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2011 i sammandrag
Under 2011 har vi kontinuerligt arbetat med att genomföra förbättringar för att öka rörelsemarginal och
skapa en stabil struktur för tillväxt. För helåret redovisar vi därför ett förbättrat rörelseresultatet i kvarvarande
verksamhet* med cirka 9 MSEK jämfört med 2010.
Kvartal 1

•
•
•
•

Positivt rörelseresultat i samtliga av koncernens segment
Investeringen av 25 procent av aktierna i videoinnehållsbolaget Wooshii slutfördes
Det internationella energibolaget Fortum förlänger sitt samarbete med Getupdated för sjunde
året i rad
Getupdated utsedd till bästa leverantör av sponsrade länkar av topseos.se

Kvartal 2

•
•
•

Den nyemission som en extra bolagsstämma den 16 mars beslutade om blev övertecknad, och
tillförde bolaget cirka 15,4 MSEK
Yves Rocher som är marknadsledande inom skönhetsvård anslöt sig till Getupdateds affiliatenätverk .
Clickufficio väljer Just Search Italien för sina digitala marknadsföringskampanjer

Kvartal 3

•
•

Betsafe går med i Getupdateds affiliatenätverk
Getupdateds dotterbolag Just Search UK är nominerade till UK Search Awards 2011

Kvartal 4

•
•
•
•

Försäljningen i Affiliators nätverk har ökat 45,3%
Getupdateds föreslår nyemission om 20,5 MSEK
Getupdated slutför överlåtelsen av Circuit
Fyra av fyra kvartal 2011 med positivt rörelseresultat

Nyckeltal
Nettoomsättning, MSEK
Rörelseresultat, MSEK
Årets resultat, MSEK

2011

2010

161

183

9

-0

-76

-9

5,4%

Neg.

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

-5

-14

Årets kassaflöde, MSEK

-5

-0

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

Soliditet, %

47%

53%

Eget kapital, vid årets utgång, MSEK

127

235

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,07

-0,13

Kassaflöde per aktie, SEK

-0,06

0,00

Utdelning per aktie, SEK

0,00**

0,00

Börskurs vid årets slut, SEK

0,45

1,63

Medelantal anställda

131

173

Rörelsemarginal, %

* Exklusive den i fjärde kvartalet avyttrade konsultverksamheten Circuit Interactive AB
** Styrelsens förslag till årstämman
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Aktien, aktiekapital och ägarstruktur
Aktien och aktiekapital

Ägarstruktur

Aktierna i Getupdated har emitterats i enlighet med svensk rätt och

Getupdated hade 2 112 aktieägare per den 31 december 2011.

ägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt

Bolagets största aktieägare framgår av tabellen nedan.

vid nyteckning av aktie med mera regleras dels av Bolagets
bolagsordning, dels av aktiebolagslagen (2005:551) och kan endast
ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Getupdateds aktier
är denominerade i svenska kronor.

Aktieägare per den 31 december 2011
Ägare
Åke Eriksson*

Antal aktier

Andel kapital
och röster

33 037 384

36,7%

Paul Yates*

8 776 739

9,7%

röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning.

Bäverbäcken Förvaltning AB

5 932 400

6,6%

Varje aktie medför lika rätt till utdelning samt till eventuellt överskott vid

Avanza Pension Försäkring AB

3 519 369

3,9%

Erik Penser Bankaktiebolag

3 449 465

3,8%

JP Morgan Bank

3 276 379

3,6%

Altraplan Bermuda Limited

2 841 671

3,2%

Yggdrasil AB

2 713 736

3,0%

Revert AB

2 343 549

2,6%

Vid bolagsstämma medför varje aktie i Getupdated en röst. Varje

likvidation. Aktierna är ej föremål för några överlåtelsebegränsningar.
Vid nyemission har befintliga aktieägare företrädesrätt till nyemitterade
aktier i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.
Aktierna i Getupdated är inte föremål för bestämmelser om inlösen
eller konvertering. Vidare är aktierna inte, och har heller inte varit,
föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt
eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit offentliga
uppköpserbjudanden under det innevarande eller föregående
räkenskapsåret.
Enligt Getupdateds bolagsordning, fastställd av årsstämman den
12 maj 2011, ska det emitterade aktiekapitalet vara lägst 20 000 000
SEK och högst 80 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000
och högst 160 000 000.
Per den 31 december 2011 har Getupdated 90 110 174
utestående aktier, motsvarande ett aktiekapital om cirka 51 054 932
SEK. Vid nyemission som registrerades i januari 2012 uppgår Bolagets
aktiekapital till cirka 71 476 904 SEK, fördelat på 126 154 243 aktier,
envar med ett kvotvärde om cirka 0,5666 SEK (se tabell på följande
sida).

Nordnet Pensionsförsäkring AB

1 735 567

1,9%

Övriga ägare

22 483 915

25,0%

Totalt

90 110 174

100,0%

*Privat och via bolag

Utestående teckningsoptioner
Årsstämman i maj 2009 beslutade att emittera 400 000
teckningsoptioner till den dåvarande Sverigechefen Oscar Werner.
Teckningsoptionerna omfattar rätt att teckna högst 432 000 nya aktier
(se tabell nedan), vilket skulle innebära en utspädning 0,34 procent
om samtliga teckningsrätter utnyttjades, beräknat efter full teckning
av förestående nyemission. Bolaget skulle därmed tillföras cirka 1,2
MSEK. I övrigt har Getupdated inte emitterat några optionsrätter eller
konvertibla skuldebrev.

Bemyndigande
För närvarande finns inget bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev
och/eller teckningsoptioner.

Utestående teckningsoptioner
Beslutsdatum
2009-05-14

Antal optioner

Berättigande
till antal aktier

Ökning av
aktiekapital

400 000

432 000

244 771,20

Lösenperiod Lösenkurs, SEK
12 april 2012–13 maj 2012*

* Under perioden från och med den 1 juni 2009 till och med den 11 april 2012 kan teckning ske inom en tvåveckorsperiod från och med dagen efter
offentliggörandet av respektive kvartalsrapport. Ingen teckning har skett vid denna årsredovisnings avlämnande varför inga optioner nyttjades.

Aktien, aktiekapital och ägarstruktur
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2,75

Aktiekapitalets förändring
Förändring
antalet aktier

Totalt
antal aktie

Förändring
av aktiekapital, (SEK)

Totalt aktie
kapital, (SEK)

Kvotvärde (SEK)

År

Händelse

2007

Apportemission

83 731 846

1 174 604 984

474 447

6 655 620

0,0057

2007

Apportemission

1 511 379

1 176 116 363

8 564

6 664 184

0,0057

2007

Nyemission, kvittning

70 000 000

1 246 116 363

396 638

7 060 822

0,0057

2007

Apportemission

46 875 030

1 292 991 393

265 606

7 326 428

0,0057

2007

Apportemission

28 153 800

1 321 145 193

159 527

7 485 955

0,0057

2007

Nyemission

15 883 488

1 337 028 681

90 000

7 575 955

0,0057

2007

Apportemission

4 984 000

1 342 012 681

28 240

7 604 195

0,0057

2007

Apportemission

5 604 900

1 347 617 581

31 759

7 635 954

0,0057

2007

Nyemission

300 119 874

1 647 737 455

1 700 558

9 336 512

0,0057

2007

Nyemission, korrigering

49

1 647 737 504

9 336 512

0,0057

2007

Nyemission

35 383 296

1 683 120 800

9 537 003

0,0057

2007

Sammanläggning 1:100

–1 666 289 592

16 831 208

9 537 003

0,5666

2007

Nyemission, kvittning

169 082

17 000 290

95 806

9 632 809

0,5666

2007

Apportemission

3 474

17 003 764

1 969

9 634 778

0,5666

2007

Apportemission

1 090 307

18 094 071

617 796

10 252 574

0,5666

2007

Apportemission

340 236

18 434 307

192 787

10 445 361

0,5666

2007

Apportemission

588 242

19 022 549

333 313

10 778 674

0,5666

2007

Apportemission

13 048

19 035 597

7 394

10 786 068

0,5666

2007

Apportemission

1 132 759

20 168 356

641 851

11 427 919

0,5666

2008

Nyemission, kvittning

175 000

20 343 356

99 160

11 527 078

0,5666

2008

Nyemission, kvittning

6 781 118

27 124 475

3 842 359

15 369 437

0,5666

2008

Kvittningsemission

354 889

27 479 364

201 089

15 570 527

0,5666

2008

Kvittningsemission

146 713

27 626 077

83 131

15 653 658

0,5666

2008

Kvittningsemission

383 141

28 009 217

215 945

15 869 603

0,5666

2009

Nyemission, kvittning

28 009 217

56 018 434

15 869 603

31 739 206

0,5666

2009

Kvittningsemission

8 345 976

64 364 410

4 728 603

36 467 809

0,5666

2011

Nyemission

25 745 764

90 110 174

14 587 123

51 054 932

0,5666

Jan 2012

Nyemission

36 044 069

126 154 243

20 421 972

71 476 904

0,5666

200 491

* Avrundat till närmaste heltal.

Aktieägaravtal

bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas

Såvitt styrelsen för Getupdated känner till, föreligger inte några

på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett

aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av
Getupdateds aktieägare som syftar till gemensamt inflytande
över Bolaget. Såvitt styrelsen för Getupdated känner till finns inga
överenskommelser eller motsvarande avtal som kan komma att
leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har
en Certified Adviser med uppgift att övervaka att Bolaget lever upp
till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden
och investerare.

Likviditetsgaranti

Handelsplats och kursutveckling

Getupdated har ingått avtal med Erik Penser Bankaktiebolag enligt

Getupdated-aktien är sedan den 11 juli 2007 listad på First

vilket Erik Penser Bankaktiebolag ska vara likviditetsgarant i Bolagets

North och har kortnamnet GIM. Per den 31 december 2011 var

aktie. Åtagandet innebär i huvudsak att likviditetsgaranten åtar sig

aktiekursen 0,45 SEK och börsvärdet uppgick till cirka 41 MSEK.

att när så är möjligt ställa kurser i minst en post på både köp- och

Omsättningen under 2011 uppgick i genomsnitt till cirka 74 000

säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte

aktier per dag, motsvarande ett värde av i genomsnitt 52 000 SEK.

överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet är att främja likviditeten

Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa

i Bolagets aktie.

samma regler som börsnoterade bolag. First North följer istället
ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre
Aktien, aktiekapital och ägarstruktur
5

Utdelningspolicy

Övrig information

Getupdated verkar i en marknad som präglas av kraftig tillväxt

Getupdated är ett avstämningsbolag och dess aktier har emitterats

och snabb förändring. Getupdateds styrelse har ambitionen att

enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden med

Bolaget ska fortsätta att växa och utvecklas till en av de största

adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm och dess

aktörerna i denna dynamiska miljö. De finansiella resurserna ska

aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0002316810. Aktieägarna

i första hand utnyttjas för att fortsätta utvecklingen av företaget.

erhåller inte några fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med

Mot bakgrund av detta förväntas ingen utdelning lämnas under

aktierna sker på elektronisk väg genom behöriga banker och andra

de närmaste åren.

värdepappersförvaltare.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman och
utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer
den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda
aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen som
beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som
ett kontant belopp per aktie genom försorg av Euroclear, men
kan också avse annat än kontant betalning. Om aktieägare ej kan
nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran
på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för
preskription.Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Det
föreligger inte några restriktioner eller särskilda förfaranden för
utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige.

Aktien, aktiekapital och ägarstruktur
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Ägar- och bolagsstyrning

Lagstiftning och bolagsordning

före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart

Getupdated tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler

före offentliggörandet. Om ägare, som är representerad i

och rekommendationer som följer av Bolagets listning på
marknadsplatsen First North. Dessutom följer Getupdated de

valberedningen i egenskap av representant för någon av de tre
största aktieägarna, efter offentliggörandet inte längre tillhör de

bestämmelser som föreskrivs i Bolagets bolagsordning.

tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till

Svensk kod för bolagsstyrning

tre största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning

förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de

Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) gäller alla svenska
företag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NGM
Equity. Getupdated är listat på First North och är därmed inte
skyldigt att tillämpa Koden. För det fall Koden blir bindande för
Getupdated kommer Bolaget att tillämpa den.

Bolagsstämman
Årsstämman i Getupdated hålls i Stockholm under första halvåret
varje år och genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Kommunikéer och protokoll från stämmorna finns tillgängliga
på Bolagets webbplats.

istället. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare
som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga
sådan ledamot och utse en ny representant. Valberedningen ska
arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

•
•
•
•
•

Ordförande vid stämman
Styrelsearvoden
Val av styrelseledamöter och ordförande
Val av revisorer samt arvoden till dessa
Eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende
av valberedning

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för
skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Årsstämman 2011
Årsstämman den 12 maj 2011 omvalde styrelseledamöterna Åke
Eriksson, Paul Yates, Anders Waltner och Paul Cheetham.

Styrelsen

Årsstämman beslutade om principer för utseende av

Styrelsen i Getupdated ska bestå av minst fyra och högst åtta

valberedning samt antog riktlinjer för ersättning till ledande

ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period

befattningshavare.

av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns
inte. Getupdateds styrelse består av ledamöterna Åke Eriksson

Extra bolagsstämman 2011

(ordförande), Peter Eriksson, Paul Cheetham och Anders Waltner.

Vid extra bolagsstämma den 10 november 2011 nyvaldes

Åke Eriksson är Bolagets huvudägare. Paul Cheetham är finansiell

verkställande direktören Peter Eriksson till styrelseledamot som

rådgivare och styrelseledamot i Just Search Limited. Anders

efterträdare för Paul Yates som avgick ut styrelsen i samband med

Waltner är sedan flera år Getupdateds affärsjuridiska rådgivare.

stämman. Den extra bolagsstämman beslutade även om nyval av

Paul Cheetham och Anders Waltner är oberoende i förhållande

revisor samt om nyemission om 20,5 MSEK.

till Bolagets större aktieägare. Information om den nuvarande
styrelsens medlemmar finns på sidan 10.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största
aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren
ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en
ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de
ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader
Ägar- och bolagsstyrning
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Styrelsens arbetsordning

Verkställande direktören

Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om

En skriftlig instruktion fastställer verkställande direktörens arbete

bolagsstyrning. Styrelsen för Getupdated har därvid upprättat

och roll samt anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och

en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende

verkställande direktören. Styrelsen gör löpande utvärdering av

arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande

verkställande direktörens arbete.

direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och
rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den

Ersättning till ledande befattningshavare

ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans

Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i

med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättning

arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta

till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, övriga förmåner

beslutspunkter samt punkter vid behov. Under 2011 har

samt pension. Förmåner och pension ska vara i enlighet med praxis

styrelsen hållit 17 protokollförda sammanträden. Styrelsen

på marknaden. Avgångsvederlag ska avse högst motsvarande

behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta punkter

tolv månaders ersättning. Den totala ersättningen för ledande

som förelåg vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens

befattningshavare ska vara marknadsmässig. Avvikelse från dessa

arbetsordning som likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och

riktlinjer kan komma att ske för det fall särskilda skäl föreligger.

delårsrapporter.

Ersättning kan även utgå i form av värdepappersrelaterade

Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av sitt arbete

incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma.
Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den

Revisions- och ersättningsutskott

verkställande direktören beslutas av styrelsen. För övriga ledande

Enligt beslut av styrelsen finns inga särskilda revisions- respektive

befattningshavare fastställs ersättningen av verkställande

ersättningsutskott utan styrelsen i sin helhet fullgör utskottens

direktören efter det att styrelseordföranden konsulterats.

uppgifter. Bakgrunden är att styrelsen idag omfattar endast fyra
personer, vilket underlättar ett effektivt styrelsearbete.

Koncernledningen i Getupdated omfattar per 31 december
Peter Eriksson, VD. Lön och övriga anställningsförmåner för

Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i och kontroll av

verkställande direktören bedöms vara marknadsmässiga. VD

Bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med

har haft en fast månadslön om 100 KSEK samt tjänstepension.

Bolagets revisorer. Styrelsen föreslår principer för ersättning till

Rörlig ersättning utgår inte. Vid uppsägning har den verkställande

ledningsgruppen för beslut av årsstämman..

direktören rätt till sex månaders uppsägningslön men inget
avgångsvederlag.

Ersättning till styrelsen

Inga avtal om förmåner eller pensionsavsättningar finns

Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Getupdated

mellan Bolaget och de ledande befattningshavarna efter det att

i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för Bolaget

uppdraget avslutats. Det finns inga avsatta eller upplupna belopp

utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskottsarbete),

för pensioner eller liknande förmåner.

ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara
marknadsmässig och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå

Avtal om ersättningar efter avslutat uppdrag

riktlinjerna, om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl för det.

Bolaget äger inga skyldigheter att ersätta medlemmar av styrelse

De arvoden som har utgått under 2011 till respektive ledamot

och ledning efter att deras uppdrag avslutats.

framgår av tabellen nedan. För ledamöterna Anders Waltner
och Paul Cheetham, oberoende av huvudägarna, beslutade

Finansiell rapportering

årsstämman den 12 maj 2011 om ett arvode på årsbasis om 100

Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner

KSEK vardera. Till övriga ledamöter ska inget arvode utgå.

avseende intern och extern ekonomisk rapportering. Samtliga
delårsrapporter och pressmeddelanden publiceras på Getupdateds
webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.

Ägar- och bolagsstyrning
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Ersättning och övriga förmåner som erhålits under 2011 (KSEK)

Styrelsens ordförande
Övriga styrelseledamöter
Verkställande direktör
Andra ledande befattningshavare
Summa

Grundlön och arvode

Övriga förmåner

Pensionskostnad

-

-

-

Totalt
-

200

-

-

200

1 802

-

-

1 802

-

-

-

-

2 002

-

-

2 002

Intern kontroll

Revision

Getupdateds interna kontrollstruktur har som utgångspunkt i

Vid extra bolagsstämma den 10 november 2011 valdes PwC

arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Sverige till revisor för Getupdated, med Ulf Hartell Borgstrand som

Rapportering sker vanligtvis månatligen och granskning av

huvudansvarig revisor. Tidigare revisor under räkenskapsåren 2008–

ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan

2010 var Ernst & Young, med Björn Grundvall som huvudansvarig

som i styrelsen. Försäljningen har särskild prioritet och kan följas

revisor.

veckosvis.

Från 2006 tillämpas internationella redovisningsstandarder,

Som ett relativt litet tillväxtbolag med ägare, styrelse och

International Financial Reporting Standards (IFRS) samt de

ledning som har arbetar nära bolaget är uppföljningsprocesserna

tolkningsuttalanden som ges ut av International Financial

mer informella än i noterade bolag eller i bolag som följer

Reporting Interpretations Committe (IFRIC) såsom de har

koden.

godkänts av EU-kommissionen, vid upprättande av koncernens
finansiella rapporter.
Ersättning till revisor utgår enligt löpande räkning och uppgick
under 2011 till 614 (929) KSEK för koncernen, fördelat på 534 (704)
KSEK för revisionsarvode, 12 KSEK för revisionsverksamhet och 67
(111) KSEK för övriga konsultationer.

