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Styrelsen och verkställande direktören för Freedesk AB avger härmed halvårsrapport för det första halvåret 2017. 
 

Väsentliga händelser 
 

 

Andra kvartalet 2017 
 

 Freedesk meddelade utfallet i nyemissionen inför notering på AktieTorget. 
Nyemissionen tecknades till cirka 8,6 MSEK, inklusive teckningsåtagande, 
motsvarande en teckningsgrad om cirka 68 procent. Emissionslikviden är avsedd 
att finansiera en global expansion, inledningsvis i Nordeuropa och USA.  
 

 Freedesk noterades på AktieTorget och handeln med Bolagets aktie inleddes den 
10 maj 2017. 
 

 Freedesk erhåller en order på Freedesk Lite-bord från Dallasia LLC i USA. Borden 
kommer bland annat att säljas av SP Richards, en stor distributör i USA för 
kontorsinredning. Ordervärdet uppgår till 37 000 USD, motsvarande cirka 325 
000 SEK. Leverans beräknas att ske under hösten 2017. 

 

 

Övriga händelser under perioden 
 

 Freedesk deltar som inbjuden deltagare på möbelmässan Salone Internazionale 
del Mobile i Milano. Mässan är den största i sitt slag i världen och visar det 
senaste inom möbler och design från tillverkare runt om i världen.  
 

 Freedesk lanserade Desk Riser Lite och Laptop Stand inom sina  
e-handelslösningar (www.thefreedesk.se och www.thefreedesk.com).  
 

 Freedesk medverkade på Falsterbo Horse Show tillsammans med Glashuset 
Malmö. Falsterbo Horse Show är Sveriges största årliga mötesplats för ryttare 
och utställare. Totalt samlas tusentals människor i Skanör och Falsterbo under 
hästveckan. Glashuset Malmö tog in och visade upp Freedesks produkter. 

 
Med ”Bolaget” eller ”Freedesk” avses Freedesk AB med organisationsnummer 559019-4261. 
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Nyckeltal 
 
 

Första halvåret 2017-01-01 – 2017-06-30 
 

 Rörelsens intäkter uppgick till 1 047 051 (634 170) SEK. 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 588 502 (83 714) SEK. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,44 (0,01) SEK. 

 Soliditeten uppgick till 90 %. Vid utgången av föregående räkenskapsår uppgick 
soliditeten till 80 %. 

 

Andra kvartalet 2017-04-01 – 2017-06-30 
 

 Rörelsens intäkter uppgick till 583 287 (373 508) SEK. 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 910 974 (12 810) SEK. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,28 (0,002) SEK. 
 

 
Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2017-06-30 uppgick totalt antal aktier till 
10 425 346 stycken.  
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år. 

 
  



 

VD Stefan Westergård kommenterar 
 
Det andra kvartalet 2017 har passerat i hög fart och det är nu dags för mig att summera några av kvartalets mest 
väsentliga händelser och tala fritt om Bolagets utveckling.  
 
Vi inledde kvartalet med att meddela att vår nyemission inför noteringen på AktieTorget bringade in cirka 8,6 MSEK 
före emissionskostnader. Emissionslikviden som nyemissionen inbringade är avsedd att finansiera en global 
expansion, inledningsvis i Nordeuropa och USA och därefter på ytterligare marknader. Initialt fokus kommer att vara 
på försäljning i existerande kanaler. Vi har exempelvis etablerat bra relationer i USA och England, vilka kommer att 
vara viktiga i vårt försäljningsarbete.  
 
Under hösten 2016 erhöll vi en första order från Dallasia LLC i USA. Ordern avsåg en container av vår produkt Desk 
Riser Original. Redan innan containern hade nått USA hade hälften av alla Desk Risers sålts. Dallasia LLC lade under 
det andra kvartalet 2017 en uppföljningsorder på vår lättare modell, Desk Riser Lite. Intresset för våra Desk Risers är 
stort och att vi nu har erhållit en uppföljningsorder från Dallasia LLC stärker oss i vår fortsatta marknadstillväxt. Borden 
kommer exempelvis att säljas av SP Richards, vilket är en av de största aktörerna inom kontorsinredning i USA. Ordern 
är ytterligare ett steg på vägen mot vår globala expansion. Fokus kommer framöver att vara på försäljning av Freedesk 
Desk Riser Lite. Vi tror mycket på Lite-produkten som har tagits väl emot på marknaden och vi är övertygade om 
produktens potential. På marknader utanför Sverige är höj- och sänkbara skrivbord inte etablerade och här finns stora 
genombrottsmöjligheter för Freedesk.  
 
