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Finansiell utveckling i sammandrag

KSEK 2010 2009 2008

Nettoomsättning 215 543 242 391 258 072

Summa rörelsens intäkter 232 865 247 504 258 789

Övriga externa kostnader –116 947 –118 447 –154 275

Personalkostnader –97 953 –127 676 –133 980

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 3 173 –22 779 –57 756

Rörelseresultat –935 –25 785 –122 903

Årets resultat –8 945 –33 669 –137 740

Balansomslutning 357 950 399 505 407 939

Eget kapital 191 015 213 423 180 721

Räntebärande nettoskuld 59 037 55 739 59 035

Sysselsatt kapital 257 577 275 232 248 776

Kassaflöde från den löpande verksamheten –14 078 –27 509 –19 832

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 979 –16 979 10 963

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 924 42 098 4 776

Omsättningstillväxt –11% –6% 54%

EBITDA-marginal 1% –9% –22%

Rörelsemarginal 0% –11% –48%

Nettomarginal –4% –14% –53%

Soliditet 53% 53% 44%

Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,26 0,33

Avkastning på eget kapital –4% –17% –62%

Avkastning på sysselsatt kapital 0% –10% –40%

Avkastning på totalt kapital 0% –6% –28%

Medelantal anställda, st 203 273 285

Antal anställda vid årets slut, st 157 225 297

Data per aktie

Resultat per aktie, SEK –0,16 –0,70 –5,59

Eget kapital per aktie, SEK 2,97 3,32 6,45

Utdelning per aktie, SEK – – –

Aktiekurs vid årets slut, SEK 1,27 1,50 4,77

Börsvärde vid årets slut, MSEK 81,74 96,55 133,60

P/E-tal, ggr neg. neg. neg.

Genomsnittligt antal aktier, st (tusental) 64 364 48 324 24 778

Utestående antal aktier, st (tusental) 64 364 64 364 28 009
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Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder 
plus uppskjutna skatteskulder.

EBITDA-marginal
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av netto-
omsättning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Nettomarginal
Resultat efter skatt i procent av nettoomsättning.

Räntebärande nettoskuld
Finansiella (räntebärande) skulder minus likvida medel och an-
dra finansiella tillgångar.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritet vid årets slut i procent av ba-
lansomslutningen vid årets slut.

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Ge-
nomsnittligt eget kapital har beräknats som genomsnittet av in-
gående eget kapital och utgående eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapi-
tal har beräknats som genomsnittet av ingående sysselsatt kapital 
och utgående sysselsatt kapital.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av 
genomsnittlig balansomslutning. Genomsnittlig balansomslut-
ning har beräknats som genomsnittet av ingående balansomslut-
ning och utgående balansomslutning.

Resultat per aktie, SEK
Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare divi-
derat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Medelantal anställda, st
Genomsnittligt antal anställda under perioden.

P/E-tal
Aktiekurs vid årets slut dividerad med resultat per aktie.

Nyckeltalsdefinitioner
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Förvaltningsberättelse

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år.  
I jämförelsetalen ingår den amerikanska verksamheten som av-
vecklades under 2009 och MediaAnalys som avyttrades under tredje 
kvartalet 2010. Byte av redovisningsprincip avseende Redovisning 
av intäkter. Läs mer under avsnitt Redovisningsprinciper.

Verksamhet
Getupdated är en internationell leverantör av innovativa tjänster 
inom internetmarknadsföring. Getupdated har ett komplett utbud 
av tjänster omfattande sökmotoroptimering, sökordsannonsering, 
affiliatemarknadsföring, sociala medier, webbutveckling, besökar-
konvertering, medieplanering och webbanalys. Getupdatedkon-
cernen har idag omkring 160 anställda i Sverige, Storbritannien, 
Frankrike, Irland och Italien. Ambitionen är att expandera till nya 
marknader i Norden under varumärket Getupdated och i övriga 
Europa under varumärket Just Search. Moderbolaget Getupdated 
Internet Marketing AB är listat på NASDAQ OMX First North.

Getupdateds verksamhet delas in i tre segment:
• Sverige (som avser Getupdated Sverige, Circuit och  

MediaAnalys)
• Storbritannien
• Övriga länder (Frankrike, Irland och Italien)

Sverige
Den externa nettoomsättningen i Sverige för helåret 2010 upp-
gick till 130,6 (160,1) MSEK. Den lägre omsättningen förklaras 
av en minskning i konsultrörelsen samt avyttringen av Media-
Analys. Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-1,8) MSEK och 1,6 
(2,0) MSEK exklusive poster av engångskaraktär. Resultatet har 
belastats med 4 MSEK mer i koncerngemensamma kostnader 
än föregående år.

Helägda verksamheten inom  
internetmarknadsföring
Den helägda verksamheten i Sverige består av dels Getupdated 
Sverige med verksamhet inom koncernens kärnområde internet-
marknadsföring och dels av konsultverksamheten Circuit.

I Sverige har Getupdated kontor i Stockholm, Göteborg och 
Borås. Kunderna finns huvudsakligen i SME-segmentet, det vill 
säga små och medelstora företag, men i växande utsträckning 
också bland större företag. Getupdateds tillväxtstrategi bygger 
på organisk tillväxt i Sverige och övriga Norden, där det på sikt 
kan bli aktuellt att etablera ytterligare kontor.

Getupdated Sverige
Getupdated Sverige bedriver verksamhet inom koncernens 
kärnområde internetmarknadsföring. Badrumskoncernen Sved-
bergs valde under 2010 att utöka samarbetet med Getupdated. 
Uppdraget var att öka Svedbergs synlighet på internet genom 
en omfattande sökmotoroptimeringslösning för alla nordiska 
länder. Ett exempel på ny kund är researrangören Apollo som 
Getupdated hjälper med internetmarknadsföring i alla nordiska 
länder. Under 2010 tecknades även nya kundavtal med bland 
annat Swedbank, Ernst & Young, PwC, Mountain Horse, Re-
trade, Dahls, Beijer Bygg, Attendo Care, Samglas, Elkedjan, 
Stöldskyddsföreningen och Radisson Blue Strand Hotel.

Konsultverksamheten – Circuit
Konsultverksamhet omprofilerades i februari 2010 för att tyd-
liggöra det specifika i erbjudandet. Circuit är idag Sveriges le-
dande leverantör av communities. Verksamheten har cirka 25 
konsulter specialiserade på webbplatser, intranät och portaler, 
communities samt sociala medier.