Ägar- och bolagsstyrning
9

Styrelse
Åke Eriksson, styrelseordförande
Invald i styrelsen: 2005. Ordförande sedan november 2009
Född: 1947
Entreprenör och universitetsutbildad högstadielärare
Erfarenhet: Åke Eriksson är egen företagare sedan 27 år och har god kunskap om företagsledning. Han har varit engagerad i Bolaget sedan 2002.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Vattenormen AB och Crystone Holding AB, styrelseledamot i Åke Eriksson Bil
Aktiebolag, Crystone AB, The interactive circuit in Stockholm AB, Cross Communication Holding AB, Cross Communication
Improve AB, Ryce Holding AB, Getupdated Sverige AB, Optiwords AB och Getupdated Personal AB.
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Se ovan under Övriga uppdrag.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Sjöleden Kyrkesund AB,
SolarPlexus Management Europe AB, Fastighetsaktiebolaget Hamnverken, Interevent Stockholm AB,
O.E. Management AB, Vattenormen Fastighetsförvaltning AB, Trive AB, MediaAnalys Trisodium AB och enskilda firman
Åkes Motor.
Aktieinnehav i Getupdated: 48 157 133 aktier (privat och via bolag).

Peter Eriksson ledamot
Verkställande direktör och koncernchef
Anställd sedan: 2010
Född: 1963
Erfarenhet: Peter Eriksson har lång erfarenhet inom försäljning och har verkat inom internetbranschen sedan 1998. Han
kom till Getupdated som Försäljningsdirektör för Sverige i mars 2010 och utsågs till VD och koncernchef i juni 2011.
Ett updrag som han lämnade i mars 2012 till förmån för Urban Johansson. Innan det var han sex år på Microsoft som
försäljningschef för lösningsförsäljningen inom Storkundsdivisionen.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i dotterbolag i Getupdated-koncernen.
Aktieinnehav i Getupdated: 300 000 aktier

Paul Cheetham, ledamot [och konsult]
Invald i styrelsen: 2009
Född: 1978
Fellow Certified Chartered Accountant (FCCA)
Erfarenhet: Paul Cheetham är finansdirektör i Just Search Limited sedan 2007.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och finanschef i Just Search Limited, styrelseledamot och verkställande direktör i
Sedulo Group Limited, styrelseledamot i Sedulo Manchester Ltd.
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Se ovan under Övriga uppdrag.
Aktieinnehav i Getupdated: 250 825 aktier.

Anders Waltner, ledamot
Invald i styrelsen: 2009
Född: 1965
Advokat och delägare i DLA Nordic
Erfarenhet: Anders Waltner är advokat med inriktning på bolagsrätt sedan 1998.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Anders Waltner Advokat AB.
Viktigaste sysselsättningar utanför Bolaget: Advokat
Aktieinnehav i Getupdated: 434 782

Styrelse
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Ledande befattningshavare
och revisor

Urban Johansson, verkställande direktör
Urban Johansson, verkställande direktör och koncernchef
Anställd sedan: 2012
Född: 1962
Erfarenhet: Urban har under de senaste 25 åren haft ledande befattningar inom försäljning och
marknadsföring i ett antal företag, bl.a inom Fritidsresor, Eurovent Marketing, Swedish Open,
Ramundberget och Ogilvy. Hans främsta uppgift inom Getupdated blir att utveckla bolagets position
som helhetsleverantör av integrerad internetmarknadsföring, med ambitionen att bli den ledande
aktören som one-stop-shop för innovativa onlinetjänster.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i dotterbolag i Getupdated-koncernen, Transticket AB, Sport Camp
Scandinavia AB, Mopedo AB, Emergenta AB, Jobcamp AB, Sportscamp Holding AB
Aktieinnehav i Getupdated: 5 200 000 aktier

Övrig information kring styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

Revisor

Samtliga styrelseledamöter är valda fram till årsstämman 2012.

6740. Adressen till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är

(Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under

Torsgatan 21, 113 21 Stockholm

de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål eller förbjudits

Huvudansvarig revisor: Ulf Hartell Borgstrand (född 1960)

av domstol att ingå i en emittents förvaltnings-, lednings- eller

Ordinarie revisor i Getupdated sedan november 2011. Ulf Hartell

kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos

Borgstrand är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Vald revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-

en emittent. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare
har varit inblandad i konkurs, konkursförvaltning eller likvidation
under de senaste fem åren. Det har under de fem senaste åren
inte heller funnits några anklagelser och/eller sanktioner från
myndighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa
personer. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare
har några familjeband eller andra närståenderelationer till någon
annan i Bolagets styrelse eller ledning eller har något intresse som
kan stå i strid med Bolagets intressen.) Samtliga styrelseledamöter
och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress,
Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm, med telefonnummer
08-410 96 100.

Ledande befattningshavare
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Erbjudanden

Bakgrund

Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster

Getupdated är en internationell leverantör av innovativa

inom internetmarknadsföring. Bolagets erbjudande förbättrar

tjänster inom internetmarknadsföring. Getupdated har ett

och effektiviserar företags marknadsföring och verksamhet på

komplett utbud av tjänster omfattande sökmotoroptimering,

internet. Getupdated erbjuder ett komplett utbud av tjänster

sökordsannonsering, affiliatemarknadsföring, sociala medier,

omfattande sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala

webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering och

medier, webbutveckling, besökarkonvertering, medieplanering

webbanalys. Getupdatedkoncernen har idag omkring 130

och webbanalys. Getupdatedkoncernen har idag cirka 130

anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland och Italien.

anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien och

Ambitionen är att expandera till nya marknader i Norden under

Miami (USA)

varumärket Getupdated och i övriga Europa under varumärket
Just Search. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing AB är

Strategi och mål

listat på NASDAQ OMX First North.

Getupdated ska utveckla innovativa och skalbara verktyg och
tjänster för internetmarknadsföring. Företaget erbjuder en

Marknadsutveckling

komplett portfölj av tjänster omfattande sökmotoroptimering,

Getupdated verkar på marknaden för internetmarknadsföring
i Europa. Internetmarknadsföring är ett samlingsbegrepp
för ett antal tjänster där de viktigaste är sökmotoroptimering,
sökords¬annonsering, affiliatemarknadsföring, medieplanering,
inter¬netstrategi och webbanalys, webbutveckling samt sociala
medier på internet. Internetmarknadsföring bedrivs, i likhet med
all övrig marknadsföring, i syfte att skapa medvetenhet hos
kon¬sumenten eller för att få konsumenten att genomföra en
hand¬ling, exempelvis ett köp av en produkt eller tjänst. Olika
aktö¬rers behov av att synas på internet och på de sökmotorer
som många använder för att finna information, stiger i takt med
att internetanvändandet och antalet webbplatser ökar. Internet
har under det senaste decenniet etablerat sig som ett självklart
verk¬tyg för att bland annat finna information och för att underlätta
kommunikation. Tillväxten i internetanvändningen har skapat
en betydande marknad för tjänster och produkter relaterade till
marknadsföring på internet.

sökordsannonsering, sociala medier, webbutveckling,
besökarkonvertering, medieplanering och webbanalys.
Verksamheten koordineras så att den tillgodogör sig skalfördelar
och ”best practice” inom koncernen.
Getupdateds marknadsstrategi är att koncentrera
verksamheten på marknadssegment där kundefterfrågan växer
snabbast, och där koncernens erbjudande innebär ett tydligt
mervärde. Tillväxtstrategin bygger på utveckling av innovativa
och skalbara verktyg och tjänster, och att försäljningstillväxt
skapas i Europa genom etablering av fler försäljningskontor för
att successivt bygga en närvaro i hela Europa.

Omsättning och resultat 2011
Koncernen
Under året avyttrades konsultverksamheten Circuit, varför
koncernens resultaträkning räknas om i enlighet med IFRS 5 och
exkluder Circuit under såväl 2011 som 2010 års jämförelsesiffror.
Det tidigare dotterbolaget MediaAnalys som avyttrades 2010 ingår
dock i jämförelsesiffrorna.
Koncernens nettoomsättning för år 2011 uppgick till 161
MSEK (182), en minskning om 21 MSEK. Exklusive MediaAnalys
uppgick nettoomsättningen 2010 till 162,0 MSEK. Att koncernen,
med hänsyn till MediaAnalys, minskat omsättning med 1 MSEK
förklaras av organisationsförändringar framförallt i Storbritannien
där stor del av management och säljkår byttes ut.

Förvaltningsberättelse
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Rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (-0,4) och rörelsemarginal

2011 vilket påverkade försäljningen negativt. Under 2011 tyngde

ökade till 6,9 procent (neg.). Marginalförbättringen är främst

även en koncernintern fakturering från moderbolaget resultatet

hänförlig till stärkt rörelseresultat i Sveriges samt i Övriga länder.

negativt med cirka 8 MSEK medan ett ovanligt starkt fjärde kvartal

Den svenska kronans förstärkning i förhållande till framförallt

2010 bidrog till ett starkt helårsresultat föregående år.

det brittiska pundet påverkade omsättning och resultat

De verksamheter som redovisas i Övriga länder, var

negativt under perioden. Med samma valutakurser som under

framgångsrika under 2011. Särskilt Italien uppvisade stark organisk

motsvarande period föregående år hade omsättningen under

tillväxt med god lönsamhet. Omsättningen helåret 2011 blev för

perioden varit 5,1 MSEK (3 procent) högre

Övriga länder 41,9 MSEK (29,8), en ökning med 12,1 MSEK eller 41

Finansnettot i koncernen utgörs främst av räntekostnader på

procent jämfört med föregående år.

lån och rörelsekrediter samt reversering av en tidigare erhållen
utdelning om 3 MSEK. De högra räntekostnaderna är en effekt av

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

att refinansieringen av finansieringen av de tidigare ofinansierade

Finansiell ställning

tilläggsköpeskillingarna från 2007 har finansierats med dyrare

Räntebärande skulder uppgick till 60,3 (72,0) MSEK.

lån.

Räntebärande

Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag om totalt

skulder

i

tabellen

nedan

inkluderar

bryggfinansiering om 10 MSEK som reglerades första

189 (195) MSEK. Underskotten bedöms kunna utnyttjas de närmaste

kvartalet 2012. Koncernens likvida medel uppgick per den

åren och därmed påverka kassaflödet positivt. Koncernen redovisar

31 december 2011 till 2,4 (7,5) MSEK, en minskning med cirka

ingen uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdragen.

5,2 MSEK från 31 december 2010.

Resultatet efter skatt i kvarvarande verksamheter uppgick till -5
MSEK (-8). Resultat från avvecklade verksamheten Circuit uppgick
till -71 MSEK (-0,6) och förklaras huvudsakligen av nedskrivning av
goodwill. Resultatet i Circuit analyseras i not 34. Resultat per aktie
efter utspädning var -0,96 SEK (-0,16).

31 Dec
2011

31 Dec
2010

2,4

7,5

-5,2

Räntebärande skulder

60,3

72,0

-11,7

Nettokassa

57,9

64,5

-6,6

Soliditet

47%

53%

-7%

MSEK
Likvida medel

Förändring

Verksamheten per geografisk marknad
Nettoomsättning och rörelseresultat fördelat på geografisk

Kassaflöde

marknad återfinns i nedanstående tabell:

Det totala kassaflödet under 2011 var negativt och uppgick till

Nettoomsättning

Rörelseresultat

Rörelsemarginal

MSEK

2011

2010

2011

2010

2011

2010

Sverige

80,8

98,6

10,3

-1,6

12,7%

neg.

Storbritannien

37,6

53,0

-2,7

9,9

neg.

Övriga länder

41,9

29,8

3,6

-3,8

8,7%

0,3

1,3

-2,6

-4,9

neg.

160,6

182,7

8,7

-0,4

6,90%

Koncernjustering

-5,2 MSEK (-0,2).
MSEK

Kassaflöde från;
18,6% Den löpande verksamheten
neg. Investeringsverksamheten
neg. Finansieringsverksamheten
6,10% Totalt kassaflöde

Jan - Dec
2011

Jan - Dec
2010

-5,4

-14,1

8,7

6,2

7,0

-0,8

Förändring

-5,9

6,9

-12,8

-5,2

-0,2

-5,0

Likvida medel vid periodens början

7,5

7,7

-0,2

Under helåret 2011 uppgick omsättningen i Sverige till 80,8

Valutadifferens i likvida medel

-0,0

0,0

-0,0

MSEK (98,6) vilket är en minskning med 18 MSEK jämfört med

Likvida medel vid periodens slut

2,4

7,5

-5,2

Totalt

2010. Rörelseresultatet ökade till 10,3 MSEK (-1,6) och marginalen
steg till 12,7 procent (neg), den bästa marginalen sedan 2008.
Resultatförbättringen är främst hänförlig till en god efterfrågan,
förändrad produktmix samt förbättrad effektivitet.
För helåret 2011 visade Storbritannien en nettoomsättning på
37,6 MSEK (53,0), en minskning med 15 MSEK. Rörelseresultatet var
negativt och uppgick till -2,7 MSEK (9,9) Minskningen i omsättning
och resultat förklaras av att ledning och säljkår byttes ut i mitten av

Kassaflödet från den löpande verksamheten om -5,4 (-14,1) MSEK
under 2011 utgörs av nettoeffekten från negativt kassaflöde från
rörelsen, inklusive avvecklade verksamheter, om -6,3 MSEK (-7,0)
och positiv förändring i rörelsekapitalet om 0,9 MSEK (-7,0).
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
6,2 MSEK (7,0) och avser huvudsakligen försäljningslikvider från
avyttringarna av Circuit (6,1 MSEK) och MediaAnalys (6,5 MSEK).

Förvaltningsberättelse
13

samt investeringar i anläggningstillgångar om -6,2 MSEK (6,4).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten avser i huvudsak
upptagna lån, gjorda amorteringar samt likvid från nyemissionen
som registrerades i juni 2011.

I december kommunicerade Getupdated att man avyttrade
konsultrörelsen som bedrevs under namnet The interactive circuit
in Stockholm AB. Förvärvande part var ledningen i Circuit.
Motivet till avyttringen var att fokusera på kärnverksamheten

Investeringar

Sökmotoroptimering samt att tillföra kapital till verksamheten.

Koncernens investeringar i
anläggningstillgångar

Förändringar i koncernens sammansättning

immateriella

uppgick

och materiella

under

2011

till

6,4 MSEK (6,4). Därutöver investerade Getupdated 2,6 MSEK för
25 procent av aktierna i videoinnehållsbolaget Wooshii Limited.
Investeringen var inte kassaflödespåverkande.

Med anledning av detta har Circuits verksamhet klassificerad
som en avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5 och samtliga
jämförelsesiffror i resultaträkningen har räknats om.
Försäljningen föranledde en goodwill nedskrivning om
68 MSEK. En fullständing analys av resultatet i avvecklade
verksamheter framgår av not 34.

Finansiering

Getupdated tecknade i januari 2011 aktier i internetvideobolaget

Getupdated har minskat de räntebärande skulderna. Per årsskiftet

Wooshii Limited, innebärande att Getupdated blev ägare till

uppgick skulderna till 60,3 MSEK (72,0). Efter årsskiftet har skulderna

25 procent av aktierna och rösterna. Wooshii är därmed ett

minskats ytterligare och uppgår till 52 MSEK per 31 mars 2012. Av

intressebolag till Getupdated. Bolaget har därtill ingått ett

de 52 MSEK utgör 15 MSEK skulder till huvudägare. Resterande

optionsavtal genom vilket Getupdated under vissa förutsättningar

skulder utgörs av check- och factoringkrediter om cirka 15 MSEK,

får rätt att förvärva upp till 51 procent av aktierna i Wooshii

skulder till kreditinstitut om cirka 13 MSEK samt skulder till övriga

Limited. Optionsavtalet löper till och med januari 2013

långivare om 9 MSEK. Getupdated har fått löfte om att 10 MSEK
av skulderna till kreditinstitut ej behöver amorteras under 2012.

Personal

Av skulderna till övriga långivare om 9 MSEK har man fått samma

Vid utgången av 2011 hade Getupdated 134 (132) anställda i

löfte för 2 MSEK och där 5 MSEK kommer att refinansieras via

den kvarvarande verksamheten. Under året har i snitt 131 (173)

ett annat, kreditinstitut med bättre villkor. Även check- och

anställda arbetat i den kvarvarande verksamheten. Av dessa är

factoringkrediter kommer med stor sannolikhet att refinansieras

45 (53) Kvinnor.

via annat kreditinstitutet med mer förmånliga villkor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive

Aktier och aktiekapital

investeringar, har minskat från -20,5 MSEK 2010 till -11,8 MSEK

I juni 2011 registrerades Getupdateds nyemission med

2011. För närvarande ser kassaflödet inte bra ut, vilket det inte

företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget

heller är för 2011, men då skall noteras att kassaflödet inkluderar

cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

stora avbetalningar av gamla skulder, bland annat ett anstånd på

Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet i Bolaget med 14

skatter från 2009 om 9 MSEK. Bolaget har fortfarande en del dyra

587 123 SEK och uppgår därefter till 51 054 932 SEK. Antalet aktier

lån som belastar det operativa kassaflöde negativt med höga

ökade med 25 745 764 aktier och uppgår efter nyemissionen till

räntekostnader.

90 110 174 aktier. De nya aktierna emitterades till en kurs om 0,60

De kostnadsbesparingar som genomfördes under andra

SEK per aktie.

halvåret av 2011 har nu börjat ge effekt. Tillsammans med de

I januari 2012 slutfördes ytterligare en nyemission som tillförde

positiva kassaflöden som verksamheten förväntas generera under

bolaget 20,5 MSEK, Se ”Händelser efter rapportperiodens utgång

2012 och refinansieringen av skulderna bedömer styrelsen att

nedan”.

verksamheten är fullt finansierad de kommande 12 månaderna.
Därutöver har styrelsen andra olika handlingsalternativ för att
finansiera verksamheten om så skulle behövas.
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Framtidsutsikter

Genomförda amorteringar

Bolaget kommer att fortsätta utvecklas i takt med marknaden, med

Efter perioden har bolaget minskat låneskulden från 60 MSEK

sina kunder och deras efterfrågan. Getupdateds starka ställning i

per 31 december till 48 MSEK per 31 mars 2012. Detta att jämföra

branschen med närvaro på ett flertal geografiska marknader och

med 72 MSEK per 31 december 2010. Av skulden på 48 MSEK är

dess erbjudande av marknadsledande SEO tjänster och produkter

15 MSEK till huvudägare.

gör att Getupdated kan fortsätta att leverera till ett brett spektrum
av kunder på ett flertal marknader. Det är bolagets bedömning
att efterfrågan på de marknader där Getupdated är verksamt är

Kompletterande information

mycket god.

I juni 2011 utsågs Peter Eriksson till ny koncernchef och efterträdde

Getupdated lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser.

Paul Yates. Peter Eriksson var koncernchef fram till mars 2012 då
Urban Johansson tillträdde. Se avsnitt väsentliga händelser. Peter

Händelser efter rapportperiodens utgång

Eriksson ersatte även Paul Yates i Getupdateds styrelse.

