
 

        Sidan 1 
 

DO Networks Sverige AB (publ)  
Org nr 556692-3248 
 
 
 
 
 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01—2007-12-31  
 

 
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 
 
 
Innehåll Sida 
 
–  förvaltningsberättelse 2 
–  koncernresultaträkning 10 
–  koncernbalansräkning 11 
–  koncernens kassaflödesanalys 13 
–  moderbolagets resultaträkning 14 
–  moderbolagets balansräkning 15 
–  moderbolagets kassaflödesanalys 17 
–  noter 18



 

        Sidan 2 
 

 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen och verkställande direktören för DO Networks Sverige AB (publ), org nr 556692-3248, 
nedan kallat DO Networks, avger härmed årsredovisningen och koncernredovisningen för 
räkenskapsåret 2007-01-01—2007-12-31  
 
Allmänt om verksamheten 
DO Networks Sverige AB grundades utifrån affärsidén att äga infrastruktur för datakommunikation. I 
koncernen ryms även verksamheter som stödjer bolagets kärnverksamhet, äga infrastruktur. Till dessa 
stödverksamheter hör idag försäljning av hårdvara (datorer, kommunikationsutrustning etc) samt 
tjänsteleverans i form av internetrelaterade tjänster (internetaccess, IP-TV, IP-telefoni mm). Dessa 
verksamheter skall finansiera sig själv samt bidra med mervärde vid sampaketering av bolagets olika 
erbjudanden.  
 
I koncernen ingick även under första halvåret 2007, dotterbolaget Hemmanet, som sattes i konkurs i 
juli månad 2007. DO Networks koncern består idag av moderbolaget DO Networks Sverige AB (publ), 
de två dotterbolagen Nordiska Stadsnätstjänster AB och IT-Center i Värmland AB. De båda 
dotterbolagen förvärvades under 2006. Bolagen är lokaliserade i Karlstad. 
 
Moderbolaget har under 2007 flyttat den del av verksamheten som rör försäljning, drift etc av 
internetrelaterade tjänster (tjänster som historiskt kom från gamla Basiq Networks) i dotterbolaget 
Nordisk Stadsnätstjänster AB (NSAB). De tjänster som tillhandahålls i moderbolaget är av typen 
administrativa tjänster samt kostnader som är gemensamma för koncernens verksamheter. Detta 
innebär att bolaget under året också flyttat personal som tillhört nämnda verksamheter till NSAB. 
Under senare del av året har därför endast VD och ekonomipersonal varit anställd i moderbolaget. 
 
Bolagets kärnverksamhet bedrivs i NSAB. Bolaget har två affärsområden, infrastruktur samt tjänster. 
Infrastruktur - Inom affärsområdet ryms att äga infrastruktur, vilket innebär att finansiering och 
byggande av egna datakommunikationsnät. Affärsområdet drivs kring byggandet av egna s.k. 
områdesnät i fiber (FTTH), där områdesnäten ansluts till exempelvis ett stadsnät och varje enskild 
fastighetsägare ansluter sig till nätet. Till slutkund paketeras ett helhetsåtagande till en produkt som 
benämns Villafiber ®, där kunden till ett fast pris köper en fibernätsanslutning. Verksamheten riktar sig 
till alla fastighetsägare, från enfamiljsfastighet till bostadsbolag med ett större fastighetsbestånd. 
Bolagets kärnverksamhet, att äga infrastruktur för datakommunikation kan förverkligas på två olika 
sätt, antingen att förvärva befintlig infrastruktur, eller att bygga egen infrastruktur. Hittills har bolaget 
byggt egen infrastruktur, vilket har finansierats med egna medel och installationsintäkter. 
 
Tjänster - bolaget levererar internetrelaterade tjänster i både öppna och slutna nät samt över olika 
teknikplattformar. Från internetaccess, IP Telefoni till enklare tjänster så som e-mail och webbhotell. 
Bolaget ser nyttan med att samtidigt som bolaget äger infrastruktur också ha de tjänster som trafikerar 
näten. 
 
Bolaget har under året haft en finansieringsmodell som innebär att kunden haft en låg 
installationsintäkt och att de löpande nätintäkterna betalar av resterande del av investeringen. Detta 
innebär att finansieringen av kundanslutningen skett via bolagets försorg. Den här typen av 
finansiering lämpar sig bättre för stora bolag med ett starkt kassaflöde, stark balansräkning och en 
extern finansiering. Modellen har passat bolaget i ett uppstartsskede då det varit viktigt att ta 
marknadsandelar med ett konkurrenskraftigt pris. Dock har det belastat likviditeten hårt. 
Under året har inga avskrivningar gjorts gällande byggnationen av Villafibernätet, skälet är att nätet till 
fullo inte är färdigbyggt. Bolagets strategi rörande nätbyggnation har fungerat väl. För 
att nå ytterligare framgång är det primära målet är att finna en långsiktig finansiering av 
nätbyggnationen. 
 
IT Center i Värmland AB(ITC) - Verksamheten består av försäljning och underhåll av datorer för 
hushålls och företagsmarknaden.  
Under året har fokusering skett med ökad försäljning mot företagsmarknaden, då butiksverksamheten 
som primärt riktat sig till privatkundsmarknaden under året inte visat tillräcklig lönsamhet. Åtgärder har 
under året vidtagits, där butiksytan samt därmed butikslager minskat, vilket medfört mindre 
kapitalbindning samt personalneddragningar på butikspersonal, då öppettider samt service enbart 
omfattar kontorstid. Eftersom bolaget ännu inte nått ett positivt resultat samt att försäljningen mot 
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privatmarknaden inte uppnår målet pågår en strategisk diskussion om huruvida verksamheten skall 
bedrivas av koncernen i framtiden. Bolaget har dock gjort en väsentlig omsättningsökning och det 
finns stor potential i bolaget.  
 
Hemmanet AB - Bolaget hade en sämre utveckling under slutet av 2006 varför ett 
resultatförbättringsprogram genomfördes. Driftsproblem samt accelererade förbindelsekostnader 
innebar att styrelsen i bolaget inte fann annan utväg än att sätta bolaget i konkurs under juli månad 
2007. 
 
Omsättning 
Omsättningen för perioden var 13,127 Mkr, motsvarande jämförelsesiffra var för förra året under 
perioden 2006-04-01 – 2006-12-31 6,812 Mkr. Omsättningsökningen kan förklaras med att de båda 
dotterbolagen ITC och NSAB har haft ökad omsättning för perioden.  
 
Resultatutveckling 
Under perioden har NSAB utfört ca 350 Villafiberinstallationer, samtliga installationer har genomförts i 
Karlstad. Bolaget har haft en lyckad merförsäljning med internetaccess på de kunder som anslutit sig 
med Villafiberkonceptet, ca 70% av de som tecknar Villafiberavtal köper också internetaccess via 
bolaget. Resultatet har belastats av att införsäljningen och byggnationen inte kommit igång i den 
omfattning som förväntats. Detta innebär att kostnaderna har varit för stora i förhållande till intäkterna. 
Bolagets resultat förbättrades Q4 i jämförelse med tidigare kvartal, vilket kan förklaras med att 
byggnationen färdigställdes. Q4’s resultat kan påvisa den förväntning som bör ligga på bolaget 
resultatmässigt. 
 
Bolaget kommer att fr o m 2008 införa en affärsmodell som bygger på en egenfinasiering av 
byggnationen av infrastruktur genom att utnyttja det positiva kassaflödet mellan kundfakturering och 
leverantörsfakturering samt att vid installationstillfället direkt ha en vinstmarginal på varje installation. 
Kassaflödeseffekten nås genom att nyttja factoring vid faktureringstillfället, vilket ger snabbare 
intäktsflöde.   
 
ITC har haft en positiv trend under året. Nettoomsättningen har ökat markant jämfört med föregående 
år. Omsättningsökningen kan till största del härröras till hårdvara vilken har låg bruttomarginal. 
Verksamheten har inte lyckats nå de verksamhetsmål som satts upp gällande försäljning av tjänster, 
vilket i kombination med en för stor personalstyrka har påverkat resultatet negativt. Det negativa 
resultatet kan till största del förklaras av att just tjänsteförsäljningen varit för låg samt att bemanningen 
varit för hög. Den sk butiksverksamheten har även den visat dålig lönsamhet, vilket föranleder en 
noggrann genomgång av den verksamheten. Sammantaget behövs vissa kostnadsbesparingar för att 
utveckla verksamheten samt att försäljningen bibehålls. 
 
Kassaflöden 
Koncernen uppvisar för perioden 2007-01-01 – 2007-12-31 ett negativt kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgående till -5,417 Mkr (-5,140 Mkr). För perioden 
balanserades det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten om -5,807 Mkr (-5,465 Mkr) 
samt investeringsverksamheten om -9,387 Mkr (-3,202 Mkr) med ett positivt kassaflöde från 
finansieringsverksamheten om 14,208 Mkr (12,321 Mkr) då bolaget under perioden genomfört 
kontanta nyemissioner. Periodens kassaflöde blev -986 Tkr (3,654 Mkr). Koncernens likvida medel 
uppgick per den 31 december till 2,768 Mkr (3,754 Mkr). 
 
Investeringar 
Under året har investeringar i egen infrastruktur (Villafibernät) om 6,014 Mkr gjorts. Investeringen har 
till fullo gjorts med bolagets egna medel. 
 