Att delta på mässor är en viktig del av vårt expansionsarbete och under våren valdes vi ut av Business Sweden till att 
delta på möbelmässan Salone Internazionale del Mobile i Milano den 4-9 april 2017. Mässan är den största i sitt slag 
i världen och visar det senaste inom möbler och design från tillverkare runt om i världen. Vi ställde under mässan ut 
i Business Swedens monter tillsammans med 14 andra företag inom inredningsbranschen och resultatet blev ett stort 
antal intressanta möten. Vidare blev vi i juli inbjudna av Glashuset Malmö att delta som utställare under Falsterbo 
Horse Show. Falsterbo Horse Show är Sveriges största årliga mötesplats för ryttare och utställare och varje år samlas 
tusentals människor i Skanör och Falsterbo under hästveckan. Glashuset Malmö tog in våra produkter och visade upp 
dessa tillsammans med delar av sitt övriga sortiment, som exempelvis innefattar produkter från Fritz Hansen, Bang & 
Olufsen, Dux, Eilersen och Eric Jorgensen. 

 
Våra e-handelslösningar www.thefreedesk.se och www.thefreedesk.com är två viktiga pelare i vår försäljning och i 
juni 2017 lanserade vi nya produkter inom e-handeln; dels våra lättare Desk Riser Lite och Desk Riser Lite Compact 
och dels vårt Freedesk Laptop Stand. Tillsammans med Freedesk Desk Risers skapar Freedesk Lap Top Stand en bra 
ergonomi, som ökar användarens välmående och produktivitet. Våra Freedesk Desk Risers Lite och Lite Compact är 
framtagna specifikt för dig som söker en enklare och lättare Desk Riser. Prissättningen är dessutom lägre än våra 
ordinarie Desk Risers, vilket framhäver produkternas enkelhet och tillgänglighet. Vi har goda förhoppningar om att 
etableringen av dessa produkter inom vår e-handel kommer vara en bidragande faktor till Freedesks fortsatta 
marknadstillväxt.  
 
Det andra kvartalet 2017 har försäljningsmässigt varit lyckat. Vi ökade vår försäljning med över 50 procent gentemot 
motsvarande period föregående år och vi erhöll som ovan nämnt bl.a. en order från Dallasia LLC i USA. Vi har under 
kvartalet också levererat en första startorder av Freedesk Personal Space till AJ Produkter, som är en ledande 
återförsäljare av produkter inom kontor, lager, industri och skola. Att se att denna expansion genererar respons i 
form av ordrar från exempelvis AJ Produkter och Dallasia LLC är glädjande. Värt att notera är att ordern från  
Dallasia LLC inte är med i omsättningen för det andra kvartalet 2017, leverans och fakturering beräknas ske under det 
tredje kvartalet 2017. Det negativa rörelseresultatet är en följd av den intensiva expansion vi genomför och de 
marknadsförings- och försäljningskostnader detta medför. Vi har även haft större engångskostnader i samband med 
noteringen på AktieTorget, vilket har påverkat resultatet negativt. 
 

Freedesk fortsätter sin globala 
marknadsexpansion och vi har en spännande 
tid framför oss. Vi har sedan nyemissionen och 
noteringen på AktieTorget lagt energi på att 
bygga upp starka relationer med återförsäljare 
och vi har därför en pipeline som vi är 
förväntansfulla på. 
 
Tack för att ni är med på vår resa. 
 
Stefan Westergård, VD Freedesk AB 

http://www.thefreedesk.se/
http://www.thefreedesk.com/


 

 Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag  
 

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med innovativa, smarta och flexibla lösningar som alla kan använda, 
varje dag. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Freedesks strävan efter en aktiv vardag baseras 
på omfattande forskning som visar hälsoriskerna med en passiv och stillasittande livsstil och som tydliggör fördelarna 
gällande hälsa, livslängd och produktivitet med en mer aktiv vardag, genom att utföra sina dagliga uppgifter på ett 
mer aktivt sätt.1,2 Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och 
när användaren vill. Detta ligger inom Freedesks fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på 
ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och 
Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från Bolagets innovationsroadmap inom 
fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move. 
 