Ny koncernchef
Urban Johansson tillträdde som ny koncernchef på Getupdated

Vinstdisposition

den 9 mars 2012 och efterträdde då Peter Eriksson. Urban har under

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

de senaste 25 åren haft ledande befattningar inom försäljning och
marknadsföring i ett antal företag, bl.a inom Fritidsresor, Eurovent
Marketing, Swedish Open, Ramundberget och Ogilvy. Hans främsta
uppgift inom Getupdated blir att utveckla bolagets position som
helhetsleverantör av integrerad internetmarknadsföring, med
ambitionen att bli den ledande aktören som one-stop-shop för
innovativa onlinetjänster.

SEK
Överkursfond

222 521 812

Årets resultat

-141 956 811

Vinstmedel till förfogande

80 565 001

Styrelsen föreslår att de vinstmedlen som står till förfogande
behandlas på följande sätt:
SEK
I ny räkning balanseras

80 565 001

Getupdateds dotterbolag Just Search Italien öppnar i
Milano

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas

Getupdated har öppnat ytterligare ett kontor i Italien efter

till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande

framgångarna i Rom. Enbart i Januari och Februari rekryterade

bokslutskommentarer. Balansräkningarna och resultaträkningarna

Just Search Rom 25 nya kunder till ett värde om 3 miljoner

ska fastställas på årsstämman.

sek per år. Lanseringen innebär ett ytterligare kliv framåt i
koncernens tillväxtstrategi, och som helhetsleverantör inom
internetmarknadsföring kan nu en bredare marknad nås.

Nyemission registrerad
Getupdated har under slutet av 2011 genomfört en nyemission
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen som
registrerades hos bolagsverket i januari 2012 tillförde Getupdated
cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.
Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 20
421 972 SEK och uppgår därefter till 71 476 904 SEK. Antalet aktier
ökar med 36 044 069 stycken och uppgår efter nyemissionen till
126 154 243 stycken.

Förvaltningsberättelse
15

FLERÅRSÖVERSIKT

2011

2010

2009*

2008*

2007*

2006*

161

183

240

291

168

32

9

-0

-28

-90

21

-5

EBITDA

13

4

-25

-25

22

-5

Resultat efter finansiella poster

-5

-4

-34

-97

20

-2

Årets resultat, kvarvarande verksamheter

-5

-8

-36

-105

13

-4

Rörelsemarginal

5,4%

neg.

neg.

neg.

12,20%

neg.

EBITDA-marginal

8,0%

1,9%

neg.

neg.

13,30%

neg.

Vinstmarginal

neg.

neg.

neg.

neg.

7,90%

neg.

-5

-14

-28

-20

0

7

Kassaflöde från investeringsverksamheten

6

7

-17

11

-99

32

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-6

7

42

5

112

26

Årets kassaflöde

-5

-0

-2

-4

13

64

neg.

neg.

neg.

neg.

9%

neg.

1%

neg.

neg.

neg.

12%

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

7%

neg.

Skuldsättningsgrad

0,46

0,3

0,2

0,3

0,4

0,6

Soliditet, %

47%

53%

59%

50%

56%

38%

Eget kapital, vid årets utgång

127

191

235

203

262

36

Balansomslutning

271

358

400

408

472

95

58

64

64

108

83

21

Resultat per aktie efter utspädning

-0,96

-0,16

-0,74

-4,64

1,01

-0,34

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

-0,06

-0,22

-0,36

-0,26

0,00

0,08

Kassaflöde per aktie

-0,06

0,00

-0,03

-0,05

0,16

0,81

Utdelning per aktie**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eget kapital per aktie

1,59

2,97

3,65

7,26

13,01

3,28

Börskurs vid årets slut

0,45

1,27

1,5

4,77

16,8

11

41

82

114

358

-

-

Totalt antal utgivna aktier

90 110

64 364

79 486

78 565

78 565

76 644

Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning

90 110

64 364

75 968

75 047

77 565

76 629

Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning

90 110

64 364

76 764

77 169

80 294

79 679

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

79 430

64 364

75 517

76 130

77 542

71 199

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

79 430

64 364

76 974

78 322

79 797

75 539

Medelantal anställda

131

173

273

285

154

63

Antal anställda per bokslutsdatum

134

132

225

297

275

78

1 223

1 056

879

1 021

1 091

508

Resultaträkning, MSEK
Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBIT)

Kassaflöde, MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Avkastningsmått
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Finansiella mått vid periodens utgång, MSEK

Nettoskuld
Aktiedata per aktie, SEK

Börsvärde
Antal aktier, tusental

Personal

Omsättning per anställd, TSEK
*
**
.

2006-2009 är ej omräknat för avvecklad verksamhet.
Styrelsens förslag till årsstämman.

Flerårsöversikt
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Riskfaktorer
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Getupdateds kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Getupdated kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Getupdateds framtidsutsikter. Riskerna är ej framställda i prioritetsordning efter betydelse
eller ekonomisk påverkan och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som
Getupdated för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar
Bolaget.

Marknads- och branschrelaterade risker

Marknadstillväxt

Marknaden för webbrelaterade tjänster

Getupdated har kontor både i Sverige och i andra länder och

Getupdateds framtida framgångar är avhängiga den fortsatta

kunderna är i många fall globalt verksamma. Därmed konkurrerar

användningen och tillväxten av internet, bland annat som

Bolaget på en global marknad som bedöms stå inför en betydande

marknadsföringsplats. Internetmarknadsföring är en relativt

tillväxt under de närmaste åren. En lägre tillväxttakt än förväntat,

sett ny marknad under utveckling. Följaktligen är efterfrågan på

eller negativ tillväxt, kan komma att påverka Bolagets omsättning

och marknadsacceptansen för internetmarknadsföringstjänster

och resultatutveckling negativt.

osäker. Om internetmarknadsföring ska bli allmänt godtagen krävs
acceptans för ett nytt sätt att utöva informationsrelaterade tjänster

Lagstiftning

bland företag som tidigare anlitat traditionella medieföretag.

Getupdated verkar på en marknad som är underkastad en

Om marknaden för internetmarknadsföring utvecklas

rad regelverk, bland annat avseende internetkommunikation,

långsammare än förväntat kan detta begränsa Getupdateds

elektroniska avtal, personuppgifts- och dataskydd, annonsering

expansionsmöjligheter.

och direktmarknadsföring. Sådan lagstiftning kan påverka Bolagets

Eftersom en stor del av kundernas marknadsföring baseras på

kostnader och intresset för annonsering på internet och därmed

användningen av internet som försäljningskanal är Getupdateds

minska efterfrågan på Getupdateds produkter, tjänster och

långsiktiga utveckling till viss del beroende av tillväxten för

tekniska lösningar.

e-handel, men även andra webbrelaterade tjänster såsom

Trots att Getupdated är verksamt inom specifika geografiska

intranät, portaler och dokumenthantering. Om denna marknad

områden är internet globalt tillgängligt, vilket medför att samtliga

växer långsammare än väntat kan detta vara ogynnsamt för

av Bolagets webbplatser teoretiskt sett skulle kunna anses

Getupdated. Flera faktorer som står utanför Bolagets kontroll

omfattas av gällande lagar i samtliga världens länder. Getupdated

skulle kunna hindra den framtida expansionen av dessa tjänster.

har dock normalt ingen bevakning av lagstiftningen annat än i de

Om ett säkerhetsproblem av något slag, som inbegriper internet-

länder där Bolaget bedriver verksamhet.

eller webbrelaterade transaktioner, uppmärksammas stort kan

I många av de länder där Getupdated är verksamt är

det avhålla individer eller företag från att till exempel handla på

lagstiftningen rörande internet fortfarande under utveckling.

internet, klicka på annonser eller utnyttja andra webbrelaterade

Dessa regelverk kan komma att förändras och det kan inte

tjänster. I samtliga fall skulle det kunna innebära att Getupdated

uteslutas att dessa förändringar kan påverka Bolaget negativt.

förlorar kunder, vilket i sin tur skulle ha en negativ inverkan på

Förändring av gällande lagstiftning kan till exempel göra det

Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat..

nödvändigt för Getupdated att ändra eller upphöra med befintliga
eller planerade produkter eller tjänster eller leda till betydande
kostnader som inverkar negativt på Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella ställning.
Riskfaktorer
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Globala ekonomiska förhållanden

utvecklingen på marknaden finns det risk för att Bolaget förlorar

Investeringar i de produkter och tjänster som Getupdated

konkurrenskraft, vilket framgent skulle kunna påverka Bolagets

tillhandahåller är ofta av stor betydelse för kunderna. Svängningar

utvecklingsmöjligheter negativt.

i konjunkturutvecklingen påverkar dock investeringsviljan i de
produkter och tjänster som Bolaget erbjuder.
Getupdated har ett flertal större kunder vars försäljning är

Bolagsspecifika risker
Produkter och tjänster

starkt beroende av den globala konjunkturen. Bolaget är dock

Det finns alltid risk för att nya produkter och tjänster inte mottas

inte starkt beroende av några enskilda kunder. En utdragen

av marknaden på ett positivt sätt och att andra produkter som

konjunkturnedgång med minskad konsumtion och minskade

konkurrenter tar fram kan komma att få bättre genomslag. En

investeringar skulle kunna medföra en betydande minskning

sådan utveckling skulle kunna medföra negativa effekter för

av efterfrågan på Bolagets tjänster. Globala och regionala

Getupdateds resultat och finansiella ställning.

ekonomiska och politiska förhållanden kan således komma att
kraftigt påverka Getupdateds omsättning, resultat och finansiella

Tekniska risker

ställning.

Då vissa av Bolagets produkter och tjänster ännu ej är
färdigutvecklade och används i full skala, kan det uppstå tekniska

Leverantörer

problem som gör att utvecklingen tar längre tid innan produkten

Getupdated är beroende av externa leverantörer, inklusive

eller tjänsten når marknaden. Kostnaderna för Bolaget kan därför

datacentraler och bredbandsleverantörer. Alla avbrott avseende

bli högre än beräknat.

nätverksaccess eller tjänster, vilka delas av andra som tillhandahålls
av sådana leverantörer, eller oförmåga hos dessa att handha

Teknisk utveckling

nuvarande eller högre volymer kan skada verksamheten. Vidare

Samtliga verksamhetsområden i Getupdated bedriver teknisk

kan finansiella eller andra svårigheter hos leverantörerna, vars

utveckling. Om Bolaget skulle misslyckas med att utveckla och

omfattning Bolaget ej kan förutse, påverka verksamheten negativt.

lansera produkter och tjänster baserat på det utvecklingsarbete

Getupdated har begränsad kontroll över sina leverantörer, vilket

som bedrivs finns risk att värdet på Bolagets tillgångar behöver

ökar Bolagets sårbarhet om problem uppstår kring de tjänster

skrivas ned. Getupdateds fortsatta utveckling är även beroende

som externa leverantörer tillhandahåller.

av att Bolaget håller jämna steg med den tekniska utvecklingen
och kan anpassa produkter och tjänster till förändringar av

Stora aktörers agerande på marknaden

industristandarder och marknadens behov. Detta kan kräva

Marknaden för sökordsmarknadsföring är en marknad i snabb

betydande ledningsinsatser och kapital. Om Getupdated

utveckling. De stora aktörerna på marknaden för söktjänster kan

utvecklar nya produkter är det inte säkert att de mottas positivt

utnyttja sin starka ställning och genomdriva förändringar av

av marknaden. Detta riskerar att påverka Bolagets möjligheter

exempelvis sökalgoritmer och andra parametrar för att försvåra för

att bibehålla och attrahera kunder, vilket kan komma att negativt

mindre aktörer. En sådan utveckling skulle kunna medföra negativa

påverka Getupdateds verksamhet, resultat och finansiella

effekter för Getupdateds resultat och finansiella ställning.

ställning.

Konkurrens

Getupdateds tekniska lösningar

Marknaden för webbrelaterade tjänster kännetecknas av en snabb

Getupdated utvecklar och tar löpande fram nya tekniska lösningar

teknisk utveckling och är konkurrensutsatt. Flera av Getupdateds

och produkter. Den egenutvecklade tekniken kan komma att

nuvarande och potentiellt framtida konkurrenter kan ha ett

innehålla ännu okända programfel eller felaktig prestanda, vilket

konkurrensövertag i form av till exempel längre historik, ett mer

kan påverka Bolaget negativt. Vidare kan en utbredd användning

inarbetat varumärke, större bas av annonsörer, bättre tillgång till

av ny internet-, nätverks- eller annan webbrelaterad teknik komma

annonsplats på högtrafikerade webbplatser samt större finans-,

att kräva investeringar för att förändra eller anpassa Getupdateds

teknik- och marknadsföringsresurser. Om Getupdated således inte

produkter, tjänster eller infrastruktur.

kan anpassa Bolagets verksamhet och produkter till den tekniska

Riskfaktorer
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Felansvar och ansvar för produkter och tjänster

villkor i förhållande till den konkurrens som möts från andra bolag

Eventuella fel i Getupdateds produkter skulle kunna föranleda

i branschen eller närstående branscher.

ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. Getupdated kan även
komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter och

Osäkerhet kring samarbetsavtal

tjänster. Detta täcks i normala fall av försäkringar, men det kan inte

Getupdated är och kommer även framgent att vara beroende av

uteslutas att ett sådant ansvar skulle kunna påverka Getupdateds

samarbetsavtal med externa parter som exempelvis Microsoft

verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

och Google. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka

Vidare kan tredje part komma att kräva skadestånd på grund

Getupdated har tecknat eller kommer att teckna samarbetsavtal

av innehåll som Getupdated levererar om innehållet bryter mot

kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal.

tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra immateriella

För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och den

rättigheter, eller om innehållet är ärekränkande, vilseledande,

egna kompetensen har Getupdated för avsikt att försöka ingå

olagligt eller på annat sätt bryter mot lagar och förordningar.

samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda

Eventuella skadeståndsanspråk eller motkrav kan leda till

optimala tidpunkten. Vissa större aktörer inom söktjänster och

tidsödande och kostsamma rättsprocesser och ta ledningens

sökordsmarknadsföring agerar från tid till annan för att förändra

resurser i anspråk.

förutsättningarna på marknaden i syfte att reducera mindre
konkurrenters konkurrenskraft. Det kan inte garanteras att

Avbrott eller fel i IT- och kommunikationssystem

existerande samarbetsavtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga

Getupdateds framgång är beroende av kontinuerlig och avbrottsfri

eller att det inte kommer att förekomma förändringar i ingångna

drift av Bolagets IT- och kommunikationssystem. Långvariga

avtal. Även om Getupdated anser att nuvarande och framtida

eller upprepade systemfel kan försämra Getupdateds förmåga

samarbetspartners har ekonomiska intressen av att fullfölja

att erbjuda kunderna service, inklusive förmågan att snabbt och

sina åtaganden enligt ingångna avtal, kommer Getupdated

korrekt leverera annonser och bearbeta internetbesökarnas svar på

inte att kunna styra vare sig deras resurser eller när i tiden detta

annonserna. Alla sådana fel skulle minska annonsörens efterfrågan

sker. Det finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida

på Bolagets produkter och tjänster.

samarbetspartners kommer att kunna uppfylla sina åtaganden

System av det slag Getupdated använder kan skadas eller
råka ut för avbrott på grund av flera olika faktorer, till exempel
strömavbrott, datorvirus, manipulation och naturkatastrofer.

eller att samarbetsavtalen kommer att medföra framtida
royaltyintäkter.

Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat skulle

Kundlojalitet

kunna påverkas negativt i betydande omfattning av skador eller

Om Getupdated skulle förlora konkurrenskraft gentemot övriga

fel som stör eller försenar driften.

aktörer finns det risk för att kunderna söker sig till andra leverantörer.
En sådan utveckling skulle kunna medföra ett försämrat resultat

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

för Bolaget då försäljningen skulle kunna minska. Getupdated är

Getupdated baserar sin framgång på och är beroende av befintliga

beroende av att Bolagets produkter och tjänster utvecklas och

medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i

fungerar normalt och att inga oförutsedda komplikationer

framtiden kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer

uppstår.

med hög kompetens är mycket efterfrågade och Getupdated
kan komma att ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera

Finansiering

och behålla sådana personer. Om Bolaget inte lyckas rekrytera

Getupdated har minskat de räntebärande skulderna. Per årsskiftet

och behålla kvalificerad personal kan det bli kostsamt att fullfölja

uppgick skulderna till 60,3 MSEK (72,0). Efter årsskiftet har skulderna

Bolagets affärsstrategi, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet,

minskats ytterligare och uppgår till 52 MSEK per 31 mars 2012. Av

finansiella ställning och resultat negativt.

de 52 MSEK utgör 15 MSEK skulder till huvudägare. Resterande

Även om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna

skulder utgörs av check- och factoringkrediter om cirka 15 MSEK,

såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte

skulder till kreditinstitut om cirka 13 MSEK samt skulder till övriga

garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande

långivare om 9 MSEK. Getupdated har fått löfte om att 10 MSEK

Riskfaktorer
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av skulderna till kreditinstitut ej behöver amorteras under 2012.

Kreditrisk

Av skulderna till övriga långivare om 9 MSEK har man fått samma

Kreditrisk innebär risk för att Bolaget inte erhåller betalningar

löfte för 2 MSEK och där 5 MSEK kommer att refinansieras via

för utförda tjänster som fakturerats och är framför allt knuten till

ett annat, kreditinstitut med bättre villkor. Även check- och

kundfordringar. Bolagets kunder består av små, medelstora och

factoringkrediter kommer med stor sannolikhet att refinansieras

stora företag. Kreditrisken mot de större företagen i kundkretsen

via annat kreditinstitutet med mer förmånliga villkor.

bedöms som låg medan risken mot de mindre företagen är

Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive

högre. Samtidigt bör noteras att de mindre företagen tenderar att

investeringar, har minskat från -20,5 MSEK 2010 till -11,8 MSEK

investera mindre belopp i Bolagets verktyg och tjänster, vilket

2011. För närvarande ser kassaflödet inte bra ut, vilket det inte

således betyder att Bolagets kreditrisk är lägre i absoluta tal

heller är för 2011, men då skall noteras att kassaflödet inkluderar

per enskild mindre kund jämfört med Bolagets större kunder.

stora avbetalningar av gamla skulder, bland annat ett anstånd på

Väsentliga kundkreditförluster kan påverka Bolagets resultat och

skatter från 2009 om 9 MSEK. Bolaget har fortfarande en del dyra

finansiella ställning negativt.

lån som belastar det operativa kassaflöde negativt med höga
räntekostnader.

Ränterisk

De kostnadsbesparingar som genomfördes under andra
halvåret av 2011 har nu börjat ge effekt. Tillsammans med de
positiva kassaflöden som verksamheten förväntas generera under
2012 och refinansieringen av skulderna bedömer styrelsen att
verksamheten är fullt finansierad de kommande 12 månaderna.
Därutöver har styrelsen andra olika handlingsalternativ för att
finansiera verksamheten om så skulle behövas.
Det kan dock inte uteslutas att ytterligare kapitalbehov kan
uppkomma. Nya förvärvsmöjligheter, negativa resultatavvikelser

I dagsläget gäller relativt sett låga räntor. Hur räntan kommer att
utvecklas över tiden kan inte med säkerhet förutspås. Uppstår nya
kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplåning
kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader.
Räntan har även betydelse för bedömningen av WACC som
används vid värderingen av bolagets goodwill. En högre ränte
leder till ett högre avkastningskrav som, allt annat lika, leder till
en lägre värdering på goodwillen.

och ytterligare försämrad kapitalmarknad kan vara skäl för detta.