Eget kapital och finansiella resurser 
Per 31 december 2007 uppgick det egna kapitalet i koncernen till 7,400 Mkr (2,726 Mkr) innebärande 
en soliditet om cirka 59% (15%). Under perioden har det egna kapitalet ökat till följd av nyemissioner 
vilket stärkte koncernens soliditet. Per 31 december 2007 hade Koncernen långfristiga skulder om 279 
Tkr (3,063 Mkr), kortfristiga skulder uppgick till cirka 4,879 Mkr (11,965 Mkr). Omsättningstillgångar 
uppgick per 31 december 2007 till 5,343 Mkr (13,025 Mkr).  
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Miljöpåverkan 
Bolaget har inte upprättat någon miljöpolicy.  
Bolaget följer de lagar och förordningar som gäller vid byggnation av infrastruktur. Bolaget anlitar 
underentreprenörer som har nödvändiga tillstånd gällande miljöpåverkande aktiviteter. Bolaget 
bedriver ej heller någon verksamhet som anses som speciellt miljöpåverkande. 
 
FoU 
Bolaget bedriver ingen egen FoU och har ej något direkt samarbete eller projekt med part i FoU syfte.   
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Under januari månad genomfördes sammanslagning av aktier där varje 25-tal aktier kom att utgöra 
en aktie. 
• DO Networks Sverige AB noterades på Aktietorget 2007-03-15. 
• Riktad emission om 2 350 000 kronor genomfördes under mars. 
• Under april månad fattade styrelsen beslut om att föreslå årsstämman en nyemission om 26,500,000  

kronor som skall genomföras under juni månad. 
• Under juli månad slutfördes emissionen och ca 11,880 Mkr tillfördes bolaget före 

Emissionskostnader 
• Under juli månad försattes Hemmanet i konkurs 
• Under augusti erhåller bolaget en allvarlig erinran från AktieTorgets disciplinnämnd för bristfällig 

Informationsgivning samt handelsstoppas och handlas på observationslistan under 
några dagar 

• Under augusti månad presenteras en ny kommunikationsplan för AktieTorget 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
• Extra bolagsstämma i april 2008 beslutade att tillsätta Magnus Roubert och Anders Gothefors  

som nya styrelseledamöter. Magnus Roubert valdes av stämman till styrelsens 
ordförande. Thomas Ringsby samt Bernth Harnesk lämnade styrelsen. 

• Moderbolaget har lämnat aktieägartillskott om 1 000 000 kr till dotterbolagen samt ställt ut   
 kapitaltäckningsgaranti på 4 896 393 kr. 
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Ägarförändringar under perioden januari 2007 till mars 2008 
Under perioden har Strict Equity gått in som ny storägare i bolaget.  
 
Största aktieägare per den 1 januari 2007 

 
 
Största aktieägare per den 31 mars 2008 

Aktieägare Antal aktier %-andel av kapital & röster 
MORIN, MARTIN 5 352 580 15,19% 
360 HOLDING AB 4 276 984 12,14% 
HELLBOM, DO 2 757 781 7,83% 
SANDBACKEN INVEST AB 2 200 000 6,24% 
GOTHEFORS, ANDERS 2 037 202 5,78% 
PETTERSSON, PATRICK 2 037 202 5,78% 
HELLBOM, KARIN 2 000 000 5,68% 
ECO GROUP I UMEÅ AB 1 968 934 5,59% 
HELLBOM & RYDAHL AB 1 524 000 4,33% 
RINGSBY, THOMAS 1 335 876 3,79% 
Övriga aktieägare cirka 940 stycken 9 745 441 27,28% 
Totalt 35 236 000 100,00% 

Aktieägare Antal aktier %-andel av kapital & röster 
STRICT EQUITY AB                                33 150 000 20,00% 
MORIN, MARTIN                                    6 978 060 4,21% 
HELLBOM, DO                                      6 757 755 4,08% 
GOTHEFORS, ANDERS                         5 000 000 3,02% 
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 
AB                    4 462 966 2,69% 
(LUXEMBOURG), NORDNET                  3 960 465 2,39% 
VOJBACKE 
CORPORATEFINANCESERVICESAB    3 800 000 2,29% 
AKELIUS INSURANCE PUBLIC LTD      3 750 000 2,26% 
SIS SEGAINTERSETTLE AG/ZüRICH, 
W8IMY             3 614 240 2,18% 
BENGTSSON, JONAS                             2 450 000 1,48% 
Övriga aktieägare cirka 990 stycken 91 811 367 55,40% 
Totalt 165 734 853 100,00% 
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Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
Styrelsen och ledningen i bolaget ser att bolagets framtida tillväxt till fullo beror på huruvida 
införsäljningen av bolagets produkt Villafiber® utvecklas. Erfarenheten visar att försäljningscykeln för 
produkten är relativt lång. För fortsatt expansion måste bolaget nå ut på en geografiskt större marknad 
än vad man varit på hittills. Det är därför ledningens huvuduppgift att etablera produkten på ett flertal 
orter utanför bolagets närområde. Bolaget har upparbetat stock av potentiella kunder och ser positivt 
på en geografisk expansion. 
 
Bolaget har ännu inte uppnått de försäljningsvolymer som gör att koncernen kan klara sig från de 
intäkter som daglig drift av verksamheten kräver, därför är det av vikt att fortsatt expansion uppnås 
samt att installationsintäkter faktureras enligt försäljningsplan. 
 
Koncernens resultat- samt likviditetsprognoser baserar sig på ovan nämnda expansion samt åtgärder 
för långsiktig finansiering av koncernens samtliga bolag. Som beskrivits ovan är försäljningscykeln för 
Villafiber® lång. I befintlig likviditetsprognos är endast den första månadens inbetalningar baserade på 
befintliga kontrakt med kunder medan resterande inbetalningar baseras på lista över potentiella 
kunder samt erfarenhet från förra årets försäljning. 
 
De mest väsentliga åtgärder som vidtagits när det gäller finansiering är: 
 

• Dotterbolaget NSAB har erhållit en avbetalningsplan med leverantör av byggnation av 
fibernät vilket innebär att befintliga skulder om 3,2 Mkr avbetalas under 6 månader 

• Frigörande av kapital i samband med avyttring av dotterbolaget ITC(förhandling pågår) 
• Avyttring av en begränsad del av befintligt fibernät till annan aktör (del av nätet där ny 

konkurrens begränsar möjligheten till expansion och därmed långsiktig lönsamhet, 
förhandling pågår).  

• Extern finansiering av befintligt nät. Diskussion pågår med flera parter. Finansiering söks för 
hela anskaffningsvärdet (bokfört värde vid årsskiftet 6,1 Mkr) 

 
Prognoserna ovan indikerar att bolaget är going concern men att det finns risker i att försäljningen inte 
blir i nivå med prognos samt att bolaget ej lyckas med någon av finansieringslösningarna ovan. 
 
Bolaget har under 2007 varit aktivt för att söka lämpliga förvärvskandidater och har haft långt gångna 
förhandlingar om förvärv. Senast under december 2007 var bolaget nära att slutföra ett förvärv. 
Förvärvet kunde tyvärr inte slutföras, vilket innebar att förhandlingen strandade. Bolaget kommer även 
fortsättningsvis att vara aktivt för att hitta lämpliga förvärvsobjekt. 
 

Risker relaterade till verksamheten 
 
Framtida kapitalbehov 
Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov genom internt genererade medel är uteslutande 
beroende av lanseringar och därpå följande försäljningsframgångar i verksamheten. Bolagets 
verksamhet kan framöver komma att behöva ytterligare finansiella resurser för att Bolaget skall kunna 
utvecklas i enlighet med de behov som den nya verksamheten kräver. Även lyckade lanseringar och 
därpå följande god försäljningsutveckling kan medföra ett kapitalbehov såsom i form av finansiering av 
exempelvis ökat rörelsekapital. Oavsett framtida behov eller situation är, vid var tid, gällande villkor på 
riskkapitalmarknaden av stor betydelse för bolagets finansiering. Det är inte säkert att bolaget kommer 
att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när bolaget behöver det och det finns ingen garanti att 
anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för bolagets aktieägare. En sådan utveckling 
skulle väsentligen kunna påverka bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet. 
 
Beroende av leverantörer och samarbetspartners 
Verksamheten är beroende av ett flertal leverantörer och samarbetspartners, såsom lokala stadsnät 
och andra nätägare. Verksamheten är beroende av att dessa leveranser tillhandahålls och att de 
tillhandahålls på fördelaktiga villkor. Även fast det kan finnas alternativa leverantörer till tjänsteutbudet 
finns inga garantier att så är fallet även i framtiden. En uppsägning eller en försämring av villkoren i 
Bolagets samarbets- och leverantörsavtal kan innebära ekonomiska förluster för Bolaget vilket kan 
påverka Bolaget överlevnadsförmåga, finansiella ställning och resultat negativt. 
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Nyckelpersoner kan sluta och beroende av medarbetare 
Verksamheten är mycket beroende av kunskapen hos ett antal nyckelpersoner samt medarbetarna i 
övrigt. En förutsättning för verksamhetens framtid är kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Det 
råder konkurrens om personal inom bolagets bransch. En brist eller oförmåga att kunna rekrytera 
kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling väsentligen negativt. En förlust 
av en eller flera nyckelpersoner kan allvarligt skada företagens verksamhet respektive 
intjäningsförmåga och därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad.  
 
Konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden 
Konjunkturen har en väsentlig påverkan på bolagets verksamhet. Förändringar i konjunkturen kan 
innebära att bolagets intäkter och resultat kan fluktuera kraftigt över tiden. Även andra händelser i 
omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan avsevärt negativt påverka bolagets möjligheter 
att bedriva verksamhet, både direkt och indirekt. 
 
Risker associerade med tillväxt 
En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. En del av denna tillväxt kan komma 
organiskt och en del genom förvärv. Förutom att det ställer höga krav på att kompetent personal 
anställs, kommer företagsförvärv att innebära en ökad belastning på en redan liten organisation och 
ledning. Det föreligger risk att eventuella framtida förvärv inte utfaller som planerat avseende 
integration samt förväntad lönsamhet. En sådan utveckling kan hämma verksamhetens 
utvecklingstakt samt inverka negativt på dess framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. 
 