Freedesks vision är att vara ett världsledande företag som kraftfullt ökar välmåendet och produktiviteten i världen 
genom att möjliggöra en mer aktiv, hälsosam och flexibel livsstil till gagn för individen och för samhället.  
 
Freedesks mission är att ständigt utveckla bättre och bättre lösningar för ett mer aktivt, flexibelt, effektivt och 
ergonomiskt sätt att utföra sina vardagliga uppgifter där lösningarna är smarta, meningsfulla, och motiverande för 
användaren. 
 

Affärsmodell 
Freedesk utvecklar och säljer lösningar för en ökad vardagsaktivitet, flexibilitet och produktivitet till hem, skola och 
kontor. Försäljningen sker både direkt via egen hemsida samt via lokala och internationella återförsäljare och 
distributörer. 

 
Bolagsstruktur och aktieinnehav 
Freedesk har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav. 

 
1

http://www.forbes.com/sites/kateracovolis/2016/07/28/how-they-do-it-in-the-uk-easy-office-upgrades-to-make-you-happier-healthierand-more-

productive/#76e38b1168de  
2

http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-get-up-20140731-story.html 
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http://www.forbes.com/sites/kateracovolis/2016/07/28/how-they-do-it-in-the-uk-easy-office-upgrades-to-make-you-happier-healthierand-more-productive/#76e38b1168de
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-get-up-20140731-story.html


 

Freedesks produkter i korthet  
 
Den första lanserade produkten – Freedesk Desk Riser – är en enkel 
och mångsidig lösning för att ge användaren möjlighet att stå upp 
och arbeta. Freedesk Desk Riser är ett portabelt höj- och sänkbart 
bord som med enkla åtgärder kan höjas och sänkas. Freedesk Desk 
Riser är framtagen med kärnvärden som hantverk och tillgänglighet 
och är nu redo att hjälpa människor till ett aktivare och 
hälsosammare liv. Att stå upp och arbeta ska inte kräva en dyr 
investering i traditionella mekaniska höj- och sänkbara skrivbord. . 
Freedesk Desk Riser finns i fyra olika modeller; Original & Compact 
samt Lite & Lite Compact, som var och en addresserar olika segment 
på marknaden. 

 
 

 
 
 
 
Freedesk Personal Space har utvecklats för att bemöta höga 
ljudnivåer och återkommande distraktioner i klassrum och 
öppna kontorslandskap. Produkten är en portabel lösning som 
med ett ljuddämpande material ger användaren möjlighet till 
avskärmning och bättre fokus i arbetet. Freedesk Personal Space 
är en praktisk och estetisk lösning som även erbjuder möjlighet 
till förvaring av skol- eller arbetsrelaterat material samtidigt som 
den är lätt att vika ihop och bära med sig. 

 
 

 
 
Freedesk Lap Top Stand ger en mer ergonomisk 
arbetsposition vid arbete med bärbar dator. Med en 
innovativ höjdbricka skapas optimal ergonomisk utformning 
för användaren. Freedesk Lap Top Stand kan användas som 
ett tillbehör till Freedesk Desk Riser eller som en fristående 
lösning och förvaras enkelt under användarens Freedesk 
Desk Riser med hjälp av magneter.  
 

 
 
Marknad 

 
Över en miljon människor i Storbritannien insjuknar i arbetsrelaterade sjukdomar varje år – något som kostar 
samhället mer än 17 miljarder euro genom förlorade arbetsdagar.1 Kontor runt om i världen blir allt mer medvetna 
om hälso- och produktivitetsfördelar med att erbjuda möjligheten att stå upp och arbeta. Bara i Sverige säljs 200 000 
skrivbord per år, där merparten är höj- och sänkbara. Enligt Bolagets kontakt i USA (Dallasia-Fräsch) är stålösningar 
det snabbast växande affärssegmentet inom kontor, en marknad som totalt omsätter 13 miljarder USD, med en 
tillväxt på 8 procent under 2015.2 I Europa omsätter marknaden för kontorsmöbler cirka 8 miljarder euro per år, även 
den i stark tillväxt.3 Norden är en intressant marknad för Bolaget, tack vare hög medvetenhet kring fördelar med 
vardagsaktivitet, såsom stående arbete. De potentiella kunderna är både skola och hem, och även om det blir 
vanligare med motoriserade ståbord finns det en väsentlig marknad för konferensrum och öppna arbetsytor på 
kontor, hotell och konferensanläggningar.  