Immateriella rättigheter

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög

Det finns inga garantier för att Getupdated har oinskränkt

grad beroende av försäljningsframgångar för Bolagets produkter

äganderätt till immateriella rättigheter. Intrång i Getupdateds

och tjänster. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att

immateriella rättigheter skulle kunna försämra konkurrensförmågan

kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behovskulle uppstå, även

eller på annat sätt skada Getupdateds verksamhet. Det kan visa

om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna

sig nödvändigt för Getupdated att inleda rättsprocesser för att

marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse.

skydda Bolagets immateriella rättigheter. Sådana rättsprocesser
skulle kunna bli betungande och kostsamma och det finns ingen

Förmåga att hantera tillväxt

garanti för att Getupdated vinner en sådan process.

Getupdateds verksamhet förväntas fortsatt att växa och i takt
med detta behöver Bolaget försäkra sig om att ha effektiva

Handel vid First North

planerings- och ledningsprocesser för att kunna genomföra

Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa

affärsplanen på en marknad som är under snabb utveckling.

samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande

Getupdated är för sin tillväxt även beroende av att kunna

regelverk anpassat till företrädesvis mindre tillväxtbolag. Ett bolag

uppgradera produktionskapaciteten för att tillgodose potentiella

som Getupdated styrs i mångt och mycket av informella processer

ökningar i verksamhetsvolymen. Om inte Bolaget lyckas hantera

och rutiner vilka inte formalicerats på samma sätt som i ett större

kapacitetsbelastningar kan det skada Getupdateds verksamhet

börsbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North

och finansiella ställning samt påverka resultatet negativt.

kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.
Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser
som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för
informationsgivning till marknaden och investerare.

Riskfaktorer
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

TSEK

Not

2011

2010

Nettoomsättning

8

160 553

182 741

408

418

6

1 984

16 766

162 945

199 924

Balanserade utgifter för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

7, 9

-84 553

-104 116

Personalkostnader

10

-63 829

-78 924

Avskrivnngar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

11

-4 112

-3 934

-1 790

-13 329

8 661

-379

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

5

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter

12

415

1 217

Finansiella kostnader

12

-14 401

-4 921

-5 325

-4 083

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

13

Årets resultat för kvarvarande verksamheter
Årets resultat för avvecklade verksamheter

34

59

-4 274

-5 266

-8 357

-70 683

-588

-75 949

-8 945

-75 949

-10 468

-

1 523

Genomsnittligt antal aktier

79 429 926

64 364 000

Antal aktier

90 110 174

64 364 410

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

79 429 926

64 364 000

Antal aktier efter utspädning

90 110 174

64 364 410

Resultat per aktie före utspädning, kr 1)

-0,96

-0,16

Resultat per aktie, kr, efter utspädning 1)

-0,96

-0,16

Föreslagen utdelning per aktie, kr

0,00

0,00

Årets resultat
varav hänförligt till aktieägarna i Getupdated Internet Marketing AB (publ.)
varav hänförligt till minoritetens andel
Resultat per aktie

14

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT
Periodens resultat

2011

2010

-75 949

-8 945

Övrigt totalresultat för perioden
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser

2 542

-11 034

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt

2 542

-11 034

-73 407

-19 979

-73 407

-19 979

varav från kvarvarande verksamhet

-2 724

-19 391

varav från avvecklad verksamhet

-70 683

-588

Totalresultat för perioden
Totalresultat hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget

Resultaträkning koncernen
21

BALANSRÄKNING KONCERNEN

TSEK

Not

2011-12-31

2010-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utvecklings kostnader

16

835

946

Övriga immateriella anläggningstillgångar

17

7 552

6 083

Goodwill

15

201 098

266 802

Materiella anläggningstillgångar

18

3 217

3 491

Andelar i intresseföretag

20

2 597

-

Övriga finansiella anläggningstillgångar

21

-

193

215 299

277 515

29 441

51 869

Finansiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar

22

Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

Likvida medel

24

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som innehas för försäljning

34

SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkning koncernen
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346

10

5 093

10 070

16 057

10 961

2 364

7 525

53 300

80 435

1 968

-

270 568

357 950

BALANSRÄKNING KONCERNEN

TSEK

Not

EGET KAPITAL

26

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

27

2011-12-31

2010-12-31

51 055

36 468

342 303

347 997

-24 530

-27 071

Balanserad vinst inklusive årets resultat

-242 327

-166 379

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

126 501

191 015

SUMMA EGET KAPITAL

126 501

191 015

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Uppskjutna skatteskulder

28

1 059

301

Långfristiga låneskulder till kreditinstitut

29

-

13 211

1 059

13 512

53 351

Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut

29

48 500

Övriga kortfristiga finansiella skulder

30

11 776

5 450

26 462

23 224

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

31

Summa kortfristiga skulder
Skulder som innehas för avveckling

34

2 344

3 586

13 613

19 912

36 350

47 900

139 044

153 423

3 964

-

SUMMA SKULDER

144 067

166 935

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

270 568

357 950

Balansräkning koncernen
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

TSEK

Not

2011

2010

-5 325

-4 083
-1 151

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt - kvarvarande verksamheter
Resultat före skatt - avvecklade verksamheter

34

-68 159

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

33

66 875

-258

309

-1 542

-6 300

-7 034

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

8 831

-1 422

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

-7 959

-5 622

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 428

-14 078

Betalda skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag

-

-5 274

Försäljning av dotterföretag

6 500

18 660

Försäljning av rörelsegren

6 086

-

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-6 106

-5 793

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-324

-614

Kassaflöde från investeringsverksamheten

6 156

6 979

Finansieringsverksamheten
Nyemission

6 992

-

Upptagna lån

17 836

23 803

Amortering av låneskulder

-28 710

-16 389

Utbetald utdelning

-2 000

-490

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-5 882

6 924

Årets kassaflöde

-5 153

-175

7 525

7 693

Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

Kassaflödesanalys koncernen
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-7

7

2 365

7 525

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Ingående balans per 1 januari 2010

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver
(not 27)

Balanserad
vinst

Summa

Minoritetsintresse

Totalt eget
kapital

36 468

347 997

-16 037

-155 911

212 517

906

213 423

-10 468

-10 468

1 523

-8 945

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser

-

-

-11 034

-

-11 034

-

-11 034

Övrigt totalresultat, alla verksamheter

-

-

-11 034

-

-11 034

-

-11 034

Årets totalresultat, alla verksamheter

-

-

-11 034

-10 468

-21 502

1 523

-19 979

-

-

-

-

-

-1 939

-1 939

-

-

-490

-490

Transaktioner med aktieägare
Minoritetägares andel av
dotterbolag vid försäljning
Lämnad utdelning till minoritet
Summa transaktioner med aktieägare
Ingående balans per 1 januari 2011

-

-

-

-

-

-2 429

-2 429

36 468

347 997

-27 071

-166 379

191 015

-

191 015

-

-75 949

-75 949

-

-75 949

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser

-

-

2 542

2 542

-

2 542

Övrigt totalresultat, alla verksamheter

-

-

2 542

-

2 542

-

2 542

Årets totalresultat, alla verksamheter

-

-

2 542

-75 949

-73 407

-

-73 407

14 587

861

Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Nyemissionskostnader*

15 448

15 448

-

-6 555

-

-6 555

Summa transaktioner med aktieägare

14 587

-5 694

-

-

8 893

-

8 893

Utgående balans per 31 december 2011

51 055

342 303

-24 529

-242 328

126 501

-

126 501

* Emissionskostnaderna om 6,6 MSEK inkluderar även kostnader för emission om 20,4 MSEK som registrerades och bokfördes 2012.

Förändringar i eget kapital koncernen
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-6 555

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

TSEK

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

6

Totala intäkter

2011

2010

19 280

11 708

1 298

16 817

20 578

28 525

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

7, 9

-13 613

-15 163

Personalkostnader

10

-4 521

-6 592

Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar

11

-765

-942

Övriga rörelsekostnader

-758

-8 917

Rörelseresultat

920

-3 089

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag

12

-136 459

-6 183

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

12

345

1 785

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

13

Årets resultat tillika totalresultat

Resultaträkning moderbolaget
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-6 763

-3 243

-141 957

-10 730

-

-935

-141 957

-11 665

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TSEK

Not

2011-12-31

2010-12-31

17

347

1 198

18

496

994

Andelar i koncernföretag

19

231 548

355 158

Andelar i intresseföretag

20

2 598

-

Andra långfristiga fordringar

21

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

-

166

234 990

357 516

20

3 242

12 100

251

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar

22

Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar

202

-

Övriga fordringar

399

9 766

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkning moderbolaget
27

1 451

2 822

14 173

16 081

249 163

373 597

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

TSEK

Not

2011-12-31

2010-12-31

51 055

36 468

EGET KAPITAL
Aktiekapital (90 110 174 aktier à 0,5666 SEK)

26

Reservfond
Summa bundet eget kapital moderbolaget
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital i moderbolaget
SUMMA EGET KAPITAL

671

671

51 726

37 139

222 522

239 881

-

-

-141 957

-11 665

80 565

228 216

132 291

265 355

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut

29

15 746

15 334

Övriga kortfristiga finansiella skulder

30

11 776

5 450

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder

9 392

6 553

72 628

69 723

-

625

849

2 294

6 482

8 263

Summa kortfristiga skulder

116 872

108 242

SUMMA SKULDER

116 872

108 242

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

249 163

373 597

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

31

Poster inom linjen
STÄLLDA SÄKERHETER

32

205 723

354 432

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

32

Inga

Inga

Balansräkning moderbolaget
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

TSEK

Not

2011

2010

-141 957

-8 109

128 236

-11 652

-13 721

-19 761

-115

-1 145

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

33

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 998

-830

-11 838

-21 736

Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag

6 500

-

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-

-204

Investeringar i finansiella tillgångar

-

-6 439

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

-

20 247

Kassaflöde från investeringsverksamheten

6 500

13 604

Finansieringsverksamheten
Nyemission

6 992

-

15 676

8 450

Amortering av låneskulder

-8 338

-3 728

Utbetald utdelning

-2 000

-

12 330

4 722

6 992

-3 410

-

3 410

6 992

-

Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

Kassaflödesanalys moderbolaget
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Bundet eget kapital
TSEK

Aktiekapital

Ingående balans per den 1 januari 2010
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget
kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare

Fritt eget kapital

Reservfond Överkursfond

36 468

671

295 863

-

-

-

Årets resultat
Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner
med bolagets ägare
Ingående balans per 1 januari 2011

-55 982

277 020

-

-

-11 665

-11 665

-

-

-

-11 665

-11 665

671

239 881

-11 665

265 355

-11 665

11 665

-

-

-11 665

Årets resultat
Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner
med bolagets ägare

Summa eget
kapital

36 468

Omföring från överkursfond till balanserade vinstmedel enligt
beslut av årsstämma
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget
kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare

Balanserade
vinstmedel

-

-

-11 665

11 665

-

-141 957

-141 957

-130 292

-141 957

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

14 587

861

Nyemissionskostnader*
Utgående eget kapital 2011

15 448

-6 555
51 055

671

222 522

* Emissionskostnaderna om 6,6 MSEK inkluderar även kostnader för emission om 20,4 MSEK som registrerades och bokfördes 2012.

Förändringar i eget kapital moderbolaget
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-6 555
-141 957

132 291

Noter
NOT 1

ALLMÄN INFORMATION

Getupdated är en internationell helhetsleverantör på den innovativa och
expansiva marknaden för internetmarknadsföring och sökoptimering.
Bolaget erbjuder tjänster för att förbättra och effektivisera företags
marknadsföring och verksamhet på internet. Den största delen av
bolagets omsättning genereras inom internetmarknadsföring som också
är det område där bolaget bedömer att den framtida tillväxten är störst.
Bolagets verksamhet baseras på att optimera företags webbplatser för
att driva trafik till deras respektive webbplatser samt öka besökarnas
konverteringsgrad vid varje besök. Moderbolaget är ett registrerat
aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är
Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm.
Företaget är listat på NASDAQ OMX First North.
Koncernräkenskaperna har godkänts av företagets styrelse den
24 maj 2012 för offentliggörande. Balans- och resultaträkningarna
kommer att föreläggas årsstämman den 15 juni 2012. Årsredovisningen
kan ändras av företagets ägare efter det att styrelsen har godkänt den.
Koncern- och årsredovisning är avgiven i tusental svenska kronor
(TSEK) och avser 1 januari–31 december för resultaträkningsrelaterade
poster respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster.
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK).
Uppgifter inom parentes avser föregående året 2010.

NOT 2

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA
REDOVISNINGSPRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft
2011
Från och med den 1 januari 2011 tillämpar Getupdated följande nyheter
eller tillägg i IFRS

•
•

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter klargör att ett företag ska
presentera en analys för varje post i övrigt totalresultat för varje
komponent i eget kapital, antingen i rapporten över förändringen
i eget kapital eller i noterna till årsredovisningen. Analysen
presenteras för närvarande i rapporten över förändring av eget
kapital och ändringen medför inte någon förändring i bolagets
uppställningsformer av de finansiella rapporterna. Ändringen rör
enbart klassificering och upplysning och påverkar inte värdering
av balansposter eller resultat.

Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska
för det räkenskapsår som började 1 januari 2011 har haft någon inverkan
på koncernen.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har
antagits
Flera nya standarder, tillägg till standarder och tolkningar har ännu inte
trätt i kraft för det räkenskapsår som slutade 31 december 2011 och har
därför inte beaktats vid upprättandet av koncernredovisningen:
Nedan följer en lista med standarder/tolkningar som har utfärdats,
exklusive ändringar avseende IFRS 1: Första gången IFRS tillämpas, och
som gäller för perioder från och med den 1 januari 2011.

•

Grunder för rapporternas upprättande
Getupdateds koncernredovisning har upprättats med tillämpning
av Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler
för koncerner samt International Financial Reporting Standards (IFRS)
sådana de antagits av EU samt tolkningsuttalanden från International
Financial Reportering Interpretations Committee (IFRIC). Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom
vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen
av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig
betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.

Förbättringar av IFRS 2010 (Beslutade av IASB i maj 2010)

•

Noter
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IAS 19 ”Ersättningar till anställda” ändrades i juni 2011. Ändringen
innebär att koncernen kommer att sluta tillämpa ”korridormetoden”
och i stället redovisa alla aktuariella vinster och förluster i övrigt
totalresultat när de uppstår. Kostnader för tjänstgöring under tidigare
år kommer att redovisas omgående. Räntekostnader och förväntad
avkastning på förvaltningstillgångar kommer att ersättas av en
nettoränta som beräknas med hjälp av diskonteringsräntan, baserat
på nettoöverskottet eller nettounderskottet i den förmånsbestämda
planen. Koncernen avser att tillämpa den ändrade standarden för
det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och effekten i eget
kapital på öppningsbalansen 1 januari 2012 kommer vara -7 560
KSEK. Standarden har ännu inte antagits av EU.
IFRS 10 ”Consolidated financial statements” bygger på redan
existerande principer då den identifierar kontroll som den
avgörande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas
i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för
att bistå vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att bedöma.
Koncernen avser att tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår som börjar
1 januari 2013 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de
finansiella rapporterna. Standarden har ännu inte antagits av EU.

•

•

•

•

IFRS 12 ”Disclosures of interests in other entities” omfattar
upplysningskrav för dotterföretag, joint arrengements,
intresseföretag och ej konsoliderade ”structured entities”.
Koncernen har ännu att utvärdera den fulla inverkan av IFRS 12
på de finansiella rapporterna. Koncernen avser att tillämpa IFRS
12 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och har ännu
inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna.
Standarden har ännu inte antagits av EU.
IFRS 13 ”Fair value measurement” syftar till att värderingar till verkligt
värde ska bli mer konsekventa och mindre komplex genom att
standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam
källa i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar.
Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska
tillämpas men tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas
där andra IFRS redan kräver eller tillåter värdering till verkligt värde.
Koncernen har ännu inte utvärderat den fulla effekten av IFRS 13
på de finansiella rapporterna. Koncernen har för avsikt att tillämpa
den nya standarden det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013.
Standarden har ännu inte antagits av EU.
IFRIC 14 (ändring) ”Förskottsbetalning av ett lägsta fonderingskrav”.
Ändringen tar bort en icke åsyftad konsekvens i begränsningen av
en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet
dem emellan. Ändringen innebär att företag som omfattas av
ett lägsta fonderingskrav får redovisa vissa förskottsbetalningar
avseende framtida utgifter som en tillgång i stället för en kostnad.
IFRS 9 är den första utgivna standarden i det större projektet att
ersätta IAS 39. IFRS 9 bibehåller men förenklar modellen med flera
värderingsgrunder och tar upp två primära värderingskategorier:
upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde. Klassificering sker
utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper
i de avtalsenliga kassaflödena. Vägledningen i IAS 39 avseende
nedskrivningstest på finansiella tillgångar och säkringsredovisning
fortsätter att gälla. Tidigare perioder behöver inte räknas om när
ett företag tillämpar standarden. Standarden är ännu inte antagen
av EU. IABSs angivna ikraftträdande är fr o m 1 januari 2015.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i
kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde för tillgångar
som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och
uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett
rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen,
oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som
utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet
på koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och
eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet
understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar,
skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i
resultaträkningen. Dotterföretagens förvärvade egna kapital bestäms
till skillnaden mellan identifierbara tillgångars och övertagna skulder
och eventualförpliktelsers verkliga värden utifrån en marknadsvärdering
gjord vid förvärvstidpunkten. De förvärvade dotterföretagens egna
kapital elimineras i sin helhet vilket innebär att i koncernens egna kapital
ingår endast den del av dotterföretagets egna kapital som tillkommit
efter förvärvet. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.
Före 2010 aktiverades förvävskostnader som andelar i koncernföretag.
Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt
värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller
skuld redovisas i enlighet med IAS 39 antingen i resultaträkningen eller
i övrigt totalresultat.
Prissättning vid leverans mellan koncernens företag sker med
affärsmässiga principer. Koncerninterna transaktioner och balansposter
samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag
elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster
betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för
det överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har
i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning
av koncernens principer.

Andelar i intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande,
men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav
som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Innehav
i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas
inledningsvis till anskaffningsvärde.

Koncernredovisning

Segmentsredovisning

Dotterföretag

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med
den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av
rörelsesegmentets resultat. I koncernen har denna funktion identifierats
som koncernledningen som fattar strategiska beslut.