Osäkerhet rörande framtida marknadsutveckling 
Verksamhetens marknader utvecklas kontinuerligt beroende av kunders önskemål och beteenden. För 
att behålla en marknadsposition på en marknad i ständig förändring är verksamheten beroende av att 
kunna leverera produkter som svarar mot kunders krav. Det kan inte uteslutas att teknisk utveckling, 
ändrat beteende hos kunder eller andra externa faktorer påverkar marknaden och dess struktur på ett 
för verksamheten ofördelaktig sätt. En sådan utveckling kan påverka försäljning, resultatutveckling och 
framtida utsikter negativt. 
 
Konkurrens och konkurrenter 
Verksamheten är starkt konkurrensutsatt. Konkurrensen kan även komma att öka ytterligare i takt med 
att nya företag etablerar sig. Många av konkurrenterna i marknaden har längre verksamhetshistorik 
och stora finansiella resurser. Det går inte att lämna några garantier för att verksamheten kommer att 
kunna erbjuda tjänster framöver som är tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan 
utveckling skulle avsevärt kunna påverka verksamhetens fortsatta drift samt omsättning, resultat och 
likviditet negativt. 
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Finansiell översikt - Koncernen 
Nyckeltal  200701 

-200712 
 200604 
-200612 

   
Omsättning, Tkr  13 127 6 812 
Balansomslutning, Tkr 12 558 18 071 
Rörelseresultat, Tkr  -5 883 -5 391 
Resultat efter finansnetto, Tkr  -6 826 -5 479 
Rörelsemarginal, %  neg. neg. 
Vinstmarginal, %  neg. neg. 
Avkastning på totalt kapital, %  neg. neg. 
Avkastning på eget kapital, %  neg. neg. 
Soliditet, %  59% 15% 
Skuldsättningsgrad, ggr  0,03 2,25 
Kassalikviditet, %  101% 86% 
Balanslikviditet, %  110% 109% 
Ränteteckningsgrad, %  Neg. Neg. 
Antal anställda  13 15 
Omsättning per anställd, Tkr  1 010 454 
   

 
 

Finansiell översikt - Moderbolaget 
Nyckeltal  200701- 

200712 
200501-
200612 

Omsättning, Tkr 0 2 436 
Balansomslutning, Tkr 9 836 11 346 
Rörelseresultat, Tkr  -3 452 -3 736 
Resultat efter finansnetto, Tkr  -6 546 -3 747 
Rörelsemarginal, %  neg. neg. 
Vinstmarginal, %  neg. neg. 
Avkastning på totalt kapital, %  neg. neg. 
Avkastning på eget kapital, %  neg. neg. 
Soliditet, %  95% 39% 
Skuldsättningsgrad, ggr - 1,5 
Kassalikviditet, %  1 393% 112% 
Balanslikviditet, %  1 393% 112% 
Ränteteckningsgrad, %  neg. neg. 
Utdelning per aktie  0 0 
Antal anställda  2 6 
Omsättning per anställd, Tkr  6 406 
Antal aktier vid periodens slut 165 734 853 880 900 000 
 
Definition av nyckeltal 

 

Soliditet  
Eget kapital i % av balansomslutning. 
 
Avkastning på eget kapital 

 

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 
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Avkastning på totalt kapital 

 

Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, 
i % av genomsnittlig balansomslutning. 
 
Kassalikviditet 

 

Omsättningstillgångar exkl. varulager i % av 
kortfristiga skulder.  
 
Rörelsemarginal 

 

Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen 
 
Vinstmarginal 

 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till 
omsättningen  
 
Skuldsättningsgrad (finansiella skulder) 
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital 
 
Balanslikviditet 

 

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder 
 
Räntetäckningsgrad 

 

Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella 
kostnader i förhållande till finansiella kostnader 
 
 
Förslag till disposition av bolagets resultat 
Tkr   
   
Balanserat resultat 7 585  
Periodens förlust - 6 546  
 1 039  
   
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet 
disponeras så   
   
att i ny räkning överförs 1 039  
   
 
 
Resultat och ställning 
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. Alla belopp i Tkr om ej annat anges. 
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Koncernresultaträkning 
  

Not 
2007-01-01 – 

2007-12-31 
2006-04-01 – 

2006-12-31 
     
Nettoomsättning   13 127 6 812 
Aktiverat arbete för egen räkning        412           - 
   13 539 6 812 
     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror  9 -9 082 -6 091 
Övriga externa kostnader  6 -3 387 -2 818 
Personalkostnader  7 -6 259 -2 901 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

  
10,12     - 694     - 393 

Summa rörelsens kostnader   -19 422 -14 921 
     
Rörelseresultat   - 5 883 - 5 391 
     
Finansiella intäkter  23 11 7 
Finansiella kostnader  23    - 183      - 95 
Realisationsförlust  23 - 771       - 
     
Resultat före skatt   - 6 826 - 5 479 
     
Skatt  24 36 40 
     
Periodens resultat   - 6 790 - 5 439 
     
     
  
 
Resultat per aktie för resultat hänförlig till moderföretagets  
Aktieägare 
  Not 
Före utspädning, kronor per aktie -0,06 20 
Efter utspädning, kronor per aktie -0,06 20 
 
 
Noterna på sidorna 18-37 utgör en integrerad del av 
denna koncernredovisning. 
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Koncernbalansräkning 
  Not 2007-12-31 2006-12-31 
Tillgångar     
     
     
     
Anläggningstillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar  12 6 561 3 604 
Immateriella anläggningstillgångar  10    654  1 442 
     
Summa anläggningstillgångar    7 215   5 046 
     
     
Omsättningstillgångar     
     
Varulager   9 431 2 717 
Aktuella skattefordringar   55 26 
Kundfordringar och andra fordringar  21 2 089 6 528 
Likvida medel  15  2 768   3 754 
     
Summa omsättningstillgångar    5 343 13 025 
     
     
Summa tillgångar   12 558 18 071 
     
     
Noterna på sidorna 18-37 utgör en integrerad del av 
denna koncernredovisning. 
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Koncernbalansräkning, forts 
  Not 2007-12-31 2006-12-31 
Eget kapital och skulder     
     
Eget kapital  14   
     
Kapital och reserver som kan hänföras till 
Moderföretagets aktieägare 

  
   

Aktiekapital    8 287 5 506 
Övrigt tillskjutet kapital   9 668 2 659 
Balanserat resultat   - 10 555 - 5 439 
     
Summa eget kapital    7 400   2 726 
     
Skulder     
Långfristiga skulder     
Uppskjuten skatteskuld  24 119 317 
Upplåning  22    160  3 063 
Summa långfristiga skulder   279 3 380 
     
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder och andra skulder  17 4 799  6 694 
Upplåning  22       80 5 271 
Summa kortfristiga skulder   4 879 11 965 
     
Summa Skulder    5 158  15  345 
     
Summa eget kapital och skulder    12 558  18 071 
 
 
Noterna på sidorna 18-37 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. 
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Kassaflödesanalys för Koncernen 
 Not 2007-01-01 

– 2007-12-31  
2006-04-01 

--2006-12-31 
    
Periodens resultat före finansnetto  - 5 883 - 5 391 
Inbetald ränta  - 183 -95 
Erhållen ränta  11 7 
Betalda inkomstskatter  -56 -54 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    
Avskrivning anläggningstillgångar 10,12 694 393 
    
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN     
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL  - 5 417 - 5 140 
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/Minskning av varulager  2 286 -2 717 
Ökning/Minskning av rörelsefordringar 21 4 410 - 3 062 
Ökning/Minskning av rörelseskulder 17 - 7 086   5 454 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  - 5 807 - 5 465 
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för 
förvärvade likvida medel 

 
11 

 
- 

 
621 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -6 422 -3 823 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 320 - 
Effekt av konkurs i dotterbolag  - 3 285          - 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 9 387 -3 202 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission 14 14 490 4 581 
Upplåning 22 - 8 525 
Amortering av lån 22 -80 -191 
Kostnader för kapitalanskaffning 14 -3 025 -594 
Effekt av konkurs i dotterbolag    2 823          - 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  14 208 12 321 
    
Periodens kassaflöde  - 986 3 654 
Likvida medel i vid periodens början  3 754 100 
    
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 15 2 768 3 754 

Noterna på sidorna 18-37 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. 
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Moderbolagets resultaträkning 

Ränteintäkter  1 - 

Räntekostnader  - 34 - 11 

Nedskrivning av aktier i dotterbolag 25 - 3 061        - 

 
 

 Not 
2007-01-01 

– 2007-12-31  
2005-12-01 

—2006-12-31 
    
Nettoomsättning  - 2 436 
    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 6 -2 151 - 4 216 

Personalkostnader 7 -1 299 - 1 924 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 12       - 2     - 32 

Summa rörelsens kostnader  - 3 452 - 6 172 
    
Rörelseresultat  - 3 452 - 3 736 
    

Resultat från finansiella investeringar    
    

Summa resultat från finansiella investeringar  - 3 094 - 11 
    
Resultat efter finansiella poster  - 6 546 - 3 747 
    
Periodens resultat  - 6 546 - 3 747 
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Moderbolagets balansräkning 

 Not 2007-12-31 2006-12-31 
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier och installationer 12 7 329 

Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i dotterföretag 19 2 725 3 286 
    
Summa anläggningstillgångar  2 732 3 615 
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  2 586 
Fordringar koncernbolag  6 101 315 
Övriga fordringar  84 3 168 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13       30       28 
   6 217  4 097 
    
Kassa och bank 15     887  3 634 
    
Summa omsättningstillgångar   7 104   7 731 
    

Summa tillgångar   9 836   11 346 
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Moderbolagets balansräkning, forts. 