Under 2010 fick Circuit förtroendet från nya kunder som 
Globedoc, Ricoh, Miljömärkning Sverige AB, Crayon och Eko-
brottsmyndigheten. Dessutom tecknades avtal om nya större 
projekt med Volvo, Intrum Justitia och Visit Sweden.

Circuit fick i uppdrag av Handelskamrarna att genomföra en 
förstudie avseende utveckling av en ny gemensam plattform för 
alla svenska och internationella handelskamrar. Circuit fick ock-
så i uppdrag av StreamServe att vidareutveckla deras commu-
nity StreamShare. I september 2010 tecknades även avtal med 
svenska fackhandelskedjan Elkedjan avseende uppgradering och 
vidareutveckling av deras webbplats och intranät.

Styrelsen och verkställande direktören för Getupdated Internet Marketing AB (publ), organisations-
nummer 556264-3022, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten 
i moderbolaget och koncern under räkenskapsåret 2010-01-01–2010-12-31. Getupdated Internet 
Marketing bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag (publ) och har sitt säte i Stockholms 
kommun, Stockholms län.
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På EPiServer Awards 2010 i november vann Circuit kategorin 
”Bästa webb riktad till företag och organisationer (B2B)” för 
StreamServes nya webbtjänst StreamShare som är utvecklad för 
interaktion mellan kunder, partners och anställda.

MediaAnalys
MediaAnalys var dotterbolag till Getupdated fram till augusti 
2010 då hela innehavet avyttrades. MediaAnalys ingår i kon-
cernens redovisning under första halvåret, till och med 30 juni 
2010.

Motivet till avyttringen var att Getupdated önskar koncen-
trera koncernens investeringar på tillväxt inom helägda verk-
samheter. Försäljningen har frigjort kapital och ökat koncernens 
finansiella handlingsutrymme.

Storbritannien
För helåret 2010 uppgick den externa nettoomsättningen till 
55,1 (63,7) MSEK. Minskningen är en följd av lågkonjunktu-
ren som i Storbritannien framför allt påverkade försäljningen 
negativt i slutet av 2009 och början av 2010. Under året har Just 
Search vidtagit strukturåtgärder för att effektivisera verksamhe-
ten. Rörelseresultatet för året minskade till 12,0 (14,3) MSEK. 
Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var för året 
12,0 (20,4) MSEK. Föregående års resultat belastades framför 
allt av nedskrivningar av kundfordringar.

Sedan starten 2003 har Just Search utvecklats till Storbritan-
niens ledande företag inom sökmarknadsföring. I november 
2007 förvärvade Getupdated Just Search. Just Searchs huvud-
erbjudande består av tjänster för organisk sökmotoroptimering 
(SEO) och sökordsannonsering (PPC). Just Search har idag 600 
aktiva kunder i Storbritannien.

Det internationella bolaget Vista Print utökade under 2010 
samarbetet med Just Search. Sedan tidigare hjälper Just Search 
Vista Print att synas bättre på internet i Storbritannien. I och 
med det nya avtalet kommer samarbetet att omfatta hela Eu-
ropa.

Just Search fick även i uppdrag av modekedjan Republic att 
vara deras strategiska partner inom internetmarknadsföring och 
att driva företagets PPC-kampanjer. Dessutom tecknades nya 
kundavtal under året med bland annat det världsomspännande 
tjänsteföretaget Serco, valutamäklaren TorFX, ett av de ledande 
företagen i inkassobranschen, Sports Direct och Brash.

Övriga länder
Övriga länder består av Frankrike, Irland och Italien (verksam-
heten i USA som avvecklades i slutet av 2009 ingår i jämförel-
setalen för 2009 och 2008). Verksamheterna i Irland respektive 
Italien etablerades under 2010.

För helåret 2010 uppgick den externa nettoomsättningen till 
29,8, (18,6) MSEK och rörelseresultatet till -3,8 (-2,5) MSEK 
samt -3,2 (-0,1) MSEK exklusive poster av engångskaraktär. 
Omsättningsökningen under året är en följd av nysatsningar 
på segmentets tre nuvarande marknader. Kostnaderna för dessa 
satsningar tas löpande vilket förklarar det negativa rörelseresul-
tatet. Engångsposten under 2009 utgörs främst av kostnader för 
avvecklingen av den amerikanska verksamheten.

Frankrike
Försäljningsutvecklingen i den franska verksamheten har varit 
positiv alltsedan verksamheten organiserades om under februari 
2010 och koncentrerades kring Just Search tjänsteportfölj och 
varumärke. Ett nytt försäljningskontor öppnades i Paris under 
våren 2010 och den franska verksamheten fick sin egen lokalt 
anpassade marknadsföringssajt på www.justsearch.fr med brit-
tiska Just Search som förlaga.

Irland
Sedan mars 2010 har Getupdated ett försäljningskontor i Du-
blin som drivs under varumärket Just Search. Den irländska 
verksamheten består av ett mindre säljteam med ett lokalt anpas-
sat tjänsteutbud. Etableringen innebär ett begränsat finansiellt 
åtagande för Getupdatedkoncernen. Planen är att verksamheten 
ska växa organiskt med ytterligare rekryteringar allteftersom för-
säljningsutvecklingen så medger.

Italien
Under 2010 etablerades Just Search Italy, Getupdateds verksam-
het i Italien. I september 2010 öppnades ett säljkontor som vid 
årsskiftet bestod av ett säljteam om tre personer. Fram till års-
skiftet 2010/11 tecknades 15 kundkontrakt inom framför allt 
PPC och sökoptimering, bland annat med onlinebutiken De-
signWine samt kryssningsarrangören Ticketcrociere.it.
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Marknaden och branschutvecklingen
Internetmarknadsföring väcker stort intresse då effekten av 
marknadsföringsaktiviteter i allt högre utsträckning behöver 
kunna mätas, analyseras och kopplas till intäkter. Fördelarna 
med att annonsera på internet för kunderna är att det möjlig-
gör mätning av användarnas respons på marknadsföringen 
samt att marknadsföringen kan riktas mot olika intressegrup-
per med större precision vilket driver denna kundgrupp att öka 
användandet av internetmarknadsföring. En annan drivkraft 
för tillväxten inom internetmarknadsföring är att ytterligare an-
nonsörskategorier vill bredda sin marknadsföringsmix i syfte att 
stärka varumärkeskännedomen och därigenom komplettera och 
förstärka den traditionella marknadsföringen.

