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INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I Q-FREE ASA  

 
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Q-Free ASA mandag 18. mai 2009  
kl. 15.30. 
 
Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 
Trondheim. 
 
 
DAGSORDEN 
  
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Ole Jørgen Fredriksen før det opptas fortegnelse 
over møtende aksjonærer. 
 
01/2009  Valg av møteleder 
 
02/2009  Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 
 
03/2009 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
04/2009  Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2008 for Q-Free 

ASA og konsernet, herunder disponering av årsoverskudd 
   
 Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 
  ”Styrets forslag til årsregnskap for 2008 for Q-Free ASA og for konsernet, 

herunder forslag til resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag til 
årsberetning for Q-Free ASA og for konsernet, samt styrets forslag til 
anvendelse av overskudd, godkjennes.”   

 
05/2009 Valg av medlemmer til styret 
 
  Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg: 
   

Ole Jørgen Fredriksen, styreleder, Christian Albech og Mimi Kristine Berdal. 
 
Forslag til valg av styremedlemmer fremgår av valgkomiteens innstilling, som 
er vedlagt innkallingen. 

 
06/2009 Valg av medlemmer til valgkomiteen 
 
  Følgende medlemmer av valgkomiteen er på valg: 
 
  Harald Arnet, leder, Haakon Sæter. 



Forslag til valg av valgkomiteens medlemmer fremgår av valgkomiteens 
innstilling, som er vedlagt innkallingen. 

 
07/2009  Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomité og revisor 
   

Forslag til fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret fremgår av 
valgkomiteens innstilling, som er vedlagt. 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak mht godtgjørelse 
til valgkomiteen, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2009 til ordinær 
generalforsamling i 2010: 
 
- valgkomiteens leder:   NOK 25.000 
- valgkomiteens medlemmer:  NOK 15.000 
 
Forslag til revisors godtgjørelse for 2008 fremgår av honoraranmodning som er 
vedlagt innkallingen, og styret foreslår at forslaget til revisors godtgjørelse blir 
godkjent. 

   
08/2009 Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. Etablering av 

aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og styremedlemmer 
 

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt 
erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 
Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse for det kommende regnskapsår. Styrets erklæring, inkludert 
retningslinjer, er vedlagt innkallingen, og legges frem for generalforsamlingen 
for rådgivende avstemning.  
 
Styrets forslag til etablering av aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og 
nøkkelmedarbeidere, er tatt inn i den foran nevnte, vedlagte erklæringen, og 
legges frem for generalforsamlingen for godkjennelse. Valgkomiteens forslag 
om at dette aksjeopsjonsprogrammet gjøres tilsvarende gjeldende for 
aksjonærvalgte styremedlemmer, følger av valgkomiteens innstilling, og legges 
med dette frem for godkjennelse. 
 
Styret foreslår i henhold til dette at generalforsamlingen treffer følgende 
vedtak: 
 
(i) ”Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for 

fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 
(ii) Styrets forslag til aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og 

nøkkelmedarbeidere godkjennes.” 
 
Valgkomiteen forslår i henhold til valgkomiteens innstilling at 
generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
 
 ”Generalforsamlingen slutter seg til forslag om at aksjeopsjonsprogram 

for ledende ansatte og nøkkelmedarbeidere blir gjort tilsvarende 
gjeldende for aksjonærvalgte styremedlemmer.” 



 
09/2009 Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved 

nytegning av aksjer 
 

Styret har i dag en fullmakt, gitt av generalforsamlingen den 9. mai 2008, til å 
forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.986.421,88. Fullmakten ble 
gitt med varighet til ordinær generalforsamling i 2010, og er registrert med 
varighet til den 9. mai 2010. 
 
For å sikre selskapet fleksibilitet i forbindelse med eventuelle oppkjøp, 
emisjoner, fusjoner m.v. innenfor ITS sektoren, og også i tilknytning til senere 
kapitalforhøyelser, foreslår styret overfor generalforsamlingen at styrets 
fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer videreføres for to 
nye år. 

 
  Under henvisning til ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen fatter 
  følgende vedtak: 
 

”Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 1.986.421,88, 
gitt av generalforsamlingen den 9. mai 2008, tilbakekalles. 
 
Styret gis en ny fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 
2.051.096,09 ved utstedelse av inntil 5.397.621 aksjer (10 %), hver pålydende 
NOK 0,38 med rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning i henhold 
til allmennaksjelovens §§ 10-4 og 10-5, og til å fastsette innskudd i form av 
annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om 
allmennaksjeselskaper § 10-2, samt fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5. 
Styret får fullmakt til å bestemme tegningsvilkår ved kapitalutvidelser samt til 
å endre vedtektene i henhold til den til enhver tid gjeldende kapitalutvidelse. 
Fullmakten gjelder for 2 år fra vedtak fattes i generalforsamlingen.” 

   
10/2009 Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved 

utstedelse av aksjer til nøkkelpersoner mv - incentivprogram 
 
 Styret har i dag en fullmakt, gitt av generalforsamlingen den 10. mai 2007, til å 

gjennomføre aksjekapitalforhøyelser rettet mot ansatte nøkkelpersoner, ledelse 
og aksjonærvalgte styremedlemmer, som ledd i gjennomføring av det  
incentivprogram som generalforsamlingen samtidig ga styret fullmakt til å 
fastsette. Fullmakten til slik aksjekapitalforhøyelse gjelder i 2 år. Dette 
incentivprogrammet hadde en løpetid over 3 år for ansatte nøkkelpersoner og 
ledelsen, mens opsjonsprogrammet hadde en løpetid på to år for aksjonærvalgte 
styremedlemmer. Ved generalforsamlingens vedtak 9. mai 2008 ble 
opsjonsprogrammet for aksjonærvalgte styremedlemmer forskjøvet med ett år, 
slik at dette ville gjelde for perioden 2007 til 2009, innenfor den samme ramme 
og med de samme vilkår.  

 
Styret har i en egen sak foreslått overfor selskapets generalforsamling at 
opsjonsprogrammet overfor ledelse og ansatte nøkkelperson blir videreført, 
innenfor den samme ramme som under det opsjonsprogrammet som utløper, jf 
sak 8. Samtidig har valgkomiteen foreslått at opsjonsprogrammet overfor 



aksjonærvalgte styremedlemmer også blir videreført, innenfor den samme 
ramme som under det opsjonsprogram som utløper.  
 
Styret foreslår derfor at styret får tildelt en ny fullmakt fra generalforsamlingen 
til forhøyelse av aksjekapitalen, for å kunne gjennomføre incentivprogrammet 
overfor selskapets ansatte nøkkelpersoner, ledelse og aksjonærvalgte 
styremedlemmer gjennom mulighet for erverv av aksjer i selskapet.   
 

 Under henvisning til ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen fatter 
  følgende vedtak: 
 

”Som ledd i arbeidet med å gi selskapets ledelse, ansatte nøkkelpersoner og 
aksjonærvalgte styremedlemmer en incentivordning gjennom mulighet for 
erverv av aksjer i selskapet, gir generalforsamlingen styret en ny fullmakt til å 
utvide aksjekapitalen med inntil NOK 1.026.000 som tilsvarer 2.700.000 aksjer 
(5%), hver pålydende NOK 0,38, ved en eller flere rettede emisjoner mot 
kontant innbetaling til ledelse, ansatte nøkkelpersoner og aksjonærvalgte 
styremedlemmer i Q-Free ASA. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning i 
henhold til allmennaksjelovens §§ 10-4 og 10-5 fravikes. Fullmakten gjelder i 
2 år fra vedtak fattes av generalforsamlingen. 
 
Fullmakten gjelder et aksjeopsjonsprogram i Q-Free ASA som løper over 3 år 
for ansatte nøkkelpersoner og ledelse, og 2 år for aksjonærvalgte 
styremedlemmer. Inntil 600.000 aksjer skal være forbeholdt 
aksjeopsjonsprogram for aksjonærvalgte styremedlemmer, og resterende 
2.100.000 aksjer skal være forbeholdt aksjeopsjonsprogram for ansatte 
nøkkelpersoner og ledelse. Nærmere rammer og vilkår under 
aksjeopsjonsprogrammet er behandlet i egen sak 08/2009; retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende ansatte og etablering av et  aksjeopsjonsprogram for 
hhv ledende ansatte og aksjonærvalgte styremedlemmer.”   
 

11/2009 Fullmakt til erverv av egne aksjer 
 

Selskapet har i dag en fullmakt, gitt av selskapets generalforsamling den 9. mai 
2008, til å erverve egne aksjer. Fullmakten løper frem til neste ordinær 
generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2009. 
 
Styret finner at det vil være hensiktsmessig om styrets fullmakt til å erverve 
egne aksjer, begrenset til inntil 10 % av aksjekapitalen, jf allmennaksjeloven §§ 
9-2 flg videreføres for en ny periode. Eventuelt tilbakekjøp av aksjer vil gi 
selskapet mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir 
anledning til når det gjelder distribusjon av kapital til selskapets aksjonærer, og 
tilbakekjøp av aksjer vil også være et virkemiddel for løpende å kunne tilpasse 
selskapet til en hensiktsmessig kapitalstruktur, samt gi tilgang på 
egenkapitalbasert betalingsmiddel ved selskapserverv eller -investeringer. 
   

  
 Under henvisning til ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen fatter 

  følgende vedtak: 
 



”Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer, gitt av generalforsamlingen den 9. 
mai 2008, tilbakekalles. 
 
Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer 
 i Q-Free ASA med pålydende verdi inntil NOK 2.051.096,09 fordelt på inntil 
5.397.621 aksjer, hver pålydende NOK 0,38, og slik at beholdningen av egne 
aksjer ikke kan overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Minste og 
høyeste beløp som kan betales pr aksje skal være hhv NOK 1,- og NOK 100,-. 
Styret skal stå fritt med hensyn til å bestemme hvilke måter erverv og evt 
avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære 
generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2010.” 

   
12/2009 Endringer i selskapets vedtekter 

 
Styret viser til at det følger av allmennaksjeloven § 5-9 at generalforsamlingen 
skal holdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor, hvis ikke 
vedtektene bestemmer at den skal eller kan holdes på et annet bestemt angitt 
sted. Styret finner at praktiske hensyn, også sett i forhold til antall aksjonærer 
og selskapets aksjonærstruktur, tilsier behov for en større fleksibilitet mht 
stedet for avholdelse av selskapets generalforsamlinger. Styret foreslår derfor 
en vedtektsendring som åpner for at generalforsamling også kan avholdes i 
Oslo. 
 
Styret foreslår videre en endring av selskapets vedtekter som innebærer at det 
blir vedtektsfestet at aksjeeiere som enten selv, eller ved fullmektig, vil delta i 
generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en nærmere fastsatt 
frist. Denne fristen kan - iht allmennaksjeloven - ikke utløpe tidligere enn fem 
dager før generalforsamlingens møte, jf allmennaksjeloven § 5-3. Fristen skal i 
så fall angis i innkallingen, og en aksjeeier som evt ikke har meldt seg innen 
fristen, kan nektes adgang. Forslaget er begrunnet i at selskapet har et stort 
antall aksjeeiere, og selskapet har behov for en viss tid i forkant av 
generalforsamlingens møte til å avklare antall stemmer, kontrollere fullmakter 
mv. 
 
Under henvisning til ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen fatter 

 følgende vedtak: 
 
(i) ”Vedtektene § 6 første avsnitt, nytt annet punktum, skal lyde: 
 

”Generalforsamlingen avholdes enten i Trondheim kommune eller i 
Oslo kommune.” 
 

(ii) Vedtektene § 6 nytt annet avsnitt skal lyde: 
 

”Aksjeeiere som, enten selv eller ved fullmektig, vil delta i 
generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen den frist 
som styret har fastsatt i innkallingen. Slik frist kan ikke utløpe tidligere 
enn fem dager før møtet.” 

 
(iii) Vedtektene § 6 annet avsnitt blir nytt tredje avsnitt.” 



 
 
 

**** 
Det er i alt utstedt 53.976.213  antall aksjer i selskapet, hvor hver aksje gir rett til en stemme, 
slik at det i alt foreligger 53.976.213 stemmerettigheter i selskapet.  
 
Alle aksjonærer har rett til å delta i selskapets generalforsamling, evt. til å delta ved 
fullmektig, og har rett til å sette frem forslag til vedtak i saker som generalforsamlingen skal 
behandle.  
 
Vedlagt innkallingen følger utkast til årsregnskap for 2008, samt styrets og valgkomiteens 
forslag til de i innkallingen angitte saker, samt påmeldingsblankett og fullmaktsformular.   
 
Innkallingen og saksdokumentene, inkludert utkast til årsregnskap for 2008, og valgkomiteens 
innstilling, er ellers tilgjengelig på selskapets internett sider; www.q-free.com. 
 
Selskapets aksjonærer anmodes om å sende inn vedlagte anmeldelses- og eventuelt i tillegg 
fullmaktskjema til selskapet snarest og helst innen 14. mai 2009.  
 

 
Trondheim, 27. april 2009 

 
Med vennlig hilsen 

 
Ole Jørgen Fredriksen 

Styrets leder 
 for styret i Q-Free ASA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANMELDELSE TIL GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA 
 
Frist for anmeldelse til generalforsamling: Snarest og helst innen 14. mai 2009. 
 
Undertegnede aksjonær vil møte på generalforsamling i Q-Free ASA den 18. mai 2009 og avgi følgende 
stemmer: 
 
Egne aksjer.................................................=……………………….....................................antall stemmer 
 
 
I følge fullmakt...........................................=........................................................................antall stemmer 
 
 
____________________________den_______________________________________ 
Sted     Dato 
 
_____________________   _________________________ 
Navn med blokkbokstaver   Signatur  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
FULLMAKT TIL GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA 
 
NB! Såfremt De akter å stemme ved fullmakt, bes dette skjema leveres selskapet helst innen 14. mai 2009. 
 
Generalforsamling i Q-Free ASA den 18. mai 2009. 
 
□  Jeg/vi bemyndiger herved............................................................................................................................ 
til å møte for meg/oss på ovennevnte generalforsamling og der opptre og avgi stemme/r på 
mine/våre vegne på Q-Free ASA's ordinære generalforsamling den 18. mai 2009, 
 
 
for mine/våre ........................................................aksjer a kr. 0,38. 
 
 
_____________________________den _________________ 
 
 
________________________________   _________________________________________ 
 
Navn med blokkbokstaver       Signatur 
                           
□  Jeg/vi bemyndiger herved styrets leder eller den han bemyndiger til å møte for meg/oss på ovennevnte 
generalforsamling og der stemme i henhold til styrets forslag til vedtak i de respektive saker, samt i henhold til 
valgkomiteens innstilling, 
 
for mine/våre ........................................................aksjer a kr. 0,38. 
 
 
________________________________den _________________ 
 
 
________________________________   _________________________________________ 
Navn med blokkbokstaver       Signatur 
 
Skjema returneres til: 
Q-Free ASA 
Att. Rita Isaksen 
Postboks 3974, Leangen 
7443 TRONDHEIM 
Faks +47 73 82 65 07 / Epost: rita.isaksen@q-free.com (scannet dokument med signatur) 



VEDLEGG 1 
 
ERKLÆRING TIL GENERALFORSAMLINGEN I Q-FREE ASA - 
FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER 
OG LEDENDE ANSATTE.  
 
ETABLERING AV AKSJEOPSJONSPROGRAM FOR LEDENDE ANSATTE OG 
NØKKELMEDARBEIDERE 
 
1. INNLEDNING 
Det følger av allmennaksjeloven (asal) § 6-16a at selskapets styre skal 
utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre 
ledende ansatte. 
 
Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, og 
herunder angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. 
 
Videre skal erklæringen også inneholde en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har 
vært ført i det foregående regnskapsåret, herunder hvordan retningslinjene for 
lederlønnsfastsettelsen er blitt gjennomført. 
 
I henhold til dette avgis denne erklæringen til generalforsamlingen for Q-Free ASA. 
 
2. HOVEDPRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN 
GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE 
 
Q-Free er en ledende nasjonal aktør innenfor sitt forretningsområde. For å opprettholde og 
styrke sin markedsposisjon og nå de målsettinger som styret har satt for selskapet, er Q-Free 
avhengig av å rekruttere og beholde medarbeidere, inkludert ledere, med høy kompetanse. 
Selskapet må derfor ha konkurransedyktige lønnsvilkår overfor sine ledende medarbeidere. 
Styret legger derfor til grunn at den faste månedslønnen for de respektive ledere skal 
representere konkurransedyktige vilkår, samt at denne skal reflektere de respektive lederes 
personlige ansvar og kompetanse. 
 
I tillegg til den faste månedslønnen bør det kunne gis en bonus, som vil variere ut fra 
selskapets og den enkeltes resultater. Styret har derfor fastsatt en bonusordning for selskapets 
ansatte, inkludert lederne. Slik bonus skal for adm. direktør maksimalt kunne utgjøre 80% av 
den faste årslønnen, og for de øvrige medlemmer av selskapets ledergruppe skal slik bonus 
maksimalt kunne utgjøre 40% av den faste årslønnen. Bonus skal generelt knyttes til Q-Frees 
oppfyllelse av nærmere definerte mål for perioden; resultatmål og/eller andre fastsatte mål for 
selskapet. Disse målsetningene skal fastsettes årlig av selskapets styre og kan være knyttet til 
finansielle resultater, resultater innenfor forskning og utvikling, kvalitetsmål og/eller nærmere 
fastsatte individuelle resultatmål og målsettinger for den enkelte leder. Det kan i ekstraordinære 
tilfeller tildeles en diskresjonær bonus til ansatte i selskapet, begrenset oppad til 40% av 
vedkommendes lønn. I tillegg kan det for ledelsen og nøkkelmedarbeidere komme en 



bonusutbetaling som følge av at tildeling under foreslått aksjeopsjonsprogram eventuelt blir 
besluttet å skje som en kontant utbetaling, jf pkt 3. 
 
I tillegg til den faste månedslønnen, bonus i henhold til oppnådde resultater og vedtatte 
opsjonsordninger, kan det avtales med den enkelte leder at vedkommende skal godtgjøres 
med naturalytelser, som f eks aviser/fagtidsskrifter, fri telefon, internett-abonnement mv. I 
individuelle tilfeller kan det også avtales at vedkommende leder skal disponere firmabil i 
henhold til de til enhver tid gjeldende ordninger for dette. 
 
Q-Free har etablert en kollektiv pensjonsordning for sine medarbeidere, som også inkluderer 
ledende ansatte. I tillegg til den pensjonsytelse som kommer fra slik ordning, og i tillegg til 
det som ytes gjennom offentlige ordninger, kan medlemmer av selskapets ledergruppe tilbys 
en individuell pensjonsavtale. Styret legger til grunn at i individuelle tilfeller kan også 
ytterligere pensjonsløsninger avtales. Q-Free har etablert en gruppelivsforsikring for 
ledergruppen.  
 
Styret for Q-Free legger videre til grunn for inngåelse av avtaler med ledende ansatte at det 
skal fastsettes en gjensidig oppsigelsestid på seks (6) måneder. For adm. direktør bør denne 
oppsigelsestiden utvides med ytterligere to (2) måneder for hvert år vedkommende har vært 
ansatt i selskapet, dog slik at oppsigelsestiden maksimalt skal utgjøre tolv (12) måneder. I 
individuelle tilfeller kan det avtales andre ordninger vedrørende oppsigelse, herunder avtales 
en etterlønn for den enkelte leder.Styret skal ha rett til å fravike ovenstående prinsipper i 
særskilte tilfeller. 
 
3. AKSJEOPSJONSPROGRAM FOR LEDENDE ANSATTE OG 

NØKKELMEDARBEIDERE 
Styret viser videre til at det er etablert en opsjonsordning for adm. direktør og ledende 
ansatte/nøkkelpersoner (i tillegg til aksjonærvalgte styremedlemmer), og at rammene for denne 
ordningen tidligere er godkjent av selskapets generalforsamling. Programmet utløper i mai 2009, 
og styret forslår å videreføre denne ordningen i form av et nytt opsjonsprogram med tilsvarende 
rammer, i henhold til det forslag og de rammer som fremgår av innkallingen til 
generalforsamlingen, jf sak 10 på generalforsamlingens dagsorden – forslag emisjonsfullmakt til 
styret for gjennomføring av aksjeopsjonsprogrammet. 

Det foreslås at aksjeopsjonsprogrammet omfatter i alt 2.100.000 aksjer, og at det løper over 3 år. 
Det betales ikke vederlag for opsjonene. Innløsningskursen skal tilsvare gjennomsnittlig kurs for 
Q-Free aksjen ved stengetid på Oslo Børs i tiden 14 dager før til 14 dager etter ordinær 
generalforsamlingen det året aksjene tegnes. For ansatte nøkkelpersoner og ledelse som tildeles 
opsjonsrettigheter i 3 år skal inntil 1/3 av opsjonen kunne innløses årlig. For nye ansatte ledere 
og nøkkelpersoner vil innløsningskurs bli fastsatt den dagen de tiltrer aksjeopsjonsprogrammet. 
Det er fastsatt tidsintervaller for når opsjonene kan utøves. Som et alternativ til innløsning av 
opsjoner med utstedelse av aksjer, kan styret eventuelt beslutte at rettighetshaverne under 
aksjeopsjonsprogrammet under ellers samme vilkår skal få utbetalt et kontantvederlag fra 



selskapet tilsvarende differansen mellom innløsningskursen (jf foran) og gjennomsnittskurs for 
selskapets aksjer på innløsningsdagen (”syntetiske aksjer”).” 