 Not 2007-12-31 2006-12-31 
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital 14   
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital   8 287  5 506 
   8 287  5 506 
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  6 632 2 648 
Balanserat resultat  953 - 
Periodens resultat  - 6 546 - 3 747 
    1 039 - 1 099  
Summa eget kapital    9 326   4 407 
    
    
Kortfristiga skulder    
    
Leverantörsskulder  106 1 957 
Skulder koncernbolag  - 2 210 
Övriga kortfristiga skulder  47 1 950 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16     357      823 
Summa kortfristiga skulder      510   6 939 

Summa eget kapital och skulder   9 836 11 346 
    
Ställda säkerheter 18 - 800 
    
Ansvarsförbindelser 18 - - 
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Kassaflödesanalys för Moderbolaget 
 
 Not 2007-01-01-- 

2007-12-31 
2005-12-01-- 

2006-12-31 
    
Periodens resultat före finansnetto  -3 452 -3 736 
Betald ränta  -33 -11 
Betalda inkomstskatter  - -25 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

   

Avskrivning anläggningstillgångar 12 2 32 
    
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN     
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL  -3 483 -3 740 
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/Minskning av rörelsefordringar  -2 120 -1 090 
Ökning/Minskning av rörelseskulder  -6 429 6 116 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 032 1 286 
    
Investeringsverksamheten    
    
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade 
likvida medel 

 
11 

 
- 

 
621 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  320 - 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12       - -361 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  320 260 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission 14 14 490 4 582 
Aktieägartillskott till dotterbolag 8 -2 500 -1 900 
Kostnader för kapitalanskaffning 14 -3 025 - 594 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  8 965 2 088 
    
Periodens kassaflöde  -2 747 3 634 
Likvida medel i vid periodens början  3 634 0 
    
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 15 887 3 634 
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Noter till de finansiella rapporterna 

Not 1 Allmän information 
 
Do Network (moderbolaget) och dess dotterbolag (sammantaget koncernen) är verksamma inom data, 
telefoni och bredbandskommunikation. Verksamheten utgörs av försäljning av datorer och 
datatillbehör från egen butik samt leverans av datatjänster i form av olika bredbandslösningar, telefoni 
samt IP-tjänster till konsument. 
 
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat och med säte i Karlstad. Bolaget registrerades 1 december 
2005 och detta är Bolagets andra räkenskapsår. Jämförelsesiffror avser räkenskapsåret 2005-12-01 – 
2006-12-31. Adressen till huvudkontoret är Blockgatan 2A, 653 41 Karlstad.  
 
Moderbolaget är ett publikt bolag noterat på Aktietorget f.r.o.m 15 mars 2007. 
 
Styrelsen har den 1:e maj 2008 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande. 
 
 

Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper – Koncernen 
 
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RR30 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 
antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. 
 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga 
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. 
 
Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2007 
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar, och den kompletterande ändringen av IAS 1, Utformning 
av finansiella rapporter - Upplysningar om kapital, inför nya upplysningar avseende finansiella 
instrument. IFRS 7 har ingen inverkan på klassificering och värdering av Koncernens finansiella 
instrument. 
 
IFRIC 8 ”Tillämpningsområdet för IFRS 2” kräver att transaktioner som berör utfärdande av 
egetkapitalinstrument – där det vederlag som erhålls understiger verkligt värde på utfärdade 
egetkapitalinstrument – ska prövas för att fastställa om de faller inom ramen för IFRS 2. Denna 
tolkning har ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
 
IFRIC 10 ”Delårsrapportering och värdenedgångar”, tillåter inte att de nedskrivningar som redovisats 
under en delårsperiod för goodwill, placeringar i egetkapitalinstrument och placeringar i finansiella 
tillgångar som redovisas till anskaffningsvärde återförs per en efterföljande balansdag. Denna tolkning 
har ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
 
Standarder som Koncernen tillämpar i förtid 
Koncernen har valt att ej tillämpa några standarder i förtid. 
 
Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2007 men som inte är relevanta för Koncernen 
Följande standarder, ändringar och tolkningar av publicerade standarder är obligatoriska för 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare men är inte relevanta för Koncernen: 
• IFRS 4, Försäkringsavtal 
• IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29, Redovisning i 

höginflationsländer, samt 
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• IFRIC 9, Omvärdering av inbäddade derivat.  
 
 
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte trätt i kraft och som inte 
har tillämpats i förtid av Koncernen 
Följande nya standarder, samt ändringar och tolkningar av befintliga standarder har publicerats och är 
obligatoriska för Koncernens redovisning för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2008 eller senare, 
men har inte tillämpats i förtid av Koncernen: 
 
• IAS 1 (Ändring), Utformning av finansiella rapporter (gäller från den 1 januari 2009). Denna 

ändring av standarden är fortfarande föremål för EU:s godkännandeprocess. Ändringarna innebär 
framförallt förändringar i uppställningsformerna och benämningarna av de finansiella rapporterna. 
Således kommer koncernens framtida utformning av de finansiella rapporterna att påverkas vid 
införandet av denna standard. 

• IAS 23 (Ändring), Lånekostnader (gäller från den 1 januari 2009). Ändringen kräver att ett företag 
aktiverar lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en 
tillgång som det tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för användning eller försäljning, 
som en del av anskaffningsvärdet för tillgången. Alternativet att omedelbart kostnadsföra dessa 
lånekostnader kommer att tas bort. Koncernen kommer att tillämpa IAS 23 (ändring) från den 1 
januari 2009 men den är för närvarande inte relevant för koncernen eftersom det inte finns några 
tillgångar för vilka lånekostnader kan aktiveras. 

• IAS 27 (Ändring), Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (gäller från den 1 juli 
2009). Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. 
Ändringen innebär bl a att resultat hänförligt till minoritetsaktieägare alltid ska redovisas i eget 
kapital, samt att i de fall ett moderföretag mister det bestämmande inflytandet ska den eventuella 
kvarvarande andelen omvärderas till verkligt värde. Ändringen av standarden kommer att påverka 
redovisningen av framtida transaktioner. 

• IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar (Ändring) – Vesting conditions and cancellations (gäller från 
den 1 januari 2009). Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EUs 
godkännandeprocess. Ändringen påverkar definitionen av intjänandevillkor samt inför ett nytt 
begrepp, ”non-vesting conditions” (villkor som inte är definierade som intjänandevillkor). 
Standarden anger att ”non-vesting conditions” ska beaktas vid uppskattningen av det verkliga 
värdet på egetkapitalinstrumentet. Varor och tjänster som erhålls av en motpart som uppfyller alla 
andra intjäningsvillkor, ska redovisas oavsett om ”non-vesting conditions” uppfyllts eller inte. 
Denna ändring har ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter. 

• IFRS 3 (Ändring), Rörelseförvärv (gäller från den 1 juli 2009). Denna ändring av standarden är 
fortfarande föremål för EUs godkännandeprocess. Ändringen gäller framåtriktat för förvärv efter 
tidpunkten för ikraftträdandet. Tillämningen kommer att innebära en förändring av hur framtida 
förvärv redovisas, bl a vad avser redovisning av transaktionskostnader, eventuella villkorade 
köpeskillingar och successiva förvärv. Koncernen kommer att tillämpa standarden från och med 
räkenskapsåret som påbörjas 1 januari 2010. Ändringen av standarden kommer inte att innebära 
någon effekt på tidigare gjorda förvärv men kommer att påverka redovisningen av framtida 
transaktioner. 

• IFRS 8, Rörelsesegment (gäller från den 1 januari 2009). IFRS 8 ersätter IAS 14 och anpassar 
segmentrapporteringen till kraven i USA-standarden SFAS 131, Disclosures about segments of 
an enterprise and related information. Den nya standarden kräver att segmentinformationen 
presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på det sätt som 
används i den interna rapporteringen. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 8 från 1 januari 2009. 
Ledningen analyserar fortfarande vilken inverkan standarden kommer att få, men det förefaller 
sannolikt att både antalet segment för vilka informationen ska lämnas och det sätt på vilket 
rapportering sker för segmenten, kommer att ändras på ett sätt som överensstämmer med de 
interna rapporter som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Eftersom goodwill 
fördelas på grupper av kassagenererande enheter på segementnivå, kommer förändringen också 
att innebära att ledningen måste omfördela goodwill till de nya rörelsesegment som identifieras. 
Ledningen räknar inte med att detta kommer att leda till något väsentligt nedskrivningsbehov för 
goodwill. 

• IFRIC 11, ”IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna” tillämpas inte i förtid för 
2007. IFRIC 11 behandlar aktierelaterade transaktioner som innefattar egna aktier eller som 
inbegriper koncernföretag (exempelvis optioner avseende ett moderföretags aktier). IFRIC 11 ger 
vägledning om huruvida dessa transaktioner ska redovisas som aktierelaterade ersättningar som 



 

        Sidan 20 
 

regleras med egetkapitalinstrument eller med kontanter i de separata finansiella rapporterna för 
moderföretaget respektive andra berörda koncernföretag. Denna tolkning har ingen inverkan på 
koncernens finansiella rapporter. 

• IFRIC 14, 'IAS 19 – The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their 
interaction"1 (gäller från 1 januari 2008). Denna tolkning är fortfarande föremål för EUs 
godkännandeprocess. IFRIC 14 ger vägledning vid bedömning av begränsningen i IAS 19 av 
beloppet för det överskott som kan redovisas som en tillgång. Den förklarar också hur 
pensionstillgången eller -skulden kan påverkas av ett lagstadgat eller avtalsenligt krav på 
minimifinansiering. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 14 från den 1 januari 2008 men detta 
förväntas inte ha någon inverkan på Koncernens räkenskaper. 