Återhämtningen på reklammarknaden var kraftfull under 
hela 2010 efter den djupa nedgången 2009. Enligt IRM växte 
den svenska marknaden med 8,6 procent jämfört med 2009. 
Internet har vid sidan av TV-reklamen växt mest och nådde All 
Time High 2010. Marknaden för internetmarknadsföring öka-
de med 14,5 procent jämfört med 2009, trots prispress. Inom 
segmentet internetmarknadsföring var ökningen starkast inom 
delsegmentet sökordsmarknadsföring där Getupdated har sin 
huvudsakliga intjäning. 

eMarketer uppskattar att den totala marknaden för inter-
netmarknadsföring i Europa växer med ett årligt genomsnitt på 
cirka 25 procent under 2010-2011. Forrester Research räknar 
något mer konservativt i sin senaste rapport, med en tillväxt på 
9 procent till och med 2013. Forrester Research bekräftar bilden 
av att sökmarknadsföring är det segment inom internetmark-
nadsföring som bedöms växa mest under den aktuella perioden.

I Storbritannien bedöms marknaden för sökmarknadsföring 
ha uppgått till 2,06 miljarder pund 2010, en ökning med 12,6 
procent från föregående år (”MAGNAGLOBAL” via eMarke-
ter). Samma källa bedömer att tillväxten kommer att ligga om-
kring 10 procent om året 2011 och 2012.

Konkurrenter
I takt med den ökande efterfrågan på teknik och tjänster för 
internetmarknadsföring i Europa, ökar också konkurrensen på 
den europeiska marknaden. Getupdateds konkurrenter inom 
internetmarknadsföring på den svenska marknaden är främst 
Jajja Communications, iProspect, Outrider, Tradedoubler och 
Guava. På den brittiska marknaden möter Bolaget konkurrens 
från bland annat Big Mouth Media, Fresh Egg, Jellyfish, Lati-
tude, Greenlight och Profero. Getupdateds konkurrenter inom 
internetmarknadsföring på den franska marknaden är bland 
annat eSearch Vision, Netbooster, Efficient Frontier, Keyade, 
Keyline (Newsinvest) och Tradedoubler. På den irländska mark-
naden består konkurrensen exempelvis av Cube Online Mar-

keting, Primary Position, Red Cardinal och Redfly Ltd. På den 
italienska marknaden är Getupdateds konkurrenter bland annat 
SEO Italy och Netidea Webranking.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för helåret 2010 uppgick till 215,5 (242,4) 
MSEK, en minskning med cirka 11 procent. Exklusive Media-
Analys uppgick nettoomsättningen till 194,8 (208,1) MSEK, 
en minskning med cirka 4 procent. Den organiska omsättnings-
tillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var 
cirka 7 procent.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till -3,0 
(-5,7) MSEK. Större engångsposter under året har varit försälj-
ningen av Mediaanalys, samt avsättning för omstrukturerings-
kostnader. Rörelseresultatet uppgick till -0,9 (-25,8) MSEK. Re-
sultatförbättringen är framförallt en effekt av kostnadssänkande 
strukturåtgärder.

Med samma valutakurser som under motsvarande period 
föregående år hade omsättning och rörelseresultat under 2010 
varit 7,4 MSEK respektive 0,5 MSEK högre.

Periodens resultat uppgick till -8,9 (-33,7) MSEK. Periodens 
resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,70) 
SEK.

Tillgångar
Bolagets tillgångar per den 31 december 2010 utgjordes av im-
materiella anläggningstillgångar om 273,8 (294,8) MSEK, ma-
teriella anläggningstillgångar om 3,5 (4,5) MSEK, finansiella 
anläggningstillgångar om 0,2 (0,3) MSEK samt omsättningstill-
gångar om 80,4 (99,9) MSEK.

Anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna utgörs till största delen 
av goodwill och uppgick till 266,8 (290,8) MSEK. Minskning-
en är hänförlig dels till försäljningen av det delägda dotterbo-
laget MediaAnalys och dels till negativa omräkningsdifferenser. 
Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs helt av inventa-
rier. Minskningen i materiella anläggningstillgångar under 2010 
beror främst på att avskrivningarna överstiger nettoinvestering-
arna.

Finansiella anläggningstillgångar per den 31 december 2010 
bestod av andra långfristiga fordringar om 0,2 (0,3) MSEK.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar per den 31 december 2010 
utgjordes till största delen av kundfordringar om 51,9 (75,8) 
MSEK, övriga fordringar om 10,1 (3,4) MSEK, förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter om 11,0 (13,0) MSEK samt 
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likvida medel om 7,5 (7,7) MSEK. Minskningen av omsätt-
ningstillgångarna är mestadels hänförlig till försäljningen av 
MediaAnalys under 2010 samt minskning av kundfordringar.
Per den 31 december 2010 var kundfordringar om 46 MSEK 
belånade.

Eget kapital och skulder
Per den 31 december 2010 uppgick eget kapital till 191,0 
(213,4) MSEK, långfristiga skulder till 13,5 (29,6) MSEK och 
kortfristiga skulder till 153,4 (156,5) MSEK.

Eget kapital
Koncernens eget kapital per den 31 december 2010 uppgick 
till 191,0 (213,4) MSEK fördelat på aktiekapital, 36,5 (36,5) 
MSEK, övrigt tillskjutet kapital, 348,0 (348,0) MSEK och ba-
lanserat resultat, inklusive årets resultat, samt övriga reserver och 
minoritetsandelar i eget kapital, –193,5 (–171,0) MSEK.

Skulder
De långfristiga skulderna per den 31 december 2010 uppgick 
till 13,5 (29,6) MSEK och utgjordes av långfristiga skulder till 
kreditinstitut om 13,2 (29,3) MSEK och uppskjuten skatt om 
0,3 (0,3) MSEK. Av de långfristiga skulderna var 13,2 MSEK 
räntebärande, jämfört med 29,3 MSEK per den 31 december 
2009. Minskningen av de långfristiga skulderna under 2010 
är till största delen hänförlig till de amorteringar som Bolaget 
genomfört under året av sin räntebärande finansiering av histo-
riska förvärv.

