redovisade värdena vara en god approximation av de verkliga värdena till följd 
av att löptiden och/eller räntebindningen är kort vilket innebär att en diskontering baserat på gällande marknadsförutsättningar inte 
bedöms leda till någon väsentlig effekt.
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Not 5 Nettoomsättning

2022 2021
Management fee 3 149 5 854
Summa 3 149 5 854

Management fee avser fakturering till Frisq AB, som varit ett helägt dotterbolag fram till avyttringen per den 30 november. 

Not 6 Leasingavtal

2022 2021
1 417 0

Framtida minimileasingavgifter för icke
uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år 0 0
Mellan 2 till 5 år 0 0
Summa 0 0

Not 7 Upplysning om ersättning till revisorn 

2022 2021
Mazars AB
Revisionsuppdrag 102 40

Summa 102 40

Not 8 Övriga externa kostnader

Antal Varav Antal Varav 
anställda antal män anställda antal män

Medelantal anställda 1 0 1 0

1 0 1 0

2022-12-31 2021-12-31

4 4
Varav kvinnor 0 0

2 8
1 5

2022-12-31 2021-12-31

139 1 530
Övriga anställda 571 0
Varav bonus 571 0

Summa 710 1 530

52 204
371 510

Summa 371 714

Totala löner, ersättningar och sociala avgifter 1 081 2 244

2021

Not 9 Anställda och personalkostnad

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter.

2022

Andra personer i företagets ledning inkl. VD

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Styrelseledamöter

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Varav kvinnor

Avgiftsbestämda pensionskostnader för styrelsen/VD och ledande befattningshavare

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till:

I övriga externa kostnader ingår avvecklingskostnader uppgående till cirka 2 Mkr. I samband med att dotterbolaget Frisq AB avyttrades övertog 
 Frisq Holding betalningsansvaret för diverse kontrakt varav hyreskontraktet är det mest väsentliga. 

Sociala kostnader och pensionskostnader

Löner och styrelsearvode
Styrelsen/VD och ledande befattningshavare

I samband med att dotterbolaget Frisq AB avyttrades övertog Frisq Holding AB betalningsansvaret för lokalerna från och med den 1 januari 2023. 
Hela kostnaden avseende det återstående hyreskontraktet har belastat resultatet under 2022, då detta anses vara en avvecklingskostnad. 
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Ersättning till styrelsen, VD och Grundlön/ Rörlig Pensions- Övriga
ledande befattningshavare - 2022 styrelsearvode ersättning kostnader ersättningar Summa

Styrelsens ordförande
Mats Lindstrand januari-juli 200 0 0 0 200
Per Egon Johansson augusti-december 50 0 0 0 50

Styrelseledamöter
Per Egon Johansson 50 0 0 0 50
Lars Björk 100 0 0 0 100
Göran Hägglund 100 0 0 0 100

VD/koncernchef
George Thaw januari-juli 0 0 0 2 060 2 060
Mats Lindstrand augusti-december 0 0 0 350 350

Övriga ledande befattningshavare (2 st) 139 0 52 212 403

Summa 639 0 52 2 622 3 313

Ersättning till styrelsen, VD och Grundlön/ Rörlig Pensions- Övriga
ledande befattningshavare - 2021 styrelsearvode ersättning kostnad ersättningar Summa

Styrelsens ordförande
Mats Lindstrand 200 0 0 0 200

Styrelseledamöter
Per Egon Johansson 100 0 0 0 100
Lars Björk 100 0 0 0 100
Göran Hägglund 100 0 0 240 340

VD/koncernchef
George Thaw 0 0 0 4 287 4 287

Övriga ledande befattningshavare (1 st) 1 030 0 204 0 1 234

Summa 1 530 0 204 4 527 6 261

Ersättningar till styrelsen, verkställande direktören, ledande befattningshavare

Pensionsförpliktelser

Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag
2022 2021

Nedskrivningar -29 523 -52 200
Realisationsresultat -296 0
Summa -29 819 -52 200

Styrelsearvoden redovisas som grundlön/styrelsearvode i tabellen och fakturerade konsultarvoden från VD och övriga styrelseledamöter redovisas 
som övriga ersättningar. Nuvarande VD Mats Lindstrand har utöver sina uppgifter i rollen som styrelseledamot under år 2022 utfört operativa 
konsulttjänster vilka fakturerats från eget bolag.