 
Tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte är relevanta för 
Koncernen 
Följande tolkningar av befintliga standarder har publicerats och är obligatoriska för Koncernen för 
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2008 eller senare men är inte relevanta för Koncernen. 
 
• IFRIC 12, Service concession arrangements (gäller från 1 januari 2008). Denna tolkning är 

fortfarande föremål för EU:s godkännandeprocess. IFRIC12 gäller för avtalsreglerade 
arrangemang där en operatör inom den privata sektorn deltar i utveckling, finansiering, drift och 
underhåll avseende infrastruktur för den offentliga sektorns tjänster. IFRIC12 är inte relevant för 
Koncernen eftersom inget koncernföretag levererar tjänster till offentlig sektor. 

• IFRIC 13, Customer loyalty programmes1 (gäller från 1 juli 2008). Denna tolkning är fortfarande 
föremål för EUs godkännandeprocess. IFRIC 13 klargör att när varor eller tjänster säljs 
tillsammans med någon form av incitament för kundlojalitet (exempelvis lojalitetspoäng eller gratis 
produkter) handlar det om ett avtal med flera delar (multiple elements arrangements). Den 
ersättning som erhålls från kunden fördelas mellan de olika delarna i avtalet utifrån respektive 
dels verkliga värde. IFRIC 13 är inte relevant för Koncernen eftersom inget koncernföretag har 
något lojalitetsprogram. 

 
 
 
Värderingsgrund 
Den värderingsgrund som använts vid upprättande av finansiella rapporter för koncernen är historiskt 
anskaffningsvärde om inte annat ges i de specifika principer som följer. 
 
Koncernredovisning – Redovisningsprinciper 
 
Koncernredovisning 
 
Dotterföretag 
Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier 
på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. 
Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som närvarande är möjliga att utnyttja eller 
konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett 
annat företag. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterföretag. 
Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som 
ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per 
överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv 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 nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden 
understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas 
mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 
 
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan 
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koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett 
bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna 
för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer. 
 
 
Segmentrapportering 
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller tjänster 
som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. 
Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för 
risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer. 
 
Intäkter 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter 
samt efter eliminering av koncernintern försäljning.  
 
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var 
och en av Koncernens verksamhet såsom beskrivs nedan. Intäktsbeloppet anses inte kunna mätas på 
ett tillförlitligt sätt förrän alla förpliktelser avseende försäljningen har uppfyllts eller förfallit. Koncernen 
grundar sina bedömningar på historiska utfall och beaktar därvid typ av kund, typ av transaktion och 
speciella omständigheter i varje enskilt fall. 
 
Intäkter redovisas enligt följande: 
 

(a) Försäljning av varor – i detaljhandel 
Försäljning av varor intäktsredovisas när ett koncernföretag levererar en produkt till en kund. 
Försäljning i detaljhandel betalas vanligen kontant eller med kreditkort. 
 
Koncernen har inga garantikostnader då producenterna står för samtliga sådana åtaganden. 
 
(b) Försäljning av tjänster 
Försäljning av tjänster intäktsredovisas i den redovisningsperiod då tjänsterna utförs. Samtliga 
tjänsteuppdrag i koncernen sker på löpande räkning. 

 
Leasing 
 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren 
klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i 
resultaträkningen linjärt över leasingsperioden. Koncernen leasar viss utrustning men är inte i någon 
form leasegivare. Koncernen har inga finansiella leasingavtal.  
 
Anläggningstillgångar 
 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med linjära 
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas: 
 
Inventarier och installationer 5 år 
Kundregister                                                                             5 år 
Hyresrätt                                                                                   5 år  
 
De linjära avskrivningarna baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt 
över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 
 
Styrelsen bedömer att restvärdet efter avskrivningsperiodens slut uppgår till noll kronor. 
 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. 
Nyttjandeperiod för kundregister har uppskattats utifrån historiska värden i det aktuella kundregistret. 
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En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 
 
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och 
redovisat värde och redovisas i resultaträkningen.  
 
Nedskrivningar 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En 
nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
 
Fordringar och skulder 
Redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
 
Varulager 
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet 
för inköpta varor (handelsvaror) består av direkta inköpskostnader i form av anskaffningspris, 
fraktkostnad samt andra direkta kostnader. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga 
försäljningskostnader. 
 
Kundfordringar.   
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En 
reservering för värdeminskning av kundfordringar 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 tillgångens redovisade värde och nuvärdet av 
bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i 
resultaträkningen.  
 
Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden. Koncernens redovisningsprincip innebär att 
eventuella framtida kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader, räknat från 
anskaffningstillfället kommer att inräknas i likvida medel. 
 
Eget kapital 
Stamaktier klassificeras som aktiekapital. 
 
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, 
netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
 
Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
Upplåning 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning 
redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto 
efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över 
låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
Lån som upptagits från styrelseledamöter belöper inte med någon ränta. Med hänsyn taget till 
väsentlighetskriteriet har någon omräkning av skulderna inte skett enligt effektiva räntemetoden. 
 
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp 
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betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade 
värden i koncernredovisningen. Om emellertid den uppskjutna skatten uppstår till följd av en 
transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett företagsförvärv 
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat, 
redovisas den inte. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och – lagar) som har 
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 
 
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag, 
förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och det är 
sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid. 
 
Ersättning till anställda 
 
Pensionsförpliktelser 
Koncernföretagen har en avgiftsbestämd pensionsplan. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har 
inga förmånsbestämda pensionsplaner. 
 
För de avgiftsbestämda pensionsplanerna betalar koncernen avgifter till offentligt eller privat 
administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen 
har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen 
tillgodo. 
 
Ersättning vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt 
eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. 
Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda 
enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid 
uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från 
anställning. Förmåner som förfaller efter mer än 12 månader från balansdagen diskonteras till 
nuvärde. 
 
Aktierelaterade förmåner 
Koncernen har ingen aktierelaterad ersättningsplan. 
 
Vinstandels och bonusplaner 
Koncernen har inga vinstandels eller bonusplaner. 
 
Avsättningar 
Avsättningar för miljöåterställande åtgärder, omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovisas 
när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är mer 
sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har 
beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering innefattar kostnader för uppsägning 
av leasingavtal och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. 
 
Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett 
utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning 
redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av 
åtaganden är ringa. 
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Finansiell riskhantering 
En koncern utsätts vanligtvis genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: 
marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk i kassaflödet, och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk . 
 
Koncernen har ingen central finansavdelning. Styrelsen fastställer dock varje år en skriftlig finanspolicy 
för den övergripande riskhanteringen och för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk 
samt placering av överlikviditet. 
 
Koncernen har ett mindre externt lån.  
 
Koncernen utsätts endast för låg valutarisk då mindre inköp eller försäljningar görs till utlandet.  
 
Kundkreditrisken är risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga att 
betalning ej erhålls för kundfordringar. Koncernens kunder kreditkontrolleras varvid information om 
kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Koncernen samarbetar 
med kreditinkassoföretag för att begränsa kundkreditrisken. 
 
Koncernen har ingen prisrisk avseende aktier och andra kortfristiga placeringar då koncernen inte 
innehar sådana placeringar 
 
Koncernen har en försiktighet i hanteringen av likviditetsrisken vilket innebär att inneha tillräckliga 
likvida medel samt avtalade kreditmöjligheter. Ledningen följer också noga rullande prognoser för 
koncernens likviditetsbehov som består av likvida medel på basis av förväntade kassaflöden. 
 
Koncernens resultat- samt likviditetsprognoser baserar sig på tidigare nämnda expansion samt 
åtgärder för långsiktig finansiering av koncernens samtliga bolag. Som beskrivits tidigare är 
försäljningscykeln för Villafiber® lång. Bolagets likviditetsprognos utgår från befintliga kontrakt med 
kunder samt inbetalningar från potentiella kunder samt erfarenhet från förra årets försäljning. 
 
De mest väsentliga åtgärder som vidtagits när det gäller finansiering är: 
 

• Dotterbolaget NSAB har erhållit en avbetalningsplan med leverantör av byggnation av 
fibernät vilket innebär att befintliga skulder om 3,2 Mkr avbetalas under 6 månader 

• Frigörande av kapital i samband med avyttring av dotterbolaget ITC(förhandling pågår) 
• Avyttring av en begränsad del av befintligt fibernät till annan aktör (del av nätet där ny 

konkurrens begränsar möjligheten till expansion och därmed långsiktig lönsamhet, 
förhandling pågår).  

• Extern finansiering av befintligt nät. Diskussion pågår med flera parter. Finansiering söks för 
hela anskaffningsvärdet (bokfört värde vid årsskiftet 6,1 Mkr) 

 
Prognoserna indikerar att bolaget är going concern men att det finns faktorer som beskrivits ovan vilka 
om de inte uppfylls skulle kunna leda till att bolagen i koncernen inte är going concern.  
 
Finansiella instrument 
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategori: 
 
Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller 
fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när 
koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till en kund utan avsikt att handla med 
uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och 
kundfordringar ingår i posten kundfordringar och andra fordringar i balansräkningen. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
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Not 3 Redovisnings- och värderingsprinciper – Moderbolaget 
 
Moderbolaget har upprättat sin redovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och 
Redovisningsrådets rekommendationer RR 32:06 Kompletterande redovisningsregler för koncernen. 
RR 32:06 innebär att moderbolaget i redovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga 
IFRS sådana de antagits av EU så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och 
Tryggandelagen samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.  
 