Per den 31 december 2010 bestod de kortfristiga skulderna 
av kortfristiga skulder till kreditinstitut om 53,4 (32,5) MSEK, 
leverantörsskulder om 23,2 (21,9) MSEK, övriga kortfristiga fi-
nansiella skulder om 5,5 (9,7) MSEK samt övriga skulder om 
19,9 (25,5) MSEK.

Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 decem-
ber 2010 till 59,0 MSEK jämfört med 55,7 MSEK per den 31 
december 2009. Av de räntebärande skulderna förfaller 53,4 
MSEK till betalning inom ett år och 13,2 MSEK förfaller till 
betalning inom två till fem år.

Kassaflöde
Årets kassaflöde för 2010 uppgick till –0,2 MSEK jämfört med 
–2,4 MSEK för 2009. Kassaflödet från den löpande verksamhe-
ten uppgick till –14,1 (–27,5) MSEK. Till följd av försäljningen 
av det delägda dotterbolaget MediaAnalys under 2010 uppgick 
kassaflödet från investeringsverksamheten till 7,0 MSEK jäm-
fört med –17,0 MSEK för 2009. Finansieringsverksamheten 
visade ett kassaflöde på 6,9 (42,1) MSEK för 2010.

Den extra bolagsstämman i Getupdated den 16 mars 2011 
beslutade om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieä-

garna om cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Getupda-
ted har erhållit ett så kallat brygglån av Erik Penser Bankaktie-
bolag om 10 MSEK. Den finansiella ställningen har därigenom 
förbättrats väsentligt.

I början av 2011 har förnyade och utvidgade kreditfacilite-
ter förhandlats fram med våra banker, vilket bidrar till att säkra 
koncernens finansiering.

Koncernens likvida medel per 31 december 2010 uppgick 
till 7,5 (7,7) MSEK. Soliditeten uppgick vid årets slut till 53 
(53) procent.

Investeringar
Getupdateds bruttoinvesteringar i materiella anläggningstill-
gångar uppgick under året till 1,1 (1,4) MSEK och bruttoin-
vesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 5,7 
(1,9) MSEK.

Organisation och personal
Vid utgången av 2010 hade Getupdated 157 (225) anställda. 
Det lägre antalet anställda jämfört med 2009 är främst en följd 
av avyttringen av MediaAnalys, men även en konsekvens av 
strukturåtgärder samt naturliga avgångar. MediaAnalys, som äg-
des till 51 procent av Getupdated, avyttrades per 1 juli 2010 och 
hade 46 anställda per 30 juni 2010.

Getupdateds huvudkontor ligger i Stockholm och där arbe-
tar cirka 86 av Bolagets anställda. I Sverige har Bolaget även 
kontor i Göteborg och Borås. I övriga Europa har Bolaget kon-
tor i Manchester, Paris, Dublin och Rom.

Förvärv av verksamheter
Inga förvärv av verksamheter eller bolag har gjorts under 2010. 
Efter räkenskapsårets utgång slutfördes investeringen av 25 pro-
cent av aktierna i videoinnehållsbolaget Wooshii. 

Avyttrad verksamhet
I augusti 2010 avyttrades hela innehavet i MediaAnalys (51 
procent). Motivet till försäljningen var att Getupdated önskar 
koncentrera koncernens investeringar på tillväxt inom helägda 
verksamheter.

Det beräknade slutliga försäljningspriset uppgick till 29,9 
MSEK, innebärande en realisationsvinst om netto 12,6 MSEK. 
Av köpeskillingen har 22,5 MSEK reglerats. Resterande 7,4 
MSEK betalas under en period av maximalt fyra år. I enlig-
het med köpeavtalet har köpeskillingen justerats ned med 2,1 
MSEK till följd av att MediaAnalys omsättning under 2010 inte 
nådde målet om 45 MSEK.
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Ägar- och bolagsstyrning
Lagstiftning och bolagsordning
Getupdated tillämpar svensk aktiebolagslag samt de regler och 
rekommendationer som följer av Bolagets listning på marknads-
platsen First North. Dessutom följer Getupdated de bestämmel-
ser som föreskrivs i Bolagets bolagsordning. Bolagsordningen 
finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.getupdated.com/se. 

Svensk kod för bolagsstyrning
Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) gäller alla 
svenska företag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm 
och NGM Equity. Getupdated är listat på First North och är 
därmed inte skyldigt att tillämpa Koden. Koden utgör emel-
lertid en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning och 
Bolaget följer Kodens regler i väsentliga delar avseende styrelse-
arbetet. För det fall Koden blir bindande för Getupdated kom-
mer Bolaget att tillämpa den.

Bolagsstämman
Årsstämman i Getupdated hålls i Stockholm under första halv-
året varje år och genomförs i enlighet med tillämplig lagstift-
ning. Kommunikéer och protokoll från stämmorna finns till-
gängliga på Bolagets webbplats.

Årsstämman 2010
Årsstämman 11 maj 2010 omvalde Åke Eriksson, Paul Yates, 
Anders Waltner och Paul Cheetham. Årsstämman beslutade om 
principer för utseende av valberedning samt antog riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare. Protokoll från stäm-
man finns tillgängligt på Getupdateds webbplats.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största ak-
tieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara 
sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. 
Getupdateds valberedning består av huvudaktieägarna Åke Er-
iksson, Paul Yates och Hans Öhman (Bäverbäcken Förvaltning 
AB), varav Åke Eriksson är sammankallande. Ordförande i val-
beredningen är Åke Eriksson. Arvode till valberedningen utgår 
inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utförande 
av valberedningens uppdrag.

Styrelsen
Styrelsen i Getupdated ska bestå av minst fyra och högst åtta le-
damöter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period 

av ett år. Någon regel för hur länge en ledamot får sitta finns 
inte. Getupdateds styrelse består av ledamöterna Åke Eriksson 
(ordförande), Paul Yates, Paul Cheetham och Anders Waltner. 
Åke Eriksson och Paul Yates är Bolagets huvudägare. 

Paul Yates, verkställande direktör sedan december 2009, är 
grundare av dotterbolaget Just Search Limited och ledamot i 
dess styrelse. Paul Cheetham är finansiell rådgivare och styrelse-
ledamot i Just Search Limited. Därutöver engageras Paul Chee-
tham som finanschef i Bolaget via konsultavtal. Anders Waltner 
är advokat och partner vid Advokatfirma DLA Nordic KB. Paul 
Cheetham och Anders Waltner är oberoende i förhållande till 
Bolagets större aktieägare. 