 
4. VIDERE BEHANDLING 
 
Det følger av bestemmelse i asal § 5-6 tredje ledd at selskapets ordinære generalforsamling 
skal behandle denne erklæringen fra styret om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte. Erklæringen skal i henhold til dette utsendes sammen med innkallingen til 
generalforsamling og selskapets årsoppgjør. 
 
Det følger videre av asal § 5-6 tredje ledd at generalforsamlingen skal holde en rådgivende 
avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen. Generalforsamlingen kan 
da godkjenne retningslinjene, eventuelt forkaste disse. 
 
Det følger også av asal § 5-6 tredje ledd at styrets retningslinjer for aksje- og 
aksjeverdibaserte godtgjørelser (aksje- og opsjonsprogrammer mv, jf asal § 6-16a første ledd 
tredje punktum nr 3), skal godkjennes av generalforsamlingen.  
 
5. REDEGJØRELSE FOR 2008 
 
Styret erklærer at lederlønnspolitikk og retningslinjer vedtatt av generalforsamling 9 mai 
2008 har blitt etterlevd i 2008 innenfor de rammer retningslinjene gir. 
 

6. FORSLAG TIL VEDTAK 

Under henvisning til ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

1. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte 

2. Styrets forslag til et aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelmedarbeidere 
godkjennes. 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING -  Q-FREE ASA (QFR) 
 
Det fremgår av selskapets vedtekter at selskapet skal ha en valgkomité.  
Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av 
aksjonærvalgte medlemmer til styret, samt foreslå godtgjørelse til styret. 
 
Valgkomiteen i Q-Free består av: 
 
Navn Selskap Antall aksjer i QFR pr 

230409 
Harald Arnet, 
valgkomiteens leder 

Datum AS/Wega AS  0 

Cecilie Johnsen Harburg AS 
Redback AS (daglig 
leder)  

40 000 
(1 425 000*) 

Haakon Sæter  Haakon Sæter 
/Silvercoin Industries AS 

629 138 

* Cecilie Johnsen har ingen egne aksjer i Redback AS 
 
Valgkomiteen har i sitt arbeid vært i kontakt med aksjonærer som i sum representerer 
ca 37 % av stemmer og kapital i Q-Free ASA. Valgkomiteen har også mottatt 
egenevaluering fra styrets medlemmer. Selskapet har på sine internettsider lagt ut 
informasjon om valgkomiteens sammensetning og kontaktinfo. 
 
1. Valg av styremedlemmer og styreleder 
Det fremgår av selskapets vedtekter at styret skal bestå av 3-8 medlemmer. Styret 
består i dag av 7 medlemmer hvorav 5 er aksjonærvalgte. De 5 aksjonærvalgte er: 
 
Ole Jørgen Fredriksen (styrets leder) 
Christian Albech 
Mimi Kristine Berdal 
Torild Skogsholm 
Jan Pihl Grimnes 
 
Følgende medlemmer er på valg ved ordinær generalforsamling 2009: 
  
Ole Jørgen Fredriksen  
Christian Albech 
Mimi Kristine Berdal 
 
For sin anbefaling, og forslag til nytt styre, har valgkomiteen lagt særlig vekt på 
følgende 
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- Styret må besitte relevant kompetanse for å drive et børsnotert selskap av 

Q-Free sin størrelse og karakter. 
- Styret bør sikres en rimelig grad av kontinuitet. 
- Styret bør - i tillegg til å oppfylle aksjelovgivningens bestemmelser - også 

oppfylle kravene i den norske anbefalingen om eierstyring og 
selskapsledelse til sammensetning og uavhengighet. 

- Styret bør på en relevant måte reflektere selskapets aksjonærstruktur 
- Styret bør ha en sammensetning som på best mulig måte ivaretar 

selskapets interesser. Valgkomiteen har i den forbindelse vært opptatt av å 
sikre at styrets sammensetning, og også rammevilkårene for styrets arbeid, 
er egnet til å sikre at bedriftssensitiv informasjon ikke kan utnyttes av 
andre, til skade for selskapets konkurransesituasjon. 

 
På denne bakgrunn vil valgkomiteen legge frem anbefaling om gjenvalg: 

 
Ole Jørgen Fredriksen (1950) 
Fredriksen har over 25 års erfaring i computer hardware-og software- industrien. Han 
var èn av stifterne og vært konsernsjef i ASK, Proxima og InFocus. Fredriksen har 
vært medlem av Q-Free sitt styre siden 2002. 
 
Christian Albech (1947) 
Albech har bred erfaring i informasjons- og mediaindustrien, og leder Telenors 
Broadcasts operasjonelle aktiviteter, som består av Canal Digital, Norkring, Conax og 
Telenor Satellite Broadcasting. Christian Albech har bred erfaring fra Telenors 
fjernsynsvirksomhet og har ledet kabel-TV-virksomheten Canal Digital siden 2003. 
Albech ha vært medlem av Q-Free sitt styre siden 2003. 
 
Mimi Kristine Berdal (1959) 
Berdal er utdannet advokat fra Universitetet i Oslo, og driver sitt eget advokatfirma 
med fokus på kontraktsrett, selskapsrett, transaksjoner og verdipapirhandel. Berdal 
var tidligere partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Berdal har vært medlem av 
Q-Free sitt styre siden 2007. 
 
Alle har bekreftet at de er kandidater til styreverv i Q-Free ASA. 
 
Ole Jørgen Fredriksen anbefales gjenvalgt som styrets leder. 
 
Dersom valgkomiteens forslag til styresammensetning fremmes for og godkjennes av 
generalforsamlingen i Q-Free ASA vil styret deretter bestå av følgende 
aksjonærvalgte medlemmer: 
 
Ole Jørgen Fredriksen (styrets leder) 
Christian Albech 
Mimi Kristine Berdal 
Torild Skogsholm 
Jan Pihl Grimnes  
 
Samtlige av de foreslåtte kandidater oppfyller kravet til uavhengighet i den norske 
anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, dog med det forbehold at de foreslåtte 
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kandidatene innehar opsjoner i selskapet, i henhold til selskapets 
aksjeopsjonsprogram. 
 
2. Honorar  
For perioden fra ordinær generalforsamling 2009 frem til ordinær generalforsamling 
2010: 
 
Valgkomiteen foreslår følgende styrehonorar: 
 
Styrets leder     NOK 250.000 
Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 150.000 
Ansattvalgte styremedlemmer   NOK   75.000 
 
 
Valgkomiteen foreslår følgende honorar for underutvalg i styret: 
 
Leder av underutvalg    NOK  10.000 pr. heldagsmøte 
Medlem av underutvalg   NOK    7.500 pr. heldagsmøte 
 
Valgkomiteen anbefaler videre at opsjonsprogrammet for aksjonærvalgte 
styremedlemmer videreføres, innenfor samme ramme på inntil 600.000 aksjer, og for 
en periode på 2 år. Dette fordi valgkomiteen anser at en slik incentivordning er et 
hensiktsmessig virkemiddel og et godt alternativ til en høy fast styrehonorering.  
Valgkomiteen viser her til egen sak for generalforsamlingen om forslag om å etablere 
et tilsvarende aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelmedarbeidere, og 
foreslår at tilsvarende vilkår blir gjort gjeldende i aksjeopsjonsprogrammet for de som 
også inkluderer aksjonærvalgte styremedlemmer. 
 
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen 
 
Følgende medlemmer av valgkomiteen er på valg ved ordinær generalforsamling 
2009: 
 
Harald Arnet (leder) 
Haakon Sæter. 
 
Haakon Sæter har meddelt at han ikke ønsker gjenvalg til valgkomiteen. 
 
Valgkomiteen legger frem følgende forslag: 
 
Harald Arnet (1961) 
Harald Arnet er privat investor og daglig leder i Datum AS. Arnet har tidligere vært 
styremedlem i Q-Free ASA (2002-2007), og har innehatt en rekke styreverv i både 
noterte og unoterte selskap.  
 
Petter Fjellstad (1959) 
Petter Fjellstad er privat investor og  partner i Grand Haven Capital AG. Fjellstad har 
betydelig erfaring fra gründervirksomhet og har innehatt en rekke styreverv i både 
noterte og unoterte virksomheter. Grand Haven Capital har 500,000 aksjer i Q-Free. 
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Begge har bekreftet at de er kandidater til valgkomiteen. 
 
Cecilie Johnsen anbefales valgt til valgkomiteens leder. 
 
Dersom valgkomiteens forslag til valgkomiteens sammensetning godkjennes av 
generalforsamlingen i Q-Free ASA vil valgkomiteen deretter bestå av følgende 
aksjonærvalgte medlemmer: 
 
Cecilie Johnsen (leder) 
Harald Arnet 
Petter Fjeldstad 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Harald Arnet   Cecilie Johnsen   Haakon Sæter 
Sign.    Sign.     Sign. 
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Q-FREE ASA STYRETS BERETNING FOR 2008 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Driftsresultatet for 2008 ble 44,3 millioner kroner (20,0) av en omsetning på 509,2 
millioner kroner (410,9). I løpet av 2008 har Q-Free gjennomført tiltak for å styrke sin 
posisjon i et voksende marked. Gjennom oppkjøpet av Dacolian BV (NL) og Building 
Capital LTD (UK1), samt ved å investere i neste generasjon egenutviklet Dedicated 
Short Range Communication (DSRC) portefølje, har selskapet styrket og utvidet sin 
portefølje  for å kunne tilby optimal løsning for de ulike kundebehovene. Med basis i 
denne utviklingen samt Q-Frees posisjon og videre planer, mener styret at det er 
grunn til å se optimisk på fremtiden. 
 
Q-Free er posisjonert som en ledende leverandør av RUC-løsninger samt trafikkovervåkings 
systemer med applikasjoner hovedsakelig innen elektronisk veiprisingssystemer for 
veifinansiering, congestion charging, truck-tolling, lovhåndhevelse samt 
parkering/adgangskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert på state of the art 
teknologi, og er en ledende leverandør innen DSRC, ANPR (Automatic Number Plate 
Registration) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte på løsninger, med 
leveranser i Europa, Asia-Pacific, Midt-Østen og Nord-og Sør-Amerika. Q-Free er notert på Oslo 
Børs med ticker QFR. 
 
 
Ordreinngang og ordrereserve   
 
Q-Free konsernet hadde en ordrereserve på NOK 338,9 millioner ved utgangen av 2008, NOK 
32,5 millioner mer enn ved utgangen av 2007 som utgjør en reduksjon på 9 prosent. 
Ordrereserven fordeler seg med 80 prosent i Europa, 8 prosent i Asia/Australia og 12 prosent i 
Latin-Amerika. Ordreinngangen i 2008 var NOK 473,5 millioner, hvorav 80 prosent var fra land i 
Europa,  7 prosent fra Asia/Australia og  13 prosent fra Latin-Amerika. 
 
Redegjørelse for årsregnskapet 2008 
 
Q-Free konsernet hadde NOK 509,2 millioner i driftsinntekter i 2008 sammenlignet med NOK 
410,9 millioner i 2007.  
 
Bruttomargin i konsernet for året var 57 prosent som representerer en reduksjon på 4 prosent 
sammenlignet med 2007 da bruttomarginen var 61 prosent. Driftsresultat (EBIT) i 2008 var 
NOK 44,3 millioner mot NOK 20,9 millioner i 2007. Dette gir en forbedring på NOK 23,4 
millioner i driftsresultatet som i hovedsak skyldes en økning i omsetningen på 24 %. Dette gir 
en betydelig økning i bruttofortjenesten til tross for en noe lavere bruttomargin.  . 
 
Netto finansposter i konsernet utgjorde NOK 6,6 millioner mot NOK -6,3 millioner i 2007.  
 
Konsernets resultat før skatt var NOK 50,9 millioner mot NOK 14,6 millioner året før. 
Skattekostnad var NOK 14,6 millioner mot NOK 9,5 millioner i 2007. Sum betalbar skatt er NOK 
4,2 millioner  i 2008. 
 

                                                           
1 Avtale ikrafttredende fra 1. Januar 2009 
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Årsresultatet for konsernet etter minoritetsinteresser ble NOK 31,6 millioner mot NOK 1,3 
millioner i 2007. Resultat pr. aksje etter skatt ble NOK 0,60 mot NOK 0,03 i 2007. 
 
Q-Free-konsernet hadde en totalkapital ved utgangen av 2007 på NOK 514,4 millioner mot NOK 
393,1 millioner året før. Omløpsmidler og prosjekter under utførelse har økt som følge av økte 
omsetningsvolumer. Langsiktige fordringer og immatrielle eiendeler har økt på grunn av 
oppkjøpet av  Dacolian BV og på grunn av kapitaliserte utviklingskostnader på selskapets nye  
DSRC produkt portefølge. Arbeidskapitalbindingen er redusert i løpet av 2008 i prosent i forhold 
til siste års omsetning.   
 
Konsernets egenkapital er økt med NOK 51,8 millioner, og konsernets egenkapitalandel pr. 
31.12.08 var 69 prosent.  
 
Konsernet kapitaliserer kostnader i tilknytning til produktutviklingsaktiviteter. Kapitaliserte 
kostnader til produktutvikling for 2008 består av utvikling av ny generasjon DSRC brikker og 
leser samt OEM software relatert til video og bilde prosessering til bruk innen Intelligente 
Transport Systemer (ITS) (ref. oppkjøp av Dacolian BV).  
 
Morselskapet har NOK 35,9 millioner i fri egenkapital ved utgangen av 2008. 
 
Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2008. 
 
 
 
Kontantstrøm og arbeidskapital 
Konsernets kontantbeholdning ved utgangen av 2008 var NOK 119,6 millioner sammenlignet 
med en inngående kontantbeholdning på NOK 124,3 millioner.  
 
Avvik mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter skyldes reduksjon i 
betalbar skatt, økning i arbeidskapital (økning av varelager, reduksjon av kundefordringer, 
økning av prosjekter under utførelse og økning av leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld).  
 
Konsernet har tilfredsstillende evne til å foreta egeninvesteringer i teknologi og prosjekter.  Det 
er i 2008 gjort investeringer på NOK 82,5 millioner i ny teknologi for å bedre fremtidig 
lønnsomhet. 
 
Konsernets omløpsmidler er NOK 317,2 millioner og kortsiktig gjeld er NOK 148,4 millioner som 
gir en likviditetsgrad på 2,1. Konsernets kontantbeholdning er på 119,6 millioner og dette gjør 
at konsernets arbeidskapitalsituasjon pr. balansedagen er tilfredsstillende.  
 
 
Redegjørelse for fortsatt drift 
 
Styret bekrefter at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets 
oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med noter fyllestgjørende 
informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Styret presiserer at det normalt er betydelig 
usikkerhet knyttet til vurdering av fremtidige forhold. Det har ikke inntruffet andre vesentlige 
forhold av betydning etter årsskiftet enn beskrevet.  
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Organisasjon, arbeidsforhold og miljø 
 
Organisasjon 
 
Q-Free har hovedkontor i Trondheim, Norge og er representert i 18 land i fire verdensdeler. 
Selskapet er direkte representert i Nederland, Sverige, Storbritannia, Portugal, Frankrike, 
Spania, Australia, Malaysia, Thailand, Indonesia og Brasil. I tillegg er selskapet representert i 
Slovakia, Tyrkia, Hellas, India, Chile og USA. I 2008 kjøpte Q-Free selskapet Dacolian B.V, en 
ledende leverandør innen ANPR (videobasert tolling/rettshåndhevelse med 25 ansatte i Beilen), 
Nederland, samt et Joint Venture i USA. I tillegg til kjernevirksomheten eier Q-Free 53,5 % av 
selskapet Noca AS, som er en produsent av elektronikk. Q-Free inngikk videre i 2008 en avtale 
om kjøp av Building Capital Ltd, et GNSS kompetanseselskap basert i London. 
 
Ved utgangen av 2008 var det 261 ansatte i konsernet. Disse fordeler seg med 121 på 
hovedkontoret i Trondheim og i Oslo, 61 i Noca AS og 79 i utenlandske selskaper. Av de ansatte 
har 91 prosent høyere utdanning, i hovedsak av teknisk karakter.  
 
Forbedringstiltak  
 
En viktig del av det å forberede selskapet for videre vekst, samt å være rustet til å møte de krav 
det stilles i et voksende RUC-marked, er å kontinuerlig profesjonalisere organisasjonen. Dette 
har vært et fokusområde også i 2008. Profesjonalisering har vært gjort gjennom rekruttering av 
nøkkelpersonell med bred internasjonal erfaring samt videre kompetanseheving av selskapets 
eksisterende personell. Styre anser videreutvikling av selskapets ansatte som et viktig strategisk 
arbeid for å posisjonere selskapet riktig i det marked som Q-Free opererer.Selskapet har kjøpt 
to selskaper for å  øke bredden i Q-Frees portefølje, Dacolian BV (signert i august 2008) samt 
Building Capital Ltd (avtale signert i desember 2008, ikrafttredende fra og med 1 januar 2009.) 
 
Arbeidsmiljø og personale 
 
Styret i selskapet bedømmer arbeidsmiljøet og samarbeidsforholdene i selskapet som gode, og 
vil rette en takk til selskapets ansatte for den innsatsen som gjøres. Konsernets ansatte har i 
2008 hatt et sykefravær på 512 dager som tilsvarer 2,2 % prosent. Det er ikke blitt rapportert 
alvorlige arbeidsuhell eller skader i løpet av året. 
 
Konsernet har som mål at det skal være full likestilling mellom kvinner og menn og har ikke 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Tradisjonelt har rekruttering til selskapet skjedd fra ulike 
ingeniørmiljøer og består i dag av 26% kvinner og 74% menn. Selskapets oppfyller norske 
lovkrav om minimumsandel på 40 prosent kvinner i styret.  
 
Etikk 
 
Styret er opptatt av at alle som arbeider for Q-Free konsernet representer selskapet og det 
selskapet står for på en god måte på alle arenaer i en global virksomhet. Som et ledd i dette har 
styret vedtatt retningslinjer for hvordan Q-Frees personell skal handle i henhold til etisk 
forsvarlige normer både internt og eksternt. 
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Ytre miljø 
 
Anvendelse av Q-Free’s produkter og tjenester bidrar til redusert trafikk og kødannelse og 
dermed til mindre forurensing. Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
Selskapets miljøstyringsprogram som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004, har gitt 
gode resultater. Alle produkter som er lansert etter 2005, produseres uten bruk av bly og andre 
skadelige miljøgifter, slik disse er definert i EUs RoHS og WEEE-direktiver. Selskapet har 
utformet en miljøpolicy som er publisert på selskapets hjemmeside. Videre arbeider selskapet 
aktivt med å påvirke selskapets leverandører til å velge de mest miljøvennlige alternativer der 
dette er mulig. Selskapet oppfyller således alle miljøkrav stilt av norske myndigheter og EU. 
 
 
Risikoforhold 
 
Et internasjonalt teknologiselskap som Q-Free vil være eksponert for en rekke risikoforhold. 
Spesielt for Q-Free’s virksomhet er den politiske risikoen knyttet til tidspunktet for 
kontraktsinngåelser og gjennomføring av prosjekter da RUC prosjekter som regel alltid er 
direkte eller indirekte underlagt konsesjon fra myndighetene. Det at veikonsesjonene 
privatiseres i de mest utviklede RUC-markedene, kan redusere den politiske risikoen på sikt.   
 
Øvrige risiki: 
 
Valutarisiko  
Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt euro og amerikanske dollar, da en 
vesentlig del av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Selskapets policy innebærer  
inngåelse av terminkontrakter og andre sikringsinstrumenter for å redusere selskapets 
valutarisiko. Selskapets strategi er å foreta valutasikring av netto kontantstrømmer i fremmed 
valuta ved å bruke forward- og terminkontrakter.  
 
Effektene av disse sikringsforretningene dersom de er effektive er registrert på samme måte 
som de transaksjonene de sikrer, mens en mulig inneffektiv sikringsforretning er registrert 
under finansposter. 
 
 
Kredittrisiko 
Selskapet gjør forretning med parter som har en akseptabel kredittrating. I den grad 
kredittvurderingen er uviss, vil betalingsgarantier, kredittgarantier eller forskuddsbetalinger bli 
vurdert. Selskapet har ingen betydelig kredittrisiko relatert til en individuell part eller 
kontraktspart eller flere andre kontraktuelle parter som kan bli ansett som en gruppe grunnet 
likheter i kredittrisikoen. Selskapet har retningslinjer for å sikre at salg kun gjøres til  selskaper 
som ikke har en historie med betydelige kredittproblemer, og at utestående fordringer ikke 
overstiger de gitte kredittgrensene. Selskapet har ikke gitt noen garantier for tredjeparts 
finansielle forpliktelser. Selskapet er eksponert for risiko for at kunder ikke har økonomisk evne 
til å oppfylle sine forpliktelser. Denne ansees imidlertid for å være lav da selskapets kundemasse 
ofte består av store IT-selskaper, offentlige myndigheter og store veikonsesjonsselskaper i 
Norge og i utlandet. Dette underbygges med et historisk svært lavt tap på fordringer. Dersom 
selskapet går inn i nye markeder vurderes kredittrisikoen i hvert enkelt tilfelle og sikringstiltak 
som for eksempel remburser eller betalingsgarantier, benyttes dersom dette vurderes 
nødvendig.  
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Renterisiko 
Ettersom selskapet ikke har en betydelig  rentebærende gjeld er renterisikoen uvesentlig. 
Imidlertid, hvis selskapet ønsker å inngå betydelig rentebærende kontraktsgjeld, vil selskapet 
vektlegge forutsigbarhet til enhver tid når endringer i rentenivået har en betydelig påvirkning på 
det konsoliderte overskuddet og vil iverksette tiltak for å sikre risikoen. 
 