Moderbolaget tillämpar följaktligen de principer som presenteras i koncernredovisningens not 2, med 
de undantag som anges nedan. Principerna har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om 
inte annat anges. 
 
RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer ersätter RR 32:06 Redovisning för juridiska personer, för 
räkenskapsår som påbörjar den 1 januari 2008 eller tidigare. Bolaget har valt att ej förtidstillämpa RFR 
2.1. Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats. 
 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med tillämpade regelverk kräver användning av en del 
viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antagande och uppskattningar är av väsentlig 
betydelse för Bolagets årsredovisning anges i not 4. 
 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med planmässiga 
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider 
tillämpas: 
 
Inventarier 5 år 
 
De planmässiga avskrivningarna baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker 
linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 
 
Aktier i dotterbolag 
Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde, vilket överensstämmer med verkligt värde på 
anskaffningsdagen.  
 
När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar 
redovisas i posten Nedskrivning av aktier i dotterbolag. 
 
Aktieägartillskott 
Företaget tillämpar Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande URA 7 Koncernbidrag och 
aktieägartillskott. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av värdet på aktier och andelar. 
En bedömning görs därefter av huruvida det förreligger ett behov av nedskrivning av värdet på aktier 
och andelar ifråga. 
 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
I moderbolagets balansräkning särredovisas posterna förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 
 
Fordringar och skulder 
Redovisas till det belopp varmed de beräknas inflyta respektive betalas. 
 
I övrigt tillämpar moderbolaget samma principer som koncernen vilka beskrivits i not 2. 
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Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
diskuteras nedan. 
 
Uppskjuten skattefordran 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det 
är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Mot bakgrund av 
hittillsvarande förluster så redovisade inte koncernen uppskjutna skattefordringar uppgående till 3 448 
tkr avseende förluster uppgående till 12 315 tkr, som kan utnyttjas mot framtida beskattningsbar vinst.  
 
Prövning av nedskrivningsbehov för hyresrätter och kundregister (Immateriella tillgångar) 
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för hyresrätter och 
kundregister i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2 avseende Immateriella 
tillgångar. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av 
nyttjandevärde.  
 
Värdet på de immateriella tillgångarna hyresrätter och kundregister är 235 tkr. Skulle förutsättningarna 
för de underliggande bedömningarna som utgör grunden för värdet på de immateriella tillgångarna, 
vilka värderades vid förvärven under 2006 ändras och ett nedskrivningstest behöva utföras för de 
immateriella tillgångarna och det visar att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet så 
skulle nedskrivning behöva göras. En effekt av en sådan nedskrivning kan då max uppgå till 235 tkr i 
resultaträkningen och det egna kapitalet. 
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Not 5 Segmentinformation  
Per 31 december 2007 är koncernen organiserad i tre huvudsakliga primära segment - rörelsegrenar: 
(1) Hårdvaruförsäljning av datorer och datatillbehör och (2) Försäljning av tjänster dvs. 
internetrelaterade tjänster så som t.ex. bredband och iptelefoni till privatkonsumenter samt (3) 
infrastruktur. 
 
Övrig försäljning består av diverse reparations och konsulttjänster avseende ovanstående 
rörelsegrenar. Ingen av dessa verksamheter utgör ett segment som rapporteras separat. 
 
Segmentens resultat för räkenskapsåret 2007 redovisas nedan: (Infra = Infrastruktur) 
 
Tkr Hårdvara Tjänster Infra Övrigt Koncernen 
Försäljningsintäkter 7 567 3 941 1 619 0 13 127 
Rörelseresultat -172 -1 737 -352 -3 622 -5 883 
Finansiella intäkter     11 
Finansiella kostnader        -183 
Realisationsförlust       - 771 
Resultat före skatt     -6 826 
Skatteintäkt     36 
Årets resultat     -6 790 
 
Andra resultatposter för segmenten under 2007 redovisas nedan: 
 
Tkr Hårdvara Tjänster Infra Övrigt Koncernen 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 56 424 0 2 484 
Avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar 32 178 0 0 210 
Kostnader av engångskaraktär 0 0 0 0 0 
 
Tillgångar och skulder i segmenten per 2007-12-31 redovisas nedan: 
 
Tkr Hårdvara Tjänster Infra Övrigt Koncernen 
Tillgångar 2 216 1 918 7 093 1 331 12 558 
Skulder 896 1 308 2 325 629 5 158 
Investeringar 18 191 6 014 0 6 223 
 
Koncernens sekundära segment är geografiska. Koncernen verkar endast i ett sekundärt segment, 
Sverige, varför någon uppställning ej redovisas nedan. 
 
 
Segmentens resultat för räkenskapsåret 2006 redovisas nedan: 
 
Tkr Hårdvara Tjänster Infra Övrigt Koncernen 
Försäljningsintäkter 3 389 3 179 0 244 6 812 
Rörelseresultat -510 -4 881 0 0 -5 391 
Finansiella intäkter     7 
Finansiella kostnader     -95 
Resultat före skatt     -5 479 
Skatteintäkt     40 
Årets resultat     -5 439 
 
Segmentet Infrastruktur var under uppstartande och hade inte några intäkter under 2006. 
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Andra resultatposter för segmenten under 2006 redovisas nedan: 
 
Tkr Hårdvara Tjänster Infra Övrigt Koncernen 
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 26 193 0 0 219 
Avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar 21 153 0 0 174 
Kostnader av engångskaraktär 568 0 0 688 1 256 
 
Tillgångar och skulder i segmenten per 2006-12-31 redovisas nedan: 
 
Tkr Hårdvara Tjänster Infra Övrigt Koncernen 
Tillgångar 1 876 16 196 0 0 18 071 
Skulder 1 808 13 537 0 0  15 345 
Investeringar 419 4 651 0 0 5 070 
 
Segmentet Infrastruktur var under uppstartande och hade per 2006-12-31 inga väsentliga tillgångar 
eller skulder. 
 
Koncernens sekundära segment är geografiska. Koncernen verkar endast i ett sekundärt segment, 
Sverige, varför någon uppställning ej redovisas nedan. 
 

Not 6 Ersättning till revisorerna 
Tkr Koncernen Moderbolaget 
 2007 2006 2007 2006 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     
Revisionsuppdrag 179 198 130 148 
Andra uppdrag  270 200  266  200 
 449 398 396 348 
 
Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer bolagets revisorer att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. 
 
 

Not 7 Kostnader för ersättning till anställda och styrelse 
 
Tkr Koncernen Moderbolaget 
 2007 2006 2007 2006 
     
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor 
och män har uppgått till 

 
 

 
 

     
Kvinnor 2 1 1 - 
Män 11 14 1 6 
Totalt 13 15 2 6 
     
Löner och ersättningar har uppgått till     
Styrelse 495 225 137 225 
Verkställande direktören 421 225 421 225 
Övriga anställda 3 200 1 591  442  930 
Totala löner och ersättningar 4 116 2 041 1 000 1 380 
     
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 798 718 485 534 
(varav pensionskostnader – avgiftsbaserad plan) (346) (107) (112) (80) 
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 5 914 2 759 1 485 1 914 
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Tkr Koncernen Moderbolaget 
 2007 2006 2007 2006 
     
pensionskostnader. 
 
 
Ersättning och löner till ledande befattningshavare 
  
Tkr Grundlön/Styr-

elsearvode 
Rörlig 

ersättning 
Övriga 

förmåner 
Pensions-
kostnad 

Aktierelaterade 
ersättningar 

Övriga 
ersättningar 

Styrelsens ordf. – Bernth Harnesk 37 - - - - - 
Styrelseledamot – Thomas Ringsby 397 - 37 54 - - 
Styrelseledamot – Roger Pettersson 12 - - - - - 
Styrelseledamot – Michael Ringsby 37 - - - - - 
Styrelseledamot – Eilert Holmlund 12 - - - - - 
VD – Do Hellbom 421 - 43 54 - - 
Summa 916 - 80 108 - - 
 

• Samtliga pensionskostnader för anställda avser avgiftsbaserade pensionsplaner.  
• Av styrelse och ledande befattningshavare är 0 procent kvinnor. 
• Bidrag för arbetskraft har erhållits med 91tkr (fg år 105tkr). 
• Inget avgångsvederlag finns för VD. VD hade 9 456 641 aktieoptioner som utfärdades 1 juni 

2006 och lösenperiod 1 juni 2006 till 31 december 2007, med lösenpris 2,10 kr. Optionerna 
har förfallit utan att utnyttjas. 

 
 
Not 8      Närstående transaktioner 
 
I samband med förvärv av rörelse den 1 april 2006 från Do Hellbom och Tomas Ringsby  (Nordiska 
Stadnätstjänster AB, org nr 556666-6250) så utgjorde en del av köpeskillingen teckningsoptioner i DO 
Networks Sverige AB. Vid detta tillfälle utfärdades 18 913 282 st optioner.  Optionerna förföll den 
31/12 2007 utan att utnyttjas. Efter detta har inga optioner utställts av moderbolaget.   
 
Försäljning av varor och tjänster inom koncernen har gjorts med 571tkr (fg år 477tkr). Inköp av varor 
inom koncernen har gjorts med 571tkr (fg år 477tkr). Inköpen och försäljningen har inte genererat 
några internvinster.  
 
Moderbolaget har givit dotterbolaget IT-center i Värmland AB ett aktieägartillskott om 200 tkr per 31 
dec 2007, samt givit dotterbolaget Nordiska Stadsnätstjänster ett aktieägartillskott om 1 300tkr per 31 
dec 2007. 
 