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt
eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, samt företag över
vilka moderbolaget på annat sätt har bestämmande inflytande, det vill
säga har rätten att utforma företagets finansiella och operativa strategier
i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen från och med
den dag koncernen har kontroll genom ett bestämmande inflytande
över företaget och med belopp avseende tiden efter förvärvet.
Avyttrade dotterföretag exkluderas ur koncernens redovisning från
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Endast
den del av dotterföretagets kapital som intjänats efter förvärvet ingår i
koncernens egna kapital.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i
koncernen är redovisade i den valuta som används i den ekonomiska
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta).
I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderbolagets
funktionella valuta och rapporteringsvaluta.
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Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta enligt
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och
valutakursförluster som uppkommer vid betalning av sådana poster och
vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser
redovisas i finansnettot.
Använda valutakurser framgår i tabellen nedan.
Bokslutskurs
TSEK

2011

2010

Snittkurs
2011

2010

EUR

8,96

8,98

9,03

9,54

GBP

10,76

10,55

10,41

11,13

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en
höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan funktionell
valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt
följande:
a.

Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas
till balansdagskurs.

b.

Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna
omräknas till genomsnittlig valutakurs.

c.

Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt
totalresultat som en separat del av eget kapital.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till
följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter,
till övrigt totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt
eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till
resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/förlusten.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid
förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder
hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Kassaflödesanalys

Utgifter för programvarulicenser har en bestämbar nyttjandeperiod
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för
att fördela kostnaden för licenser över deras bedömda nyttjandeperiod.
Utvecklingskostnader som är direkt förknippade med identifierbara
och unika programvaruprodukter, som kontrolleras av koncernen och
som har sannolika ekonomiska fördelar under mer än ett år, redovisas
som immateriella tillgångar. I immateriella tillgångar ingår eventuella
kostnader för anställda som uppkommit genom utvecklingen av
programvaruprodukter och en skälig andel av indirekta kostnader. Övriga
kostnader för utveckling eller underhåll av programvara kostnadsförs när
de uppstår.
Andra immateriella anläggningstillgångar än goodwill skrivs av linjärt
enligt följande:

Programvaror och domännamn
Balanserade utgifter för egen räkning

20- 33,3%
20,0%

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas om det är troligt att de
framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer
att tillfalla koncernen samt att anskaffningsvärde kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet
av tillgången. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda,
utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för
reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Materiella
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda
ekonomiska nyttjandeperioden. Restvärdet bedöms vara försumbart.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella
tillgångar.
Avskrivningar på andra tillgångar görs linjärt enligt följande:

Inventarier

20%

Kontorsinventarier

20%

Datorer

20,0-33%

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar. Likvida medel i kassaflödesanalysen överensstämmer med
definitionen av likvida medel i balansräkningen.

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod prövas vid varje bokslut och
justeras vid behov.
Realisationsvinster och -förluster bestäms genom en jämförelse
mellan försäljningspriset och det bokförda värdet. Realisationsvinster och
förluster redovisas via resultaträkningen.

Immateriella tillgångar

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

Immateriella tillgångar i Getupdated består av goodwill, länkar,
programvaror, utvecklingskostnader och domännamn.
Goodwill utgör det värde med vilket förvärvspriset överstiger verkligt
värde på de nettotillgångar koncernen förvärvat i samband med ett
företagsförvärv. Goodwill som redovisas separat testas årligen för att
identifiera nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill
återförs inte.

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill,
samt aktiverade utvecklingskostnader som ännu inte tagits i bruk,
skrivs inte av utan prövas årligen avseende nedskrivningsbehov. För
tillgångar som skrivs av görs en bedömning av tillgångens redovisade
värde närhelst det finns en indikation på att det redovisade värdet
överstiger dess återvinningsvärde. En nedskrivning görs med det belopp
varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
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Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde, minskat
med försäljningskostnader, och dess nyttjandevärde. Vid bedömning
av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och goodwill, som tidigare
skrivits ner utförs per varje balansdag en prövning av om återföring bör
göras.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier:
lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde över resultaträkningen. Klassificeringen är
beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades.
Ledningen fastställer klassificeringen vid det första redovisningstillfället.

Beräkning av verkligt värde
Verkliga värden på noterade finansiella instrument baseras på aktuella
marknadsnoteringar på balansdagen. För onoterade finansiella
instrument, eller om marknaden för en viss finansiell tillgång inte är
aktiv, fastställs värdet genom tillämpning av värderingstekniker, varvid
koncernen gör antaganden som baseras på de marknadsförhållanden
som råder på balansdagen. Marknadsräntor ligger till grund för
beräkningen av verkliga värdet på långfristiga lån. För övriga
finansiella instrument där marknadsvärdet ej är angivet, bedöms
verkliga värdet överensstämma med redovisat värde.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte
är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag med mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
I denna kategori finns finansiella placeringar. Tillgångar i denna
kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar
redovisade i resultaträkningen. Säkringsredovisning tillämpas ej. De
ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte har för avsikt att avyttra
tillgången inom 12 månader efter balansdagen.
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja
tillgången. Finansiella tillgångar värderas inledningsvis till verkligt
värde plus transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har
löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och
förmåner som är förknippade med äganderätten.

Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för utförda tjänster
i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller
tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp
som anläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde plus
transaktionskostnader och därefter till upplupet anskaffningsvärde
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell
reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning

görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer
att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas
ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan
tillgångarnas redovisade värden och nuvärdet av bedömda framtida
kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan. Det
reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen som en övrig extern
kostnad.

Likvida medel
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden,
kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast
en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen
marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än
tre månader från anskaffningstidpunkten. Eventuell överskottslikviditet
placeras i specialinlåning i bank eller räntebärande papper med höga
kreditbetyg.

Eget kapital
Eget kapital i koncernen indelas i aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital,
reserver och balanserad vinst.
Innehav av egna aktier, som förvärvats inom de av ordinarie
bolagsstämma beslutade ramarna, redovisas i koncernredovisningen
som en minskning av balanserad vinst. I moderbolaget redovisas
minskningen mot balanserad vinst eller i förekommande fall mot
fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Kostnader, utöver
köpeskilling, i samband med förvärv av egna aktier belastar balanserad
vinst. Innehavet ingår inte i utestående antal aktier vid beräkning av
nyckeltal per aktie.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster
som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer.
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller
inom ett år eller tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde plus
transaktionskostnader och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden.

Upplåning
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig detta initialt redovisade belopp
från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten
periodiseras mellanskillnaden över lånets löptid, med tillämpning av
effektivräntemetoden. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen
har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone
12 månader efter balansdagen. Exempel på detta är koncernens
checkräkningskredit, koncernens fakturabelåning samt andra finansiella
skulder där låntagaren har rätt att säga upp lånet med omedelbar
verkan.
Erhållen likvid från belånade kundfordringar redovisas som låneskulder
till kreditinstitut. Erhållen likvid på sålda kundfordringar till factoringbolag
redovisas som en betalning av kundfordran. Eventuell regressrätt på sålda
kundfordringar redovisas som en ansvarsförbindelse.
Getupdated Internet Marketing AB (publ) tillämpar inte
säkringsredovisning.
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Säkringsredovisning
Den verksamhet som bedrivs är i huvudsak lokal, d.v.s. intäkter och
kostnader uppkommer i samma valuta. Den begränsade valutaexponeringen gör att Getupdated för närvarande inte utnyttjar några
derivatinstrument för att täcka risker avseende valutakursförändringar.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella
skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga
skatteskulder/fordringar sker till nominellt belopp och redovisas
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som
redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på
alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas
mot överskott vid framtida beskattning. Skattelagstiftningen i Sverige
och vissa andra länder medger avdrag vid taxering för avsättningar till
särskilda reserver. I koncernredovisningen uppdelas obeskattade reserver
i en egen kapitalandel och en uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt
beräknas efter aktuell skattesats i respektive land.

Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda så som lön och pension redovisas som kostnad
under den period när de anställda utfört de tjänster som ersättningen
avser.

Pensioner
Getupdated Internet Marketing har olika pensionsplaner.
Pensionsplanerna finansieras vanligen genom betalningar till
försäkringsbolag, där betalningarna fastställs utifrån periodiska aktuariella
beräkningar. Getupdated Internet Marketing har endast avgiftsbestämda
pensionsplaner.
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan
enligt vilken koncernen betalar fastställda avgifter till en separat
juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella
förpliktelser att betala ytterligare avgifter. De utbetalningar som avser
avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad under den period när de
anställda utfört de tjänster avgiften avser. I förmånsbestämda planer
utgår ersättningar till anställda och före detta anställda baserat på lön
vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Koncernen bär
risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. De utbetalningar
avseende förmånsbestämda pensionsplaner som skett faller inom
ramen för ITP-planen som finansierats genom försäkring i Alecta.
Alecta har ej någon möjlighet att lämna tillräcklig information för
att redovisa koncernens proportionella andel av de förmånsbestämda
förpliktelser samt av de förvaltningstillgångar och kostnader som är
förbundna med planen. Därav följer att Alecta ej kan redovisa koncernens
andel av över-/underskott i planen.

Enligt uttalande från Rådet för finansiell rapportering (UFR3) skall en
pensionsplan inom ramen för ITP-planen som finansieras genom
försäkring i Alecta klassificeras som om den vore en avgiftsbestämd
plan.

Avsättningar
Med avsättningar förstås skulder som är ovissa med avseende på belopp
eller den tidpunkt då de kommer att regleras. Avsättningar redovisas
när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av
inträffade händelser och det är sannolikt att utbetalningar kommer att
krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är vidare att det går
att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.
Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en detaljerad
formell plan för åtgärderna finns och välgrundade förväntningar har
skapats hos dem som kommer att beröras av åtgärderna.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat (totalt,
från kvarvarande respektive från avvecklade verksamheter) i koncernen
hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga
antalet aktier utestående under perioden. Vid beräkningen av resultat per
aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet
aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier,
vilka under rapporterade perioder utgörs av optioner. Utspädning
från optioner uppstår endast när lösenkursen är lägre än aktiernas
marknadsvärde och är större ju större skillnaden är mellan lösenkursen
och marknadsvärdet. Utspädningseffekten beräknas inte om optionerna
medför att resultat per aktie från kvarvarande verksamhet skulle bli bättre
(större vinst eller mindre förlust) efter utspädning än före utspädning.

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen utgörs huvudsakligen av produktintäkter
från tjänster avseende sökoptimering, sökordsannonsering och
affiliatemarknadsföring. Viss del av nettoomsättningen består också
av licensintäkter samt underhålls- och supportavtal avseende
egenutvecklade och inköpta standardprogramvaror. 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 bruttoflöde av
ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen
räkning. Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller
kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande
verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och
rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.

Intäkter från avtal avseende sökoptimeringstjänster
Sökoptimeringstjänster intäktsförs delvis initialt i samband med att
tjänsterna utförs enligt successiv vinstavräkning, samt delvis fördelas
över kontraktsperioden. Affärsmodellen för Getupdateds dotterbolag
utanför Skandinavien skiljer sig mot den svenska verksamheten på så sätt
att en större andel av leverans av SEOtjänsterna numera sker successivt
under kontraktsperioden. Av detta skäl intäktsför dessa enheter därför
endast omkring 40% (30%) av SEO-tjänsterna initialt och 60% (70%)
över kontraktsperioden. Uppskattningarna om när leverans sker prövas
årligen. I Sverige har inte affärsmodellen ändrats; och därför intäktsförs
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fortsatt 80% av SEO-tjänsterna initialt och 20% över kontraktsperioden.
Vissa kontrakt där man bedömer att leverans kan ske direkt intäktsförs
100% initialt.

Licensintäkter
Intäkter avseende egenutvecklade och inköpta standardprogramvaror
intäktsförs vid leverans och då bindande avtal har träffats med kund.

Underhålls- och supportintäkter
Underhålls- och supportintäkter är de avgifter kunder betalar för rätt
att erhålla nya versioner av programvaror och avgifter för kundsupport.
Detta avser huvudsakligen den egen utvecklade produkten SEO CMS.
Dessa intäkter redovisas linjärt över kontraktsperiodens längd.

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen har
erhållits.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader utgörs av kostnader för att finansiera
verksamheten, realisationsresultat samt valutakursdifferenser. Exempel
på finansieringskostnader utgörs av räntor på lån, kostnader för finansiera
kortfristiga krediter samt reverserade erhållna utdelningar.

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen har
erhållits.

Leasing
Getupdated har inga tillgångar som hyrs genom finansiella leasingavtal,
det vill säga sådana där i allt väsentligt alla risker och fördelar
avseende den förhyrda tillgången, som förknippas med ägandet, har
övergått till koncernen. Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och
fördelar som förknippas med ägandet faller på uthyraren klassificeras
som operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal definieras och
redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften
redovisas som en kostnad i resultaträkningen och fördelas över löptiden
med utgångspunkt från nyttjandet vilket kan skilja sig från vad som
faktiskt erlagts som leasingavgift under året. Getupdateds leasingavtal
avser främst lokalhyra samt möbler.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2 Redovisning för juridiska
personer. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den
juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för ÅRL och med hänsyn
till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen
anger vilka undantag och tillägg som ska göras från IFRS. Skillnaden
mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår
nedan.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Redovisning av transaktionskostnader direkt hänförliga
till förvärv av dotterbolag skiljer sig mot koncernens redovisning av
densamma. I anskaffningsvärdet i moderbolaget inräknas kostnader som
är direkt hänförliga till förvärvet. Som intäkt redovisas endast erhållna
utdelningar under förutsättning att dessa har intjänats efter förvärvet.
Utdelningar som överstiger dessa intjänande vinstmedel betraktas som
en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade
värden.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Moderbolaget har från och med 2011 ändrat redovisningsprincip
avseende lämnade och erhållna koncernbidrag till följd av ändringar i
RFR 2. Moderbolagets jämförelsesiffror har ändrats till följd av att Rådet
för finansiell rapportering har dragit tillbaka UFR 2 Koncernbidrag och
aktieägartillskott. Redovisning av koncernbidrag sker för räkenskapsår
som påbörjas den 1 januari 2011 eller senare i enlighet med RFR 2[IAS27]
p2 samt RFR 2[IAS18]p3. Ändringen gäller retroaktivt. Tidigare redovisades
dessa poster direkt i eget kapital, medan erhållna koncernbidrag nu
skall redovisas i resultaträkningen som finansiell intäkt och lämnade
koncernbidrag som investering i aktier i dotterbolag. Den ändrade
redovisningen har påverkat jämförelseåret genom att koncernbidraget
2010 som var redovisad mot eget kapital har kostnadsförts i
resultaträkningen 2010 som en finansiell kostnad om 2 621 KSEK., se not
12.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med
tillägg för eventuella uppskrivningar.

Finansiella instrument
Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar
enligt lägsta värdets princip.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer ÅRLs uppställningsform för resultat- och
balansräkningen, vilket bland annat innebär en annan uppställningsform
för eget kapital och att avsättningar redovisas som en egen huvudrubrik
i balansräkningen.

Obeskattade reserver och uppskjuten skatt
Redovisning av obeskattade reserver i balansräkningen medför
att redovisningen av uppskjuten skatt skiljer sig från koncernens
redovisningsprinciper. God redovisningssed och skattelagstiftning
i Sverige kräver att bolag redovisar vissa skillnader mellan
beskattningsunderlaget och bokfört värde av skatt som en obeskattad
reserv i balansräkningen i räkenskaperna för enskilda bolag. Ändringar i
dessa reserver redovisas i resultaträkningen som en avsättning till eller
en upplösning av obeskattade reserver.
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NOT 3 FINANSIELL RISKHANTERING
En verksamhet kan vara utsatt för olika finansiella risker: marknadsrisk
(valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens
policy för att hantera dessa risker är att eftersträva att minimera potentiella
ogynnsamma risker på koncernens finansiella resultat. Riskhanteringen
sköts i huvudsak av ekonomiavdelningen tillsammans med VD, genom
infromella samtal.

Om samtliga valutor skulle ha varit 10 procent högre/lägre skulle
koncernens rörelseresultat för 2011 på grund av exponeringen i
de enskilda koncernföretagens rörelseresultat ha varit cirka 7 MSEK
högre/lägre.

Känslighetsanalys av eget kapital i koncernen per valuta
Effekt vid valutaförändring, +/-10%

Eget kapital
Valuta, MSEK

Marknadsrisk
Valutarisk
Getupdated har under 2011, förutom i Sverige, haft verksamhet i
England, Irland, Frankrike och Italien. Den främsta valutaexponeringen
avser euro och brittiska pund. Valutarisk kan delas in i omräkningsrisk
respektive transaktionsrisk. Med omräkningsrisk avses risken för att
värdet i svenska kronor avseende nettoinvesteringar i utländska valutor
fluktuerar på grund av förändringar i valutakurserna. Med transaktionsrisk
avses påverkan på nettoresultatet och kassaflöden till följd av att
värdet på operativa flöden i utländska valutor ändras vid förändringar
i växelkurserna. Valutaexponeringen som uppstår från nettotillgångar i
koncernens utlandsverksamheter valutasäkras ej.
Den verksamhet som bedrivs är i huvudsak lokal, det vill säga
intäkter och kostnader uppkommer i samma valuta. Den begränsade
valutaexponeringen gör att Getupdated för närvarande inte utnyttjar några
derivatinstrument för att täcka risker avseende valutakursförändringar.

Nettoomsättning och rörelsekostnader per valuta 2011
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Prisrisk
Koncernen är inte exponerad för någon prisrisk.

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Ränterisk utgör risken för att förändringar i räntenivån påverkar
Getupdated Internet Marketings räntenetto och/eller kassaflöden
negativt. Getupdated Internet Marketing har en stor upplåning vilket
gör att ränterisken är stor och att bolagets nettoresultat påverkas av
ränteförändringar. Per årsskiftet uppgick de räntebärande skulderna
till 60 (67) MSEK. En förändring i av räntan med +/- 1 %, allt annat lika,
skulle alltså påverka resultatet med +/- 0,6 MSEK. Räntorna är i dagsläget
fortfarande relativt låga. Hur räntan kommer att utvecklas över tiden är en
omöjlighet att förutsäga. Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om
dessa löses genom upplåning kommer bolaget att belastas av ytterligare
räntekostnader.
Räntan har även betydelse för bedömningen av WACC som används
vid värderingen av bolagets goodwill. En högre ränte leder till ett högre
avkastningskrav som, allt annat lika, leder till en lägre värdering på
goodwillen. Se även not 15.

Kreditrisk
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Rörelsekostnader

Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 procent
i förhållande till euro med alla andra variabler konstanta, skulle
rörelseresultatet 2011 ha varit cirka 0,4 MSEK högre/lägre i de utländska
koncernföretagen.
Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med
10 procent i förhållande till brittiska pundet (GBP) med alla andra
variabler konstanta, skulle rörelseresultatet 2011 ha varit cirka
0,3 MSEK högre/lägre.