Likviditetsrisiko 
Q-Free ASA konsern har en strategi om å ha tilstrekkelige likviditet, likvide midler eller 
kredittfasiliteter til enhver tid for å være i stand til å finansiere selskapets drift og investeringer 
over de neste tre år i henhold til selskapets strategiplan. Overskuddslikviditet disponeres enten 
som bankinnskudd eller investeres i pengemarkedsfond, i den hensikt av å oppnå en akseptabel 
kapitalavkastning kombinert med lav risikoeksponering. 
 
Teknologirisiko 
Selskapet vil være eksponert for kvalitetsproblemer både grunnet kvalitet på eget arbeid samt 
kvalitet på leveranser fra underleverandører. Det pågår videre kontinuerlig teknologiutvikling 
som kan få innvirkning på Q-Frees konkurransesituasjon. Q-Free møter denne risikoen ved 
systematisk kvalitetsoppfølgning av underleverandørene, egen teknologi- og produktutvikling, 
bevisst satsing på kompetanse for å kunne anvende ulike teknologier i våre leveranser samt 
gjennom løpende avsetninger for eventuelle feilleveranser. 
  
Prosjektrisiko 
Q-Free’s omsetning inneholder normalt et vesentlig innslag av større prosjektleveranser som 
setter store krav til gjennomføringskompetanse. Q-Free har unik kompetanse på dette området, 
og utarbeidelse av forhåndsdefinerte planer for håndtering av eventuell prosjektrisiko er en 
viktig del av selskapets kunnskap innenfor dette området. Som nevnt i selskapets rapport for 
fjerde kvartal 2008, har den nylig tildelte kontrakt fra SkyToll (Slovakia truck tolling) en ”change 
of control” klausul. 
 
Eierstyring og selskapsledelse  
 
Børsreglementet krever at selskaper på Oslo Børs hvert år må redegjøre for sine prinsipper for 
eierstyring og selskapsledelse, i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. 
 
Styret i Q-Free vedtok konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i 2008. Det er 
redegjort nærmere for gjeldende prinsipper under seksjonen ”Corporate Governance” i 
selskapets trykte årsrapport.   
 

Aksjonærforhold 
 
Aksjeutvikling 
 
Aksjekursen til Q-Free i 2008 varierte mellom NOK 9,42 (januar) og NOK 8,20 (desember).  Med 
53 976 213 aksjer, utgjør dette en markedsverdi på ca NOK 442 millioner.  
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Aksjonærforhold  
 
Q-Free ASA hadde ved utgangen av 2008 1 436 aksjonærer mot 1 450 på samme tidspunkt i 
2007. Eierstrukturen består av investeringsselskaper og institusjonelle aksjonærer i Norge og i 
utlandet. 
 
De 20 største aksjonærene i Q-Free ASA pr. 26. mars 2009: 
Percentage  Name  
18.47 ERSTE BANK DER OESTE SPARKASSEN AG 
8.60 VERDIPAPIRFOND ODIN  
6.22 SKAGEN VEKST  
3.80 KIKUT AS ARNE NILSEN 
3.03 ANDRESEN LARS ODDGEIR  
2.85 MONS HOLDING AS  
2.64 REDBACK AS  
2.13 BANK AUSTRIA CREDITA DEPT. 8811/MRS. AIMU 
1.85 KRAG INVEST AS  
1.64 VERDIPAPIRFONDET NOR V/NORDEA FONDENE AS 
1.56 MATHIAS HOLDING AS PER MATHIAS AARSKOG 
1.17 NHO ARBEIDSMILJØFIND V/ BJØRN LUNDAAS 
1.11 RBC TRUST COMPANY (J  
1.11 AUGUST HOLDING AS  
1.09 VERDIPAPIRFONDET NOR V/NORDEA FONDENE AS 
1.07 DnB NOR SMB VPF  
1.02 SANDNES INVESTERING  
0.99 VERDIPAPIRFONDET NOR V/NORDEA FONDENE AS 
0.98 SÆTER HAAKON MORTEN  
0.95 DANSKE INVEST VEKST DANSKE FUND NORGE 
62.28   
 
Selskapet har én aksjeklasse, og pålydende pr aksje er NOK 0,38. 
 
 
Fullmakt til erverv av egne aksjer   
Selskapets generalforsamling den 9. mai 2008 ga selskapets styre fullmakt til å øke 
aksjekapitalen med NOK 1 986 421,88 ved utstedelse av inntil 5 227 426 nye aksjer, hver aksje 
pålydende NOK 0,38. og slik at beholdningen av egne aksjer ikke kan overstige 10% av 
utestående aksjer til enhver tid. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være 
hhv NOK 1,- og NOK 100,-. Styret skal stå fritt med hensyn til å bestemme hvilke måter erverv 
og eventuell avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten, skal gjelde til neste ordinære 
generalforsamling, dog ikke lenger enn til til 30. juni 2009. Fullmakten er ikke anvendt pr. i dag. 
 
 
Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer 
Selskapets generalforsamling den 9. Mai 2008 ga selskapts styre fullmakt til å utvide 
aksjekapitalen med inntil NOK 1 986 421,88 ved utstedeise av inntil 5 227                           
426 aksjer (10%), hver pålydende NOK 0,38 med rett til å fravike aksjonærenes 
fortrinnsrett til tegning i henhold til allmennaksjelovens §§ 10-4 og 10-5, og til å 
fastsette innskudd i form av annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige  
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plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2, samt fusjon etter allmennaksjelovens 
§ 13-5. Styret får fullmakt til å bestemme tegningsvilkår ved kapitalutvidelser samt å 
endre vedtektene i henhold til den til enhver tid gjeldende kapitalutvidelse. Fullmakten 
skal gjelde til ordinær generalforsamling om 2 år, dog ikke lenger enn til 30. juni 2010, og kan 
benyttes i forbindelse med oppkjøp, emisjoner, fusjoner. Pr. i dag er 32,6 prosent av fullmakten 
benyttet i forbindelse med oppkjøpet av Dacolian B.V i 2008. 
 
Fullmakt til forhøyelse av aksjekapital- incentivprogram 
Styret har fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 1.026.000 som tilsvarer 2.700.000 
aksjer (ca 5 %), hver pålydende NOK 0,38, ved en eller flere rettede emisjoner mot kontant 
innbetaling til ansatte nøkkelpersoner, ledelse og aksjonærvalgte styremedlemmer i Q-Free 
ASA. Fullmakten gjelder fra 10. Mai 2007 og for en periode på to år.Fullmakten gjelder 
implementering a et aksjeopsjonsprogram i Q-Free ASA, som ble started i 2006 og løper for en 
periode på tre år for nøkkelpersoner og ledelse, og for to år for aksjonærvalgte 
styremedlemmer. Generalforsamlingen 9. mai 2008 foreslo en forlengelse på ett år av 
opsjonsprogrammet for aksjonærvalgte styremedlemmer som ble vedtatt av 
generalforsamlingen i 2006, og at gjeldende periode er 2007 til 2009 på samme vilkår og 
betingelser, og innen samme antall aksjer. Maksimum 600 000 aksjer er forbeholdt 
aksjonærvalgte styremedlemmer, og resterende 2 100 000 aksjer er forbeholdt 
aksjeopsjonsprogrammet for nøkkelpersoner og ledelse. Pr. 31. Desember 2008 har totalt 2 323 
000 aksjeopsjoner blitt tildelt under denne fullmakten. Fullmakten er ikke anvendt pr. i dag. 
Ytterligere detaljer angående aksjeopsjonsprogrammet finnes i note 14 i regnskapet i 
årsrapporten.  
 
Utsiktene fremover  
 
Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurdering av fremtidige 
forhold. Konsekvensene av den pågående finanskrisen er ennå ikke kjent, men så langt har 
selskapet ikke opplevd noen større negative konsekvenser for Q-Free. Den pågående 
finanskrisen kan muligens til og med styrke markedsdriverne for selskapet. Q-Free forventer en 
fortsatt markedsvekst også i 2009. Selskapet vil posisjonere seg aggressivt for å vinne nye 
markeder. Det forventes en gradvis økning av selskapets omsetning i 2009 sammenliknet med 
2008.  
 
I løpet av 2009 vil selskapet gjennomføre tiltak for å bedre sin konkurransekraft ved å; 
 

• Lansere ny egenutviklet DSRC portefølje. 
• Utvide og styrke selskapets teknologi og produktportefølje gjennom økt egenutvikling og 

ved å realisere porteføljesynergier basert på oppkjøpet av Building Capital (GNSS) og 
Dacolian B.V (ANPR).  

• Styrke selskapets tilstedeværelse i nye og eksisterende nøkkelmarkeder 
• Fortsatt ha høy fokus på kompetanseheving av selskapets personell 
• Inneha en ledende rolle innen internasjonal standardisering av fremtidens RUC systemer 
 

 
Gjennomføring av tiltakene nevnt ovenfor er gjennomført, i tillegg til selskapets eksiterende 
markedsposisjon, vil bety at selskapet er i stand til å innta en ledende posisjon fremover i nye 
og eksisterende RUC markeder med målsetting om en sterk og verdiskapende vekst.   
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Årsresultat og disponeringer 
 
Styret foreslår at årets resultat for morselskapet på NOK 16 643 000,- disponeres slik:  
 

Overføres til annen egenkapital. 
 
 
 

Trondheim 31. desember 2008/ 26. mars 2009 
 
 
 
 

 
 
Ole Jørgen Fredriksen            
   
(Styrets leder)     
 
 
 
 
 
 
 
Mimi Kristine Berdal       Christian Albech 
 
 
 
 
 
 
 
Torild Skogsholm         Jan Pihl Grimnes  
       
 
 
 
 
 
 
 
Sissel Lillevik Larsen        Anders Hagen  
   
 
 
 
 
 
Øyvind Isaksen 
(Konsernsjef) 



Resultatregnskap
(Tall i tusen NOK)

Konsern

2006 2007 2008 Note 2008 2007 2006

Driftsinntekter

283 135 291 927 317 498 Salgsinntekter 7 502 747 407 025 381 260

5 682 3 829 6 499 Andre driftsinntekter 8 6 499 3 829 5 682

288 817 295 756 323 997 Sum driftsinntekter 509 246 410 854 386 942

Driftskostnader

125 760 122 038 142 987 Varekostnader 16 219 978 160 981 154 104

41 486 54 838 66 277 Lønns- og personalkostnader 14, 15, 25 107 488 93 617 78 724

92 892 102 589 95 432 Andre driftskostnader 26 116 547 118 404 107 726

260 138 279 465 304 696 Sum driftskostnader 444 012 373 002 340 554

28 679 16 291 19 301 Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA 65 233 37 852 46 387

13 389 13 522 15 271 Ordinære avskrivninger 11 20 950 16 977 17 015

15 290 2 769 4 030 Driftsresultat - EBIT 44 283 20 875 29 373

Finansposter

-13 113 -25 449 -24 343 Finanskostnader -29 502 -26 229 -16 167

25 192 17 703 30 783 Finansinntekter 36 134 19 909 31 819

0 15 031 9 794 Finansinntekter på konsernselskaper 0 0 0

12 079 7 284 16 234 Resultat av finansposter 6, 13 6 633 -6 320 15 652

27 369 10 053 20 264 Resultat før skattekostnad 50 915 14 555 45 025

-5 336 -3 480 -3 620 Årets skattekostnad 9 -14 629 -9 540 -11 157

22 033 6 573 16 643 Årsresultat 36 287 5 015 33 868

Minoritetsinteresser 4 659 3 678 1 687

Morselskap 

Minoritetsinteresser 4 659 3 678 1 687

Årsresultat etter minoritetsinteresser 31 628 1 337 32 181

Disponering av årsresultat

0 0 0 Overført til / fra overkursfond

22 033 6 573 16 643 Overført til / fra annen egenkapital

22 033 6 573 16 643 Sum disponert / fordelt

Resultat per aksje 10 0,60 0,03 0,62
Utvannet resultat per aksje 10 0,60 0,03 0,62



Balanse pr. 31.12.
(Tall i tusen NOK)

2007 2008 EIENDELER Note 2008 2007

Anleggsmidler

6 128 2 508 Utsatt skattefordel 9 0 10 654

40 011 58 866 Forskning og utvikling 11 , 12 101 995 40 320

0 0 Goodwill 11 , 12 26 022 0

41 192 54 579 Maskiner, inventar og lignende 11 , 12 63 938 53 406

9 410 81 979 Investeringer i datterselskaper 5 , 24 0 0

6 865 5 378 Lån til foretak i samme konsern 24 0 0

1 743 2 187 Investeringer i aksjer og andeler 13 2 278 1 834

697 0 Pensjonsmidler 15 572 819

24 932 Andre langsiktige fordringer 2 392 2 099

106 071 206 430 SUM ANLEGGSMIDLER 197 197 109 132

Omløpsmidler

26 103 33 006 Lager av varer og annen beholdning 16 47 026 42 291

67 850 53 994 Kundefordringer 17 80 087 94 564

8 028 15 538 Prosjekter under utførelse 27 43 170 8 028

11 163 7 699 Fordringer på selskap i samme konsern 17 0 0

9 509 15 581 Andre kortsiktige fordringer 27 328 14 758

101 206 63 064 Bankinnskudd, kontanter o.l. 18 119 617 124 283

223 859 188 881 SUM OMLØPSMIDLER 317 228 283 923

329 930 395 311 SUM EIENDELER 514 425 393 055

Morselskap Konsern



Balanse pr. 31.12.
(Tall i tusen NOK)

2007 2008 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2008 2007

Egenkapital

19 864 20 511 Aksjekapital 19 20 511 19 864

155 231 171 399 Overkursfond 171 399 155 231

5 116 7 680 Annen innskutt egenkapital 7 809 5 244

80 614 97 257 Annen egenkapital 130 933 103 904

260 825 296 847 Sum innskutt og opptjent egenkapital 330 651 284 244

0 0 Minoritetsinteresser 21 011 16 352

260 825 296 847 SUM EGENKAPITAL 351 663 300 596

Gjeld

Langsiktig gjeld

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 20 2 202 2 992

0 0 Utsatt skatt 9 11 465 0

0 574 Pensjonsforpliktelser 15 733 0

0 574 Sum langsiktig gjeld 14 400 2 992

Kortsiktig gjeld

31 253 51 574 Leverandørgjeld 23 58 613 41 147

750 1 041 Forskudd fra kunder 5 550 1 578

7 922 1 577 Gjeld til selskap i samme konsern 24 0 0

0 0 Betalbar skatt 9 4 247 4 158

5 238 6 353 Skyldige offentlige avgifter 9 924 8 721

23 942 37 345 Annen kortsiktig gjeld 21 70 029 33 863

69 105 97 891 Sum kortsiktig gjeld 148 363 89 468

69 105 98 464 SUM GJELD 162 763 92 459

Morselskap Konsern

69 105 98 464 SUM GJELD 162 763 92 459

329 930 395 311 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 514 425 393 055

Trondheim, 31. desember 2008.
26. mars 2009.

Sign.
Christian Albech

Sign.
Sissel Lillevik Larsen

Ansatte representant

Sign.
Øyvind Isaksen

Konsernsjef

Torild Skogsholm

Jan Pihl Grimnes

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

Mimi Kristine BerdalOle Jørgen Fredriksen

Styrets leder

Anders Hagen

Ansatte representant



Endringer i egenkapitalen
(Tall i tusen NOK)

Morselskapet
Endringer i egenkapitalen

Note

Egenkapital pr. 01.01.2008: 19 864 155 231 5 116 80 613 260 825

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 16 643 16 643
Sum total årets resultat 0 0 0 16 643 16 643

Utøvelse av aksjeopsjoner for ansatte 0 0 0 0 0
Kapitalforhøyelse ved oppkjøp 647 16 168 0 0 16 815
Kostnad aksjebasert avlønning 0 0 2 564 0 2 564

Egenkapital pr. 31.12.2008 20 511 171 399 7 680 97 257 296 847

Konsernet
Endringer i egenkapitalen

Equity  pr. 01.01.2007: 19 864 155 231 3 849 103 886 282 831 12 674 295 505

Omregningsdifferanser -1 319 -1 319 -1 319

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen -1 319 -1 319 0 -1 319

Årets resultat 1 337 1 337 3 678 5 015
Sum total årets resultat 18 18 3 678 3 696

Utøvelse av aksjeopsjoner for ansatte 0 0
Kostnad aksjebasert avlønning 1 266 1 266 1 266
Omklassifisering 129 129 0 129

Aksjekapital Over-
kursfond

Note
Aksje-   
kapital

Overkursfond
Innskutt 

annen egen- 
kapital

Innskutt annen 
egen- kapital

Annen 
egenkapital

Sum

Minoritets-    
interesser

Majoritetsinteresser

Annen 
egenkapital

Sum

Sum egen-    
kapital

Omklassifisering 129 129 0 129

Egenkapital pr. 31.12.2007 19 864 155 231 5 245 103 904 284 243 16 352 300 596

Omregningsdifferanser -1 604 -1 604 -1 604

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen -1 604 -1 604 -1 604

Årets resultat 31 628 31 628 4 659 36 287
Sum total årets resultat 30 024 30 024 4 659 34 683

Tilført egenkapital datterselskap -1 422 -1 422 -1 422
Omklassifisering utsatt skatt -1 573 -1 573 -1 573
Kapitalforhøyelse ved oppkjøp 647 16 168 16 815 16 815
Kostnad aksjebasert avlønning 2 564 2 564 2 564

Egenkapital pr. 31.12.2008 20 511 171 399 7 809 130 933 330 651 21 011 351 663



(Tall i tusen NOK) Kontantstrømanalyse

2007 2008 Note 2008 2007

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

10 053 20 264 Resultat før skattekostnad 50 915 14 555

-13 523 1 244 Periodens betalte skatter 9 -2 403 -15 013

13 522 15 271 Ordinære avskrivinger 11 20 950 16 977

6 421 0 Nedskriving finansielle anleggsmidler 0 6 421

0 9 329 Utbytte fra datterselskap 6 0 0

291 465 Renteinntekter fra investering i datterselskap 6 0 0

-684 -1 271 Pensjonskostnad 15 -1 306 -429

-177 -468 Verdiendring aksjer 6 -468 -177

1 266 2 565 Kostnad opsjoner 14 2 565 1 266

17 169 47 399 Tilført fra årets virksomhet 70 254 23 600

-1 822 28 092 Endring i lager, kunder og leverandører 27 208 -12 120

-22 219 -11 407 Endring i andre tidsavgrensningsposter -14 366 -24 198

-6 872 64 084 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 83 096 -12 718

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-48 177 -47 514 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -82 508 -48 584

0 -39 648 Utbetalinger ved oppkjøp 5 0 0

28 717 -31 877 Utbetalinger ved endringer i andre investeringer 195 27 489

-19 460 -119 039 Netto likviditetsendring fra investeringer -82 313 -21 095

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld 20 -790 -400

0 16 814 Innbetaling av egenkapital 5 , 19 0 0

Morselskap Konsern

0 16 814 Innbetaling av egenkapital 5 , 19 0 0

0 0 Andre finansieringsaktiviteter -4 659 -3 678

0 16 814 Netto likviditetsendring fra finansiering -5 449 -4 078

-26 332 -38 141 Netto endring i kontanter -4 666 -37 891

127 538 101 205 Beholdning av kontanter pr. 01.01. 18 124 283 162 174

101 205 63 064 Beholdning av kontanter pr. 31.12. 119 617 124 283



Noter til regnskapet for 2008

Note 1 Generelt

Det offisielle årsoppgjøret for Q-Free ASA ble godkjent av styret på møte 26. mars 2009.

Q-Free ASA er et allmennaksjeselskap notert på Oslo børs. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Thonning Owesens gate 35c, Trondheim, Norge. 

Konsernregnskapet er godkjent av styret den 26. mars 2009.

Konsernets virksomhetsområder er beskrevet i note 7.

Note 2 Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet

2.1 : Generelle prinsipper

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet

2.2 : Bruk av estimater i utarbeidelsen av årsregnskapet

Pensjonsforpliktelser/-midler :

Kostnader knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger er basert på aktuarmessige beregninger.Akturarens beregninger gjøres med utgangspunkt i antagelser vedrørende diskonteringsrente, avkastningskrav, 
fremtidig lønnsvekst, dødelighetsrate og fremtidige pensjonsordninger. På grunn av ordningenes langsiktighet, vil estimatene være gjenstand for stor usikkerhet. Netto pensjonsmidler pr 31. desember 2008 og 
2007 var henholdsvis TNOK 572 og TNOK 819. Ytterligere informasjon er gitt i note 15.

Det konsoliderte regnskapet er utarbeidet til historisk kost, med unntak av finansielle derivater og investeringer som er eid for salg, som er målt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. 
Konsernregnskapet er fastsatt i norske kroner og alle beløp er avrundet til nærmeste tusen (TNOK) hvis ikke annet er spesifisert.

Konsernregnskapet til Q-Free ASA (morselskapet) og dets heleide og kontrollerte datterselskaper (konsernet), er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er vedtatt av EU .