Koncernen hade vid ingången av året lån från styrelseledamöterna Do Hellbom och Tomas Ringsby 
med sammanlagt 1 395 tkr. Lånen belöpte inte med någon ränta. Per 2007-12-31 är skulden 0 tkr.  
 
Moderbolaget hade vid ingången av året lån från tidigare ägaren 360 Holding AB om 762 tkr. Lånet 
belöpte inte med någon ränta. Skulden per 2007-12-31 uppgår till 0 tkr. 
 
 

Not 9 Varulager 
Tkr Koncernen Moderbolaget 
 2007 2006 2007 2006 
     
Handelsvaror 431 2 717  - 
     
Den utgift för varulagret som kostnadsförts uppgår till 6 796 tkr (fg år 8 808 tkr) och består av posten 
handelsvaror. 
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Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 
Tkr 2007 2006 
 
Koncernen 

Kund- 
register 

Hyres- 
rätter Totalt 

Kund- 
register 

Hyres- 
rätter Totalt 

Ingående bokförda värden 1 458 159 1 617 - - - 
Justering Hemmanet AB i kk -599 - -599   - 
Genom förvärv dotterföretag         -         -         -  1 458  159 1 617 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 859 

 
159 1 018 1 458 

 
159 

 
1 617 

       
Ingående avskrivningar -154 -21 -175 - - - 
Justering Hemmanet AB i kk 21  21    
Avskrivning enligt plan   -178   -32  -210 - 154 - 21 - 175 
Utgående ackumulerade avskrivningar -311 -53 -364 - 154 - 21 -175 
       
Bokfört värde    548   106   654 1 304 138 1 442 

  
 

Not 11 Nettoomsättningens, rörelseresultatets och nedskrivningarnas 
fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknader 

Moderbolagets nettoomsättning, rörelseresultat och nedskrivningar fördelar sig på verksamhetsgrenar 
enligt följande: 
 
Tkr Tjänster Infrastruktur Övrigt Totalt 
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Nettoomsättning - 2 436 - - - - - 2 436 
Rörelseresultat - 219 - - -3 452 -3 955 -3 452 - 3 736 
Nedskrivning - - -3 061 - - - -3 061 - 
 
Verksamhetsgrenen Infrastruktur startades upp under 2006 och drivs numera i dotterföretaget 
Nordiska Stadsnätstjänster AB. 
 
Moderbolaget har endast verkat på en geografisk marknad, Sverige, varför någon uppställning ej 
redovisas nedan. 

 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar –Byggnader,  Inventarier och 
installationer 

Tkr Koncernen Moderbolaget 
 2007 2006 2007 2006 
Ingående bokfört värde 3 823 - 361 - 
Justering Hemmanet i kk - 3 202  - - 
Inköp  6 422  3 823 -  361 
Försäljning   - 350       - - 350        - 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 693 3 823 11 361 
     
Ingående avskrivningar - 219 - - 32 - 
Försäljning 30  30  
Periodens avskrivningar     - 95 - 219 - 2 - 32 
Justering Hemmanet i kk   152      -      -      - 
Utgående ackumulerade avskrivningar - 132 - 219 - 4 - 32 
     
Utgående bokfört värde 6 561 3 604      7  329 

    
Taxeringsvärdet för byggnaden är 0 kr 
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Tkr   Moderbolaget 
    2007 2006 
      
Förutbetalda hyror    - 12 
Övriga poster     30  16 
Summa    30 28 

  

 

Not 14 Förändring i eget kapital 
Förändringar i koncernens eget kapital 
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 

 Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 
kapital 

Balanserat 
resultat 

 

Summa 
Eget 

Kapital 
Ingående balanser per 1 april 2006 100 - - 100 
Periodens resultat   - 5 439 -5 439 
Summa redovisade intäkter och kostnader 100 - - 5 439 - 5 339 
Nyemission 403 - - 403 
Apportemission vid rörelseförvärv 167 333 - 500 
Riktad nyemission 16 184 - 200 
Riktad nyemission 25 275 - 300 
Apportemission vid rörelseförvärv 711 - - 711 
Kostnader för kapitalanskaffning - -583 - -583 
Nyemission  2 237 1 342 - 3 579 
Nyemission (tecknat men ej inb) 1 847 1 108 - 2 955 
Ingående balanser per 1 januari 2007 5 506 2 659 - 5 440 2 725 
Periodens resultat   - 6 790 -6 790 
Riktad nyemission 7 481 7 009 - 14 490 
Minskning AK, förlusttäckning -4 700  4 700 - 
Kostnader för kapitalanskaffning - - -3 025 - 3 025 
Utgående balanser per 31 december 2007 8 287 9 668 -10 555 7 400 
 
    

Förändring i moderbolagets eget  kapital 
(Tkr) Aktie- 

kapital 
Överkurs 

fond 
Balanserat 

resultat 

Summa 
 eget 

 kapital 
Ingående eget kapital 2005-12-01 - - - - 
Nyemission 503 - - 503 
Apportemission 167 333 - 500 
Riktad nyemission 16 184 - 200 
Riktad nyemission 25 275 - 300 
Apportemission 711 - - 711 
Nyemission (inbetalt, men ej reg.) 2 237 1 342 - 3 579 
Nyemission (tecknat, men ej inbetalt) 1 847 1 108 - 2 955 
Kostnader för kapitalanskaffning - -594 - -594 
Periodens resultat -  - -3 747 -3 747 
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Eget kapital 2007-01-01 5 506 2 648 -3 747 4 407 
Riktad nyemission 1 406 934 - 2 340 
Minskning AK, förlusttäckning -4 700  4 700 - 
Riktad nyemission  6 075 6 075  12 150 
Kostnader för kapitalanskaffning - -3 025 - -3 025 
Periodens resultat   -6 546 -6 546 
Eget kapital 2007-12-31 8 287 6 632 -5 593 9 326 
  
 
 
Förändring i aktiekapitalet  Antal aktier Kvotvärde(kr) Belopp (tkr) 
Inbetalning av aktiekapital    1/12 2005 1 000 100 100 
Nyemission 4/5 2006 4 024 100 402 
  5 024 100 502 
Ändring av kvotvärde 4/5 2006 80 381 448 0,00625 502 
Apportemission 4/5 2006 26 793 816 0,00625 167   
  107 175 264 0,00625 669   
Riktad nyemission 12/10 2006 2 644 448 0,00625 17 
Riktad nyemission 31/10 2006 3 966 672 0,00625 25 
  113 786 384 0,00625 711 
Apportemission 1/11 2006 113 786 384 0,00625 711 
  227 572 768 0,00625 1 422 
Nyemission  1/12 2006 357 792 200 0,00625 2 236 
Nyemission  1/12 2006 295 535 032 0,00625 1 847 
Summa antal utomstående aktier 
per 2007-01-01  880 900 000 0,00625 5 506 
Sammanslagning av aktier 28/2 2007 -845 664 000  - 
  35 236 000 0,15625 5 506 
Riktad nyemission 31/3 2007 9 000 000 0,15625 1 406 
  44 236 000 0,15625 6 912 
Minskning av AK för förlusttäckning 16/5 2007   -4 700 
minskning kvotvärde 16/5 2007 44 236 000 0,05 2 212 
Riktad nyemission 16/5 2007 121 498 853 0,05 6 075 
Summa antal utomstående aktier 
per 2007-12-31  165 734 853 0,05 8 287 
 

Genomsnittligt antal aktier under perioden uppgår till 112 549 187 stycken 
 

Samtliga aktier är stamaktier. I samband med förvärv av rörelse från Do Hellbom och Tomas 
Ringsby  (Nordiska Stadnätstjänster AB, org nr 556666-6250) så utgjorde en del av köpeskillingen 
teckningsoptioner i DO Networks Sverige AB. Vi detta tillfälle utfärdades 18 913 282 st optioner.  
Efter detta har inga optioner utställts av moderbolaget.  Optionerna förföll den 31/12 2007 utan att 
utnyttjas. Per 2007-12-31 finns således inga utestående optioner. 

 

Not 15 Likvida medel   

Tkr Koncernen Moderbolaget 
 2007 2006 2007 2006 
     
Kassa och bank 2 768 3 754 887 3 634 
     
I likv. medel i kassaflödesanalysen ingår följande:     
     
Kassa och bank (varav 2006 var 50 tkr spärrade 
bankmedel) 2 768 3 754 887 3 634 
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Tkr  Moderbolaget 
   2007 2006 
     
Upplupet konsultarvode    - 348 
Förskottsfakturering   - 246 
Personalrelaterade kostnader   237 74 
Upplupet revisionsarvode   120 50 
Övriga poster         -   105 
Summa   357 823 
 

 

Not 17 Leverantörsskulder och andra skulder 
Tkr Koncernen  
 2007 2006   
     
Leverantörsskulder 3 306 4 796   
Förskottsfakturering 447 658   
Sociala avgifter och andra skatter 338 310   
Upplupna kostnader     708      930   
Summa 4 799 6 694   
 
Det verkliga värdet på leverantörsskulder och andra skulder bedöms överensstämma med bokförda 
värden. 