Bolaget har inga pensionsförpliktelser till nuvarande eller tidigare styrelse, verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare. 

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader utan kontraktsbundet avgångsvederlag. 
Avtal om avgångsvederlag

Lars Björk har utöver styrelsearvode tilldelats 300 000 optioner utan erläggande av optionspremier. Optionerna tjänas in under tre år. Varje option 
ger rätt att förvärva en ny aktie i FRISQ till en kurs som 11.44 kr per aktie senast den 15 april 2026. Se även not 19. 

I de fall ersättning till ledande befattningshavare faktureras ingår sociala kostnader i redovisat lönebelopp, varför total ersättning som rapporteras i 
denna not överstiger personalkostnader för anställda i resultaträkningen. Avtalen baseras på vedertagna kommersiella villkor.
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Not 11 Skatt 

2022 2021
Skatt på årets resultat 0 0
Redovisad skatt 0 0

Skillnad mellan skatt enligt gällande skattesats och redovisad skattekostnad redovisas i tabellen nedan. 

2022 2021
Redovisat resultat före skatt -37 670 -58 565

Skatt beräknad enligt svensk skattesats 20,6% (20,6%) 7 760 12 064
Skatteeffekt av:

-6 427 -10 753
Skatteeffekt på avdragsgilla kostnader som 
redovisas direkt mot eget kapital 432 24

motsvarande aktivering -1 765 -1 335

0 0

Not 12 Andelar i koncernföretag

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärde 29 063 29 063
Lämnade aktieägartillskott 40 460 52 200
Avyttring -40 000 0
Årets nedskrivningar -29 523 -52 200

Utgående redovisat värde 0 29 063

 
Företag 2022-12-31 2021-12-31
Frisq AB - 29 053
Frisq USA Holding Inc - 10
   Frisq LLC - -
Frisq PLC - -

Utgående redovisat värde 0 29 063

Företag
Kapital- och 

rösträttsandel Org. Nr Säte
Frisq USA Holding Inc 100% 30-1211598 Delaware, US
   Frisq LLC 100% 38-8132515 Delaware, US
Frisq PLC 100% 12745808 London, UK

Not 13 Övriga fordringar

2022-12-31 2021-12-31

Köpeskilling, avseende försäljning av aktierna i Frisq AB 8 625 0
Övriga fordringar 341 0
Summa 8 966 0

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2022-12-31 2021-12-31

Förutbetald försäkring 39 11
Övriga poster 56 14
Summa 95 25

Ökning av underskottsavdrag innevarande år utan 

Skattemässiga underskottsavdrag i bolaget uppgår per bokslutsdagen till 57 844 Tkr (49 277). Samtliga underskott löper utan tidsbegränsning. 
Någon uppskjuten skattefordran avseende de skattemässiga förlusterna redovisas dock inte då det inte finns några faktorer som övertygande talar 
för att tillräckliga skattemässiga överskott kommer att genereras. 

Ingen verksamhet bedrivs i dotterbolagen i USA och Storbritannien. 

 Ej avdragsgilla kostnader 
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Not 15 Likvida medel

2022-12-31 2021-12-31
Bankmedel 12 606 10 397

Summa 12 606 10 397

Not 16 Aktiekapital

Ändring aktier Ökning 
aktiekapital 

SEK

Totalt antal 
aktier

Totalt 
aktiekapital 

SEK

Kvotvärde SEK

Företrädesemission 2020 8 286 571 414 329 32 204 773 1 610 239 0,05
Nyemission 2021 15 750 000 787 500 47 954 773 2 397 739 0,05
Nyemission 2022 18 816 022 940 800 66 770 795 3 338 539 0,05