Hovedområdene for vurderinger vedrørende estimatusikkerhet på balansetidspunktet, og som har en betydelig risiko for å medføre en vesentlig endring av regnskapsført verdi av eiendeler og gjeld innen det neste 
regnskapsår er diskutert nedenfor.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har ledelsen brukt estimater og forutsetninger basert på historiske tall og erfaringer. Dette har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle 
forpliktelser. Dette gjelder særlig inntektsføring av langsiktige tilvirkningskontrakter, pensjonsforpliktelse (-midler) og aksjebasert avlønning. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater 
og forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over 
inneværende og fremtidige perioder.
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Garantiavsetninger:

Estimater benyttet i PPA-analyse ved oppkjøp (Purchase Price Allocation)

Prosjekter under utførelse:

Utsatt skattefordel:

Immaterielle eiendeler:

For å vurdere virkelig verdi av eiendeler og gjeld ved oppkjøp er det nødvendig å beregne fremtidig kontantstrøm til den oppkjøpte virksomheten. Beregningen av virkelig verdi er basert på en standard 
verdsettelsesmodell (BEV). I verdsettelsesmodellen er det brukt følgende forutsetninger og estimater:

Den nominelle kapitalkostnaden (WACC) er estimert til 12,9 prosent. Den risikofrie renten er satt til 4,5 prosent (basert på den 10-årige statsobligasjonen for euro land den 13. august 2008). Generell 
markedsrisikopremie er estimert til 5 prosent. Egenkapitalprosenten er satt til 75,3 prosent og er basert på balansetall pr 30.6.2008 og selskapets markedsverdi. Det er forventet at denne kapitalstrukturen gir et 
rimelig estimat for fremtidig kapitalstruktur. Ytterligere opplysninger er gitt i note 5.

Konsernet avsetter for garantikostnader basert på estimater vedrørende antatte feilutslag på ulike brikkeproduksjoner. Estimatene er basert på tilsvarende kostnader tidligere år samt antall brikker ute i markedet til 
enhver tid. Totale avsetninger pr 31. desember 2008 og 2007, var på henholdsvis TNOK 10 077 og TNOK 13 800. Ytterligere opplysninger er gitt i note 21.

Konsernet vurderer kvartalsvis indikatorer på nedskrivingsbehov for alle ikke-finansielle eiendeler. Produkt- og utviklingskostnader som er aktiverte som immaterielle eiendeler testes årlig for nedskriving eller 
ved indikasjoner på dette. Ledelsen estimerer eiendelens fremtidige kontantstrøm og diskonterer denne med en rimelig diskonteringsrente for å verdsette nåverdien. Beste estimat på balanseførte 
utviklingskostnader pr 31. desember 2008 er TNOK 101 995 (2007: TNOK 40 320). Ytterligere informasjon er gitt i note 11 og note 12.

Inntekter knyttet til prosjekter regnskapsføres etter forholdet mellom påløpte kostnader over prosjektets forventede totale kostnad. Forventede totale prosjektkostnader er estimert på grunnlag av en kombinasjon 
av historiske tall, oppfølging av effektivitetsmål og beste estimat. Opptjent inntekt pr 31. desember 2008 og 2007, var henholdsvis på TNOK 130 762 og TNOK 239 934. Ytterligere informasjon er gitt i note 28.

Utsatt skattefordel skal beregnes for skattemessige fremførbare underskudd i den utstrekning det er sannsynlig at det vil bli tilgjengelig framtidig skattepliktig inntekt som de fremførbare skattemessige underskudd 
kan utnyttes mot. Vesentlige skjønn fra ledelsen er påkrevd for å bestemme størrelsen på balanseført utsatt skattefordel basert på tidspunkt og størrelse på fremtidige skattepliktig inntekt og strategier for 
skatteplanlegging. Balanseført utsatt skatt pr 31. desember 2008 var TNOK 11 465 for konsernet og balanseført utsatt skattefordel TNOK 2 508 for morselskapet (2007: TNOK 10 653 i utsatt skattefordel for 
konsernet og TNOK 6 128 i utsatt skattefordel for morselskapet). Skatteeffekten av ikke balanseført utsatte skattefordeler utgjorde pr 31. desember 2008 kr 0,- (2007: kr 0,- for både konsernet og morselskapet). 
Ytterligere informasjon er gitt i note 9.
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Note 3 Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

3.1 : Konsolideringsprinsipper

Aksjer i datterselskaper

Investering i tilknyttede selskaper

Ellimineringer av transaksjoner

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteressen inkluderer minoritetens andel av balanseført verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte merverdier på oppkjøpstidspunktet. 

3.2 : Inntektsføringsprinsipper

Anleggskontrakter / systemleveranser

Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse vanligvis ved å eie eller kontrollere fra 20 til 50 prosent av de stemmeberettigede aksjer. Tilknyttede selskaper regnskapsføres etter 
egenkapitalmetoden. Disse investeringene gjenkjennes ved at de regnskapsfører konsernets andel av selskapets resultat etter skatt, justert for mer - eller mindreverdier på kjøpstidspunktet. I balansen 
regnskapsføres kostpris pluss akkumulert resultatandel, justert for mer - eller mindreverdier på kjøpstidspunktet og interngevister og mottatt utbytte. 

Det konsoliderte årsregnskapet viser årsregnskapet for Q-Free ASA og dets datterselskaper pr 31. desember hvert år.

Minoritetsinteresser representerer andelen av resultatet som ikke er eid av konsernet og er presentert på egen linje i resultat- og i egenkapitaloppstilling. 

Konserninterne balanseposter og urealisert tap og gevinst som oppstår som følge av konserninterne transaksjoner er eliminert ved konsolidering. Urealiserte gevinster fra transaksjoner med tilknyttede selskap er 
eliminert forholdsmessig mot investeringen. Urealisert tap er eliminert etter samme prinsipp, så fremt det ikke er grunnlag for nedskriving. Alle konserninterne transaksjoner er eliminert i 
konsolideringsprosessen.

Tap i et konsolidert datterselskap som kan henføres til minoritetsinteressen kan ikke overstige minoritetens andel av egenkapitalen i det konsoliderte datterselskapet. Overstigende tap regnskapsføres mot 
majoritetsinteressens andel i datterselskapet i den grad minoriteten ikke er forpliktet og kan ta sin del av tapet. Om datterselskapet begynner å gå med overskudd, skal majoritetens andel av datterselskapets 
egenkapital justeres inntil minoritetsinteressens andel av tidligere tap er dekket.

Inntekten knyttet til anleggskontrakter/systemleveranser regnskapsføres etter løpende avregning med fortjeneste. Fullføringsgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventede totale 
prosjektkostnader. Forventede totale prosjektkostnader er estimert på grunnlag av en kombinasjon av historiske tall, oppfølging av effektivitetsmål og beste estimat. Dersom fortjenesten ikke kan estimeres 
pålitelig, blir inntekten satt lik påløpt kostnad. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart.

Årsregnskapet til datterselskapene er utarbeidet for samme periode som morselskapet, og ved bruk av konsistente regnskapsprinsipp.

Driftsinntekter inkluderes når det er sannsynlig at transaksjonen vil generere økonomiske fordeler i fremtiden for selskapet og størrelsen kan estimeres med rimelig pålitelighet. Driftsinntekter presenteres netto 
etter fradrag for merverdiavgift og rabatter. Q-Free sin virksomhet består av produkt- og systemleveranser innen veiprisingssystemer, service, vedlikehold og lisensinntekter med varighet fra noen måneder til 2 – 3 
år. Q-Free skiller mellom anleggskontrakter / system leveranser, produktsalg, service og vedlikehold, lisensinntekter og offentlig tilskudd (annen inntekt).

Investeringer i datterselskaper er regnskapsført i henhold til kostmetoden i morselskapets regnskap. Ved oppkjøp av datterselskap regnskapsføres disse til virkelig verdi på 
oppkjøpstidspunktet. Virkelig verdi er fordelt på identifiserbare eiendeler og gjeld. Merverdier som ikke kan henføres til bestemte eiendeler er oppført som Goodwill.
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Service og vedlikehold

Produktsalg
Driftsinntekter fra salg av varer inntektsføres når leveransen har funnet sted, risikoen for varene er overført og det er sannsynlig at vederlaget kan inndrives.

Lisensinntekter

Offentlig tilskudd

3.3 : Fremmed valuta
Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

Valutaomregning - utenlandske datterselskap

3.4 : Avsetninger

3.5 : Verdsettelse og klassifikasjon av eiendeler og gjeld

Eiendelene bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er samme kriterier lagt til grunn. 

Konsernets presentasjonsvaluta er norske kroner. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Hver enhet i konsernet bestemmer sin egen funksjonelle valuta, og transaksjoner i regnskapet til hver enhet er 
målt i henhold til deres funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til kursen til den funksjonelle valutaen på transaksjonstidspunktet, mens pengeposter og gjeld i utenlandsk valuta 
omregnes til kursen til den funksjonelle valuta på balansetidspunktet. Alle føringer av kursendringer gjøres over resultatregnskapet. 

Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner ved å benytte månedlig gjennomsnittskurs. Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert goodwill som 
fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Alle omregningsdifferanser vises på egen linje som en del av oppstilling over endringer i egenkapitalen. For 
ytterligere opplysninger om datterselskapenes funksjonelle valuta, se note 25.

En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpåført) som en følge av en tidligere hendelse, der det er større enn 50 % sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge 
av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger vurderes ved hver periodeslutt og reflekterer beste estimat. Hvis tidseffekten er ubetydelig, vil avsetningen bli lik kostnaden ved å bli 
fri forpliktelsen. Er tidsfaktoren vesentlig, blir avsetningen, nåverdien av fremtidige betalinger for å innfri forpliktelsen. Ytterligere informasjon er gitt i note 21.

Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en 
systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens brukstid. 
Investeringstilskudd innregnes enten ved at tilskuddet føres som utsatt inntekt, eller ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi. Offentlige tilskudd regnskapsføres som andre 
driftsinntekter når kostnaden er påløpt eller som en reduksjon i personalkostnader hvis prosjektet er godkjent som "Skattefunn" i henhold til statens program for skattelette. Ytterligere opplysninger i gitt i note 8.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig 
gjeld er ikke oppskrevet til virkelige verdi på bakgrunn av endringer i rentenivå. Omløpsmidler er vurdert til kostpris eller virkelig verdi avhengig av hva som er lavest. Kortsiktig gjeld er vurdert i balansen som 
det nominelle beløpet mottatt på det tidspunktet gjelden ble etablert. Kortsiktig gjeld er ikke oppskrevet til virkelige verdi på bakgrunn av endringer i rentenivå.

Service og vedlikehold som ikke er relatert til en anleggskontrakt eller lisensavtale blir inntektsført fortløpende etter hvert som arbeidet utføres, som beskrevet under anleggskontrakter / systemleveranser.

Konsernet selger lisenser for bruken av programvare. Lisensinntekter inntektsføres normalt i sin helhet når systemet er levert. Definisjonen av når systemet er levert er omhandlet under "Anleggskontrakter / 
systemleveranser", se ovenfor.

pålitelig, blir inntekten satt lik påløpt kostnad. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart.

Endringsordrer er definert som utvidelse av eksisterende kontrakt. Endringsordrer blir regnskapsført når sannsynligheten for kundeaksept kan fastslåes med høy grad av sannsynlighet. Verdsettelsen av 
tilleggstjenester og estimerte økte kostnader, inkluderes i prosjektets opprinnelige prosjektregnskap i henhold til fullføringsgraden. 

Fakturering på prosjektene skjer vanligvis når kontraktsfestede milepæler er nådd. Forskjellen mellom fakturert inntekt og inntektsføring, er presentert som "Prosjekter under utførelse" i balansen. Forskudd fra 
kunder er presentert under kortsiktig gjeld.
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Nedskrivning av finansielle anleggsmidler

På hvert balansetidspunkt vurderer konsernet om finansielle anleggsmidler eller grupper av finansielle anleggsmidler har falt i verdi.

3.6 : Finansielle instrumenter

Ytterligere opplysninger om finansiell risikostyring er gitt i note 4.

3.7 : Forskning og utvikling

Utgifter til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper.

3.8 : Varige driftsmidler / avskrivinger

Lineære avskrivninger foretas over følgende perioder:

- Maskiner og lab utstyr: 4-6 år

- Kontor og data utstyr: 3-5 år

- Bygningsinstallasjoner: 5-7 år, fordeles over resterende leieperioder

Q-Free klassifiserer finansielle eiendeler og forpliktelser som omfattes av IAS 39 i følgende kategorier: Utlån og fordringer, Virkelig verdi med verdiendring over resultatet, finansielle eiendeler og gjeld holdt til 
forfall, finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og andre finansielle forpliktelser.

Konsernet vurderer først om det foreligger objektive bevis på verdifall for finansielle eiendeler individuelt og samlet for uvesentlige finansielle eiendeler. Hvis det blir fastslått at det ikke foreligger bevis på 
verdifall på for de individuelt vurderte finansielle eiendeler, inkluderes eiendelen i en gruppe av finansielle eiendeler med lignende kreditrisiko og vurderes samlet for verdifall

Alle aksjeposter som ikke er investert i datterselskaper eller tilknyttede selskaper i balansen pr 31. desember 2008, er definert som finansielle instrumenter til virkelig verdi i resultatregnskapet. Finansielle 
eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultatet er balanseført til virkelig verdi basert på børskurs på balansedagen. Enkelte egenkapitalinstrumenter er ikke handlet i et aktivt marked, og deres virkelige verdi er 
basert på andre relevante verdsettelsesmodeller. Endringer i virkelig verdi for finansielle eiendeler tas over resultatregnskapet. 

Dersom årsaken til nedskrivingen i en senere periode bortfaller, og bortfallet kan knyttes til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke 
resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som regnskapsført beløp ville ha vært ha dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivingen blir 
reversert. Reversering av tidligere avskriving presenteres som inntekt.

Fordringer og gjeld knyttet til den løpende driften er vurdert til amortisert kost, som i praksis innebærer nominell verdi med eventuell nedskrivning for forventet tap. Selskapets lån er vurdert som finansiell gjeld 
holdt til forfall. Disse regnskapsføres til amortisert kost.

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte avskrivinger. Ved nyanskaffelser balanseføres og avskrives driftsmidler hvis økonomisk levetid overstiger 3 år. Påkostninger og 
forbedringer av eksisterende driftsmidler, balanseføres og avskrives lineært over gjenværende økonomiske levetid. Ved fastsettelse av avskrivningsplan, hensyntas antatt restverdi. Estimatene, restverdi og 
resterende levetid, blir vurdert årlig. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Dersom driftsmiddelets verdi er lavere enn anskaffelseskost vil det bli foretatt nedskrivning 
av driftsmiddelet.

Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført dersom utviklingsaktiviteten tilfredsstiller kravene til balanseføring. Balanseføring forutsetter at man kan identifisere den immaterielle eiendelen som søkes 
utviklet, og demonstrert at det er sannsynlig at utviklingsarbeidet vil være vellykket, og at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til den immaterielle eiendelen vil tilflyte selskapet. Lineær avskriving foretas 
over eiendelenes forventede levetid. Levetiden blir evaluert kontinuerlig.

Når kriteriene for balanseføring er oppfylt, vil utgifter som balanseføres inkludere materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av direkte henførbare administrasjonskostnader. Når utviklingskostnader 
føres i balansen, gjøres dette til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivinger. 

Kostnader knyttet til kontinuerlig å videreutvikle et produkt eller forbedre et produkts kvalitet er definert til å være vedlikeholdskostnader, og kostnadsføres løpende.
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3.9 : Aksjebasert avlønning

Det avsettes løpende for arbeidsgiveravgift for tildelte, ikke utøvde opsjoner relatert til differansen mellom utøvelseskurs og markedskurs.

3.10 : Lånekostnad
Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden er påløpt. Rentekostnader på lån verdsettes ved bruk av effektiv rentes metode. 

3.11 : Varelager

3.12 : Leasing

3.13 : Investering i aksjer

3.14 : Kundefordringer og andre fordringer

3.15 : Pensjoner

Leiekontrakter er klassifisert som finansielle leieavtaler når leieavtalen i det vesentligste overfører all risiko og avkastning forbundet med eierskapet til leietaker. Alle andre leieavtaler er klassifisert som 
operasjonelle leieavtaler. Vurderingen vedrørende klassifisering av leieavtaler baserer seg på substansen i transaksjonen. Imidlertid vil det være situasjoner hvor leasingperioden overstiger 75 % av estimert 
økonomisk levetid eller nåverdien av minimum leiekostnad overstiger 90 % av virkelig verdi på leasingobjektet. Konsernet vil da klassifisere avtalen som finansiell leasing. Dersom det ikke foreligger noen 
rimelig sikkerhet for at leietaker vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden, blir eiendelen avskrevet over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid og for eiendelens utnyttbare levetid.

Finansiell lease:
Konsernet presenterer finansielle leieforhold i regnskapet som eiendeler og gjeld, tilsvarende kostpris for eiendeler eller hvis den er lavere, virkelig verdi av forventet kontantstrøm for leieforholdet. Ved 
beregning av virkelig verdi (NV) på leieforholdet benyttes den reelle rentekostnad når denne kan fastslås. Hvis denne ikke kan fastslås, blir selskapets marginale rentekostnad benyttet i denne beregningen. Direkte 
kostnader relatert til leieforholdet er inkludert i eiendelens kostpris. Månedlig leie er inndelt i et renteelement og et avdragselement. Rentekostnad fordeles lineært over leasingkontraktens levetid.

Operasjonell lease:
Leieforhold hvor risikoen hovedsakelig ligger hos utleier er klassifisert som operasjonell leasing. Leiebetalinger er klassifisert som driftskostnad.

Lager av varer under tilvirkning er vurdert til laveste av tilvirkningskost og virkelig verdi. Ferdigvarer er vurdert til salgsverdi fratrukket salgskostnader. For varer i arbeid og ferdigvarer, beregnes anskaffelseskost 
som direkte og indirekte kostnader. Varene er verdsatt ved bruk av FIFO-metoden.

Konsernet har et aksjeopsjonsprogram for nøkkelpersoner. I tilfeller hvor opsjoner eller aksjer blir innløst til en lavere verdi enn markedspris, blir forskjellen rapportert som lønnskostnad.

Opsjoner er vurdert til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Kostnaden er inkludert i resultatregnskapet under lønn, med en tilsvarende økning i annen innskutt egenkapital. Kostnaden periodiseres lineært over 
opptjeningsperioden. Virkelig verdi på de tildelte opsjonene er beregnet ved bruk av Black & Scholes modell som tar hensyn til tid og øvrige parametere på aksjeopsjonene.

Investeringer i aksjer er klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet. Virkelig verdi settes til aksjekurs på balansedagen for investeringer som forhandles på 
det åpne markedet. Ved fastsettelse av virkelig verdi av investeringer som ikke forhandles via et aktivt marked, benyttes allmenne verdsettelses metoder. Ytterligere opplysninger er gitt i note 13.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av enkelte fordringer samt en generell 
vurdering av totalt utestående fordringer.

Q-Free ASA sine ansatte kan velge mellom både ytelses- og innskuddsbaserte pensjonsordninger. Pensjonskostnader og netto pensjonsmidler er implementert i resultatregnskapet og balansen i henhold til IAS 19. 
Netto pensjonskostnad for året omfatter periodens beregnede pensjonsopptjening inklusiv fremtidig lønnsvekst, estimert avkastning på pensjonsmidlene og eventuelle virkninger av endringer i planer og 
estimater. Netto pensjonskostnad klassifiseres i sin helhet som lønnskostnad i regnskapet. Ved verdsettelsen av pensjonsmidlene og påløpte forpliktelser, benyttes estimater, som korrigeres hvert år i samsvar med 
aktuarens beregninger. Akkumulert virkning av endringer i aktuarielle og økonomiske forhold resultatføres over gjenstående opptjeningstid, for den del av endringene som utgjør mer enn 10 % av det største av 
pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene pr 1. januar. Selskapets pensjonsforpliktelser er sikret gjennom et forsikringsselskap.
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3.16 : Skatt

3.17 : Kontanter og kontantekvivalenter

3.18 : Kontantstrømanalyse

3.19 : Hendelser etter balansedagen

3.20 : Segmentrapportering

3.21 : Nye IFRS og IFRIC som er tatt i bruk i årsregnskapet for 2008

3.22 : Vedtatte IFRS-er og IFRIC-er med framtidig ikrafttredelsestidspunkt 

IAS 23 (revidert) – Låneutgifter

IFRIC 12 - Regnskapsføring av konsesjonsrettigheter

IFRIC 13 - Insentivprogrammer for kunder

For ledelsesformål er konsernet organisert i geografiske områder basert på lokaliseringen av kundene. Note 7 viser konsernets rapporteringssegmenter.

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, 
men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er det opplyst om i noter, dersom dette er vesentlig. Det er ingen slike hendeler i 2009. Se note 5 for en beskrivelse av et oppkjøp som ble foretatt i 
januar 2009.

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av netto skatteøkende forskjeller, mellom regnskapsmessig - og skattemessig verdi av balanseposter, justert for midlertidige skattereduserende forskjeller og underskudd til 
fremføring.

Den største endringen i IAS 23 (R) er at det ikke lenger vil være tillatt å løpende kostnadsføre låneutgifter som relaterer seg til en kvalifiserende eiendel. Balanseføring av låneutgifter vil dermed være eneste 
tillatte løsning. Ikrafttredelsestidspunktet for IAS 23 (R) er 1. januar 2009. Konsernet vil anvende IAS 23 (R) fra og med 1. januar 2009.

Skatt på avgitt konsernbidrag fra morselskap og skatt på mottatt konsernbidrag er ført direkte mot egenkapitalen og mot betalbar skatt i balansen. Utsatt skattefordel i selskapsregnskapet og utsatt skatt i 
konsernregnskapet er beregnet til nominell verdi. 

Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kassebeholdninger, bankinnskudd, og andre kortsiktige og meget likvide investeringer som skal innløses innen 6 måneder til kjent verdi og som inneholder uvesentlig 
risiko. 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likviditetsbeholdningen består av kontante midler og bundne midler. Som kontante midler regnes folioinnskudd i bank eller tilsvarende 
finansieringsinstitusjon. Innvilget, ikke opptrukket kassekreditt regnes ikke som likvider. Alle linjer i kontantstrømoppstillingen er netto effekt fra løpende drift, om ikke annet er beskrevet.