Kreditrisk som innebär en risk att motparten inte fullgör sina förpliktelser
är uppdelad i två kategorier; kreditrisk i kundfordringar samt finansiell
kreditrisk. Koncernens kreditrisker är framför allt knutna till kundfordringar.
Värdet av utestående kommersiella kundfordringar uppgick till 29 (52)
MSEK per årsskiftet. Reserveringar avseende förväntade förluster görs
löpande och uppgick per den 31 december 2011 till 1,6 (2,5) MSEK.
Bolagets kunder består i huvudsak av medelstora och stora företag.
Kreditrisken mot de större företagen bedöms som låg.
Utestående kundfordringars förfalloprofil framgår av
not 22.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken att finansiering inte kan erhållas eller
endast till kraftigt ökade kostnader medan kassaflödesrisk avser
risken att storleken på framtida kassaflöden förknippade med
finansiella instrument varierar. Under senare år har Getupdated främst
fokuserat på att konsolidera verksamheten efter att bolaget haft både
kraftig organisk och förvärvsdriven tillväxt under 2008. Den snabba
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tillväxten resulterade i att likviditeten belastades, främst genom ökad
kapitalbindning och utbetalning av ett antal tilläggsköpeskillingar.
Konsekvenserna av detta har inneburit en likviditetsmässig belastning
och en svag betalningsberedskap, vilket även begränsat möjligheterna
till fortsatt tillväxt. Effekterna av dessa faktorer har förstärktes ytterligare
av den kraftiga åtstramningen på kreditmarknaden framförallt under
2008/2009.
Under 2011 har en nyemission om 15,4 MSEK före emissionskostnader
registrerats Emissionslikviden används under 2011 till att stärka
likviditeten och den finansiella ställningen genom att främst reglera
de sociala avgifter och skatter, som Getupdated erhöll anstånd med att
betala under 2009. I januari 2012 registrerades ytterligare en nyemission
om 20,5 MSEK.
Getupdated erhöll i slutet av 2009 en ny låneram om 20 MSEK och
har i början av 2010 belånat kundfordringarna i dotterbolaget Just Search
med cirka 8,5 MSEK. I början av 2012 har förnyade krediter om 15 MSEK
förhandlats fram med huvudägare, vilket bidrar till att säkra koncernens
finansiering.
Försäljningen av Circuit under 2011 för cirka 6 MSEK i likviditetstillskott
vilket medförde en väsentligt förbättrad finansiell situation. Totalt har de
finansiella skulderna sänks från 73 MSEK 31 december 2010 till 48 MSEK
per 31 mars 2012, inklusive huvudägare inlåning om 15 MSEK. Exklusive
huvudägarinlåningen uppgår därmed de finansiella skulder per 31 mars
till 33 MSEK.
Styrelsen gör bedömningen att de genomförda aktiviteterna har stärkt
den finansiella ställningen och tillsammans med det förväntade positiva
operativa kassaflödet under 2012 täcker det aktuella kapitalbehovet
under de närmast kommande tolv månaderna.
För att följa likviditeten gör ekonomifunktionen korta
kassaflödesprognoser, som täcker den närmaste månaden veckosvis och
redovisas för beslutsfattare i bolaget för bedömning av likviditetsläget.
Även längre prognoser görs för att säkerställa att koncernen har tillräckligt
med kassamedel för att möta behovet i verksamheten över en längre
period.
För analys av koncernens finansiella skulder uppdelade efter den tid
som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen, se
not 25.

Kapitalstruktur
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen, som utgörs av koncernens
egna kapital, är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin
verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktieägarna och nytta
för andra intressenter.
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan Getupdated
återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier, återköpa aktier eller
sälja tillgångar för att minska skulderna.

NOT 4

och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som
anses rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan skilja sig från
gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden
skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden
för tillgångar och skulder under kommande räkenskapsår är främst
följande:

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernledningen prövar regelbundet om nedskrivningsbehov
föreligger för goodwill enligt de redovisningsprinciper som beskrivs
under ”Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar”. Återvinningsvärden
för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av
nyttjandevärde. De antaganden och bedömningar som görs gällande
förväntade kassaflöden och diskonteringsränta i form av vägd
genomsnittlig kapitalkostnad samt känslighetsanalys finns beskrivna
i not 15. Prognoser för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga
bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader.

Intäkter från avtal avseende sökoptimeringstjänster
Som
framgår
av
redovisningsprinciperna
intäktsförs
Sökoptimeringstjänster delvis initialt i samband med att tjänsterna
utförs enligt successiv vinstavräkning, samt delvis fördelas över
kontraktsperioden. I Sverige har man bedömt att detta sker initialt
till 100% på vissa kontrakt samt till cirka 80 % av kontraktets värde på
andra kontrakt. Utanför skandinavien och framförallt i verksamheten i
Storbritannien har detta bedömts uppgår till 60 % initialt och 40 % över
kontraktsperioden.
Detta är uppskattningar över när leverans sker och arbete utförts,
vilket är förenat med viss osäkerhet. Uppskattningarna om när leverans
sker prövas årligen.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas netto efter reservering för osäkra kundfordringar.
Nettovärdet speglar de belopp som förväntas kunna erhållas baserat på
omständigheter som är kända på balansdagen. Ändrade förhållanden, till
exempel att uteblivna betalningar ökar i omfattning eller att förändringar
inträffar i en betydande kunds ekonomiska ställning, kan medföra
avvikelser i värderingen.

Tvister
Som ett led i den normala affärsverksamheten kan Getupdated vara
inblandat i tvister. Tvister kan visa sig kostsamma och tidskrävande och
kan störa den normala affärsverksamheten. För närvarande bedöms inga
tvister vara av väsentlig betydelse.

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR VID
TILLÄMPNING AV FÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste
företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden
som påverkar redovisade intäkts- och kostnadsposter respektive
tillgångs- och skuldposter samt övriga upplysningar. Uppskattningar och
bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet
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NOT 5 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

NOT 6 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Getupdated har inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått
borgensförbindelser till, eller till förmån för några styrelseledamöter,
ledande befattningshavare eller revisorer i koncernen.
Nedan redogörs för transaktioner med närstående som förekommit
Inledningsvis kan sägas följande. Flertalet transaktioner har gjorts
mellan Bolaget och Åke Eriksson, styrelseordförande och huvudaktieägare
i Bolaget, eller av honom kontrollerade bolag. Åke Eriksson har lämnat
lån till Bolaget, privat och genom sitt helägda bolag Vattenormen AB.
Utestående lån till Åke Eriksson, privat och genom Vattenormen AB
uppgår till 6,1 MSEK per 31 december 2011. Därtill finns upplupna
ränteskulder till Åke Eriksson och Vattenormen AB om cirka 0,5 MSEK.
Crystone AB, ett av Åke Eriksspn ägt bolag, har fordringar på
Getupdated uppgående till 0,3 MSEK med anledning av utförda tjänster.
Getupdated har fakturert Crystone med 1,7 MSEK.
Bolaget leasar tre tjänstebilar från Åke Eriksson Bil AB på
marknadsmässiga villkor. Leasingkostnader under 2011 har uppgått till
166 KSEK.
Styrelsearvoden utgår till styrelseledamöter enligt
bolagsstämmobeslut, se not 10.
Getupdated köper konsulttjänster av Paul Cheetham, styrelseledamot
i Bolaget, via bolaget Sedulo Accountants Ltd, på marknadsmässiga
villkor. Beloppen för köpta konsulttjänster, som avser ett flertal konsulter,
har under 2011 uppgått till 1 368 KSEK och under 2010 till 1 273 KSEK.
Getupdated köper konsultjänster av Anders Waltner, styrelseledamot
i Bolaget, via Advokatfirma DLA Nordic, på marknadsmässiga villkor.
Beloppen för köpta konsulttjänster har under 2011 uppgått till 637 KSEK
och under 2010 till 1 452 KSEK. Utförda tjänster avser ett flertal personer
på DLA Nordic.
I december avyttrades konsultverksamheten i Circuit till ett bolag ägt
av ledningen i Circuit för en köpeskilling om 8 MSEK.

Bland övriga intäkter redovisas intäkter som kommer från aktiviteter
utanför den normala verksamheten. Här ingår dels intäkter av
återkommande karaktär som hyresintäkter, dels intäkter av mer tillfällig
karaktär som vinster vid försäljning av anläggningstillgångar.
Koncernen

Moderbolaget

TSEK

2011

2010

2011

2010

Vinst vid försäljning av
dotterbolag

-690

12 663

-690

14 493

Vinst vid försäljning av
anläggningstillgångar

-

106

-

-

Kursdifferenser
Hyesintäkter
Försäkringsersättning
Övriga poster
TOTALT
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386

1 048

-

9

1 845

1 703

1 845

1 703
200

-

840

-

443

406

143

412

1 984

16 766

1 298

16 817

HYRESÅTAGANDE OCH STÖRRE
LEASINGÅTAGANDEN

Framtida betalningsåtaganden i koncernen för ej uppsägningsbara
operationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:
Koncernen

Moderbolaget

TSEK

2011

2010

2011

2010

Inom 1 år

3 363

8 880

2 209

8 493

Mellan 2–5 år

5 681

8 083

4 102

7 971

Senare än 5 år

-

-

-

-

9 044

16 963

6 311

16 464

Summa betalningsåtaganden

Getupdated har operationell leasing. Leasingkostnader avser främst
lokalhyra.
Koncernen

Moderbolaget

TSEK

2011

2010

2011

2010

Årets kostnad avseende
operationell leasing av
tillgångar uppgår till:

7 733

14 056

4 308

8 567

Varav lokalhyra

6 604

10 568

3 896

7 841
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NOT 8 SEGMENTSINFORMATION
Segmentsinformationen tar sin utgångspunkt i hur Getupdated verksamhet styrs och hur informationen presenteras för företagets högsta verkställande
beslutsfattare som underlag för strategiska beslut. Koncernen bedriver konsultverksamhet på flera geografiska marknader och rapporteringen
sammanfaller med de geografiska områdena Sverige, Storbritannien och Övriga länder.
I resultatet för varje segment ingår de rörelseintäkter och rörelsekostnader som anses vara hänförliga till den operativa verksamheten. Bland
rörelsekostnaderna ingår avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar som anses hänförliga till respektive segment. De tillgångar
som ingår i respektive segment innefattar immateriella och materiella anläggningstillgångar hänförliga till segmentet och samtliga omsättningstillgångar
utom aktuella skattefordringar. När intäkterna har fördelats geografiskt har detta gjorts med utgångspunkt i vilket land fakturering skett. Finansnettot fördelas
ej per segment i den interna rapporteringen, varför denna upplysning inte lämnas. Interna köp och försäljning av tjänster sker till marknadspris.

Sverige
TSEK

Storbritannien

Övrigt och
koncernposter

Övriga länder

2011

2010

2011

2010

2011

2010

Intäkter från externa kunder

80 846

98 593

37 556

53 036

41 882

Intäkter från andra segment

5 113

-

-

-

15 619

Total nettoomsättning

85 959

98 593

37 556

53 036

Rörelseresultat i segment

10 259

-1 579

-2 661

9 868

Totalt

2011

2010

2011

2010

29 769

269

1 343

160 553

182 741

-

-20 732

-

-

-

57 502

29 769

-20 463

1 343

160 553

182 741

3 642

-3 807

-2 579

-4 862

8 661

-379

415

1 217

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-14 401

-4 921

-5 325

-4 083

59

-4 274

-5 266

-8 357

Tillgångar

95 372

176 690

158 291

162 162

14 308

10 021

2 597

9 077

270 568

357 950

Anläggningstillgångar ¹)

75 749

144 101

133 870

129 457

2 240

1 203

3 440

2 754

215 299

277 515

varav goodwill (not 15)

74 810

142 979

126 288

123 823

-

-

-

-

201 098

266 802

45 950

39 728

23 798

34 202

10 130

13 308

64 188

79 697

144 067

166 935

Investeringar anläggningstillg.

456

1 450

4 379

3 779

1 675

1 316

-

243

6 511

6 788

varav immateriella tillgångar

408

1 085

4 175

3 258

1 604

1 101

-

243

6 187

5 687

Skulder

varav materiella tillgångar
Avskrivningar
Medelantal anställda

48

365

204

521

72

215

-

-

324

1 101

1 320

1 358

2 159

1 647

633

162

-

942

4 112

4 109

57

120

49

61

20

14

5

8

131

203

Koncernen består av följande segment:

Sverige
Segmentet består dels av den helägda svenska verksamheten, i bolaget Getupdated Sverige AB. Fram till 30 juni 2010 ingick också det
avyttrade dotterbolaget MediaAnalys Trisodium AB (ägarandel 51%). Segmentet svarade för 50 (54) procent av omsättningen under 2011.

Storbritannien
Segmentet består av verksamheten i det helägda dotterbolaget Just Search Ltd. Segmentet svarade för 23 (29) procent av omsättningen under
2011.

Övriga länder
Övriga länder avser verksamheterna i Frankrike, Irland och Italien. Övriga länder svarade för 26 (16) procent av omsättningen under 2011.

Noter
40

Koncernjusteringar hänförliga till nettoomsättningen utgörs, förutom
av intäkter från andra segment, av vissa operativa koncerninterna
intäkter inom respektive segment. Försäljning mellan segment sker på
marknadsmässiga villkor.
Koncernjusteringar hänförliga till rörelseresultatet utgörs av kostnader
som ej har belastat det operativa resultatet. Koncernjusteringar hänförliga
till tillgångar utgörs, förutom av interna koncernmellanhavanden, av vissa
koncernjusteringar. Investeringar i anläggningstillgångar avser övriga
immateriella tillgångar samt materiella anläggningstillgångar.
Segmentents tillgångar i tabellen ovan är allokerade utifrån respektive
geografisk enhets tillgångar inklusive tillhörande koncernmässig
goodwill.

Moderbolaget				
Moderbolagets nettoomsättning uppgår till 19 280 TSEK (11 708).
Moderbolagets intäkter från dotterföretagen har uppgått till 100 %
(100). Moderbolagets kostnader från dotterföretagen har uppgått till
10 % av alla rörelsekostnader, före avskrivningar.

NOT 9 REVISIONSARVODE

Koncernen
TSEK

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdraget

514

-

434

-

Revisionsverksamhet

-

-

-

-

Skatterådgivning

-

-

-

-

30

-

30

-

544

-

464

-

Revisionsuppdraget

21

704

21

240

Revisionsverksamhet

12

114

12

-

-

-

-

76

Övriga tjänster
Totalt
PricewaterhouseCoopers
Ernst & Young

Skatterådgivning
Övriga tjänster

37

111

37

85

Totalt Ernst & Young

70

929

70

401

614

929

534

401

TOTALT

Under perioden utförde PwC utöver sina revisionsuppdrag vissa
revisionsrelaterade uppdrag och övriga konsulttjänster för bolaget. De
revisionsrelaterade uppdrag som utfördes under perioden avsåg bland
annat granskning av årsbokslut. Övriga konsulttjänster intyg i samband
med nyemission.
Arvodena från Ernst & Young avsåg i huvudsak avslutande av
revisionen 2010. Övriga tjänster från Ernst & Young avsåg konsultationer
och intyg i samband med nyemission.
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NOT 10 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Löner och andra ersättningar fördelade per land och
mellan styrelseledamöter med flera och övriga anställda

Medelantal anställda
2011
Totalt

Varav
Kvinnor

2010
Totalt

Varav
Kvinnor

5

4

5

4

Sverige

57

18

104

30

TSEK

Storbritannien

Moderbolaget

TSEK
Moderbolaget

2011

Koncernföretag
49

17

60

18

Italien

4

-

-

-

Irland

4

1

-

-

Koncernföretag

13

6

4

1

Sverige

Frankrike
KONCERNEN TOTALT

131

45

173

1 343

Styrelse och
VD (varav
Övriga tantiem o
Övriga
anställda
dyl) anställda
483

(-)
-

Storbritannien
* Den avvecklade verksamheten Circuit hade 30 anställda. Dessa är ej inkluderade

659

24 109

-

14 619

Irland

271

1 427

Frankrike

-

Summa koncernföretag
2011

TSEK
Moderbolaget*

Löner och
andra
ersättningar
1 826

Sociala
kostnader
Löner och
(varav
andra
pension) ersättningar
2 629

4 133

(1 627)

Sociala
kostnader
(varav
pension)
2 356
(934)

Koncernföretag
Sverige

24 109

8 165

49 515

(1 025)
Storbritannien

15 278

1 534

Italien

1 427

126

Irland

1 382

108

Frankrike

4 437

2 485

18 362

2 154

153

11

1 479

149

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)
172

(1 228)
KONCERNEN TOTALT

48 459

15 048
(3 880)

10 535
(1 335)

(-)

(-)

73 814

1 382

930

15 204
(2 269)

KONCERNEN TOTALT

2 273

1 733

16 629

38

114

611

868

(-)
4 437

-

(-)

(-)

45 974

2 955

(-)

2010

48 942

(-)

(-)

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

573

(-)

(-)

På bokslutsdagen fanns 134 (132) årsanställda i koncernen i den
kvarvarande verksamheten.

3 914

-

(-)
Italien

219
(-)

(-)

53

i tabellen ovan.

Styrelse och
VD (varav
tantiem o
dyl)

2010

172
66 725

(-)
46 457

(-)

3 174

70 639

(-)

Ersättningar till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans
med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättning till
ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, övriga förmåner samt
pension. Förmåner och pension ska vara i enlighet med praxis på
marknaden. Avgångsvederlag ska avse högst motsvarande tolv månaders
ersättning. Den totala ersättningen för ledande befattningshavare
ska vara marknadsmässig. Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma
att ske för det fall särskilda skäl föreligger. Ersättning kan även utgå
i form av värdepappersrelaterade incitamentsprogram enligt beslut
av bolagsstämma. Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende
den verkställande direktören beslutas av styrelsen. För övriga ledande
befattningshavare fastställs ersättningen av verkställande direktören efter
det att styrelseordföranden konsulterats.
Koncernledningen i Getupdated omfattade per 31 december 2011
Peter Eriksson, VD. Lön och övriga anställningsförmåner för verkställande
direktören bedöms vara marknadsmässiga. VD har erhållit en fast
månadslön om 100 KSEK samt tjänstepension. Rörlig ersättning har
inte utgått. Vid uppsägning har den verkställande direktören rätt till sex
månaders uppsägningslön men inget avgångsvederlag.
Inga avtal om förmåner eller pensionsavsättningar finns mellan
Bolaget och de ledande befattningshavarna efter det att uppdraget
avslutats. Det finns inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner
eller liknande förmåner.
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Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman den 12 maj 2011;

•
•
•
•

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, övriga förmåner samt pension.
Förmåner och pension ska vara i enlighet med praxis på marknaden.
Avgångsvederlag ska avse högst motsvarande tolv månaders ersättning.
Den totala ersättningen för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall särskilda skäl föreligger. Ersättning kan även utgå i form av värdepappersrelaterade
incitamentsprogram enligt beslut av bolagsstämma. Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den verkställande direktören beslutas av
styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs ersättningen av VD efter det att styrelseordföranden konsulterats.