 

Not 18 Ställda säkerheter avseende egna skulder samt Ansvarsförbindelser 
Tkr Koncernen     Moderbolaget 
 2007 2006 2007 2006 
     
För egna avsättningar och skulder     
Företagsinteckning, 360 Holding - 750 - 750 
Företagsinteckning, Värmlands Provinsbank 500 500 - - 
Företagsinteckning, Swedbank - 4 025 - - 
Företagsinteckning, Almi - 2 200 - - 
Företagsinteckning, Nutek - 1 050 -    - 
Spärrade medel på bankkonto       -      50    -    50 
     
Summa ställda säkerheter   500  8 575    -  800 
     
Ansvarsförbindelser     
Borgensåtaganden   -   -   -   - 
     
Summa Ansvarsförbindelser   -   -   -   - 
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Not 19 Andelar i dotterföretag 
Moderbolaget Org nr Säte Kapital- 
   andel (%) 
Nordiska Stadsnätstjänster AB 556666-6250 Karlstad 100 
IT-Center i Värmland AB 556611-6124 Karlstad 100 
Hemmanet AB 556640-0585 Umeå 100 
 
Tkr 
 

Kapital- 
andel % 

Rösträtts- 
andel % 

Antal aktier Redovisat 
värde 

Nordiska Stadsnätstjänster 100 100 1 000 1 800 
IT-Center i Värmland 100 100 1 020 925 
Hemmanet AB  100  100  571 095           - 
Summa     2 725 
 

      Moderbolaget 
Tkr   2007 2006 
     
Ingående bokfört värde   3 286 0 
Förvärv av andelar i IT-Center i Värmland AB   - 175 
Förvärv av andelar i Nordiska Stadsnätstjänster AB   - 500 
Förvärv av andelar i Hemmanet AB   - 711 
Aktieägartillskott IT-Center i Värmland AB   200 550 
Aktieägartillskott Nordiska Stadsnätstjänster AB   1 300 - 
Aktieägartillskott Hemmanet AB   1 000  1 350 
Nedskrivning av andelar i Hemmanet AB i konkurs    -3 061           - 
     
Utgående bokfört värde    2 725  3 286 
  

Not 20     Resultat per aktie 
Före utspädning 
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till 
moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under 
perioden. 
  2007 2006 
Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare -6 790 -5 439 
 
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 112 549 139 680 
 
Resultat per aktie i kronor före utspädning -0,06 -0,04 
 
Efter utspädning 
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet 
utestående stamaktier för utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. Moderföretaget har 
en kategori av potentiella stamaktier med utspädningseffekt: aktieoptioner. För aktieoptioner görs en 
beräkning av det antal aktier som kunde ha köpts till verkligt värde (beräknat som årets genomsnittliga 
marknadspris för moderföretagets aktier), för ett belopp motsvarande det monetära värdet av de 
teckningsrätter som är knutna till utestående aktieoptioner. Det antal aktier som beräknas enligt ovan 
jämförs med det antal aktier som skulle ha utfärdats under antagande att aktieoptionerna utnyttjas. 
  2007 2006 
Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare -6 790 -5 439 
 
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 112 549 139 680 
 
Aktieoptioner (tusental) - 18 913 
 
Resultat per aktie i kronor efter utspädning -0,06 -0,04 
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Not 21 Kundfordringar och andra fordringar 

Tkr Koncernen  
 2007 2006   
     
Kundfordringar 1 888 1 869   
Minus: reservering för värdeminskning i fordringar    - 40  -155   
Kundfordringar – netto 1 848 1 714   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 149 1 412   
Fordringar avseende tecknat men ej inbetalt 
kapital - 2 955   
Övriga fordringar      92    447   
 2 089 6 528   
     

Det verkliga värdet på kundfordringar och övriga fordringar bedöms överensstämma med bokförda 
värden. 

 

Not 22 Upplåning 
 
Tkr Koncernen  
 2007 2006   
     
Långfristig     
Almi Företagspartner - 1 503   
Nutek - 200   
Banklån    160   1 360   
 160 3 063   
Kortfristig     
Checkräkningskredit - 883   
Almi Företagspartner - 697   
Nutek - 100   
Banklån 80 1 380   
Lån närstående (not 8)      -  2 211   
 80 5 271   
 
Säkerhet för 240 tkr av lån utgörs av företagsinteckning om 500 tkr. 
 
Effektiv ränta för lån från kreditinstitut (Bank, Nutek och Almi) var 6,0% (fg år 5,5%). 
 
Lån till närstående under 2006 belöpte utan ränta.  
 
Förfallotid för långfristig upplåning är följande (i tkr): 
 
Inom 1 år: 80 
 
Mellan 2 – 4 år: 160 
 
Efter 5 år:  -  
 
Verkliga värden på lån från kreditinstitut och lån till närstående bedöms överensstämma med bokförda 
värden. 
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Not 23  Finansiella intäkter och kostnader 
Tkr Koncernen  
 2007 2006   
     
Finansiella intäkter     
Ränteintäkter avseende likvida medel 11   7   
 11 7   
Finansiella kostnader     
Ränta Banklån 183   95   
 183 95   
Realisationsförlust     
Nedskrivning av aktier i dotterbolag, Hemmanet 
AB i konkurs 771   -   
 771 -   

  

Not 24  Skatt 
Tkr Koncernen  
 2007 2006   
     
Aktuell skatt 0 0   
     
Uppskjuten skatt 36 40   
 
Aktuell skatt: 
 2007 2006 
Resultat före skatt -6 826 -5 479 
 
Inkomstskatt beräknad enligt nationella skattesatser  1 911 1 534 
Ej skattepliktiga intäkter -2 - 1 
Ej avdragsgilla kostnader 41 37 
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 36 40 
Skattemässigt underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran   
redovisats -1 950 -1 498 
Skattekostnad 36 40 
 
 
Uppskjutna skatteskulder: 2007 2006 
– Uppskjutna skatteskulder som kan utnyttjas efter 12 månader   -119 -317 
 
Bruttoförändring avseende uppskjutna skatter är enligt följande: 2007 2006 
 
Ingående balans -317 0 
Justering Hemmanet AB i konkurs 162 - 
Redovisning i resultaträkning 36 40 
Ökning genom rörelseförvärv (not 11)       - -357 
Utgående balans -119 -317 
 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det 
är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Koncernen redovisade 
inte uppskjutna skattefordringar uppgående till 3.448 tkr (fg år 1.498 tkr) avseende förluster 
uppgående till 12.315 tkr (fg år 5.350 tkr), som kan utnyttjas mot framtida beskattningsbar vinst.  
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Not 25  Nedskrivning aktier i dotterbolag 
   
Tkr Moderbolag    
     
Anskaffningspris 711    
Lämnade aktieägartillskott 2006 1 350    
Lämnade aktieägartillskott 2007 1 000    
Summa anskaffningspris 3 061    
Nedskrivning på grund av konkurs - 3 061    
Summa 0    
 

Not 26  Händelser efter balansdagen 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
• Extra bolagsstämma i april 2008 beslutade att tillsätta Magnus Roubert och Anders Gothefors  

som nya styrelseledamöter. Magnus Roubert valdes av stämman till styrelsens 
ordförande. Thomas Ringsby samt Bernth Harnesk lämnade styrelsen. 

• Moderbolaget har lämnat aktieägartillskott om 1 000 000 kr till dotterbolagen samt ställt  
 kapitaltäckningsgaranti på 4 896 393 kr. 
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Årsredovisningen kommer att fastställas på ordinarie årsstämma den 15 maj 2008  
 
Karlstad  2008 -  
 
 
 

Magnus Roubert  
Ordförande 

 
 
 
 
Michael Ringsby    Anders Gothefors 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
Roger Pettersson    Eilert Holmlund 
Ledamot Ledamot 
 
 
 

Do Hellbom 
Verkställande direktör 

 
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den ………… 
 
 
 
Jan Nyström 
Auktoriserad revisor 
 



Ohrlings

Revisionsberiittelse

Till irsstiimman i

Do Networks Sverige AB (publ.)

Org nr 556692-3248

Jaghar granskat irsredovisningen, koncernredovisningen och bokfciringen samt styrelsens och
verkstiillande direktdrens fcirvaltning i Do Networks Sverige AB fcir ir 200'7 . Det iir styrelsen och
verkstlillande direktciren som har ansvaret fdr riikenskapshandlingarna och f6rvaltningen och ftir att
irsredovisningslagen tilliimpas vid uppriittandet av Arsredovisningen samt fdr att internationella
redovisningsstandarder IFRS s6dana de antagits av EU och irsredovisningslagen tilliimpas vid
upprattandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar iir att uttala mig om irsredovisningen,
koncernredovisningen och forvaltningen pi grundval av min revision.

Revisionen har utfcirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att jag planerat och
genomfort revisionen fcir att med hcig men inte absolut sZikerhet fcjrsiikra mig om att
irsredovisningen och koncernredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen fdr belopp och annan information i
riikenskapshandlingarna. I en revision ingflr ocksi att prova redovisningsprinciperna och styrelsens
och verkstiillande direktcirens tilliimpning av dem samt att bedoma de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen och verkstiillande direktdren gjort niir de upprtittat irsredovisningen och
koncernredovisningen samt att utviirdera den samlade informationen i Arsredovisningen och
koncernredovisningen. Som underlag fdr mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag granskat
viisentliga beslut, itgiirder och fdrhillanden i bolaget fcir att kunna beddma om nigon
styrelseledamot eller verkstiillande direktciren iir ersiittningsskyldig mot bolaget. Jag har iiven
granskat om nigon styrelseledamot eller verkstiillande direktoren pi annat siitt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, Arsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger
mig rimlig grund fdr mina uttalanden nedan.

Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en riittvisande bild av
bolagets resultat och stiillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen
har uppriittats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sAdana de antagits av EU
och irsredovisningslagen och ger en riittvisande bild av koncernens resultat och stiillning.
Fcirvaltningsberiittelsen iir fdrenlig med irsredovisningens och koncernredovisningens civriga delar.

Jag tillstyrker att Arsstrimman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen for moderbolaget
och for koncernen, behandlar fdrlusten i moderbolaget enligt fcirslaget i fdrvaltningsberiittelsen och
beviljar styrelsens ledamdter och verkstiillande direktriren ansvarsfrihet for riikenskapsAret.

Karlstad den

Jan Nystrdm
Auktoriserad revisor
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