Styrelsens arbetsordning
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bo-
lagsstyrning. Styrelsen för Getupdated har därvid upprättat en 
arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsför-
delningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken 
behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighe-
ter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporte-
ringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter ett i arbets-
ordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunk-
ter samt punkter vid behov. Under 2010 har styrelsen hållit 12 
protokollförda sammanträden. Styrelsen behandlade vid de or-
dinarie sammanträdena de fasta punkter som förelåg vid respek-
tive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning som 
likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter.

Utvärdering av styrelsens och VD:s arbete
Styrelsen avser att genomföra en utvärdering av styrelsens arbete. 
Styrelsen gör löpande utvärdering av VD:s arbete.

Ersättning till styrelsen
Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Om Getup-
dated i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för 
Bolaget utöver ordinarie styrelsearbete (och eventuellt utskotts-
arbete), ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara 
marknadsmässig och skälig. Styrelsen äger rätt att frångå rikt-
linjerna, om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl för det.
De arvoden som har utgått under 2010 till respektive ledamot 
framgår av tabellen nedan. För ledamöterna Anders Waltner och 
Paul Cheetham, oberoende av huvudägarna, beslutade årsstäm-
man den 11 maj 2010 om ett arvode på årsbasis om 100 KSEK 
vardera. Till övriga ledamöter ska inget arvode utgå.
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Revisions- och ersättningsutskott
Enligt beslut av styrelsen finns inga särskilda revisions- respek-
tive ersättningsutskott utan styrelsen i sin helhet fullgör utskot-
tens uppgifter. Bakgrunden är dels att styrelsen idag omfattar 
endast fyra personer, inklusive VD, vilket underlättar ett effek-
tivt styrelsearbete.

Det åligger styrelsen att säkerställa insyn i och kontroll av Bo-
lagets verksamhet genom rapporter och kontakter med Bolagets 
revisorer. Styrelsen föreslår principer för ersättning till lednings-
gruppen för beslut av årsstämman.

Revision
Revisorerna utses av bolagsstämman för en period av ett år 
(tidigare fyra år). Vid årsstämman i maj 2008 valdes Ernst & 
Young till revisor för Getupdated. Huvudansvarig revisor är 
Björn Grundvall, auktoriserad revisor, intill tiden för årsstäm-
man 2012. Björn Grundvall innehar inga aktier i Getupdated.

Ersättning till revisor utgår enligt löpande räkning och upp-
gick under 2010 till 929 KSEK för koncernen, fördelat på 704 
KSEK för revisionsarvode, 114 KSEK för skattekonsultationer 
och 111 KSEK för övriga konsultationer.

Ledningen
En skriftlig instruktion fastställer verkställande direktörens ar-
bete och roll samt anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören.

Ersättning till ledningsgrupp
Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsam-
mans med verkställande direktören utgör koncernledningen.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, 
övriga förmåner samt pension. Förmåner och pension ska vara 
i enlighet med praxis på marknaden. Avgångsvederlag ska avse 
högst motsvarande tolv månaders ersättning. Den totala ersätt-
ningen för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. 
Avvikelse från dessa riktlinjer kan komma att ske för det fall 
särskilda skäl föreligger. Ersättning kan även utgå i form av vär-
depappersrelaterade incitamentsprogram enligt beslut av bolags-
stämma. Ersättningar, förmåner och andra villkor avseende den 
verkställande direktören beslutas av styrelsen. För övriga ledande 

befattningshavare fastställs ersättningen av VD efter det att sty-
relseordföranden konsulterats.

Koncernledningen i Getupdated omfattar idag Paul Yates, 
VD, och Paul Cheetham, finanschef (via konsultavtal). Lönerna 
och övriga anställningsförmåner bedöms vara marknadsmässiga.

Den verkställande direktören Paul Yates erhåller en fast må-
nadslön om 12 500 GBP (cirka 130 KSEK). Någon rörlig er-
sättning utgår inte till den verkställande direktören. Vid upp-
sägning har den verkställande direktören rätt till sex månaders 
uppsägningslön men inget avgångsvederlag.

Finanschefen Paul Cheetham har ett konsultavtal via Sedulo 
Accountants Ltd och fakturerar Bolaget cirka 40 KSEK per må-
nad. Därutöver erhåller inte Paul Cheetham någon ersättning 
från Bolaget. Vid uppsägning av konsultavtalet har Paul Chee-
tham inte rätt till uppsägningslön eller avgångsvederlag.

Tidigare vice VD och finanschef Håkan Juserius erhöll under 
2010 total ersättning om 1 215 KSEK samt övriga förmåner, i 
form av bil samt bostad i Stockholm, om 59 KSEK.

Den ersättning och övriga förmåner som utbetaldes till le-
dande befattningshavare under 2010 framgår av tabell nedan. 

Pensioner, bonus och avgångsvederlag
Varken den verkställande direktören eller övriga anställda har, 
utöver ersättning under uppsägningstiden, rätt till avgångsve-
derlag.

Bolagets tidigare finanschef Håkan Juserius hade ett pen-
sionsavtal som innebar kostnader om 380 KSEK under 2010. 
Den nuvarande verkställande direktören har ett pensionsavtal 
som innebar kostnader om 69 KSEK under 2010. Övriga le-
dande befattningshavare har i dagsläget inga pensionsförmåner. 
Nuvarande ledande befattningshavare har ingen rätt till rörlig 
ersättning.

Inga övriga avtal om förmåner eller pensionsavsättningar 
finns mellan Bolaget och de ledande befattningshavarna efter 
det att uppdraget avslutats.

Avtal om ersättningar efter avslutat uppdrag
Bolaget äger inga skyldigheter att ersätta medlemmar av styrelse 
och ledning efter att deras uppdrag avslutats.

Getupdateds styrelse 2010 Invald
Oberoende 

Företag/Ägare Närvaro
Arvode  

2010, kr

Åke Eriksson (ordförande) 2005 Ja/Nej 12/12 –

Paul Yates 2007 Nej/Nej 12/12 –

Paul Cheetham 2009 Nej/Ja 10/12 100

Anders Waltner 2009 Nej/Ja 11/12 100



Förvaltningsberättelse 11

Finansiell rapportering
Som ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och 
Getupdateds bolagsordning har styrelsen upprättat en arbets-
ordning med instruktioner avseende intern och extern ekono-
misk rapportering. Samtliga delårsrapporter och pressmeddelan-
den publiceras på Getupdateds webbplats i direkt anslutning till 
offentliggörandet.