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden omfatter både betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige resultat) og 
endringer i netto utsatt skatt/skattefordel. Inntekt fra langsiktige produksjons kontrakter er skattemessig ikke før den individuelle kontrakten er fullført. Endring i utsatt skatt/skattefordel reflekterer de fremtidige 
betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Balanseføring av utsatt skattefordel er gjort på grunnlag av forventninger om fremtidige 
skattepliktige inntekter, som de fremførbare skattemessige underskudd kan utnyttes mot.

Q-Free har tatt i bruk IFRS 8 og IFRS 2 uten at dette har ført til vesentlige endringer i rapporterte tall. De nye standardene har likevel ført til krav om nye opplysninger i notene.

IFRIC 12 gjelder offentlige tjenestebevillinger knyttet til infrastruktur gitt til private operatører når den offentlige myndigheten regulerer eller kontrollerer hvilke tjenester operatøren skal yte, til hvem tjenestene 
skal ytes og til hvilken pris. Fortolkningen regulerer hvordan slike ordninger skal regnskapsføres. Fortolkningen hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. januar 2008, men var på det tidspunktet ikke godkjent av EU. 
Tolkningen er ennå ikke godkjent, men EU har foreslått at ikrafttredelsestidspunkt settes til regnskapsår som begynner etter 31. desember 2008. Ingen selskaper i konsernet blir regulert av myndighetene slik at 
fortolkningen vil ha ingen effekt på konsernet.

Fortolkningen omhandler hvordan lojalitetsprogrammer som et foretak har mot sine kunder for å belønne disse for tidligere kjøp samt gi intensiver for ytterligere kjøp, skal innregnes og måles. Fortolkningen 
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IFRIC 14 IAS 19 - Øvre grense for en ytelsesbaserte pensjonsforpliktelse, nedre grense for finansieringskrav og deres gjensidige påvirkning

Note 4 Finansiell risikostyring

Se note 23 for en sensitivitetsanalyse for å se hvordan resultatet ville blitt påvirket ved endringer i de viktigste valutaene.

B) VALUTARISIKO

A) KREDITTRISIKO

C) LIKVIDITETSRISIKO

Terminkontrakter brukes til å sikre valutarisiko knyttet til forventet fremtidig salg. Konsernet har ingen terminkontrakter pr 31. desember 2008 (2007: null).

En aldersfordelt fordeling av kundefordringer pr 31. desember 2008 er gitt i note 17.

Konsernet (hovedsakelig morselskapet) er utsatt for valutasvingninger, først og fremst i Euro og amerikanske dollar, siden en stor andel (ca 61 prosent) av Q-Free sine inntekter er i utenlandsk valuta. Q-Free 
foretar også mye innkjøp i fremmed valuta, samt at de eier flere datterselskaper som er lokalisert utenfor Norge. Dette reduserer konsernets netto valutarisiko med 30 til 50 prosent. Q-Free sin policy er å minimere 
valutarisiko samtidig som aktivt å vurdere de ulike valutas viktighet som konkurranse parameter. 

D) RENTERISIKO

Q-Free har sentralisert styring av finansiell risiko. Styret har lagt retningslinjer for gruppens finansielle risikostyring, som er utformet i selskapets finansielle policy. Q-Free jobber for å redusere den finansielle 
risikoen og øke forutsigbarheten ved å utnytte finansene som en komparativ faktor.

Konsernet er eksponert for forskjellige typer finansiell risiko gjennom den daglige driften, disse er listet nedenfor:

A) KREDITTRISIKO

Fortolkningen omhandler begrensninger i balanseføring av pensjonsmidler hvor lovpålagte eller kontraktsfestede minimumsbeløp som innbetales overstiger forpliktelsen. Fortolkningen hadde 
ikrafttredelsestidspunkt 1. januar 2008, men var på det tidspunktet ikke godkjent av EU. Fortolkningen er nå godkjent av EU for regnskapsår som begynner etter 31. desember 2008. Selskapet forventer at denne 
fortolkningen ikke vil påvirke konsernet siden alle ytelsesbaserte pensjonsordninger på nåværende tidspunkt er i underskudd.

Konsernet handler kun med parter som har en god kredittverdighet. I de tilfeller hvor kredittrisikoen øker vil det bli vurdert bruk av betalingsgarantier, remburs eller forskuddsbetaling. Konsernet har ingen 
vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe pga likheter i kredittrisikoen. Konsernet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke 
har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer. Konsernet har ikke garantert for tredjeparters gjeld. Konsernet vil altid være eksponert for 
risikoen for at kunder ikke innfrir sine for forpliktelser. Denne risikoen er vurdert til å være lav, siden selskapets kunder er store IT-selskaper, offentlige myndigheter, og konsesjonsinnehavere på utbygging av 
infrastruktur langs veiene i Norge og i utlandet. Dette kan underderbygges med en historisk lav tapsprosent på fordringer. Når Q-Free skal inn på et nytt marked, blir alltid kredittrisikoen vurdert i hvert enkelt 
tilfelle, det blir også vurdert om det er nødvendig å innføre sikrings tiltak som betalingsgarantier o.l.

B) VALUTARISIKO

Konsernets strategi er å se svært sannsynlig salg og kjøp i sammenheng å sikre netto kontantstrøm i den utenlandske valutaen ved å benytte terminkontrakter. Effekten av terminkontrakter som er effektive 
sikringsinstrumenter regnskapsføres med den transaksjonen de skal sikre, mens eventuell ineffektivitet i sikringen regnskapsføres som finanskostnader. 

Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid å kunne finansiere drift og investeringer de neste 3 årene i samsvar med selskapet strategiplan for samme 
periode. Overskuddslikviditet er enten plassert som bankinnskudd eller i fond med den hensikt å få en akseptabel avkastning kombinert med lav risiko.

C) LIKVIDITETSRISIKO

Siden konsernet ikke har noen vesentlig finansiering i rentebærende langsiktig gjeld så er renterisiko uvesentlig. Hvis konsernet inngår finansiering i rentebærende gjeld, vektlegges forutsigbarhet i rentekostnader 
slik at det vil bli gjennomført handlinger for å sikre denne risikoen.

Fortolkningen omhandler hvordan lojalitetsprogrammer som et foretak har mot sine kunder for å belønne disse for tidligere kjøp samt gi intensiver for ytterligere kjøp, skal innregnes og måles. Fortolkningen 
hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2008, men var på det tidspunktet ikke godkjent av EU. Fortolkningen er nå godkjent av EU for regnskapsår som begynner etter 31. desember 2008. Konsernet forventer at 
fortolkningen ikke vil ha noen effekt på konsernets årsregnskap da slike lojalitetsprogrammer ikke eksisterer.

Se note 23 for en aldersfordeling over konsernets finansielle forpliktelser pr 31. desember 2008.

D) RENTERISIKO
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Note 5 Virksomhetssammenslutninger

Oppkjøp i 2008

Oppkjøp av Dacolian BV

TNOK

Immaterielle eiendeler:
Kontrakter 16 408                 

Teknologi 16 800                 

Konkurranseklausul 12 293                 

Sum immaterielle eiendeler 0 45 501                  

Andre anleggsmidler 761 761                  
Andre omløpsmidler 4 326 8 434               
Kontanter og bankinnskudd 3 924 3 924               
Sum eiendeler 9 011 58 629                  

Egenkapital -8 793 
Betalbar skatt 0 -1 055              
Utsatt skatt 0 -11 603            
Pensjonsforpliktelser 0 -159                 

Q-Free ASA økte selskapets aksjekapital med NOK 646 738,72 og tildelte 1 701 944 nye aksjer relatert til oppkjøpet av Dacolian aksjer. Tegningskursen er kr 9,8797 pr aksje, noe som gir en total betaling på 
NOK 16 814 700 ( 2 100 000 EUR basert på en valutakurs EUR/NOK på 8,007 som var kurs 12. august 2008). Aksjepremien på NOK 16 167 961,28 som reflekterer en aksjekurs på kr 9,4997 pr aksje, er overført 
overkursfond.

Q-Free har en opsjon og en forpliktelse til å kjøpe resterende aksjer i selskapet i løpet av de kommende to år. Totalt oppgjør for 100 prosent av aksjene i Dacolian avhenger av Dacolians utvikling i 2008 og 2009. 
Avtalen har en nedre grense på 7,1 millioner Euro og en øvre grense på 13,1 millioner Euro. Oppgjøret vil være en kombinasjon av kontanter og Q-Free aksjer på et forhold på ca 60/40, men minimum 60 prosent 
i kontanter. Den første transaksjonen var en betaling på 70 prosent av aksjene som ble gjort opp med TNOK 39 648 i kontanter og TNOK 31 049 i aksjer.

Tre immaterielle eiendeler ble identifisert på oppkjøpstidspunktet: eksisterende kundekontrakter, teknologi og en konkurranseklausul. Disse tre eiendelene utgjør 64 prosent av den totale kjøpsprisen. Resterende 
beløp er tilordnet andre eiendeler og goodwill. Goodwill består av estimerte verdier på de ansattes kompetanse og det faktum at oppkjøpet av Dacolian aksjer er et viktig steg i å posisjonere konsernet som en 
tilbyder av teknologiske løsninger innen veiprisingssystemer.

Den 13. august 2008 overtok konsernet 70 prosent av stemmeberettigede aksjer i Dacolian BV og en opsjon og en plikt gjennom en Earn-Out avtale til å kjøpe resterende aksjer innen 1. mai 2010. 
Hovedaktivitetene til Dacolian inkluderer utvikling og kommersialisering av OEM programvare forbundet med bruk av video og bilde behandling i Intelligent Traffic Systems (ITS).

Merverdianalysen (PPA) er utført i samarbeid med PriceWaterhouseCoopers og har et åpent allokeringsvindu i 12 måneder fra oppkjøpsdato. Totalt vederlag er basert på fremtidige forventede driftsresultater i 
Dacolian BV.

Virkelig verdi identifisert ved oppkjøp

Dacolian BVs operasjonelle aktiviteter er definert som en del av konsernets kjernevirksomhet og vil spille en viktig rolle i konsernets fremtidsplaner.

Virkelig verdi (i kr) av identifiserte eiendeler og gjeld i Dacolian BV på oppkjøpsdato var:

Tidligere bokførte 

verdier
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Pensjonsforpliktelser 0 -159                 
Annen kortsiktig gjeld -218 -218                 
Sum gjeld og egenkapital -9 011 -13 035                 

Netto eiendeler 45 594             
Goodwill ved kjøpstidspunkt * 26 022             
Total kostpris 71 616                  

Kjøpspris

Vederlag på kjøpstidspunkt 56 800             
Resultatavhengig vederlag (2008 og 2009) 10 376             
Transaksjonskostnader 4 440               
Sum 71 616                  

* Goodwill oppstått ved oppkjøp er økt med TNOK 582 etter at "Purchase Price Allocation" ble gjennomført, dette på grunn av økte rådgivningskostnader.

Oppkjøp foretatt etter balansedagen (31. desember 2008):

Note 6 - Finansielle poster

Spesifisering :
(Beløp i TNOK) (Beløp i TNOK)

2006 2007 2008 Kategori 2008 2007 2006

0 15 031 9 794 Finansinntekter fra konsernselskap 0 0 0
4 273 2 604 5 712 Andre renteinntekter 9 682 3 616 7 514

13 970 14 922 24 603 Andre finansinntekter 25 985 16 116 17 356
6 949 177 468 Endring i markedsverdi finansielle omløpsmidler 468 177 6 949
-166 0 0 Nedskriving av finansielle anleggsmidler 0 0 -166

-9 952 -1 423 -5 081 Andre rentekostnader -8 028 -2 407 -11 506
-2 995 -24 026 -19 262 Andre finanskostnader -21 474 -23 822 -4 495

12 079 7 284 16 234 Sum 6 633 -6 320 15 652

Se note 13 for en spesifikasjon av endringer i markedsverdi på finansielle omløpsmidler.

Fra oppkjøpsdato (13. august 2008) har Dacolian BV tilført årets resultat for konsernet med TNOK 4 698. Hvis Dacolian BV hadde vært konsolidert fra 1. januar 2008 hadde konsernets driftsinntekter økt med 
TNOK 23 100. Konsernets resultat ville økt med TNOK 8 269.

Q-Free ASA har kjøpt 100 prosent av aksjene i Building Capital Ltd, som er lokalisert i London, England. Building Capital Ltd ble stiftet i 2002 og har tilegnet seg høy kompetanse og erfaring innen 
veiprisingsindustrien. Selskapet er godt kjent i Europa innen "Road User Charging", spesielt "GNSS" (f.eks. GPS) baserte løsninger. 

Vederlaget for aksjene vil være en kombinasjon av kontanter og Q-Free aksjer, med en maksimal godtgjørelse på GBP 600 000 og ikke mindre enn GBP 360 000 i kontanter. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2009 
og siste oppgjørsdato er satt til 1. januar 2012.

Spesifisering av finansielle poster

Morselskapet Konsernet
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Note 7 Segment informasjon

Driftssegmenter
TNOK Europa Asia Latin SUM Europa Asia Latin SUM Europa Asia Latin SUM

Resultatregnskap:

Inntekter 370 724 103 155 35 366 509 246 342 380 45 058 23 416 410 854 303 132 63 937 19 873 386 942

Varekostnader 146 683 55 640 17 655 219 978 138 255 14 180 8 546 160 981 124 295 21 497 8 313 154 104
Lønns- og personalkostnader 89 418 14 217 3 853 107 488 78 071 11 526 4 019 93 617 62 465 12 193 4 066 78 724
Andre driftskostnader 114 866 16 513 6 118 137 497 118 594 7 753 9 034 135 381 109 134 12 004 3 602 124 740

Sum driftskostnader 350 968 86 370 27 625 464 963 334 919 33 460 21 600 389 980 295 894 45 694 15 981 357 569

Driftsresultat 19 757 16 785 7 741 44 283 7 461 11 598 1 816 20 875 7 238 18 243 3 892 29 373

Balanse:

Anleggsmidler 190 312 3 015 3 870 197 197 97 939 7 191 4 002 109 132 110 235 3 606 4 077 117 918
Omløpsmidler 250 483 54 930 11 815 317 228 254 270 22 048 7 605 283 923 261 805 40 901 5 771 308 477

SUM EIENDELER 440 795 57 945 15 685 514 425 352 209 29 239 11 607 393 055 372 040 44 507 9 848 426 395

Balanse:

Langsiktig gjeld 13 584 0 0 13 584 2 992 0 0 2 992 3 392 0 0 3 392
Kortsiktig gjeld 103 439 42 509 2 415 148 364 65 974 16 389 7 104 89 468 86 425 34 766 6 307 127 498

Selskapet rapporterer ikke etter virksomhetssegmenter utover den geografiske segmenteringen.

31.12.200631.12.2008 31.12.2007

For ledelsesformål, er konsernet organisert i geografiske områder basert på kundenes lokalisering. Disse er:
√  Europa
√  Asia Pacific
√  Latin Amerika

Ledelsen følger opp det operasjonelle resultatet for sine segmenter for å kunne ta beslutninger om ressursallokering å for å kunne vurdere 
prestasjoner. Segmentenes prestasjoner evalueres på bakgrunn av driftsresultat som i visse tilfeller, som forklart i tabellen nedenfor, måles 
forskjellig fra driftsresultatet i det konsoliderte regnskapet. Konsernfinansiering (inkludert finanskostnader og -inntekter) og skatt er behandlet på 
konsernnivå og er ikke fordelt på segmentene. Prising mellom segmentene er basert på prinsippet om armlengdes avstand.
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Kortsiktig gjeld 103 439 42 509 2 415 148 364 65 974 16 389 7 104 89 468 86 425 34 766 6 307 127 498

SUM GJELD 117 023 42 509 2 415 161 947 68 966 16 389 7 104 92 459 89 817 34 766 6 307 130 890

Nøkkeltall:
Driftsmargin 5,3 % 16,3 % 21,9 % 8,7 % 2,2 % 25,7 % 7,8 % 5,1 % 2,4 % 28,5 % 19,6 % 7,6 %

Gjennomsnittlig årsverk 187 31 8 226 158 27 7 192 141 38 7 186
Gjennomsnittlig antall ansatte 191 33 8 232 163 28 7 198 141 40 7 188

Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde

Produkt 310 640 61 % 291 302 71 % 217 118 56 %

Service og vedlikehold 86 572 17 % 73 672 18 % 68 657 18 %

Prosjekter 112 034 22 % 45 880 11 % 101 167 26 %

SUM INNTEKTER 509 246 100 % 410 854 100 % 386 942 100 %

Ordrereserve fordelt på segmentene
Ordrereserven for eksterne kunder er basert på den geografiske lokalisasjonen til kundene

Europa 271 094 80 % 249 258 67 % 241 836 82 %

Asia 27 109 8 % 108 632 29 % 29 799 10 %

Latin Amerika 40 664 12 % 13 466 4 % 21 938 7 %

SUM ORDRERESERVE 338 868 100 % 371 356 100 % 293 573 100 %

2006

2008 2007 2006

2008 2007
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Note 8 Andre driftsinntekter 

Beløp i TNOK
Prosjekt Beskrivelse Tilskudd fra: 2008 2007
SUAVE

Norges 
forskningsråd

2 942 2 393

Wisecar

Norges 
forskningsråd

3 117 1 350

Safespot
EU 0 28

RCI

EU 0 57

SmartFreight EPSS

Norges 
forskningsråd

249 0

TOMCO

EU 192 0

SUM 6 499 3 829

SAFESPOT er et prosjekt som er delfinansiert av EU i 6. rammeprogram. Målsettingen er å vise hvordan intelligente 
kjøretøy og intelligente veier kan bidra til økt trafikksikkerhet.

Prosjektet skal resultere i konkrete implementerbare byggeblokker for adaptive antenner tilpasset for kjøretøy. Den 
overliggende motivasjon er å komme i posisjon til å levere norsk teknologi for etablering av trådløs bredbånd til kjøretøy 
for neste generasjons intelligente informasjonssystemer.

SMARTFREIGHT er et 30-måneders EU-prosjekt som har som mål å bruke informasjons-og kommunikasjonsteknologi 
(IKT) til å dele informasjon mellom  trafikkstyringssystemer (UTMS) og flåtestyringssystemer (FDMS) for gjensidig nytte. 
Lastebiloperatører og flåtestyringsoperatører vil dra nytte av et slikt system gjennom å motta mer nøyaktig og  tidsriktig 
informasjon om trafikken (for eksempel forsinkelser og ulykker). Byens myndigheter som administrerer 
trafikkstyingssystemene vil  få bedre kunnskap om hvordan gods transporteres i byen . Dette vil kunne gi mulighet for 
bedring av byens miljø ved at myndighetene kan styre trafikken i størrre grad i forhold til politiske målsettinger.

Intelligent førerstøtte for sikrere og mer effektiv trafikkavvikling. Prosjektet er støttet av VERDIKT programmet til Norges 
forskningsråd og går over 5 år. SINTEF er FoU partner og utfører i tillegg prosjektledelsen. Målsettingen er å utvikle 
mobile IKT løsninger for alle trafikanter langs vegen. Prosjektet har fokus på tjenester og applikasjoner. Q-Free's oppgave 
er å levere CALM utstyr basert på CVIS plattformen.

RCI (Road Charging Interoperability) er et prosjekt for å demonstrere og validere et grunnleggende konseptet for europeisk 
interoperabel veiprising. Det bygger på eksisterende spesifikasjoner og eksisterende bompengesystemer. Det definerer et 
konsept som tillater ulike lokale interoperable konsepter. Det demonstrerer og validerer et konsept for interoperable 
løsninger gjennom funksjonelle prototyper med deltakelse av aktuelle markedaktører.

Konsernet har også mottatt statlig skattelette i 2008 gjennom SkatteFUNN. Dette er et skattereduserende ordning hvor hensikten er å motivere næringslivet til økt nyskaping via forskning og utviklingsarbeid.

Det er ingen vilkår relatert til tilskuddene som ikke har blitt oppfylt.

TOMCO ønsket å utvikle følgende applikasjoner for kooperative transportsystemer: dynamisk ruting av trafikk og "fleksible 
bussholdeplasser" slik at passasjerer kunne gå av og på bussen på mellomliggende holdeplasser som er optimalisert med 
hensyn på busstrase, rutetabell og passasjerens reiseønsker. Det var også tanken å demonstrere en mer intelligent 
forvaltning av parkeringsarealet på ulike buss terminaler slik at bussparken kunne bli utnyttet på en bedre måte. 
Personaliserte reisetjenester for reiseplanlegging, sanntids informasjon om hvor bussene befinner seg, samt trådløse 
betalingsmetoder var også inkludert. Til slutt ønsket man å se på hvordan bussoperatører kunne optimalisere styring av 
egen flåte ved å nyttiggjøre seg informasjon fra trafikkontrollsentrene. 