Not 17 Överkursfond

Not 18 Förslag till vinstdisposition

2022-12-31
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel (Kr)
överkursfond 507 419 944
balanserat resultat -454 753 375
årets resultat -37 670 395

14 996 174

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 14 996 174

14 996 174

Not 19 Resultat per aktie

2022-12-31 2021-12-31

Resultat per aktie före/efter utspädning (Kr) -0,6 -1,2

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -37 670 -58 565
Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före/efter utspädning 61 955 138 47 523 266

Optionsprogram

Teckningsoptioner 2020/2026

Teckningsoptioner 2021/2024

Program 2020/2026 för styrelseledamoten Lars Björk och syftar till att erbjuda ägande i Bolaget för hans betydande engagemang i etableringen av 
FRISQ i USA. Programmet omfattar 320 000 teckningsoptioner varav 300 000 teckningsoptioner tilldelas Lars Björk utan erläggande av 
optionspremie och 20 000 avser att täcka kostnader relaterade till programmet. Optionerna tjänas in under tre år. Varje option ger rätt att förvärva 
en ny aktie i FRISQ till en kurs om 11.44 kr per aktie senast den 15 april 2026. Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 16 000 kr.

Program 2021/2024 om högst 2 000 000 teckningsoptioner, riktar sig till anställda och nyckelpersoner i koncernen. Varje option berättigar till 
teckning av en ny aktie från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 mars 2024 för 200% av den volymviktade genomsnittskursen 1-12 
mars 2021 (lägst 9 kr per aktie). Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 100 000 kr. 

Överkursfonden har uppkommit då emissioner genomförts till överkurs. Under året har nyemissioner genomförts vilket netto efter 
emissionkostnader ökade eget kapital med 16 721 Tkr. 

Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren 
innehar i bolaget, utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier i bolaget ger  lika rätt till utdelning samt till bolagets tillgångar och eventuella 
överskott i händelse av likvidation.

Optionsprogrammen i FRISQ Holding syftar till att säkerställa samstämmiga incitament för aktieägare och medarbetare. Optionsprogram 
2020/2026 har överlåtits vederlagsfritt och optionsprogram 2021/2024 har överlåtits till marknadspris enligt oberoende fastställd värdering och är 
föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner. För ytterligare information se kommunikéer från tidigare årsstämmor.
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2022-12-31 2021-12-31
Personalrelaterade poster 750 100
Avvecklingskostnader 1 381 0
Övriga poster 225 48
Summa 2 356 148

Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2022-12-31 2021-12-31
Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 22 Transaktioner med närstående

Not 23 Väsentliga händelser efter balansdagen 

Not 24 Definition av nyckeltal

Rörelseresultat 
Resultat före finansnetto

Resultat per aktie efter utspädning
 Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittligt antalet utestående aktier under perioden efter 

utspädning. 

Resultat per aktie före utspädning
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittligt antalet utestående aktier under perioden före 
utspädning. 

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Inga väsentliga händelser har inträffat. 

Baserat på antalet utestående aktier skulle, vid fullt utnyttjande av ovanstående optionsprogram, det totala antalet aktier öka med 3,5%.

Utöver ovan nämnda teckningsoptionsprogram finns det per balansdagen inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller likande 
finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget. Teckningsoptioner har en 
utspädningseffekt då de leder till en emission av aktier till en  kurs som är lägre än genomsnittskursen. För aktuella räkenskapsår innebär en 
konvertering  av potentiella stamaktier att resultat per aktie minskar förlusten och någon utspädning uppstår därav ej.

Utöver inköp av konsulttjänster från verkställande direktören har det inte förekommit inköp eller försäljningar mellan koncernen och närstående. 
Upplysningar och ersättningar till ledande befattningshavare och andra närstående presenteras i not 9. 
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Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Mats Lindstrand Per Egon Johansson
Verkställande direktör Styrelsens ordförande

Lars Björk Göran Hägglund
Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Mazars AB

Samuel Bjälkemo
Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer och ger en rättvisande bild av företaget ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över 
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 