Ersättningar till moderbolagets styrelse, vd och andra ledande befattningshavare
Ersättningar och övriga förmåner under 2011
Styrelsearvoden/
Grundlön

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

Finansiella
instrument

Åke Eriksson, styrelseordförande

-

-

-

-

-

-

Paul Cheetham, styrelseledamot

100

-

-

-

-

100

Anders Waltner, styrelseledamot

100

-

-

-

-

100

1 143

-

-

-

-

1 143

659

-

-

-

-

659

2 002

-

-

-

-

2 002

Styrelsearvoden/
Grundlön

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

Finansiella
instrument *

Summa

Åke Eriksson, styrelseordförande

-

-

-

-

-

-

Paul Cheetham, styrelseledamot

119

-

-

-

-

119

100

-

-

-

-

100

1 669

-

-

-

-

1 669

TSEK

Peter Eriksson, styrelseledamot och VD fr.om Juni 2011
t.om mars 2012*
Paul Yates, VD tom juni 2011
TOTALT
*

Summa

Lön Peter Eriksson avser hela 2011 och inte endast tiden som vd

Ersättningar och övriga förmåner under 2010

TSEK

Anders Waltner, styrelseledamot
Paul Yates, VD och styrelseledamot
Andra ledande befattningshavare*

1 645

-

59

380

-

1 645

TOTALT

3 533

-

59

380

-

3 972

*

Innefattar även tidigare ledande befattningshavare.

Styrelsen består av 4 (4) män. Andra ledande befattningshavare har under 2011 bestått av 0 (2).
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Optionsprogram

NOT 12

Årsstämman i maj 2009 beslutade att emittera 400 000 teckningsoptioner
till den dåvarande Sverigechefen Oscar Werner. Teckningsoptionerna
omfattar rätt att teckna högst 432 000 nya aktier (se tabell nedan), vilket
skulle innebära en utspädning 0,34 procent om samtliga teckningsrätter
utnyttjades, beräknat efter full teckning av förestående nyemission.
Bolaget skulle därmed tillföras cirka 1,2 MSEK. I övrigt har Getupdated
inte emitterat några optionsrätter eller konvertibla skuldebrev.
Utestående optioner
2011

2010

Antal vid årets ingång

400 000

400 000

Antal vid årets utgång

400 000

400 000

FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA
KOSTNADER

Koncernen
TSEK

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

Utdelning från dotterbolag

-

-

-

510

Nedskrivning aktier i
dotterbolag

-

-

-129 472

-4 072

Nedskrivning lånefordringar i
dotterbolag

-

-

-3 987

-

-

-2 621

Resultat från andelar i
koncernföretag

Lämnat koncernbidrag till
dotterbolag

Genomsnittlig teckningskurs uppgår till 2,75 SEK (2,75).
Teckningsperioden är 12 april 2012–13 maj 2012 och har således passerats vid
denna årsredovisnings avlämnande. Inga optioner tecknades.

Reverserad erhållen
utdelning**

-

-

-3 000

-

Summa resultat från andelar
i koncernbolag

-

-

-136 459

-6 183

Beräkning av marknadsvärde

Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
415

20

345

-

-

1 197

-

1 785

415

1 217

345

1 785

Räntekostnader

-8 361

-5 514

-2 271

-1 907

Kursdifferenser

-1 040

-

-778

-

Reverserad
tilläggsköpeskilling*

-2 000

-

-2 000

-

-

-

-1 715

-1 336

Det vägda genomsnittliga verkliga värdet för optioner som tilldelats
till Oscar Werner under 2009, fastställdes med hjälp av Black-Scholes
värderingsmodell, var 0,86 kr per option. Viktiga indata i modellen var
vägd genomsnittlig aktiekurs på 2,10 kr på tilldelningsdagen den 14 maj
2009, ovanstående lösenpris, volatilitet på 35%, förväntad utdelning på
1%, förväntad löptid på optionerna på 3 år och årlig riskfri ränta på 3%
Volatiliteten mätt som standardavvikelsen för förväntad avkastning på
aktiepriset baseras på en statistisk analys av dagliga aktiekurser under
de senaste tre åren

NOT 11

Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Kursdifferenser
Summa finansiella intäkter
Räntekostnader och
liknande resultatposter

Räntekostnader från koncernföretag

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA
OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Reverserad erhållen
utdelning**

-3 000

-

-

-

-14 401

-5 514

-6 763

-3 243

-13 986

-4 297

-142 877

-5 020

Moderbolaget

Summa finansiella kostnader

2011

2010

2011

2010

Finansnetto

Avskrivningar immateriella
tillgångar

-2 285

-2 568

-263

-290

Avskrivningar balanserade
utgifter

* Avser reverserad fordran i samband med avyttring av tidigare dotterbolag
**) Avser den utdelning som Getupdated erhöll 2008 om 8 MSEK varav 3 MSEK
reverserades 2011

-459

-1 402

-

-

-1 484

-1 541

-502

-652

Koncernen
TSEK

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Avskrivingar i avvecklad verksamhet
Totala avskrivningar

116

1 577

-

-

-4 112

-3 934

-765

-942

* I avvecklad verksamhet finns goowillnedskrivningar om 68 MSEK, se not 34
samt avskrivningar om 0,1 MSEK hänförlig till verksamheten i Circuit.
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NOT 13 SKATT

NOT 14

Koncernen
TSEK

2011

Förändring i antal aktier

Moderbolaget

2010

2011

BERÄKNING AV RESULTAT PER AKTIE, RÄKNAT
PÅ RESULTAT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHET

2010

Aktuell skatt

Utestående aktier vid periodens början

2011

2010

64 364 410

64 364 410

Aktuell skattekostnad

810

7 266

-

-935

Nyemission

25 745 764

-

Total aktuell skattekostnad

810

7 266

-

-935

Utestående aktier vid periodens slut

90 110 174

64 364 410

Avseende uppskjutna
skatteskulder

-751

-10 979

-

-

Resultat per aktie före utspädning

Total uppskjuten skattekostnad

-751

-10 979

-

-

59

-3 713

-

-935

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att årets resultat för
kvarvarande verksamheter divideras med vägt genomsnitt av antal aktier
under perioden. Aktier i egen ägo ingår inte i beräkningen.

Uppskjuten skatt

Total skattekostnad

2011

Avstämning av verklig skatt
Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittsskatt, baserad på
respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt;

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i
Getupdated Internet Marketing AB (publ.)
Medelantal utestående aktier
Resultat per aktie, kr

Koncernen
TSEK

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

Resultat före skatt

-5 325

-4 083

-141 957

-10 730

Skatt enligt svensk skattesats
(26,3%)

1 401

1 074

37 335

2 822

-1 871

-68

-36 617

-1 640

Ej skattepliktiga intäkter

-

2 751

-

3 812

Minskning/Ökning av avdragsgilla temporära skillnader,
utan motsvarande aktivering
av uppskjuten skatt

-

294

-

102

Skatt hänförligt till akoncernbidrag lämnat(erhållits) till/
från avvecklad verksamhet

524

-564

305

-

-

Ej aktiverat underskott

-753

-7 700

-717

-6 031

Skillnader i svensk skattesats
(26,3%) och övriga länders
skattesatser

-206

-366

-

-

59

-4 274

-0

-935

Total redovisad verklig skatt

-0,96

-0,16

varav hänförligt till kvarvarande verksamheter

-0,07

-0,13

varav hänförligt till avvecklade verksamheter

-0,96

-0,16

2011
Årets resultat hänförligt till aktieägarna i
Getupdated Internet Marketing AB (publ.)
Medelantal utestående aktier

964

-10 468
64 364 000

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att årets resultat
för kvarvarande verksamheter divideras med vägt genomsnitt av antal
aktier under perioden efter utspädning med utestående optioner,
aktiesparprogram och konvertibelrätter. Aktier i egen ägo ingår inte i
beräkningen.

-

Nyttjande av underskottsavdrag från tidigare år som ej
aktiverats

-75 949
79 429 926

Resultat per aktie efter utspädning

Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader*

2010

Resultat per aktie, kr

* Avser i moderbolaget huvudsakligen nedskrivningar i samband med avvecklingen
av konsultverksamheten Circuit. I Koncernens skatteavstämning ingår ej Circuit
som är klassificerad som en avvecklad verksamhet. Circuits skattekostnad(-intäkt)
uppgår till -524 KSEK (564).

Koncernen har outnyttjade underskottsavdrag om totalt cirka
189 MSEK (195).
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2010

-75 949

-10 468

79 429 926

64 364 000

-0,96

-0,16

varav hänförligt till kvarvarande verksamheter

-0,07

-0,13

varav hänförligt till avvecklade verksamheter

-0,96

-0,16

NOT 15 GOODWILL
Koncernen
TSEK
Ingående anskaffningsvärde

2011

2010

328 958

352 979

-

-13 047

Poster avseende förvärvade samt avyttrade företag
Årets omräkningsdifferens

2 465

-10 974

331 423

328 958

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-62 156

-62 156

Årets nedskrivningar*

-68 169

-

-130 325

-62 156

201 098

266 802

Utgående anskaffningsvärde

Utgående nedskrivningar
Netto bokfört värde

* Avser den avvecklade verksamheten och konsultrörelsen Circuit som som avyttrades
fjärde kvartalet 2011.

Nedskrivningstest av goodwill
Enligt IFRS 3 – Rörelseförvärv ska det bokförda värdet på goodwill prövas
årligen. Vid indikation på minskat värde, prövas det för nedskrivning
enligt IAS 36. Koncernen undersöker varje år, i det fjärde kvartalet, om
nedskrivningsbehov föreligger vad gäller goodwill.
Goodwill är fördelad på kassagenererande enheter (”KGE”) som
utgörs av de geografiska verksamhetsområdena; Sverige, Storbritannien
Frankrike samt Italien.
En sammanfattning av fördelningen av goodwill per geografiskt
område återfinns nedan.
TSEK

2011

2010

Sverige

74 810

142 979

Storbritannien*

94 008

123 823

Frankrike*

19 368

-

Italien*

12 912

-

201 098

266 802

Total goodwill

* Just Search Frankrike och Just Search Italien har byggts upp under varumärket Just
Search som ägs av bolaget i Storbritannien och immateriella värden har har omallokerats från den brittiska verksamheten till dotterbolagen i Frankrike och Italien. Därav har
goodwill om 3 MGBP omallokerats från Storbritannien till verksamheterna i Frankrike
(1,8 MGBP) och Italien (1,2 MGBP).

Återvinningsbart belopp för en KGE har fastställts baserat
på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från
uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på budgetar
för 2012 samt prognoser för perioden 2013-2016 upprättade av
koncernledningen. Prognoser utarbetas baserade på ett antal
huvudantaganden avseende framtida tillväxt och rörelsemarginal
per geografisk enhet. I bedömningen av framtida kassaflöden
görs antaganden om i första hand följande finansiella parametrar:

•
•
•

Tillväxten är i enlighet med marknadstillväxten för Sverige. I
Storbritannien är tillväxten något högre än vad marknaden skall växa.
Detta då bolaget bedömer att man kommer att ta marknadsandelar
och växa snabbare än marknaden. 2010 användes en tillväxttakt
om 7-15%. Bortom prognosperioden, det vill säga efter 2016, har
respektive lands inflation använts för att bedöma tillväxten och ligger
på 2,5 procent.
Rörelsemarginalerna i värderingen varierar från 10%-25% (8-24). De
rörelsemarginaler som använts i Storbritannien överstiger de marginaler
som använts vid värderingen i Sverige beronde på annorlunda
produktmix. Sverige har mer mediaförsäljning och PPC med lägre
marginaler medans Storbritannien har mer renodlade SEO försäljning
som har högre marginaler.
Den kapitalkostnad (WACC) som använts har beräknats med hjälp
av CAPM och beräknas före skatt. Kapitalkostnaden återspeglar specifika
risker som gäller för de olika länderna samt storleken på respektive
kassagenererande enhet, där en småbolagspremie om 3% använts för
Sverige och 5% för Storbritannien. Kapitalkostnaden som har använts i
beräkningarna under 2011 ligger i intervallet från 11,9 procent för den
svenska verksamheten och 13,7 procent för verksamheten i Storbritannien.
Föregående år gjordes inget test på respektive kassagenererandeenhet
utan goodwillen testades i sin helhet. 2010 användes en WACC om
13,5%.

Känslighetsanalys
Ett antal känslighetsanalyser har gjorts, exempelvis har lägre nivåer för
intäkter och rörelseresultat använts.
Marginalerna är små innan ett behov av nedskrivning aktualiseras.,
vilket tabellen nedan åskådliggör. Dock bedömer styrelsen att de
marginaler som använts i prognosperioden för den svenska verksamheten
är konservativa, varför en uppsida sannolikt finns värderingsmässigt.
Variabel

Sverige

UK

WACC, %

0,1

0,9

Evig tillväxt, %

0,1

2

Rörelsemarginal, %

0,1

3

Företagets börsvärde vid 2011 års slut, understeg värdet av rörelsens
nettotillgångar i företaget. Styrelsens uppfattning är att aktuell aktiekurs
ej speglar det korrekta marknadsvärdet av bolaget.

försäljningstillväxt.
utveckling av rörelsemarginal (baserat på produktmix och
rörelseomkostnader i förhållande till försäljningen ).
utveckling av rörelsekapital och investeringsbehov

Kassaflöden för perioden 2013-2016, beräknas med hjälp av
bedömd tillväxttakt per geografisk marknad baserat på bland annat
branschrapporter och har i genomsnitt uppgåt till 10 procent för den
svenska verksamheten och 15 procent för den brittiska verksamheten.
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BALANSERADE UTVECKLINGS
KOSTNADER

NOT 18 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
TSEK

Koncernen

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

10 838

10 886

4 067

4 519

324

1 101

-

-

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde

TSEK

2011

2010

2011

2010

Investeringar

Ingående anskaffningsvärde

5 347

4 613

-

-

408

769

-

-

Poster avseende förvärvade
samt avyttrade företag

-

-230

-

-

Försäljning/utrangering

-3 184

-143

-1 106

-

2 084

-472

394

-58

Investeringar
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferens
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade
avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Netto bokfört värde

-60

-

-

-

-35

-

-

Omklassificeringar

5 695

5 347

-

-

Årets omräkningsdifferens

-40

-304

-

-394

Utgående anskaffningsvärde

10 022

10 838

3 355

4 067

-4 401

-3 021

-

-

-459

-1 402

-

-

Ingående ackumulerade
avskrivningar

-7 347

-6 345

-3 073

-2 466

-

Årets avskrivningar

-1 484

-1 541

-502

-652

-

179

-

-

2 637

48

716

19

-611

182

-

26

Årets omräkningsdifferens

-

130

-

-

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-6 805

-7 347

-2 859

-3 073

3 217

3 491

496

994

-

22

-

-4 860

-4 401

-

-

Poster avseende förvärvade
samt avyttrade företag

835

946

-

-

Försäljning/utrangering
Omklassificeringar

NOT 17

Netto bokfört värde

ÖVRIGA IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Moderbolaget

TSEK

2011

2010

2011

2010

Ingående anskaffningsvärde

8 355

3 532

1 713

1 076

Investeringar

243

5 779

4 918

-

Försäljning/utrangering

-231

-

-

-

Omklassificeringar

-452

279

-394

394

Årets omräkningsdifferens

-2 021

-374

-

-

11 430

8 355

1 319

1 713

Ingående ackumulerade
avskrivningar

-2 272

-1 142

-515

-199

Årets avskrivningar

-2 285

-1 166

-263

-290

205

-

-

-

-

-26

168

-26

Årets omräkningsdifferens

836

62

-

-

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-515

Utgående anskaffningsvärde

Försäljning/utrangering
Omklassificeringar

-3 516

-2 272

-610

Årets nedskrivningar

-362

-

-362

-

Utgående balans

-362

-

-362

-

7 552

6 083

347

1 198

Netto bokfört värde
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ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Koncernen

TSEK

2011

2010

476 157

485 219

Avyttringar

-

-13 154

Förväv

-

92

3 500

4 000

479 657

476 157

Vid årets början

-121 000

-117 000

Årets nedskrivningar

-127 109

-4 000

Ackumulerade nedskrivningar

-248 109

-121 000

Redovisat värde vid årets slut

231 548

355 157

Vid årets början

Kapitalökning
Summa anskaffningsvärden
Nedskrivningar

Kapital
andel,
%

Org nr

Säte

Antal
aktier

Cross Communication Holding AB

556636-6893

Stockholm, Sverige

1 000

100

100

115

-1

Getupdated Sverige AB

556675-1219

Stockholm, Sverige

1 000

100

79 243

3 345

-3 974

Ryce Holding AB

556657-5022

Stockholm, Sverige

1 028 376

100

487

2 615

-1

Getupdated Personal AB

556719-2280

Stockholm, Sverige

1 000

100

0

92

0

Optiwords AB

556720-7591

Stockholm, Sverige

100 000

100

10 146

171

0

Just Search Holdings Ltd

6150034

London, Storbritannien

1 000

100

0

-3 066

0

Just Search Ltd

4979497

Cheshire, Storbritannien

1 000

100

121 480

8 115

-4 938

482800

Dublin, Irland

100

100

5 000

-1 209

723

1290599

Rom Italien

10 000

100

15 092

538

605

Ägda av moderbolaget

Justsearch Ireland Limited
Just Search Italia S.R.L
Summa koncernföretag

Ägda inom koncernen
(indirekta aktieinnehav)

231 548

Org nr

Säte

Antal
aktier

Kapitalandel %

Getupdated Hosting Solutions AB

556623-1329

Stockholm, Sverige

1 000

100

Cross Communication Improve AB

556636-6919

Stockholm, Sverige

1 000

100

489 198 291 - APE Code 741 G

Versailles, France

75

100

S.A.R.L Just Search

Bokfört
värde

Noter
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resultat

NOT 20

ANDELAR I INTRESSEBOLAG

Åldersfördelning
2011-12-31

Koncernen

Moderbolaget

TSEK

2011

2010

2011

2010

Förvärv av intresseföretag

2 597

-

2 597

-

TOTALT

2 597

-

2 597

-

Getupdated tecknade i januari 2011 aktier i internetvideobolaget
Wooshii Limited, innebärande att Getupdated blev ägare till 25 procent
av aktierna och rösterna. Bolaget har därtill ingått ett optionsavtal genom
vilket Getupdated under vissa förutsättningar får rätt att förvärva upp till
51 procent av aktierna i Wooshii Limited. Optionsavtalet löper till och med
januari 2013. Optionsavtalet har ej tagits upp som en tillgång i bolagets
balansräkning, då tillförlitlig värdering ej kan ske av Whoosi.
Getupdateds resultatandel från Whooshii uppgår till 0 KSEK. Slutgiltig
förvärvsanalys har ej upprättats av avseende Whoosi.
Verkligt värde överrensstämmer med anskaffningsvärdet.

Kundfordringar

Brutto

Reserv

Netto

Ännu ej förfallna

17 358

-

17 358

Förfallet 1-30 dgr

5 345

-

5 345

Förfallet 31-60 dgr

3 055

-

3 055

Förfallet 61-90 dgr

874
5 606

-2 797

2 809

32 239

-2 797

29 441

Kundfordringar

Brutto

Reserv

Netto

Ännu ej förfallna

42 888

-

42 888

Förfallet 1-30 dgr

5 772

-

5 772

Förfallet 31-60 dgr

2 302

-93

2 209

Förfallet 30-90 dgr

1 520

-520

1 000

Förfallet över 90 dgr

1 845

-1 845

-

54 327

-2 458

51 869

Förfallet över 90 dgr
Utgående balans

2010-12-31

Utgående balans

Moderbolaget

NOT 21 ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR/

Moderbolaget har ingen reserv för osäkra kundfordringar 2011 eller 2010.
Samtliga kundfordringar är ännu ej förfallna 2011.