                                                                 
1 http://www.forbes.com/sites/kateracovolis/2016/07/28/how-they-do-it-in-the-uk-easy-office-upgrades-to-make-you-happier-healthier-and-more-productive/#4e20d5db68de  
2 https://www.statista.com/statistics/246460/us-office-furniture-consumption/  
3 https://www.worldfurnitureonline.com/research-market/the-european-market-office-furniture-0058455.html  

http://www.forbes.com/sites/kateracovolis/2016/07/28/how-they-do-it-in-the-uk-easy-office-upgrades-to-make-you-happier-healthier-and-more-productive/#4e20d5db68de
https://www.statista.com/statistics/246460/us-office-furniture-consumption/
https://www.worldfurnitureonline.com/research-market/the-european-market-office-furniture-0058455.html


 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 

Omsättning och resultat 
Under det första halvåret 2017 uppgick rörelsens intäkter till 1 047 051 (634 170) SEK och under det andra kvartalet 
2017 uppgick rörelsens intäkter till 583 287 (373 508) SEK. Kostnaderna uppgick under det första halvåret 2017 till 
5 635 554 (550 456) SEK och 3 494 261 (360 698) under det andra kvartalet 2017. Resultat efter finansiella poster 
uppgick för det första halvåret 2017 därmed till -4 588 502 (83 714) SEK och -2 910 974 (12 810) för det andra kvartalet 
2017. Kostnader för kapitalanskaffning har bokats under andra kvartalet 2017, 1 025 340 SEK. Totalt under första 
halvåret 2017 uppgår kostnader för kapitalanskaffning till ca 1 256 000, exklusive emissionskostnader, varav 55 196 
SEK bokats mot eget kapital. Utöver kapitalanskaffningskostnad är de största kostnadsposterna personalkostnader 
och konsultarvoden.  

 
Balansomslutning 
Balansomslutningen uppgick per den 30 juni 2017 till 8 721 464 SEK. Motsvarande siffra vid utgången av föregående 
räkenskapsår var 4 490 656 SEK. 

 
Investeringar 
Inga större investeringar har skett under perioden. 
 

Likviditet och finansiering 
Bolagets likvida medel uppgick till 5 985 504 SEK per den 30 juni 2017. Vid utgången av föregående räkenskapsår 
uppgick Freedesks likvida medel till 2 946 129 SEK. Soliditeten uppgick till 90 procent per den 30 juni 2017. 
Motsvarande siffra vid utgången av föregående räkenskapsår var 80 procent.  

 

Aktien 
Aktiekapitalet är fördelat på 10 425 346 aktier per den 30 juni 2017. Genomsnittligt antal aktier under det andra 
kvartalet 2017 uppgår till 9 200 173 stycken. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. 
Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är 0,065 SEK.  
 
 
 

 
  



 

Om rapporten 
 

Denna halvårsrapport avser perioden 2017-01-01 – 2017-06-30.   

 
Redovisningsprinciper 
Denna halvårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

 
Revisorers granskning 
Halvårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor.  
 

Kommande finansiella rapporter 
Januari - september 2017: 2017-11-30 
Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-28 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Freedesk är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. För en fullständig 
redogörelse av identifierade risker hänvisas till avsnittet Riskfaktorer i Bolagets memorandum som finns att tillgå på 
Freedesk hemsida (www.thefreedesk.se). 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD Stefan Westergård 
Tel: 040-44 30 15  

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 
 
Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017.  
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna halvårsrapport ger en rättvisande översikt av Bolagets 
verksamhet, ställning och resultat. 
 