Konsernet har mottatt offentlige tilskudd på totalt TNOK 6 499 i 2008. Tilsvarende tall for 2007 var TNOK 3 829 og for 2006 TNOK 5 682. Konsernet er partner i flere prosjekter som støttes av Norges 
Forskningsråd og prosjekter initiert av EU.
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2008 2007 2006

Tilskudd behandlet som annen inntekt i tilhørende kostnadsperiode 6 499 3 829 5 682

Tilskudd ført som reduksjon av lønnskostnader (SkatteFUNN) 720 608 1 600

SUM 7 219 4 437 7 282

Konsernet har to prosjekter som er godkjent for skattefradrag i 2008. Skattefradraget på TNOK 720 er ført som reduksjon av personalkostnadene.
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Note 9 Skatt

2006 2007 2008 2008 2007 2006

Årets skattekostnad i resultatregnskapet

-15 222 0 0 Betalbar skatt på årets resultat norske selskaper -3 122 -3 979 -15 957
0 0 0 Betalbar skatt på årets resultat utenlandske selskaper -2 804 -2 117 -2 089
0 -79 0 For lite/mye avsatt skatt fjoråret 55 -79 0

9 885 -3 401              (3 620) Endring utsatt skatt/skattefordel norske selskaper -4 100 -2 328 9 487
0 0 0 Endring utsatt skatt/skattefordel utenlandske selskaper -4 658 -1 037 -2 597

-5 336 -3 480 -3 620 Sum -14 629 -9 540 -11 157

19 % 35 % 18 % Skattekostnad i % av resultat før skatt 29 % 66 % 25 %

Betalbar skatt i årets skattekostnad

27 369 9 853             20 264 Sum resultat før skattekostnad 50 915 14 555 45 024
-8 311 2 289 0 Permanente forskjeller -2 569 18 256 -8 514
35 305 -12 143 -7 334 Endring midlertidige forskjeller -19 233 -11 522 29 628

0 -12 930 Utnyttelse av skattemessig fremførbart underskudd -8 505
54 363 0 0 Grunnlag betalbar skatt, norske selskaper 20 609 21 289 66 139

15 222 0 0 Betalbar skatt norske selskaper (28%) 3 122 4 042 16 614
Betalbar skatt utenlandske selskaper 2 804 2 811 2 089

Betalbar skatt i balansen
15 222 0 0 Betalbar skatt på årets resultat, norske selskaper 3 122 4 042 16 614

0 0 0 Betalbar skatt på årets resultat utenlandske selskaper 2 804 2 811 2 089
0 0 0 Forskuddsbetalt skatt utenlandske selskaper 0 -2 579 0

-1 600 0 -720 Statlig skattefradrag (SkatteFUNN) 0 -116 -1 600
13 622 0 -720 Sum betalbar skatt 5 925 4 159 17 103

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel

Forskjeller som er vurdert å kunne utlignes:

14 824 17 639 17 237 Anleggsmidler 81 794 20 169 15 646
-17 847 -9 678 -885 Omløpsmidler -12 510 -16 321 -20 554
-30 959 -13 516 -17 480 Gjeld -20 387 -15 094 -30 682

0 -16 334 -7 829 Underskudd til fremføring -9 368 -18 341 -6 943
-51 0 0 Andre forskjeller mellom regnskap og skatt 572 0 -41

-34 032 -21 888 -8 958 Sum 40 101 -29 587 -42 574

-9 529 -6 128 -2 508 Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) 11 465 -10 654 -11 832

Utsatt skattefordel (-) / utsatt skatt (+) i balansen fremkommer slik:

-9 529 -6 128 -2 508 Utsatt skattefordel (-)/ utsatt skatt (+) i norske selskaper -4 842 -8 521 -11 167
0 0 0 Utsatt skattefordel (-)/ utsatt skatt (+) i utenlandske selskaper 16 308 -383 -665
0 0 0 Utsatt skattefordel (-)/ utsatt skatt (+) på avgitt (-)/ mottatt (+) konsernbidrag 0 -1 749 0

-9 529 -6 128 -2 508 Sum utsatt skattefordel (-) / utsatt skatt (+) i balansen 11 465 -10 654 -11 832

Avstemming av skattekostnaden
7 663 2 759 5 674 Skatt på regnskapsmessig resultat 15 940 -4 354 12 932

-5 336 -3 480 -3 620 Årets skattekostnad -14 629 -9 540 -11 157
2 327 -720 2 053 Differanse 1 311 5 186 1 775

Spesifikasjon av differanse:
2 327 -641 2 053 Skatteeffekt av permanente forskjeller -533 -4 551 2 103

0 -79 0 For lite / mye avsatt skatt i fjor -349 0 0
0 0 0 Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel -430 -562 -328
0 0 0 Endring i Ikke balanseført utsatt skattefordel ved fisjon 0 -73 0

2 327 -720 2 053 Sum -1 311 -5 186 1 775

Note 10 Resultat per aksje

2008 2007 2006
Majoritetens andel av årsresultatet 31 628 1 337 32 181
Tidsveid gjennomsnittlig antall ordinære aksjer 53 976 213 52 274 269 51 778 727
Tidsveid gjennomsnittlig antall aksje opsjoner 0 0 65 685
Tidsveid gjennomsnittlig antall utvannede aksjer 53 976 213 52 274 269 51 844 412

Resultat per aksje (NOK) 0,60 0,03 0,62

Utvannet resultat per aksje (NOK) 0,60 0,03 0,62

Balanseføring av den utsatte skattefordelen er begrunnet med forventningen om fremtidig skattepliktig inntjening. Estimatene er basert på styrets og ledelsens beste skjønn og vurdering av fremtidsutsiktene. 
Faktisk utfall vil kunne avvike fra disse estimatene.

Morselskap Konsern

Det har ikke skjedd noen transaksjoner mellom rapporteringsdato og dato for avleggelse av årsregnskapet, som påvirker ordinære aksjer eller potensielle ordinære aksjer.

Utvannet resultat pr aksje beregnes ved å dividere konsernets nettoresultat knyttet til ordinære aksjonærer i morselskapet med gjennomsnittlig antall utestående aksjer i regnskapsåret. 

Resultat per aksje beregnes ved å dividere konsernets nettoresultat henførbart til morselskapets ordinære eiere med veid gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer i perioden.

Av det skattemessige fremførbare underskuddet på TNOK 9 368 for konsernet, knytter TNOK 7 829 seg til Norge og TNOK 1 539 til utenlandske selskaper. På bakgrunn av en endring i skattelovgivningen i 
2005, kan underskuddene fremføres i ubegrenset tidsrom. 

Tilsvarende tall for 2007 var for konsernet på TNOK 18 341, hvorav TNOK 2 007 var relatert til Norge, og TNOK 16 334 var relatert til utenlandske selskaper.
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Note 11 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Morselskapet

Goodwill Utvikling
Maskiner og 

inventar Sum

Anskaffelseskost 1.1 0 91 651 100 467 192 118
Tilganger 0 24 732 22 782 47 514
Anskaffelseskost 31.12 0 116 383 123 249 239 632

Akkumulerte avskrivninger, nedskrivninger 1.1 0 51 640 59 275 110 915
Årets avskrivning 0 5 876 9 395 15 271
Årets nedskrivning 0 0 0 0
Akk. av- og nedskrivning ved avgang 0 0 0 0
Akk. av- og nedskrivninger 31.12 0 57 517 68 670 126 187

Bokført verdi 01.01 0 40 011 41 192 81 203
Totale endringer gjennom året 0 18 856 13 387 32 243
Bokført verdi 31.12 0 58 866 54 579 113 445

Økonomisk levetid 4-5 år 5-10 år
Avskrivingsplan Lineær Lineær

Sikkerhetsstillelser
Per 31.12.08 er eiendeler i morselskapet med en balanseverdi på TNOK 54 579 stilt som garanti overfor DnB NOR Bank ASA.

Konsernet

Goodwill Utvikling
Maskiner og 

inventar Sum

Anskaffelseskost 1.1 0 93 022 143 561 236 583
Tilganger * 26 022 70 079 23 078 119 179
Anskaffelseskost 31.12 26 022 163 101 166 639 355 762

Akkumulerte avskrivninger, nedskrivninger 1.1 0 52 702 90 155 142 857
Årets avskrivning 0 8 404 12 546 20 950
Årets nedskrivning 0 0 0 0
Akk. av- og nedskrivning ved avgang 0 0 0 0
Akk. av- og nedskrivninger 31.12 0 61 106 102 701 163 807

Bokført verdi 01.01 0 40 320 53 406 93 726
Totale endringer gjennom året 26 022 61 675 10 532 98 229
Bokført verdi 31.12 26 022 101 995 63 938 191 955

Økonomisk levetid 4-5 år 5-10 år
Avskrivingsplan Lineær Lineær

Årlig vurdering av 
nedskrivingsbehov 
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Avskrivingsplan Lineær Lineær

* For mer informasjon om tilganger i 2008, se note 5.

Aktivering av utviklingskostnader

Kostnadsført FoU for 2008 har vært uvesentlig.

1 ) OEM programvare til bruk i video- og bildebehandling i Intelligent Traffic Systems (ITS)
2 ) OBU (On Board Units) 
3 ) Road Side Equipment til bruk i veiprisingssystemer

Bokførte utviklingskostnader er allokert til følgende kategorier: TNOK

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Bokførte utviklingskostnader 43 129 0 38 489 24 930 20 377 15 390 101 995 40 320
101 995 40 320

Immaterielle eiendeler gjennom oppkjøp 43 129 0
Immaterielle eiendeler gjennom egenutvikling 58 866 40 320

101 995 40 320
1 ) OEM Programvare

2 ) OBU

3 ) Roadside Equipment

Forutsetninger brukt i beregninger av gjenvinnbart beløp i OBU'er og Roadside Equipment:

3 ) Roadside Equipment SUM

Forventet gjenvinnbart beløp på OBU'er er basert en nåvererdiberegning med i utgangspunkt i 5-årige budsjetter godkjent av toppledelsen. Diskonteringssats før skatt er satt til 13,6 prosent (2007: 12,0 prosent) 
og kontantstrøm utover fem år er beregnet basert med en vekstfaktor på 7 prosent (2007: 7 prosent), som er et rimelig estimat sammenlignet med den langsiktige vekstraten for ITS industrien. 

Beregning av gjennvinnbart beløp på "Roadside Equipment" er basert på de samme prinsippene som beskrevet for OBU'er.

• Bruttomarginer;
• Diskonteringsrater;
• Inflasjon på råmaterialer;
• Markedsandel i budsjettperioden; og
• Vekstrate

OEM Software ble tilført selskapet gjennom oppkjøpet av Dacolian BV. I løpet av PPA-prosessen ble det identifisert tre typer immaterielle eiendeler: eksisterende kundekontrakter, teknologi og en 
konkurranseklausul mellom selskapene. Disse tre identifiserte eiendelene er grunnlaget for 64 prosent av total kjøpspris og utgjør konsernets balanseførte utviklingskostnader vedrørende OEM Programvare.

1 ) OEM Software 2 ) OBU

Balanseførte produktutviklingskostnader klassifisert som immaterielle eiendeler testes årlig for nedskriving eller når det foreligger indikasjoner på nedskriving. Konsernet klassifiserer immaterielle eiendeler i 
følgende kategorier:

Konsernet aktiverer kostnader knyttet til utvikling. Aktiveringen for 2008 består av utvikling av den ny generasjon av OBU'er og enheter langs veien som er en del av selskapets bompengesystem. I tillegg har 
selskapet aktivert kostnader som klargjør selskapets produkter for fremtidens trådløse kommunikasjonsløsninger som muliggjør at kjøretøy hele tiden kan utveksle data med den omkringliggende infrastruktur 
langs veiene. Forbedringen i infrastruktursystemet vil åpne for nye tjenester innenfor deling av trafikkinformasjon som gir større sikkerhet, effektivitet og bedre miljø.

Balanseførte kostnader består hovedsakelig av direkte lønn inkl. påslag for sosiale kostnader, innkjøp av materiell samt kjøp av eksterne tjenester. Utvikling aktiveres og avskrives over beregnet levetid for 
produkt/teknologi. Beregnet levetid blir kontinuerlig evaluert.

nedskrivingsbehov 
(eller når indikasjoner 

på nedskriving 
eksisterer).
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TNOK

2008 2007

Bokført verdi goodwill : 26 022 0

Forutsetninger lagt til grunn ved fastsettelsen av bokført verdi:

Note 13 Investeringer i aksjer og andeler

Morselskapet og konsernet (beløp i kr 1.000)

Selskapets totale 
aksjekapital Antall aksjer Eierandel

Bokført verdi i 
morselskapet **

Bokført verdi i 
konsernet **

Resultatført i 2008 
(Finansposter)

Vegamot AS 4 355 6 050 13,90 % 0 0 0

•Diskonteringsrater – Diskonteringsraten reflekterer ledelsens estimater på enhetens risiko. Denne blir brukt av ledelsen som et referansepunkt for å vurdere fremtidige investeringsalternativ. For å beregne 
rimelige diskonteringsrater for hver enhet, så er det tatt hensyn til avkastning på en tiårig statsobligasjon ved starten av budsjettåret.

• Markedsandel i budsjettperioden – Forutsetningene bygger på ledelsens vurdering av hvordan enhetens posisjon, relativt sett i forhold til konkurrentene, vil utvikle seg i løpet av budsjettperioden. Ledelsen 
forventer at konsernets markedsandel i RUC (Road User Charging) markedet vil være stabil i løpet av perioden, mens konsernets posisjon sett i forhold til konkurrentene vil være styrket som følge av oppkjøpet 
beskrevet i note 5. 

• Vekstrate – Benyttede vekstrater er basert på publiserte industrielle undersøkelser.

•Bruttomarginer – Bruttomarginer er basert på gjennomsnittlige marginer siste tre år før budsjettperioden. Marginene øker i løpet av budsjettperioden på grunn av forventede effektivitetsforbedringer.

• Inflasjon på råmaterialer – Estimater er hentet fra offentlige indekser for landet hvor materialene kjøpes fra og i tillegg informasjon relatert til spesifikke varetyper. Prognosetall blir brukt hvis dette er 
tilgjengelig (ofte kun Euro land og USA), hvis ikke benyttes historiske priser som en indikator på fremtidige prisutvikling.

Note 12 Verdivurdering av goodwill

Goodwill ervervet gjennom oppkjøp av selskaper tilordnes de ulike forretningsområder. Bokført verdi pr 31.12.08 er tilordnet OEM programvaren som er til bruk i video- og bildebehandling i Intelligent Traffic 
Systems (ITS) og ble ervervet ved oppkjøpet av Dacolian BV 13. august 2008. For ytterligere detaljer angående oppkjøp se note 5.

SUM

Q-Free konsernet benytter de siste oppdaterte beregningene av gjenvinnbart beløp når man tester verdifallet på bokført verdi goodwill. Merverdianalyse prosessen (PPA) ble fullført i løpet av andre halvår i 2008. 
I den forbindelse har konsernet ikke foretatt noen testing av verdifall for Dacolian BV pr 31. desember 2008. Dette på grunn av at forutsentingen for beregningen ikke har endret seg vesentlig siden oppkjøpet ble 
foretatt i august 2008.

Følgende estimater ble benyttet i testingen av verdifallet:

Nominelt avkastningskrav (WACC - Weighted Average Cost of Capital) er estimert til 12,9 prosent. Risikofri rente er fastsatt til 4,5 prosent (basert på en 10-års euro-statsobligasjonsrenten pr 13. august 2008). 
Risikopremien i markedet er anslått til å være 5 prosent. Egenkapitalprosenten er satt til 75,3 prosent og er basert på balansetall pr 30.6.2008 og selskapets markedsverdi. Det er forventet at denne 
kapitalstrukturen gir et rimelig estimat for fremtidig kapitalstruktur. 

Noter til årsregnskapet  10 av 19

Vegamot AS 4 355 6 050 13,90 % 0 0 0
Leiv Eiriksson AS 41 318 9 919 0,99 % 409 409 83
Asti AS 12 733 2 900 13,81 % 1 758 1 758 361
Andre 19 110 24
Sum 2 187 2 278 468

(**) Bokført verdi av investeringene i aksjer er klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi. Virkelig verdi for investeringer er vår andel av selskapets egenkapital.

Note 14 Aksjeopsjonsprogram for ansatte

Pr 31.12.2008 har 2 325 000 opsjoner blitt tildelt nøkkelpersoner, hvorav 600 000 av disse har blitt tildelt styremedlemmer.

Spesifikasjon av aktivitet rundt aksjeopsjoner:

Oversikt over utestående opsjoner: 2008 2007 2006
Utestående opsjoner 1.1 2 415 000 1 800 000 0
Tildelte opsjoner 795 000 1 105 000 1 800 000
Utøvde opsjoner 

0 0
Utgåtte opsjoner -885 000 -490 000 0
Utestående opsjoner 31.12 2 325 000 2 415 000 1 800 000
Hvorav fullt opptjent 2 025 000 1 760 000 0

De samme begrensningene i tildeling og utøvelse av opsjoner for 2008 som nevnt ovenfor gjelder for utvidelsen av opsjonsprogrammet for aksjonærvalgte styremedlemmer. 

Fullmakten ble fornyet for to nye år på den ordinære generalforsamlingen 10. mai 2007 for å kunne gjennomføre den 3-årige insentivordningen. På grunn av endringer i organisasjonen i løpet av året, ble det 
foreslått og godkjent en økning i fullmakten; fra kr 969.000,- til kr 1.026.000,- (noe som er likeverdig med 5,17 % av aksjekapital) som tilsvarer 2 700 000 aksjer, hver pålydende kr 0,38.

Begrensinger i tildelingen

For nøkkelpersoner og ledelse som tildeles opsjonsrettigheter i 3 år skal inntil 1/3 av opsjonen kunne innløses årlig. Tilsvarende skal inntil ½ av opsjonen kunne innløses årlig for aksjonærvalgte styremedlemmer. 
For nye  nøkkelpersoner, ledere og aksjonærvalgte styremedlemmer vil innløsningskurs bli fastsatt den dagen de tiltrer aksjeopsjonsprogrammet. 

Q-Free ASA etablerte i mai 2006, et treårig aksjeopsjonsprogram. I henhold til styrets forslag ble det enstemmig vedtatt at styret, som ledd i arbeidet med å gi selskapets ansatte nøkkelpersoner, ledelse og 
aksjonærvalgte styremedlemmer en incentivordning gjennom mulighet for erverv av aksjer i selskapet, gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil kr 969.000,- som tilsvarer 2.550.000 aksjer (ca 5 %), hver 
pålydende kr 0,38, ved en eller flere rettede emisjoner mot kontant innbetaling til ansatte nøkkelpersoner, ledelse og aksjonærvalgte styremedlemmer i Q-Free ASA. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning i 
henhold til allmennaksjelovens §§ 10-4 og 10-5 fravikes. Fullmakten gjelder i 2 år fra vedtaket fattes av generalforsamlingen

Opsjonene kan innløses i avgrensede perioder.

Generalforsamlingen 9. mai 2008 godkjente forslaget om ett års utvidelse av opsjonsprogrammet for aksjonærvalgte styremedlemmer valgt av generalforsamlingen i 2006. Utvidelsen av perioden går fra 2007 til 
2009 med de samme betingelsene, og med det samme antall aksjer.

Fullmakten gjelder gjennomføring av et aksjeopsjonsprogram i Q-Free ASA som løper over 3 år for nøkkelpersoner og ledelse, og 2 år for aksjonærvalgte styremedlemmer. Inntil 600.000 aksjer er forbeholdt 
aksjeopsjonsprogram for aksjonærvalgte styremedlemmer, og resterende 2.100.000 aksjer er forbeholdt aksjeopsjonsprogram for nøkkelpersoner og ledelse. Det betales ikke vederlag for opsjonene. 
Innløsningskursen skal tilsvare gjennomsnittlig kurs for Q-Free aksjen ved stengetid på Oslo Børs i tiden 14 dager før og 14 dager etter ordinær generalforsamlingen det året aksjene tegnes. 

Markedsverdi på aksjeopsjoner er estimert ved hjelp av Black & Scholes prising modell. Gjennomsnittlig virkelig verdi av tildelte opsjoner i 2008 er NOK 0,99. Tilsvarende beløp for 2007 
var NOK 2,03

Virkelig verdi på opsjonene er estimert ved hjelp av Black & Scholes prising modell. I 2008 totale kostnader utgjorde TNOK 2 564. Tilsvarende beløp var i 2007 TNOK 1 266. For spesifikasjon for dette se 
oversikten over endringer i egenkapitalen (konsernet). Det har ikke blitt innløst noen opsjoner i 2008.
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Innløsningskurs 

Utestående 
opsjoner pr 
31.12.2008

Gjennomsnittl
ig gjenstående 
kontraktstid

Gjennomsnittlig 
utkjøpspris

Opptjente 
opsjoner pr 
31.12.2008

Gjennomsnittlig 
innløsningskurs

0,00 - 5,00 -                        -                 -                             -                      -                          
5,00 - 10,00 875 000                0,35                9,73                            575 000              9,73                        
10,00 - 15,00 875 000                0,35                14,73                         875 000              14,73                      
15,00 - 20,00 115 000                0,35                17,76                         115 000              17,76                      
20,00 - 460 000                0,35                21,87                         460 000              21,87                      
SUM 2 325 000             0,35                14,41                         2 025 000           15,10                      

Navn Stilling Tildelte opsjoner
Opptjente 

opsjoner Innløste opsjoner
Utestående 

opsjoner
Øyvind Isaksen 675 000 675 000 0 0

Ole Jørgen Fredriksen 200 000 100 000 0 100 000
Christian Albech 100 000 50 000 0 50 000

Mimi Kristine Berdal 100 000 50 000 0 50 000

Torild Skogsholm 100 000 50 000 0 50 000

Jan Pihl Grimnes 100 000 50 000 0 50 000

Marianne Sandal 150 000 150 000 0 0

Steinar Furan 150 000 150 000 0 0

Stein Tore Nybrodahl 45 000 45 000 0 0

Per Fredrik Ecker 150 000 150 000 0 0
Hans Christian Bolstad 150 000 150 000 0 0
Andre ansatte 405 000 405 000 0 0

SUM 2 325 000 2 025 000 0 300 000

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningen av opsjonsprogrammet i 2008: 

Innløsningskurs pr. opsjon

Volatilitet

Opptjente opsjoner
Betingelser til gjenværende opsjoner er følgende:

Utestående opsjoner

Vise administrerende direktør FoU

Personalsjef

Vise administrerende direktør Salg

Utestående opsjoner fordeler seg som følger på ledelsen og styrets medlemmer per 31.12.2008:

Vise administrerende direktør Drift

Kvalitetssjef

Styremedlem

Konsernsjef

Styrets leder
Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Veid gjennomsnittlig innløsningskurs for innløste opsjoner var NOK 13,03

Det er forutsatt at historisk volatilitet er en indikasjon på fremtidig volatilitet. Forventet fremtidig volatilitet er 45,51 %.