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen
TSEK

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

Vid årets början

193

193

166

166

Reglerade fordringar

-193

-

-166

-

-

193

-

166

TOTALT

NOT 23

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen

TSEK
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Övriga poster

NOT 22 KUNDFORDRINGAR

TSEK

TOTALT
2011

2010

Kundfordringar

32 239

54 327

Reserv för osäkra kundfordringar

-2 797

-2 458

29 441

51 869

TOTALT

Under året har koncernen sålt kundfordringarna till factoringbolag. 2010 var
kundfordingarna belånade varför dom betraktades som obetalda i bokföringen.

Rörelser avseende reserv för osäkra kundfordringar

2011

2010

Ingående balans

-2 458

-10 412

Bokförda kundförluster

-5 522

-4 215

Periodens återföringar av outnyttjade belopp

5 183

12 169

-2 797

-2 458

Utgående balans

874

NOT 24

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

2 664

1 326

-

1 155

10 013

5 866

-

3 379

3 769

1 451

1 667

16 057

10 961

1 451

2 822

LIKVIDA MEDEL

I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår
följande:
Koncernen

Moderbolaget

TSEK

2011

2010

2011

Kassa och bank

2 364

7 525

-

-

TOTALT

2 364

7 525

-

-

Noter
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NOT 25

FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI
I KONCERNEN

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder uppdelade
efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga
förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga,
odiskonterade kassaflödena. De belopp som förfaller inom 12 månader
överensstämmer med bokförda belopp, eftersom diskonteringseffekten
är oväsentlig.

2011-12-31

Tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar och andra fordringar
exklusive interimsfordringar ¹)
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Likvida medel
TOTALT

Låne- och
kundfordringar

Tillgångar
värderade till
verkligt värde
via resultaträkningen

Totalt

34 879

-

34 879

-

2 597

2 597

2 364

-

2 364

37 244

2 597

39 841

2011-12-31
Inom
ett år

2–5 år

Senare
än 5 år

Totalt

Leverantörsskulder och andra
skulder exklusive icke finansiella skulder

40 075

-

-

40 075

Låneskulder

60 275

-

-

60 275

100 350

-

-

100 350

Inom
ett år

2–5 år

Senare
än 5 år

Totalt

Leverantörsskulder och andra
skulder exklusive icke finansiella skulder

72 012

-

-

72 012

Övriga långfristiga skulder

46 722

-

-

46 722

118 734

-

-

118 734

Skulder i balansräkningen

SUMMA

Skulder i balansräkningen
Låneskulder
Leverantörsskulder och andra
skulder exklusive icke finansiella skulder ²)

Övriga
finansiella
skulder

Totalt

60 275

60 275

40 075

TOTALT

40 075

100 350 100 350

2010-12-31
Skulder i balansräkningen

SUMMA

2010-12-31

Tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar och andra fordringar
exklusive interimsfordringar ¹)
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Likvida medel
TOTALT

Skulder i balansräkningen
Låneskulder
Leverantörsskulder och andra
skulder exklusive icke finansiella skulder ²)
TOTALT

Låne- och
kundfordringar

Tillgångar
värderade till
verkligt värde
via resultaträkningen

Totalt

61 949

-

61 949

-

193

193

7 525

-

7 525

69 474

193

69 667

Övriga
finansiella
skulder

Totalt

72 012

72 012

46 722

46 722

118 734 118 734
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NOT 26

AKTIEKAPITAL

Moderbolagets aktiekapital utgörs av 90 110 174 (64 364 410) aktier med kvotvärdet 0,5666 kr. Samtliga aktier har en röst per aktie.

Förändring
antalet aktier

Totalt
antal aktier

*Förändring
av aktiekapital, (SEK)

*Totalt aktie
kapital, (SEK)

Kvotvärde (SEK)

År

Händelse

2007

Apportemission

83 731 846

1 174 604 984

474 447

6 655 620

0,0057

2007

Apportemission

1 511 379

1 176 116 363

8 564

6 664 184

0,0057

2007

Nyemission, kvittning

70 000 000

1 246 116 363

396 638

7 060 822

0,0057

2007

Apportemission

46 875 030

1 292 991 393

265 606

7 326 428

0,0057

2007

Apportemission

28 153 800

1 321 145 193

159 527

7 485 955

0,0057

2007

Nyemission

15 883 488

1 337 028 681

90 000

7 575 955

0,0057

2007

Apportemission

4 984 000

1 342 012 681

28 240

7 604 195

0,0057

2007

Apportemission

5 604 900

1 347 617 581

31 759

7 635 954

0,0057

2007

Nyemission

300 119 874

1 647 737 455

1 700 558

9 336 512

0,0057

2007

Nyemission, korrigering

9 336 512

0,0057

2007

Nyemission

9 537 003

0,0057

2007

Sammanläggning 1:100

9 537 003

0,5666

2007

Nyemission, kvittning

2007

49

1 647 737 504

35 383 296

1 683 120 800

–1 666 289 592

16 831 208

169 082

17 000 290

95 806

9 632 809

0,5666

Apportemission

3 474

17 003 764

1 969

9 634 778

0,5666

2007

Apportemission

1 090 307

18 094 071

617 796

10 252 574

0,5666

2007

Apportemission

340 236

18 434 307

192 787

10 445 361

0,5666

2007

Apportemission

588 242

19 022 549

333 313

10 778 674

0,5666

2007

Apportemission

13 048

19 035 597

7 394

10 786 068

0,5666

2007

Apportemission

1 132 759

20 168 356

641 851

11 427 919

0,5666

2008

Nyemission, kvittning

175 000

20 343 356

99 160

11 527 078

0,5666

2008

Nyemission, kvittning

6 781 118

27 124 475

3 842 359

15 369 437

0,5666

2008

Kvittningsemission

354 889

27 479 364

201 089

15 570 527

0,5666

2008

Kvittningsemission

146 713

27 626 077

83 131

15 653 658

0,5666

2008

Kvittningsemission

383 141

28 009 217

215 945

15 869 603

0,5666

2009

Nyemission, kvittning

28 009 217

56 018 434

15 869 603

31 739 206

0,5666

2009

Kvittningsemission

8 345 976

64 364 410

4 728 603

36 467 809

0,5666

2011

Nyemission

25 745 764

90 110 174

14 587 123

51 054 932

0,5666

Jan, 2012 Nyemission

36 044 069

126 154 243

20 421 972

71 476 904

0,5666

* Avrundat till närmaste heltal.
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200 491

NOT 27 RESERVER

Koncernens förfalloprofil och räntesatser på utestående lån

Posten Reserver i eget kapital i koncernen avser till sin helhet
omräkningsdifferenser.

2011
Lån

Inom
ett år

6,00%

5 577

-

-

5 - 10% 27 243

-

- 27 243 27 243

Checkräknings kredit

NOT 28 UPPSKJUTEN SKATT

Banklån
Koncernen
Övriga immateriella
tillgångar

Totalt

Ingående balans per den 1 januari 2010

-310

-310

Redovisat mot resultaträkning under året

9

9

Ingående balans per den 1 januari 2011

-301

-301

Redovisat mot resultaträkning under året

-751

-751

-7

-7

-1 059

-1 059

TSEK

Snitt
ränta (%)

Omräkningsdifferens
Utgående balans per den 31 december 2011

Uppskjutna skattefordringar och -skulder redovisas netto när det finns en
legal kvittningsrätt och avsikten är att nyttja denna kvittning eller att
realisera tillgången och skulden samtidigt.

Senare
2–5 år än 5 år

Totalt

Verkligt
värde

5 577

5 577

Factoring

8,00%

9 980

-

-

9 980

Övriga lån

6,00%

5 700

-

-

5 700

48 500

-

- 48 500 42 800

SUMMA

9 980

2010

Lån

Snitt
ränta (%)

Inom
ett år

6,00%

8 822

Checkräknings kredit
Banklån

Senare
2–5 år än 5 år
-

-

4,59 - 9,1% 16 646 13 211

Factoring

8,00% 22 183

-

Övriga lån

6,00%

-

SUMMA

5 700

Totalt

Verkligt
värde

8 822

8 822

- 29 857 29 857
- 22 183 22 183
-

53 351 13 211

5 700

5 700

- 66 562 66 562

1) Verkligt värde för kortfristiga lån bedöms vara lika med bokfört värde eftersom
diskonteringseffekten inte är väsentlig.
2) Verkligt värde för långfristiga skulder 2010 bedöms vara lika med bokfört värde

NOT 29 RÄNTEBÄRANDE LÅNESKULDER

då det träffade avtalet med banken avser rörlig ränta.

Beskrivning av väsentliga lån.
Getupdated och vissa dotterbolag har avtal med Aros Kapitalförvaltning
AB om belåning av fakturor. Total skuld till Aros per balansdagen uppgår
till 6,3 MSEK. Just Search Ltd har avtal med Positive Cashflow Finance
Limited om köp och försäljning av fordringar. Total skuld till positive
cashflow uppgår till cirka 9 MSEK.
Just Search Ltd upptog i november 2009 ett lån om 20 MSEK från Erik
Penser Bankaktiebolag som skulle återbetalas senast den 31 mars 2011.
Erik Penser Bankaktiebolag har beviljat Just Search Ltd förlängning av lånet
som nu löper till och med den 31 december 2012. Lånet amorterterades
med 3 MSEK under 2011 och resterande 17 MSEK skall amorteras under
2012. Bolaget har dock efter balansdagen beviljats en förlängning av
amorteringarna. Utöver ovanstående lån har Getupdated i oktober 2011
ingått avtal med Erik Penser Bankaktiebolag avseende bryggfinansiering
om 10 MSEK. Lånet inklusive upplupen ränta återbetalades i sin helhet
under första kvartalet 2012. Total skuld till Erik Penser Bankaktiebolag
uppgår per balansdagen till cirka 27 MSEK.
Bolaget har i juni 2011 upptagit lån från Saxon Capital AB om 3,5
MSEK. Lånet skall betalas tillbaka i sin helhet under 2012.
Getupdatedkoncernen hade per 31 december 2011 lån och
utnyttjade checkräkningskrediter om cirka 5,6 MSEK hos Danske Bank
A/S. Som säkerhet för sina åtaganden gentemot Danske Bank A/S har
Bolaget pantsatt samtliga aktier i Getupdated Sverige AB, samtliga aktier
i Getupdated Hosting Solutions AB och 100 av 105 aktier i Just Search
Ltd. Getupdated har även lämnat företagsinteckningar om sammanlagt
13 MSEK med bästa rätt till Danske Bank A/S.

NOT 30 ÖVRIGA FINANSIELLA SKULDER

Koncernen
TSEK
Skulder till närstående,
Crystone AB

Moderbolaget

2011

2010

2011

2010

-

1 600

-

1 600

Skulder till närstående Vattenormen AB/Åke Eriksson

6 100

3 850

6 100

3 850

Övriga finansiella skulder

5 676

-

5 676

-

11 776

5 450

11 776

5 450

TOTALT

1) Verkligt värde för skulderna ovan bedöms vara lika med bokfört värde eftersom
diskonteringseffekten inte är väsentlig.
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NOT 31

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 34

Koncernen

Moderbolaget

TSEK

2011

2010

2011

2010

Upplupen semesterlöneskuld

2 760

Upplupna sociala avgifter

2 806

4 282

70

242

1 285

792

75

117

333

117

17

Upplupna kostnader, mediaförsäljning

1 534

4 556

-

-

Upplupna räntor

1 077

1 886

1 077

1 886

16 483

30 449

-

1 531

-

3 315

-

3 315

Upplupna löner

Förutbetalda intäkter
Omstruktureringsreserv

AVVECKLADE VERKSAMHETER

De tillgångar och skulder som hänför sig till Getupdated Hosting Solutions
AB (tidigare The interactive circuit in Stockholm AB) har redovisats som
verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5 då verksamheten
avvecklades i december 2011.
Motivet till avyttringen var att fokusera på kärnverksamheten
Sökmotoroptimering samt att tillföra kapital till verksamheten.
Tidigare ingick Circuit i rörelsesegmentet Sverge.
Tillgångar som innehas för försäljning
2011

Övriga upplupna kostnader

11 574

1 794

4 426

1 197

Övriga omsättningstillgångar

TOTALT

36 350

47 900

6 482

8 263

Likvida medel

1 839
129

Summa
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Skulder som innehas för försäljning

STÄLLDA SÄKERHETER &

2011

ANSVARSFÖRBINDELSER

Leverantörsskulder och andra skulder

Ställda säkerheter
Koncernen
TSEK

2011

Företagsinteckningar
Aktier i dotterbolag
Belånade kundfordringar
TOTALT

2010

2011

2010

13 000

13 000

5 000

5 000

190 026

284 933

200 723

349 432

-

46 378

-

-

203 026

344 311

205 723

354 432

Koncernen
2011

525

Övriga kortfristiga skulder

3 439

Summa

3 964

Moderbolaget

Ansvarsförbindelser
TSEK

1 968

2010

Analys av resultatet från avvecklade verksamheter är som följer:
2011

2010

Intäkter

31 886

32 940

Kostnader

-30 619

-33 323

Avskrivningar

-68 641

-175

Rörelseresultat

-67 374

-558

Finasiella kostnader

-785

-593

Moderbolaget

Resultat före skatt

-68 159

-1 151

2011

Inkomstskatt

2010

Regressrätt i sålda
kundfordringar

10 955

-

-

-

TOTALT

10 955

-

-

-

Årets resultat från avvecklade verksamheter

-2 524

564

-70 683

-587

Kassaflöden från avvecklade verksamheter
2011
Kassaflöden från den löpande verksamheten

NOT 33

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE
INGÅR I KASSAFLÖDET
Koncernen

TSEK

2011

Moderbolaget
2010

2011

2010

Av- och nedskrivningar av
anläggningstillgångar

74 389

13 887

128 236

5 014

Rearesultat

-7 514

-12 680

-

-14 493

-

-1 465

-

-2 173

66 875

-258

128 236

-11 652

Övriga poster
TOTALT

160

Kassaflöden från investeringsverksamheten

6 086

Kassaflöden från finansieringsverksamheten

-7 278

Summa kassaflöden

-1 032

Ingående kassa

1 408

Utgående kassa

376
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NOT 35

Nyemission registrerad

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS

SLUT

Getupdated har under slutet 2011 genomfört en nyemission
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen som

Ny koncernchef
Urban Johansson tillträdde som ny koncernchef på Getupdated
den 9:e mars 2012 och efterträde då Peter Eriksson. Urban har under
de senaste 25 åren haft ledande befattningar inom försäljning och
marknadsföring i ett antal företag, bl.a inom Fritidsresor, Eurovent
Marketing, Swedish Open, Ramundberget och Ogilvy. Hans främsta
uppgift inom Getupdated blir att utveckla bolagets position som
helhetsleverantör av integrerad internetmarknadsföring, med
ambitionen att bli den ledande aktören som one-stop-shop för
innovativa onlinetjänster.

registrerades hos bolagsverket i januari 2012 tillförde Getupdated
cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.
Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 20 421
972 SEK och uppgår därefter till 71 476 904 SEK. Antalet aktier
ökar med 36 044 069 stycken och uppgår efter nyemissionen till
126 154 243 stycken.

Genomförda amorteringar
Efter perioden har bolaget minskat låneskulden från 60 MSEK per
31 decenber till 52 MSEK per 31 mars 2012. Detta att jämföra med
72 MSEK per 31 december 2010. Av skulden på 48 MSEK är 15

Getupdateds dotterbolag Just Search Italien öppnar i
Milano

MSEK till huvudägare.

Getupdated har öppnat ytterligare ett kontor i Italien efter
framgångarna i Rom. Enbart i Januari och Februari rekryterade
Just Search Rom 25 nya kunder till ett värde om 3 miljoner
sek per år. Lanseringen innebär ett ytterligare kliv framåt i
koncernens tillväxtstrategi, och som helhetsleverantör inom
internetmarknadsföring kan nu en bredare marknad nås.

Getupdated expanderar internationellt
Getupdated expanderar verksamheten och har under första
kvartalet öppnat ett försäljningskontor i Miami (USA) under
varumärket Just Search. Lanseringen innebär ett ytterligare kliv
framåt i koncernens tillväxtstrategi. Den tekniska leveransen
kommer att ske med en kostnadseffektiv lösning från det redan
befintliga kontoret i UK (Manchester). Det nya försäljningskontoret
i Miami kommer delas med Crystone och en redan befintlig
kundstock kommer finnas tillgänglig för bearbetning.

Noter
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NOT 36 GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen
ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger
en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 15 juni 2012 för fastställelse.

Stockholm den 24 maj 2012

		
			

Åke Eriksson 				
Styrelseordförande				

Paul Cheetham			
Styrelseledamot			

		
			

Peter Eriksson				
Styrelseledamot				

Anders Waltner 			
Styrelseledamot			

						
						

Urban Johansson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 maj 2012
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulf Hartell Borgstrand
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

						
						

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Getupdated Internet Marketing AB (publ),
Org nr: 556264 - 3022
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Getupdated
Internet Marketing AB (publ) (publ.) för år 2011. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna
12-55.

ställning per den 31 december 2011 och av dess resultat och kassaflöden
enligt internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits av EU, och
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt internationella
redovisningsstandarder IFRS, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen,
och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

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

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Getupdated Internet
Marketing AB (publ) (publ.) för år 2011.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen, och
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella

Stockholm den 25 maj 2012
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulf Hartell Borgstrand
Auktoriserad revisor		
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Magnus Brändström
Auktoriserad revisor

Definitioner
Avkastning på eget kapital

Resultat per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital är beräknat som ingående plus utgående
eget kapital dividerat med två.

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat med vägt
genomsnitt av antal aktier under perioden efter utspädning med
utestående optioner, aktiesparprogram och konvertibelrätter. Aktier i
egen ägo ingår inte i beräkningen.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader,
dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Eget kapital per aktie
Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid årets utgång
efter utspädning med utestående optioner.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
per aktie

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader
dividerat med räntekostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.

Soliditet
Utgående eget kapital dividerat med balansomslutning.

Årets kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal
aktier vid årets utgång efter utspädning med utestående optioner.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

Kassaflöde per aktie
Årets kassaflöde dividerat med antal aktier vid årets utgång
efter utspädning med utestående optioner, aktiesparprogram
och konvertibelrätter. Aktier i egen ägo ingår inte i beräkningen.

Sysselsatt kapital
Eget kapital plus räntebärande skulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital
är beräknat som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med
två.

Vinstmarginal
Resultat före skatt dividerat med nettoomsättning.

Produktion: Cubic Consulting AB..
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Distributionspolicy för årsredovisning

Getupdateds årsredovisning tillhandahålls som dokument i pdf-format på www.getupdated.se . Dokumentet är utformat för läsbarhet online
och för vanlig utskrift.

Årsredovisning 2011
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