Intern kontroll
Getupdateds interna kontrollstruktur har som utgångspunkt i 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktö-
ren. En regelbunden rapportering och granskning av ekono-
miskt utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan 
som i styrelsen.

Aktiemarknadsinformation mm
Getupdateds informationsgivning styrs av den av styrelsen 
fastställda informationspolicyn. Pressmeddelanden, boksluts-
kommunikéer, delårsrapporter och årsredovisningar publiceras 
primärt på svenska och finns tillgängliga på bolaget hemsida i 
direkt anslutning till offentliggörandet. Styrelsen och ledande 
befattningshavare som är insiders i Getupdated får handla med 
Getupdatedaktien enligt gällande lag och förordningar. De per-
soner som innehar en insiderposition på Getupdated är listade 
på bolagets webbplats.

Ägarstruktur
Getupdated hade cirka 2 188 aktieägare per den 31 december 
2010. Bolagets största aktieägare är Åke Eriksson som privat och 
via bolag vid årsskiftet ägde 22 077 481 aktier, motsvarande 
34,3 procent av kapital och röster. De 10 största aktieägarna vid 
årsskiftet ägde 47 871 466 aktier, motsvarande 74,4 procent av 
kapital och röster.

Aktien
Getupdated-aktien är sedan den 11 juli 2007 listad på First 
North och har handelsbeteckningen GIM. Erik Penser Bank-
aktiebolag är bolagets certified adviser. Per den 16 mars 2011 
var aktiekursen 0,93 SEK och börsvärdet uppgick till cirka 60 
MSEK. Omsättningen under 2010 uppgick i genomsnitt till 

cirka 38 000 aktier per dag till ett värde av i genomsnitt 86 500 
SEK.

Per den 31 december 2010 hade Getupdated 64 364 410 
aktier utestående, envar med ett kvotvärde om cirka 0,567 SEK, 
motsvarande ett aktiekapital om 36 467 809 SEK. Samtliga ak-
tier har samma rätt till vinst och berättigar till en röst vid Getup-
dateds bolagsstämma.

Efter räkenskapsårets utgång har en extra bolagstämma den 
16 mars 2011 fattat beslut om nyemission om cirka 15,4 MSEK. 
Vid full teckning av emissionen uppgår bolagets aktiekapital till 
cirka 51 054 932 SEK, fördelat på 90 110 174 aktier.

Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljö-
balkens tillstånds- eller anmälningsplikt.

Moderbolaget
Nettoomsättningen i moderbolaget för helåret 2010 upp-
gick till 11,7 (9,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,1 
(-35,8) MSEK, eller -11,0 (-28,3) MSEK exklusive poster av 
engångskaraktär. Realisationsvinsten vid försäljningen av Medi-
aAnalys uppgick till 14,5 MSEK. Rörelseresultatet har belastats 
med omstruktureringskostnader, avseende framförallt kostnader 
för outnyttjade hyreslokaler med 7,0 MSEK för året.

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstill-
gångar uppgick under året till 0,2 (0,2) MSEK och investeringar 
i andelar i dotterbolag, inklusive kapitaltillskott, uppgick till 4,1 
(5,2) MSEK.

Koncernförhållande
Moderbolag i Getupdated-koncernen är Getupdated Internet 
Marketing AB (publ). Bland dotterbolagen är följande bo-
lag verksamhetsdrivande eller avses vara verksamhetsdrivande: 
Getupdated Sverige AB, The interactive circuit i Stockholm AB, 
Just Search Limited, Just Search Ireland Limited, Just Search Ita-
lia S.R.L., S.A.R.L. Just Search, S.A.R.L. Just Search, Frankrike 
filial och Wooshi Limited. De vilande bolagen är Just Search 
Holdings Limited, Ryce Holding AB, Optiwords AB, Getupda-
ted Personal AB, Cross Communication Holding AB och Cross 
Communication Improve AB. 

Ersättning och övriga förmåner till ledande befattningshavare  
som erhållits under 2010 (KSEK)

Grundlön  
och arvode

Övriga  
förmåner

Pensions- 
kostnad Totalt

Verkställande direktör 1 669 18 69 1 756

Andra ledande befattningshavare* 1 645 59 380 2 084

Summa 3 314 77 449 3 840

*Innefattar även tidigare ledande befattningshavare.
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Under 2010 avyttrades samtliga aktier i det delägda dotterbola-
get MediaAnalys Trisodium AB.

Närståendetransaktioner
Getupdated köper IT- och drifttjänster av Crystone AB på 
marknadsmässiga villkor. Koncernen köper också konsulttjäns-
ter från styrelseledamöterna Paul Cheetham, via bolaget Sedulo 
Accountants Ltd, och Anders Waltner, via bolaget Advokatfirma 
DLA Nordic KB, på marknadsmässiga villkor.

Anders Waltner och Paul Cheetham erhåller styrelsearvoden 
med 100 000 SEK per år vardera. Till övriga ledamöter utgår 
inget arvode. I övrigt se not 3.

Kompletterande information
Getupdated har tidigare informerat om en skattetvist rörande 
underskottsavdrag som bedöms innebära en högsta exponering 
om 13,2 MSEK, varav en del avsett eventuella krav från köpare 
av ett dotterbolag. Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom 
gett bolaget rätt. Då domen inte hade överklagats när fristen 
för överklagande gick ut, innebär det att domen slutgiltigt har 
vunnit laga kraft. Förutom att bolagets underskottsavdrag god-
tas har bolaget tillerkänts ersättning för rättegångskostnader. Per 
den 31 december 2010 uppgick de totala underskottsavdragen 
i koncernen till 195 MSEK. Det skattemässiga värdet av dessa 
underskottsavdrag uppgick till 51 MSEK.

Getupdated har blivit föremål för en stämning om 7 MSEK 
från ett konkursbo med anledning av en skattetvist som Getup-
dated inte är part i. Getupdated anser att kravet inte är berättigat 
och stämningen har sannolikt i huvudsak väckts för att konkurs-
boet inte ska försitta tidsfrister.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Som tillväxtföretag handlar den finansiella risken i Getupdated 
om att finna en optimal balans mellan tillväxt i verksamheten 
och sunda finanser.