Lomma, den 31 augusti 2017 
Freedesk AB 

Styrelsen och verkställande direktören 
 

 
 

 
Cecilia Hollerup (ordf.)   Anna Langåker 
 
 
 
 
Maria Wahlgren   Jonas Edelswärd 
 
 
 
 
Stefan Westergård  
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Finansiell information 
 
Resultaträkning i sammandrag 
 

SEK  2017-01-01 
2017-06-30 

2016-01-01 
2016-06-30 

2017-04-01 
2017-06-30 

2016-04-01 
2016-06-30 

     
Nettoomsättning 761 003 614 170 433 248 353 508 
Aktiverat arbete för egen räkning 127 186 - 57 957 - 
Övriga rörelseintäkter 158 863 20 000 92 082 20 000 

Rörelsens intäkter 1 047 051 634 170 583 287 373 508 
     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -594 131 -388 959 -312 951 -307 351 
Övriga externa kostnader -3 290 096 -143 171 -2 072 878 -48 302 
Personalkostnader -1 636 500 -10 245 -1 037 782 -1 819 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-106 780 - -66 332 - 

Rörelseresultat -4 580 456 91 795 -2 906 656 16 036 
     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

3 5 - - 

Räntekostnader och liknande resultatposter -8 050 -8 085 -4 317 -3 226 

Resultat efter finansiella poster -4 588 502 83 714 -2 910 974 12 810 
     

Resultat före skatt -4 588 502 83 714 -2 910 974 12 810 
     

Periodens resultat -4 588 502 83 714 -2 910 974 12 810 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Balansräkning i sammandrag 
 

SEK 2017-06-30 2016-12-31 

   
TILLGÅNGAR   
   
Anläggningstillgångar   
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 

895 089 436 536 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 

193 955 114 819 

 1 089 044 551 355 
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 74 908 57 344 
Bilar och andra transportmedel 10 083  

 89 991 57 344 
   

Summa anläggningstillgångar 1 174 035 608 699 
   
Omsättningstillgångar   
   
Varulager m.m.   
Färdiga varor och handelsvaror 229 801 97 880 
Förskott till leverantörer 174 519 269 490 

 404 320 367 370 
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 653 708 390 670 
Övriga fordringar 384 242 160 800 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 119 655 16 988 

 1 157 605 568 458 
   
Kassa och bank 5 985 504 2 946 129 
   

Summa omsättningstillgångar 7 547 429 3 881 957 
   

SUMMA TILLGÅNGAR 8 721 464 4 490 656 
   



 

Balansräkning i sammandrag 
 

SEK 2017-06-30 2016-12-31 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 666 701 63 800 
Fond för utvecklingsutgifter 69 229  

 735 930 63 800 
   
Fritt eget kapital   
Överkursfond 12 962 010 5 863 700 
Erhållna aktieägartillskott 925 000  
Balanserat resultat -2 568 620 875 000 
Årets resultat -4 588 502 -2 337 864 

 6 729 888 3 525 836 
   

Summa eget kapital 7 465 818 3 589 636 
   
Långfristiga skulder   
Övriga skulder till kreditinstitut 121 286 149 074 

 121 286 149 074 
   
Kortfristiga skulder   
Övriga skulder till kreditinstitut 50 000 50 000 
Leverantörsskulder 348 496 418 564 
Övriga skulder 455 827 60 606 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 280 038 222 776 

 1 134 361 751 946 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 721 464 4 490 656 
   

 
 
 

  



 

Förändring eget kapital 2017-01-01 – 2017-06-30 
 

 Bundet eget 
kapital 

Balanserat 
resultat 

Överkursfond Årets 
resultat 

Belopp vid årets ingång 63 800 875 000 4 988 700 -2 337 864 
Fondemission 533 672  7 973 310  
Resultatdisposition  
enl. bokslut 

 -2 337 864  2 337 864 

Justering  -56 332  56 332 
Årets förlust     
Fond för 
utvecklingsutgifter 

69 229 -69 229   

Kostnader för 
kapitalanskaffning 

 -55 196  55 196 

Årets resultat    -4 476 974 

Vid årets slut 666 701 1 643 621 12 962 010 -4 588 502 

 
 
Förändring eget kapital 2015-07-01 – 2016-12-31 

 
 Bundet eget 

kapital 
Balanserat 

resultat 
Överkursfond Årets 

resultat 

Inbetalning 50 000    
Nyemission 13 800  4 988 700  
Aktieägartillskott   925 000   
Kapitalanskaffning  -50 000   
Årets resultat    -2 337 864 

Vid årets slut 63 800 875 000 4 988 700 -2 337 864 

 
 

 