Noter til årsregnskapet  11 av 19

Opsjonens levetid

Utbytte

Forventet utbytte per aksje er kr 0,- per år.

Risikofri rente

Risikofri rente som er lagt til grunn for beregning av opsjoner er tilsvarende rente på statsobligasjoner over opsjons levetid, dvs. 6,86 % for 2008.

Note 15 Pensjoner

2006 2007 2008 2008 2007 2006

1 928 4 144 4 480 Årets opptjente pensjonsrettigheter 5 551 5 217 2 950
682 881 1 100 Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 1 558 1 297 1 114

-566 -678 -822 Forventet avkastning på pensjonsmidler -1 395 -1 124 -975
70 -4 575 0 Amortisering av tidligere perioders pensjonsopptjening 0 -4 551 0

0 2 730 600 Amortisering av estimatavvik, tap / (gevinst) 625 2 761 70
126 128 131 Omkostninger 243 258 251
316 464 774 Periodisert arbeidsgiveravgift 928 622 481

2 556 3 094 6 264 Netto pensjonskostnad 7 510 4 478 3 890

31.12.06 31.12.07 31.12.08 Pensjonsforpliktelser / (-midler) 31.12.08 31.12.07 31.12.06

19 714 16 227 31 198 Estimert pensjonsforpliktelse 41 432 26 102 28 039
-11 410 -9 866 -12 251 Estimert pensjonsmidler -23 110 -20 009 -19 267

8 304 6 362 18 947 Estimert netto (pensjonsmidler) / -forpliktelser 18 322 6 093 8 772
-8 341 -7 059 -18 373 Ikke resultatført planendring og estimatavvik -18 161 -6 912 -9 185

-37 -697 574 Netto (pensjonsmidler) / -forpliktelser 161 -819 -414

-37 -697 574 Netto (pensjonsmidler) / -forpliktelser i balansen 161 -819 -414

21,9 22 20 Estimert gjenværende tjenestetid 19 20 20

Pensjonsforpliktelser : 2008 2007 2006 2008 2007 2006
Forpliktelser pr 01.01 23 513 19 714 11 888 33 388 28 039 18 641
Kostnad periodens pensjonsopptjening 4 480 4 144 1 928 5 551 5 217 2 950
Pensjonsutbetaling -199 -258 -128 -490 -483 -330
Rentekostnad aktive medlemmer 1 100 881 682 1 558 1 297 1 114
Kostnad tidligere perioders pensjonsopptjening 0 -6 385 1 026 0 -6 385 0
Aktuarielle tap / gevinster 2 303 5 417 4 318 1 426 5 704 5 665
Sum forpliktelser pr. 31.12. 31 198 23 513 19 714 41 432 33 388 28 039

Alle opsjoner er forventet og bli innløst på innløsningsdatoen for opsjonene, den 7. mai 2009

Flertallet av konsernets ansatte i Norge omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd 
pensjonsalder og størrelsen på innbetaling

Pensjonsavtalene for de norske selskapene som inngår i konsernet, er sikret gjennom et forsikringsselskap. Konsernets forpliktelse omfatter 158 ansatte i 2008. Tilsvarende tall for 2007 var 147 ansatte. 
Morselskapets forpliktelse omfatter 103 ansatte i 2008, tilsvarende tall for 2007 var 97.

Morselskapet Konsernet

Morselskapet Konsernet
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Pensjonsmidler : 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Midler pr 01.01. 9 866 11 410 9 000 19 909 19 267 16 292

Årets innbetalinger 4 088 3 162 2 309 4 662 3 609 3 029

Netto endring midler -199 -258 -128 -450 -483 -330

Estimert avkastning på pensjonsmidler 822 678 566 2 211 1 520 975

Aktuarielle tap / gevinster -2 325 -3 316 -336 -3 222 -2 093 -700

Tilgang / (avgang) 0 -1 811 0 0 -1 911 0

Sum midler pr 31.12. 12 251 9 866 11 410 23 110 19 909 19 267

Konsernet forventer å tilføre ca TNOK 7 500 til sin fastsatte pensjonsplan i 2009, tilsvarende tall for 2008 var TNOK 6 500

Ved beregning er følgende forutsetninger lagt til grunn : 

2008 2007 2006
Diskonteringsrente 3,80 % 4,70 % 4,50 %
Forventet avkasting på pensjonsmidler 5,80 % 5,75 % 5,50 %
Lønnsvekst 4,00 % 4,50 % 4,50 %
Regulering av grunnbeløp 3,75 % 4,25 % 4,25 %

Pensjonsregulering 1,50 % 2,00 % 1,60 %

Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % 14,10 %

Korridor 10,00 % 10,00 % 10,00 %

Forventet frivillig avgang før pensjonsalder:
Før 40 år 2 % 2 % 2 %

Etter 40 år 0 % 0 % 0 %

Tabell K2005 er til bruk for å definere sannsynligheten for dødsfall.

2008 2007 2006
Aksjer 4 % 26 % 30 %
Obligasjoner 30 % 23 % 21 %
Pengemarked 14 % 2 % 4 %
Langsiktige obligasjoner 29 % 29 % 29 %
Eiendom 17 % 17 % 13 %
Annet 7 % 3 % 3 %
Sum 100 % 100 % 100 %

Note 16 Varelager og varekostnad

Morselskapet Konsernet

Forutsetningene er i samsvar med anbefalinger gitt av Finansdepartementet for både 2006, 2007 og 2008.

Konsernets pensjonsmidler er plassert og ivaretatt av forsikringsselskapet Vital Forsikring Finansforvaltning. Avkastningen på midlene i 2008 var på 1,9 %. Midlene er plassert som følger :
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Note 16 Varelager og varekostnad

Varelager:

2006 2007 2008

Varelageret 
består av 
følgende : 2008 2007 2006

15 278 15 060 20 188 Råvarer og halvfabrikata 31 998 29 590 25 137
117 101 133 Lager underleverandører 133 101 117

3 431 2 936 3 431 Underlager servicekontrakter 3 431 2 936 3 431
0 0 0 Varer i arbeid 5 263 7 417 7 448

16 818 11 342 13 639 Ferdigvarer 13 944 11 779 20 362

-4 148 -3 336 -4 385 Ukurans -7 743 -9 532 -4 448

31 496 26 103 33 006 Sum 47 026 42 291 52 047

Inventar er verdsatt til det laveste av kostpris og netto salgsverdi.

Varekostnad:

2006 2007 2008 2008 2007 2006

130 315 124 007 135 210 Innkjøp av varer 208 605 161 845 162 515
87 263 465 Frakt, toll, spedisjon m.m. 903 705 614
63 3 162 410 Forbrukte ytelser ved varekostnad 410 3 162 63

-4 704 -5 393 6 903 Beholdningsendringer 10 060 -4 730 -9 087

125 760 122 039 142 987 Sum 219 978 160 982 154 104

Note 17 Kundefordringer og kredittrisiko

2007 2008 2008 2007

71 718 56 451 Kundefordringer 82 843 98 732
17 168 13 703 Fordringer på selskap i samme konsern 0 0
-9 873 -8 461 Avsetning for tap på fordring -2 756 -4 168
79 013 61 693 Sum 80 087 94 564

10 543 1 162 Konstaterte tap på fordringer 1 162 10 575
-7 713 -1 411 Endringer i avsetning for tap på fordring -934 -7 713
2 830 -249 Resultateffekt 228 2 862

Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter, se note 24. Kundefordringer er ikke rentebærende og har i hovedsak en forfallstid på 30-60 dager.

Pr 31. desember 2008 viste kundefordringer følgende aldersfordeling:

Verken forfalt
eller nedskrevet

Beløp pr 31.12 Sum < 30 dager 30 – 60 dager 60 – 90 dager 90 – 120 dager >120 dager

2008 82 843 38 744 26 293 8 666 2 811 1 374 4 955
2007 98 732 49 293 30 313 6 665 3 082 1 199 8 180

Morselskapet Konsernet

forfallt, men ikke nedskrevet

   Morselskapet Konsernet

Morselskapet Konsernet

Varekostnaden består av følgende :
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Spesifikasjon av avsetning for usikre fordringer: 2008 2007

Beløp pr 01.01. 4 168 6 782
Årets avsetning -1 163 -3 869
Konstaterte tap 1 162 10 575
Avsetninger anvendt i løpet av året -1 411 -9 320

Beløp pr 31.12. 2 756 4 168

Note 18 Kontanter og kontantekvivalenter

2007 2008 Likvide midler 2008 2007

32 701 51 584 Kontanter og bankinnskudd 106 142 45 873
68 505 11 480 Herav bundne skattetrekksmidler 13 475 78 410

101 206 63 064 Ubundne likvide midler 119 617 124 283
0 0 Ubenyttede kortsiktige lånerammer 0 0
0 0 Ubenyttet langsiktig trekkfasilitet 0 0

Pr 31. desember 2008 hadde konsernet tilgjengelig TNOK 80 140 av utrukket forpliktede garanti fasiliteter hvor alle krav har blitt møtt. Tilsvarende tall for 2007 var TNOK 83 400

Note 19 Aksjonærforhold

2008 2007 2006
Aksjer utstedt pr. 01.01. 52 274 269 52 274 269 50 909 269
Aksjeemisjon 1 701 944

Selskapet har èn aksjeklasse og ingen stemmerettrestriksjoner. Antall aksjer per 31.12.08 var totalt på 53 976 213 aksjer. Pålydende per aksje var på kr 0,38. Total aksjekapital utgjorde per 31.12.2008 kr 
20.510.960,81. Det var 1 450 aksjonærer på dette tidspunktet.

Ordinære aksjer

Konsernet vurderer avsetningsbehovet for usikre fordringer per kunde eller per prosjekt.

Den maksimale kredittrisikoen er representert ved den bokførte verdien av de finansielle eiendelene, inkludert derivater i balansen. Siden den andre part i en derivathandel normalt er en bank, er kredittrisikoen 
knyttet til derivatene ansett å være liten. Gruppens maksimale kredittrisiko er derfor knyttet til kundefordringer per 31.12.08 som er NOK 80,1 mill. Tilsvarende tall i fjor var NOK 94,6 mill.

Renteinntekter på bankinnskudd er basert på den flytende innskuddsrenten. Kortsiktige plasseringer varierer fra en dag til tre måneder, avhengig av konsernets behov for kontanter og inntektene fra de respektive 
kortsiktige plasseringene. Konsernet har flervalutakonti i DnB NOR ASA.

Følgende kontanter og kontantekvivalenter er medtatt i kontantstrømsanalysen per 31.12.08:

Morselskapet Konsernet
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Aksjeemisjon 1 701 944
Aksjeopsjoner utløst av egne ansatte 0 0 1 365 000
Sum aksjer utstedt pr. 31.12. 53 976 213 52 274 269 52 274 269

Oversikt over selskapets 20 største aksjonærer pr. 31.12.08: Antall aksjer Eierandel Stemmeandel

VERDIPAPIRFOND ODIN 4 618 900 8,56 % 8,56 %
SKAGEN VEKST 3 356 000 6,22 % 6,22 %
VERDIPAPIRFONDET NOR V/NORDEA FONDENE AS 3 137 750 5,81 % 5,81 %
MONS HOLDING AS C/O FORMUESFORVALTNING 3 045 000 5,64 % 5,64 %
RAMS AS 2 107 000 3,90 % 3,90 %
KIKUT AS ARNE NILSEN 1 881 000 3,48 % 3,48 %
ANDRESEN LARS ODDGEIR 1 633 600 3,03 % 3,03 %
JPMBLSA NORDEA LUX LENDING ACCOUNT 1 459 000 2,70 % 2,70 %
REDBACK AS 1 425 000 2,64 % 2,64 %
SÆTER HAAKON MORTEN 1 128 500 2,09 % 2,09 %
KRAG INVEST AS 1 000 000 1,85 % 1,85 %
VERDIPAPIRFONDET NOR V/NORDEA FONDENE AS 990 025 1,83 % 1,83 %
HANDELSBANKEN MARKET MARKET-MAKING DERIVATER 900 000 1,67 % 1,67 %
MATHIAS HOLDING AS PER MATHIAS AARSKOG 840 000 1,56 % 1,56 %
DnB NOR SMB VPF 750 000 1,39 % 1,39 %
VERDIPAPIRFONDET NORDEA SMB  V/NORDEA FONDENE AS 668 700 1,24 % 1,24 %
Andre aksjonærer 25 035 738 46,38 % 46,38 %

Sum 53 976 213 100,0 % 100,0 %

Antall aksjer eid av ledelsen, konsernsjef og styret pr. 31.12.08:

Navn Verv Aksjer
Øyvind Isaksen Konsernsjef 30 000
Marianne Sandal Vise administrerende direktør Drift 10 000
Steinar Furan Kvalitetssjef 18 000
Stein Tore Nybrodahl Personalsjef 3 500
Ole Jørgen Fredriksen Styrets leder 150 000
Jan Pihl Grimnes Styremedlem 1 425 000
Bjørn Kleven Fungerende finansdirektør 5 500
Sum 1 642 000

Det er per 31.12.08 reservert 2 905 000 aksjer i henhold til aksjeopsjonsprogrammet beskrevet i note 14.
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Note 20 Rentebærende gjeld

2007 2008 Spesifikasjon Type lån Effektiv rente % Forfallsdato 2008 2007

0 0 Langsiktig gjeld Pantesikret gjeld Nordea Bank ASA 7,05 % 31. Jan 2012 2 202 2 992

0 0 Totalt 2 202 2 992

Pantesikret gjeld

Note 21 Avsetninger

Garantier
Andre 

avsetninger TOTALT Garantier Andre avsetninger TOTALT

Balanse per 01.01.08 13 500 0 13 500 13 600 200 13 800

Ubenyttede avsetninger som er reversert ila 2008 0

Avsetninger benyttet i løpet av 2008-8 223 -8 223 -8 223

Avsetninger foretatt i 2008 4 800 4 800 4 800 100

Balanse per 31.12.08 10 077 0 10 077 10 177 300 13 800

Kortsiktig 2008 10 077 10 077 10 177 300 10 477

Langsiktig 2008 0 0

10 077 0 10 077 10 177 300 10 477

Kortsiktig 2007 13 500 13 500 13 600 200 13 800

Langsiktig 2007 0 0 0 0

13 500 0 13 500 13 600 200 13 800

Garantikostnader:

Avsetningene til garantikostnader avhenger av gjenværende garantitid for de ulike produktene. Beregningen er basert på historiske data vedrørende type og omfang av feil og en beregning av muligheten for at feil 
oppstår på gjenstående produkter med garanti. Beregningene er basert på en individuell vurdering av hvert produkt og forutsetningene varierer fra produkt til produkt. Det blir også tatt hensyn til forventede 
kostnader i forbindelse med nye identifiserte garanti problemer. Ubrukte garantiavsetninger blir oppløst ved garanti-periodens utløp. 

Pantelånet skal tilbakebetales innen 3 år etter balansedagen. Et utvalg av eiendelene er stilt som sikkerhet for lånet. For ytterligere detaljer angående bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for pantelån og 
garantier, se note 28.

Morselskapet Konsernet

Morselskapet Konsernet
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Note 22 Leasing

Operasjonelle leasingavtaler - Konsernet som leietaker

For de ikke-kansellerbare leasingavtalene vil de fremtidige leiekostnadene pr 31. desember minimum være:

2007 2008 Forfall: 2008 2007

8 267 8 850 Innen 1 år 11 266 10 605

6 818 7 163 Mellom 1 til 5 år 9 579 9 633

0 0 Over 5 år 0 0

15 085 16 012 Totalt 20 844 20 238

Finansiell leasing og avtaler om kjøp på avbetaling:

kostnader i forbindelse med nye identifiserte garanti problemer. Ubrukte garantiavsetninger blir oppløst ved garanti-periodens utløp. 

Konsernet har inngått avtaler om leie av kjøretøy og maskiner. Leieavtalene har en gjennomsnittlig levetid på mellom 3 og 5 år uten mulighet for forlengelse av avtalene. Konsernet har ikke pådratt seg ekstra 
forpliktelser ved å inngå disse avtalene.

Konsernet

Konsernet har ingen avtaler om finansiell leasing eller kjøp av driftsmidler på avbetaling. 

Morselskapet
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Note 23 Finansielle instrumenter

b) Valutarisiko:

Økning / Effekt på 
reduksjon Resultateffekt egenkapital
Eurokurs

2008 + 5% + 4,1 MNOK + 3.2 MNOK 
- 5 % - 3,7 MNOK - 2.9 MNOK 

2007 + 5% + 1,8 MNOK + 1.1 MNOK 
- 5 % - 1,3 MNOK - 0.8 MNOK 

Pr 31. desember 2008 Mindre enn 3 - 6 6 - 12

Ikke forfalt 3 måneder måneder måneder > 1 år SUM

Rentebærende lån 0 197 197 394 1 414 2 202

Annen gjeld 6 344 6 398 12 742

Leverandørgjeld 26 968 24 354 7 291 0 0 58 613

Annen finansiell forpliktelse 2 167 22 561 14 422 5 190 44 340

Sum 26 968 33 062 36 447 14 816 6 604 117 897

Pr 31. desember 2007 Mindre enn 3 - 6 6 - 12

Ikke forfalt 3 måneder måneder måneder > 1 år SUM

Rentebærende lån 0 197 197 395 790 1 579

Annen gjeld 3 483 8 812 12 295

Leverandørgjeld 1 387 37 627 2 133 0 0 41 147

Annen finansiell forpliktelse 968 6 444 7 412

Sum 1 387 42 275 8 774 9 207 790 62 433

Tabellen nedenfor viser en oversikt over konsernets gjeld med tilhørende periode for forfall pr 31. desember 2008. Beløpene er ikke diskontert.

c) Likviditetsrisiko

a) Kredittrisiko

Se beskrivelse i note 4 og analyse av aldersfordelingen på kundefordringene i note 17.

Tabellen nedenfor viser hvordan en mulig endring i EURO-kursen, når alle andre variabler er konstante, vil påvirke konsernets EBIT (på grunn av endringer i virkelig verdi på eiendeler og gjeld i fremmed valuta) 
og egenkapital (på grunn av endringer i virkelig verdi på valutasikringskontrakter og valutasikring av nettoinvesteringer). Konsernets følsomhet i forhold til andre typer fremmed valuta er ikke illustrert på grunn 
av at disse kursendringene vil være uvesentlig.

For ytterligere informasjon om finansiell risikostyring se note 4.
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Kapitalstyring:

2008 2007

Egenkapital 351 663 300 596

Totalkapital 514 425 393 055

Egenkapitalprosent 68 % 76 %

Hovedmålet med konsernets kapitalstyring er å sikre god kredittvurdering og gode kapitalmessige forholdstall med det formål å støtte driften og maksimere aksjeverdi.

Konsernet forvalter kapitalstrukturen etter endringer i økonomiske forhold. For å påvirke kapitalstrukturen har konsernet muligheter til endre utbytte til aksjonærene, kapitalavkastning til aksjonærene, utstedelse 
av nye aksjer eller selge eiendeler for å redusere gjeld.

d) Renterisiko

Konsernet presenterer ingen sensitivetetsanalyser vedrørende renterisiko siden effekten av denne er uvesentlig.

Konsernet ser på utviklingen i egenkapitalprosenten. Dette forholdstallet beregnes på grunnlag av bokført egenkapital i forhold til totalkapital. Målet for konsernet er å holde denne på 50 % eller høyere. Nedenfor 
viser en oversikt over egenkapitalprosenten beregnet ut fra bokført egenkapital dividert på totale bokførte eiendeler.

Pr 31. desember
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Etablerings- Forretnings- Funksjonell

tidspunkt kontor Land Eierandel Stemmeandel valuta

Q-Free Portugal Lda. 1997 Lisboa Portugal 100 % 100 % EUR

Q-Free América Latina Ltda. 1998 Sao Paolo Brasil 100 % 100 % BRL

Q-Free Australia Pty. Ltd. 1999 Sydney Australia 100 % 100 % AUD

Q-Free Sdn. Bhd. Malaysia 1997 Kuala Lumpur Malaysia 100 % 100 % MYR

Noca Holding AS – Konsern (*) 2001 Trondheim Norge 100 % 100 % NOK

Q-Free Sverige AB 2007 Stockholm Sverige 100 % 100 % SEK

Q-Free Thailand Co Ltd 2007 Bangkok Thailand 100 % 100 % THB

Dacolian BV 2002 Beilen Nederland 70 % 70 % EUR

Sum

Bokført verdi - datterselskaper, i morselskapets regnskap:

(NOK 1.000) Kostpris
Bokført verdi 

31.12.07
Bokført verdi 

31.12.08
Resultateffekt 

2008
Selskapets EK pr 

31.12.08
Siste års resultat 

(etter skatt)

Q-Free Portugal Lda. 204 204 204 0 -1 295 -1 877

Q-Free América Latina Ltda. 4 853 2 407 2 407 0 13 269 10 591

Q-Free Australia Pty. Ltd. 0 0 0 0 9 381 8 058

Q-Free Sdn. Bhd. Malaysia 1 155 0 0 0 -3 419 -2 106

Noca Holding AS – Konsern 4 592 6 715 6 715 0 36 299 9 563

Q-Free Sverige AB 0 84 84 -1 362 -1 452

Q-Free Thailand Ltd 0 0 1 872 1 537 1 498

Dacolian BV (*) 71 034 0 70 697 21 652 4 697

Sum 10 804 9 410 81 979 0

* For mer informasjon vedrørende datterselskaper etablert i 2008, se note 5.