I takt med att Just Search får en allt större tyngd i verksam-
heten blir koncernen allt mer utsatt för växelkursförändringar 
mellan SEK och GBP. Genom den franska verksamheten är 
koncernen också i viss utsträckning exponerade mot växelkurs-
förändringar i EUR.

Den allmänna konjunkturutvecklingen och den finansiella 
oron kan komma att påverka kundernas betalningsvilja och be-
talningsförmåga samt efterfrågan på bolagets tjänster.

Som tjänsteföretag är Getupdated beroende av sina anställda, 
inte minst är förmågan att attrahera och behålla nyckelmedarbe-
tare en avgörande konkurrensfaktor.

En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer 
återfinns under avsnitt Riskfaktorer samt not 4.

Uppskattningar och bedömningar
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga be-
dömningar och uppskattningar samt gör antaganden som på-
verkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redo-
visade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. 
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen 
görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den 
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen på-
verkar både aktuell period och framtida perioder.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB), samt tolkningsut-
talanden från International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC). Vidare har rekommendation från Rådet 
för finansiell rapportering, RFR 1 avseende Kompletterande re-
dovisningsregler för koncerner tillämpats.

Denna årsredovisning har för koncernen upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen (ÅRL). Moderbolagets rapportering 
är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) samt 
RFR 2 avseende Redovisning för juridiska personer.

Förändrade redovisningsprinciper 2010
Redovisning av intäkter
Affärsmodellen för Getupdateds dotterbolag utanför Skandina-
vien har under senare år förändrats på så sätt att en större andel 
av leverans av SEO-tjänsterna numera sker successivt under kon-
traktsperioden. Av detta skäl har Getupdated beslut att förändra 
principerna för redovisning av intäkter. Getupdated intäktsför 
därför endast omkring 30 procent av SEO-tjänsterna initialt 
och 70 procent över kontraktsperioden. I Sverige har inte affärs-
modellen ändrats och därför intäktsförs fortsatt 80 procent av 
SEO-tjänsterna initialt och 20 procent över kontraktsperioden. 
Samtliga perioder i rapporten har räknats om och reviderats. 
Förändringen av redovisningsprinciperna har positivt påverkat 
resultatet efter skatt för helåret 2010 med 2,8 (1,9) MSEK. Eget 
kapital vid 2009 års ingång har minskats med 22,8 MSEK. 

Jämförelsetal – Segmentredovisningen
När det gäller segmentredovisningen för den svenska verksam-
heten är resultatet mellan åren inte fullt ut jämförbara då detta 
segment före 2010 inte belastades med samtliga till verksam-
heten tillhörande kostnader. Tidigare belastades moderbolaget 
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med dessa kostnader. Om fördelning av gemensamma kostnader 
under 2010 skulle gjorts enligt samma grunder som tidigare år, 
hade rörelseresultatet i den helägda svenska verksamheten för 
delårsperioden januari-december varit cirka 4 MSEK bättre.

Avseende redovisningsprinciperna i övrigt hänvisas till not 2.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den extra bolagsstämman i Getupdated den 16 mars 2011 be-
slutade om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieä-
garna om cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Företräde-
semissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser 
från bolagets större aktieägare, däribland från bolagets styrel-
seordförande Åke Eriksson (privat och genom bolag) och från 
verkställande direktör Paul Yates (privat och genom bolag) samt 
genom en kompletterande teckningsgaranti. En majoritet av ak-
tieägarna står bakom förslaget till beslut om företrädesemission.

Getupdated har erhållit ett så kallat brygglån av Erik Penser 
Bankaktiebolag om 10 MSEK. Bryggkrediten ska återbetalas i 
sin helhet i samband med nyemissionens slutförande.

Investeringen av 25 procent av aktierna i videoinnehållsbola-
get Wooshii slutfördes.

Framtidsutsikter
2010 var ett bra år då koncernens finansiella stabilitet förstärktes, 
samtidigt som den operativa effektiviteten gjorde stora framsteg. 
Mot den bakgrunden förväntas tillväxt inom kärnverksamheten 
internetmarknadsföring samt högre lönsamhet och positivt ope-
rativt kassaflöde för koncernen under 2011.

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Balanserad förlust -2 621 029 SEK
Årets resultat -9 044 009 SEK
Ansamlad förlust -11 665 038 SEK

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas på föl-
jande sätt:
Ianspråktagande av överkursfond 11 665 038 SEK

Överkursfonden uppgår härefter till 228 216 662 SEK.

Årsstämma 2011
Getupdateds årsstämma 2011 kommer att äga rum torsdagen 
den 12 maj klockan 16.00 i bolagets lokaler på Brahegatan 10 i 
Stockholm. Kallelse med styrelsens förslag kommer att annon-
seras i god tid före stämman. Styrelsen har beslutat att föreslå 
stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställ-
ning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräk-
ningar, redovisning av eget kapital samt kassaflödesanalyser med 
därtill hörande noter.
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KSEK Not
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31

Nettoomsättning 215 543 242 391

Balanserade utgifter för egen räkning 418 1 030

Övriga rörelseintäkter 8 16 904 4 083

Summa rörelsens intäkter 7 232 865 247 504

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 10, 11 –116 947 –118 447

Personalkostnader 12 –97 953 –127 676

Avskrivningar 16, 17, 18, 19 –4 108 –3 006

Övriga rörelsekostnader 9 –14 792 –24 160

Summa rörelsekostnader –233 800 –273 289

Rörelseresultat –935 –25 785

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 1 217 526

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 –5 514 –5 597

Resultat före skatt –5 232 –30 856

Skatt på årets resultat 14 –3 713 –2 813

ÅRETS RESULTAT –8 945 –33 669

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser –11 034 386

Skatt avseende övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat –19 979 –33 283

Årets resultat hänförligt till

 moderbolagets aktieägare –10 468 –33 999

 minoritetens andel 1 523 330

Årets totalresultat hänförligt till

 moderbolagets aktieägare –21 502 –33 613

 minoritetens andel 1 523 330

Årets resultat per aktie, SEK –0,16 –0,70

Årets resultat per aktie efter utspädning, SEK 15 –0,16 –0,70

Resultat från kvarvarande verksamhet per aktie, SEK –0,16 –0,70

Resultat från kvarvarande verksamhet per aktie efter  
utspädning, SEK –0,16 –0,70