Valutakurser: Valutakurs Gjennom- Valutakurs

Følgende valutakurser er benyttet i konsolideringen av konsernet.

Årsregnskapet inneholder årsregnskapet til Q-Free ASA og følgende datterselskap:

(*) Q-Free ASA eier indirekte gjennom Noca Holding AS, 48,72 % i Noca AS. Q-Free ASA eier direkte 4,76% i Noca AS. Q-Free ASA sin eierandel gjennom indirekte og direkte eie i Noca AS er dermed 53,48 
%.

Note 24 Nærstående parter
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Valutakurser: Valutakurs Gjennom- Valutakurs

01.01.2008 snittskurs 31.12.2008

Euro EUR 7,961 8,913 9,865

Australske dollar AUD 4,763 4,807 4,850

Malaysiske Ringgit MYR 1,637 1,827 2,018

Brasilianske realer BRL 3,037 3,020 3,002

US Dollar USD 5,411 6,205 6,999

Britiske pund GBP 10,810 10,466 10,121

Svenske kroner SEK 84,990 87,705 90,420

Thailandske baht THB 18,125 19,138 20,150

Salg til nærstående 
parter

Kjøp fra 
nærstående parter

Fordring mot 
nærstående parter

Gjeld til 
nærstående parter

Q-Free Portugal Lda. 2008 30 3 005

2007 2 847 557

Q-Free América Latina Ltda. 2008 420 4 273 174

2007 1 657 1 176 398 2 662

Q-Free Australia Pty. Ltd. 2008 30 025 68

2007 27 692 7 292

Q-Free Sdn. Bhd. Malaysia 2008 7 391 946

2007

Noca Holding AS – Konsern 2008 6 825 530 1 445 5 844

2007 11 602 288 6 777 5 851

Q-Free ASA 2008 36 436 9 790 12 381 1 878

2007 29 118 16 068 17 906 7 919

Q-Free Sverige AB 2008 947

2007

Q-Free Thailand Co Ltd 2008 8 999 3 204

2007 800

Dacolian BV 2008 2 515

2007

SUM 2008 53 617 53 617 14 946 14 946

SUM 2007 45 224 45 224 25 081 25 081

Tabellen nedenfor viser sum transaksjoner som er utført mot nærstående parter:
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Betingelser for transaksjoner mellom nærstående parter

Nærstående parter

Tilknyttede selskap

Note 25 Lønnskostnader og andre personalkostnader

2006 2007 2008 2008 2007 2006

44 317 56 002 69 214 Lønnskostnader 105 471 88 382 74 011

7 764 8 449 10 616 Arbeidsgiveravgift 13 468 11 231 9 978

2 218 2 630 6 693 Pensjonskostnader 7 636 3 859 3 363

-1 600 -608 -720 Skattefunn -788 -724 -1 985

-11 214 -11 635 -19 526 Andre personalkostnader -18 298 -9 131 -6 642

41 486 54 838 66 277 Sum 107 488 93 617 78 724

89 98 107 Gjennomsnittlig antall ansatte 232 198 188

88 95 102 Gjennomsnittlig antall årsverk 226 192 186

Ytelser til ledende ansatte og styremedlemmer 2007:

NOK 1.000
Lønn Bonus

Skattepliktig fordel 
ved utøvelse av 

opsjoner*
Opptjent pensjon styrehonorar Totalt

Ole Jørgen Fredriksen, Styrets leder 278,3 36,8 315,1

Harald Arnet**, Styremedlem 117,5 3,4 120,9

Christian Albech, Styremedlem 210,0 210,0

Kristin Braa**, Styremedlem 87,5 87,5

Torild Skogsholm, Styremedlem 225,0 225,0

2007

Salg til og kjøp fra nærstående parter blir gjort til markedspris. Utestående beløp pr årsskifte er usikret, rentefri og oppgjøret skjer i kontanter. Det har ikke blitt gitt eller mottatt noen garantier for noen av de 
nærstående partenes fordringer eller gjeld. Pr 31. desember 2008 har konsernet ikke foretatt noen nedskrivninger av fordringer mot nærstående parter. Nedskrivningsbehovet fastsettes hvert regnskapsår ved å 
evaluere de nærstående partenes soliditet og markedsposisjon. 

Q-Free har for 2008 mottatt og betalt fakturaer for konsulenttjenester fra Spinoza AS på totalt TNOK 295. Spinoza AS er 100 % eid av styreformann Ole Jørgen Fredriksen. Alle transaksjoner mellom nærstående 
parter er gjort på armlengdes avstand. Konsernet og styreformann Ole Jørgen Fredriksen har inngått en avtale vedrørende konsulenttjenestene han skal levere til Q-Free. All fakturering er i henhold til denne 
avtalen.

Q-Free ASA har ikke hatt eierandeler i tilknyttede selskap i 2008

     Morselskapet  Konsernet
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Torild Skogsholm, Styremedlem 225,0 225,0

Mimi Kristine Berdal, Styremedlem 120,0 120,0

Svein Ramsay Goli***, Styremedlem 75,0 2,1 77,1

Pål Rune Johansen, Styremedlem (ansatterepresentant) 97,5 97,5

Anders Hagen, Styremedlem (ansatterepresentant) 93,8 93,8

Øyvind Isaksen, Konsernsjef 2 041,2 250,0 136,9 2 428,0

Marianne Sandal, Vise administrerende direktør Drift 1 239,0 197,1 1 436,0

Geir Ove Kjesbu, Vise administrerende direktør FoU / Senior rådgiver 1 417,2 84,0 85,1 1 586,4

Finn Øistein Nordam****, Finansdirektør 1 335,0 100,0 142,9 1 577,9

Oddvar Solemsli *, Markedsdirektør 215,4 39,0 113,9 368,3

Per Fredrik Ecker*****, Vise administrerende direktør Salg 966,0 133,1 1 099,1

Roar Østbø, ******* tidligere Finansdirektør 91,7 91,7

Stein-Tore Nybodahl, Personalsjef 703,3 8,4 130,8 842,5

Steinar Furan, Kvalitetssjef 710,8 32,2 81,3 824,3

Hans Christian Bolstad ******, Vise administrerende direktør, FoU 462,9 0,0 151,8 614,7

SUM 9 182,5 513,6 1 304,6 1 172,8 42,3 12 215,8

* Markedsdirektør frem til 28.02.07

** Harald Arnet og Kristin Braa sluttet som styremedlemmer på generalforsamlingen 10. mai 2007.

*** Svein Ramsay Goli var styremedlem i perioden 10. mai til 16. oktober 2007.

**** Finn Øistein Nordam begynte i stillingen som finansdirektør 1. mars 2007.

***** Per Fredrik Ecker begynte som i stillingen som vise administrerende direktør Salg 1. februar 2007.

****** Hans Christian Bolstad begynte i stillingen som vise administrerende direktør FoU 15. juli 2007.

******* Roar Østbø sluttet som finansdirektør 31. januar 2007.

Konsernsjefen (CEO) har bonus som avhenger av oppnådd salgsnivå, resultater og kvalitative mål. Øvre grense for bonus er 80 % av ordinær lønn. Utover oppsigelsestiden på 6 måneder, har selskapet begrensede 
fremtidige forpliktelser ovenfor CEO. CEO har 675 000 opsjoner i selskapet.

Ingen lån eller garantier er gitt til administrerende direktør, styremedlemmer, eiere eller nærstående av disse.

Tidligere administrerende direktør (CEO) Geir Ove Kjesbu gjennomfører nå et MBA program i regi av INSEAD, han har inngått en avtale med selskapet om at de skal dekke alle kostnader i forbindelse med 
utdannelsen, begrenset oppad til kr 850.000. Utdannelsen avsluttes i desember 2007. Kjesbu var ansatt som vise administrerende direktør FoU frem til 15. juli 2007 og senior rådgiver for konsernsjef i resterende 
periode i 2007.
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Ytelser til ledende ansatte og styremedlemmer 2008:

NOK 1.000
Lønn Bonus Styrehonorar Opptjent pensjon Andre honorar Totalt

Ole Jørgen Fredriksen, Styrets leder 216,7 27,7 244,4

Christian Albech, Styremedlem 132,5 1,5 134,0

Torild Skogsholm, Styremedlem 140,0 140,0

Jan Pihl Grimnes, Styremedlem 90,0

Mimi Kristine Berdal, Styremedlem 220,0 0,7 220,7

Sissel Lillevik Larsen, Styremedlem(ansatterepresentant) 37,5 37,5

Anders Hagen, Styremedlem(ansatterepresentant) 62,5 62,5

Pål Rune Johansen **, Styremedlem(ansatterepresentant) 25,0 25,0

Øyvind Isaksen, Konsernsjef 2 380,8 250,0 161,3 2 792,1

Marianne Sandal, Vise administrerende direktør Drift 1 404,6 229,8 1 634,4

Finn Øistein Nordam*, Finansdirektør 2 098,0 63,2 2 161,2

Per Fredrik Ecker, Vise administrerende direktør Salg 1 188,4 160,1 1 348,5

Stein-Tore Nybodahl, Personalsjef 769,2 161,2 930,4

Steinar Furan, Kvalitetssjef 809,9 108,6 918,5

Hans Christian Bolstad, Vise administrerende direktør, FoU 1 065,7 173,0 1 238,7

Bjørn Kleven***, Fungerende finansdirektør 825,3 92,2 917,5

SUM 10 541,9 313,2 924,2 1 086,2 29,9 12 805,4

* Finn Øistein Nordam gikk av som finansdirektør 1. desember 2008

** Pål Rune Johansen fungerte som styrerepresentant for de ansatte frem til 9. mai 2008

*** Bjørn Kleven har fungert som konstituert finansdirektør siden 30. juni 2008

Policy for lederlønninger til administrerende direktør og den øvrige ledergruppen

Ingen lån eller garantier er gitt til administrerende direktør, styremedlemmer, eiere eller nærstående av disse.

Prinsippene for godtgjørelser og ansatte goder er oppsummert som følger :

Hovedprinsippet i konsernets lederlønnspolitikk er at godtgjørelser og andre goder til selskapets ledelse skal være konkuransedyktige for å sikre at Q-Free tiltrekker seg og beholder kvalifiserte personer i 
ledelsen. Fastlønnen skal representere konkuransedyktige vilkår samt at den skal reflektere de respektive lederes personlige ansvar og kompetanse. I tillegg til den faste måndeslønnen bør det kunne gis en bonus, 
som skal variere ut fra den enkeltes resultater. Slik bonus skal for adm.direktør maksimalt kunne utgjøre 80 % av den faste årslønnen, og for de øvrige medlemmer av selskapets ledergruppe skal slik bonus 
maksimalt kunne utgjøre 40 % av den faste årslønnen. Bonusen skal generelt knyttes til Q-Free's oppfyllelse av nærmere definerte mål for perioden; resultatmål og/eller andre fastsatte mål for selskapet. Disse 
målsettingene skal fastsettes årlig av selskapets styre, og kan være knyttet til finansielle resultater, resultater innenfor FOU, kvalitetsmål og/eller nærmere fastsatte individuelle resultatmål og målsettinger for den 
enkelte leder. I tillegg til fastlønn og bonus, kan det avtales med den enkelte leder at vedkommende skal godtgjøres med naturalytelser, som f.eks aviser/fagtidsskrifter, fri telefon, internettabonnement m.v. I 

2008

Konsernsjefen (CEO) har bonus som avhenger av oppnådd salgsnivå, resultater og kvalitative mål. Øvre grense for bonus er 80 % av ordinær lønn. Utover oppsigelsestiden på 6 mnd, har selskapet begrensede 
fremtidige forpliktelser ovenfor CEO. CEO har 675 000 opsjoner i selskapet.
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Prinsippene for godtgjørelser og ansatte goder er ikke endret fra forrige år.

Revisjonshonorar

2008 2008 2007 2007 2006 2006

Morselskapet Konsernet Morselskapet Konsernet Morselskapet Konsernet

Revisjonstjenester 190 381 307 615 459 769

Andre attestasjonstjenester 113 124 63 69 23 26

Skatterådgiving 185 343 117 217 285 364

Andre ikke-revisjonstjenester 186 192 202 209 69 72

Sum 674 1 040 689 1 110 837 1 231

I tillegg til kollektive pensjonsordninger og pensjonsordninger som ytes gjennom offentlige ordninger, kan medlemmer av selskapets ledergruppe ansatt før 1. november 2007 velge en ytelsesbasert pensjonsplan 
hvor beløpet av den individuelle pensjonsplanen omfatter 2/3 av årlig lønn på tidspunktet for pensjonering maksimert til 12G, basert på en 30 års opptjeningsperiode. Alternativt en innskuddsbasert 
pensjonsordning. I individuelle tilfeller kan andre pensjonsordninger vurderes. Når det gjelder oppsigelsestid for ledende ansatte, er det en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. For adm.direktør bør denne 
oppsigelsestiden utvides med ytterligere 2 måneder for hvert år vedkommende har vært ansatt i selskapet, dog slik at oppsigelsestiden maksimalt skal utgjøre 12 måneder. I individuelle tilfeller, kan andre 
prinsipper for oppsigelsestid og sluttvederlag vurderes. Opsjoner kan bli tildelt administrerende direktør og lederteamet dersom et opsjonsprogram har blitt godkjent av generalforsamlingen. Det har også blitt 
etablert en livsforsikringsordning for ledergruppen. Fordelen er en engangsutbetaling på 60G (hvor G står for folketrygdens grunnbeløp; G = NOK 70 256 per 1. mai 2008)

enkelte leder. I tillegg til fastlønn og bonus, kan det avtales med den enkelte leder at vedkommende skal godtgjøres med naturalytelser, som f.eks aviser/fagtidsskrifter, fri telefon, internettabonnement m.v. I 
individuelle tilfeller kan det også avtales at vedkommende leder skal disponere firmabil iht de enhver tid gjeldende ordninger for dette.

Konsernet har følgende godtgjørelser til revisor : (Alle tall er eks. mva)
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Note 26 Andre driftskostnader

Spesifikasjon av andre driftskostnader:

2006 2007 2008 Kategori 2008 2007 2006

4 713 1 928 0 Kjøp av interne timer 0 0 0

46 363 43 625 46 525 Fremmede tjenester 52 454 46 923 49 314

13 178 15 016 15 695 Reisekostnader 16 696 16 342 14 679

1 376 1 456 4 156 Lisensavgifter og royalties 4 184 1 606 1 376

10 241 15 464 15 043 Husleie, samt øvrige kostnader lokaler 16 070 18 253 13 493

1 116 1 651 1 838 Leie maskiner, biler, etc. 2 693 2 776 1 174

0 2 829 -249 Tap på fordringer 228 2 862 394

15 904 20 621 12 424 Andre kostnader 24 222 29 642 27 297

92 892 102 590 95 432 Sum 116 547 118 404 107 726

Note 27 Langsiktige tilvirkningskontrakter

Konsernet
Balansen:

2008 2007 2006

Prosjekter i arbeid 43 170 8 028 617

Forskuddsbetaling fra kunden -5 550 -1 578 -1 854

Netto prosjekt i arbeid 37 620 6 450 -1 237

Oppsummering av langsiktige tilvirkningskontrakter per 31.12:
2008 2007 2006

Konsernets hovedoppgave er å utvikle og produsere produkter og systemer, på grunnlag av mottatte ordrer. Konsernet rapporterer balansetallene vedrørende langsiktige tilvirkningskontrakter, brutto. Bruttobeløp, 
skyldig fra kunden for kontraktsarbeid (prosjekt i arbeid), er ført i balansen som en eiendel. Bruttobeløp, skyldig til kunden for kontraktsarbeid (forskudd fra kunden), er ført som en gjeld i balansen. Prosjekter i Hvert prosjekt følges opp individuelt og blir målt opp mot oppdaterte prognoser. Estimert påløpt resultat skal ikke overstige en proporsjonal andel av totalt estimert resultat. Den proporsjonale resultatsandelen er 
basert på ferdigstillelsesgraden av kontrakten, som i hovedsak bestemmes av påløpt kostnad i forhold til totale forventede kostnader. Hvis kontraktens resultat ikke kan bli estimert med en viss grad av sikkerhet, 
vil fortjenesten på prosjektet ikke bli resultatført før usikkerheten ikke lenger foreligger. Alle prosjekter og deres kostnader følges opp fortløpende. Hvis beregningene til et prosjekt viser et tap, vil tapet 
umiddelbart bli resultatført i sin helhet.

Morselskapet Konsernet
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2008 2007 2006

Sum ordrer 130 762 239 934 106 125

Akkumulert operasjonell salgsinntekt 86 881 101 226 85 223

Gjenværende operasjonell salgsinntekt 43 881 138 708 20 902

Akkumulert operasjonelle kostnader 73 282 66 489 80 872

Gjenværende operasjonelle kostnader 39 342 91 108 17 611

Mottatt forskuddsbetaling fra kunden -5 550 -1 578 -1 854

Gjenværende variable kostnader på tapsprosjekter 0 -719 -942

Note 28 Pantstillelser og garantier 
Balanseførte forpliktelser:

2007 2008 2008 2007

Garantier og gjeld sikret ved pant o.l.

0 0 Langsiktig gjeld 2 202 2 992

0 0 Kortsiktig gjeld 0 0

0 0 Sum 2 202 2 992

Bokført verdi på eiendeler sikret via pant og garantier :

79 012 61 692 Fordringer 61 692 79 012

8 028 15 538 Prosjekter under utførelse 15 538 8 028

26 103 33 006 Varebeholdning 36 726 40 913

41 192 54 579 Varige driftsmidler 66 232 45 626

154 335 164 815 Sum 180 189 173 580

46 607 49 860 49 860 46 607

Ikke-balanseførte forpliktelser:

Garantier gitt til kunder og leverandører, samt leasing kontrakter sikret med pant o.l.

Salgsinntekter blir inntektsført i takt med den estimerte fullføringsgraden av prosjektet. Fullføringsgrad blir kalkulert ved å ta akkumulert produksjonskostnad i prosent av den totale forventede 
produksjonskostnaden. Salgsinntekten blir bestemt av det som er fastsatt i kontrakten. Den totale forventede produksjonskostnaden er estimert basert på en kombinasjon av tidligere erfaringer, systematiske 
estimeringsprosedyrer og oppfølging av effektivitetsmål og det beste estimat. Vanligvis vil gjenværende timer for de ansatte for å utvikle og ferdigstille prosjektet være den største andelen av gjenværende 
produksjonskostnad. Usikkerheten knyttet til estimeringen vil være påvirket av prosjektets varighet og kompleksiteten av teknologien som benyttes. Det er etablert prinsipper for å kategorisere prosjekt i forhold 
til teknologisk kompleksitet og utviklingsbehov. Dette danner grunnlag for risikofastsettelsen og om netto overskudd for prosjektet skal inntektsføres. Prosjektene blir revidert minimum hvert kvartal.

Morselskapet Konsernet

Usikkerhet knyttet til estimeringen av prosjektene
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ERKLÆRING FRA STYRETS MEDLEMMER OG DAGLIG LEDER  

Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Q‐Free ASA, 
konsern og morselskap, pr. 31 desember 2008 (årsrapporten 2008). 

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med de EU‐godkjente IFRS standarder og tilhørende 
fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og 
som skal anvendes pr. 31.12.2008. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar med 
regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk pr 31.12.2008. Årsberetningen for konsernet og 
morselskapet er i samsvar med regnskapslovens krav og norsk god regnskapsskikk nr. 16 pr. 
31.12.2008. 

Etter vår beste overbevisning: 

‐ er årsregnskapet 2008 for morselskapet og konsernet utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder 

‐ gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og 
finansielle stilling og resultat som helhet pr. 31.12.2008. 

‐ gir årsberetningen for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over 
o utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet 
o de mest sentrale risiko‐og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor 

 

Trondheim 26. Mars 2009 

 

Ole Jørgen Fredriksen          Christian Albech 

(Styrets leder)                   

 

 

Mimi Kristine Berdal          Jan Pihl Grimnes 

 

 

Torild Skogsholm          Sissel Lillevik Larsen 

 

 

Anders Hagen            Øyvind Isaksen 

              (Konsernsjef) 
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Til generalforsamlingen i
Q-Free ASA

Revisjonsberetning for 2008

Vi har revidert årsregnskapet for Q-Free ASA for regnskapsåret 2008, som viser et overskudd på
kr 16 643 000 for morselskapet og et overskudd på kr 36 287 000 for konsernet. Vi har også revidert
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til
anvendelse av overskuddet. Arsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap.
Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over
endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av resultatregnskap,
balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger.
International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU er anvendt ved utarbeidelsen av
årsregnskapet. Arsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og administrerende
direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens
krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. i
den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets
formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig
grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
. årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og

konsernets økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet, kontantstrømmene og
endringer i egenkapitalen i regnskapsåret i overensstemmelse med International Financial
Reporting Standards som fastsatt av EU

. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlg registrering og dokumentasjon av
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge

. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Trondhe 'l' 26. mars 2009
ERNS , ~ OUNG AS

A rnernt)er (irm of Ernst & Young Global Limited