Årets totalresultat per aktie, SEK –0,33 –0,70

Årets totalresultat per aktie efter utspädning, SEK –0,33 –0,70

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) 64 364 48 324

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) 64 364 48 324

Resultaträkning, koncernen
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KSEK Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Programvara och domännamn 16 6 083 2 390

Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning 17 946 1 592

Goodwill 18 266 802 290 823

Summa immateriella anläggningstillgångar 273 831 294 805

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 19 3 491 4 541

Finansiella anläggningsillgångar

Andra långfristiga fordringar 193 251

Summa finansiella anläggningstillgångar 193 251

Summa anläggningstillgångar 277 515 299 597

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 51 869 75 763

Skattefordringar 10 32

Övriga fordringar 22 10 070 3 442

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 10 961 12 978

Summa kortfristiga fordringar 72 910 92 215

Kassa och bank 7 525 7 693

Summa omsättningstillgångar 0 0 80 435 99 908

SUMMA TILLGÅNGAR 357 950 399 505

Balansräkning, koncernen
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KSEK Not 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 2, 15 36 468 36 468

Övrigt tillskjutet kapital 347 997 347 997

Reserver –27 071 –16 037

Balanserat resultat inklusive årets resultat –166 379 –155 911

Minoritetsandelar i eget kapital – 906

Summa eget kapital 191 015 213 423

Skulder

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatt 24 301 310

Långfristiga skulder till kreditinstitut 25 13 211 29 268

Övriga långfristiga skulder – –

Summa långfristiga skulder 13 512 29 578

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 25 53 351 32 541

Övriga kortfristiga finansiella skulder 26 5 450 9 676

Leverantörsskulder 23 224 21 902

Aktuella skatteskulder 3 586 2 198

Övriga skulder 27 19 912 25 473

Upplupna kostnader och förutbetalda intänkter 28 47 900 64 714

Summa kortfristiga skulder 153 423 156 504

Summa skulder 166 935 186 082

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 357 950 399 505

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 28 och 29.

Balansräkning, koncernen, forts.
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KSEK Not
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före skatt (inklusive avyttrad verksamhet 2008) –5 232 –30 856

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 31 –258 17 116

Betald skatt –1 542 –4 357

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital –7 032 –18 097

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar –1 424 –9 667

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder –5 622 255

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet –7 046 –9 412

Kassaflöde från den löpande verksamheten –14 078 –27 509

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag 31 –5 274 –21 374

Försäljning av verksamhet/dotterbolag 18 660 9 513

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –5 793 –4 026

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –614 –1 092

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 979 –16 979

Kassaflöde efter investeringsverksamheten –7 099 –44 488

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission – 42 958

Optionspremier – 302

Utdelning till minoritetsägare –490 –980

Upptagna lån 23 803 61 600

Amortering av låneskulder –16 389 –61 782

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 924 42 098

Årets kassaflöde –175 –2 390

Likvida medel vid periodens ingång 7 693 9 952

Kursdifferens i likvida medel 7 131

Likvida medel vid periodens utgång 7 525 7 693

Kassaflödesanalys, koncernen
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Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

KSEK Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

”Omräk-
ningsre-

serv”
Balanserad 

vinst Summa

”Minori-
tets- 

intresse”
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2009-01-01 15 870 301 630 –18 182 –97 399 201 919 1 556 203 475

Effekt av byte av redovisningsprinciper 1 759 –24 513 –22 754 –22 754

Justerad ingående balans 2009-01-01 15 870 301 630 –16 423 –121 912 179 165 1 556 180 721

Årets förändring av omräkningsreserv 386 386 386

Förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget 
kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare 0 0 386 0 386 386

Årets resultat –33 999 –33 999 330 –33 669

Summa förmögenhetsförändringar, exklusive  
transaktioner med bolagets ägare 0 0 386 –33 999 –33 613 330 –33 283

Utdelning till minoritetsdelägare 0 –980 –980

Erhållna optionspremier 302 302 302

Nyemission, netto efter emissionskostnader 20 598 46 065 66 663 66 663

Utgående balans 2009-12-31 36 468 347 997 –16 037 –155 911 212 517 906 213 423

Årets förändring av omräkningsreserv –11 034 –11 034 –11 034

Förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget 
kapital, exklusive transaktioner med bolagets ägare 0 0 –11 034 0 –11 034 0 –11 034

Årets resultat –10 468 –10 468 1 523 –8 945

Summa förmögenhetsförändringar, exklusive  
transaktioner med bolagets ägare 0 0 –11 034 –10 468 –21 502 1 523 –19 979

Utdelning till minoritetsägare 0 –490 –490

Minoritetsägares andel av dotterbolag vid försäljning 0 –1 939 –1 939

Utgående balans 2010-12-31 36 468 347 997 –27 071 –166 379 191 015 0 191 015

Förändring i eget kapital, koncernen
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KSEK Not
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31

Nettoomsättning 6 11 708 9 631

Övriga rörelseintäkter 8 16 817 541

Summa rörelsens intäkter 28 525 10 172

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6, 10, 11 –15 163 –23 064

Personalkostnader 12 –6 592 –13 973

Avskrivningar 16, 19 –942 –873

Övriga rörelsekostnader 9 –8 917 –8 018

Summa rörelsekostnader –31 614 –45 928

Rörelseresultat –3 089 –35 756

Finansiella poster

Resultat från andelar i dotterföretag 13 –3 562 –14 826

Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 1 785 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 –3 243 –5 400

Resultat före skatt –8 109 –55 982

Skatt på årets resultat 14 –935 –

ÅRETS RESULTAT –9 044 –55 982

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser – –

Skatt avseende övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat –9 044 –55 982

Resultaträkning, moderbolaget
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KSEK Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Programvaror och domännamn 16 1 198 877

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 19 994 2 053

Finansiella anläggningsillgångar

Andelar i koncernföretag 20 355 158 368 219

Andra långfristiga fordringar 166 224

Summa finansiella anläggningstillgångar 355 324 368 443

Summa anläggningstillgångar 357 516 371 373

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 3 242 70

Fordringar hos koncernföretag 251 279

Övriga fordringar 22 9 766 3 030

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 2 822 4 546

Summa kortfristiga fordringar 16 081 7 925

Kassa och bank 0 3 410

Summa omsättningstillgångar 16 081 11 335

SUMMA TILLGÅNGAR 373 597 382 708

Balansräkning, moderbolaget
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Balansräkning, moderbolaget, forts.

KSEK Not 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 2,15 36 468 36 468

Reservfond 671 671

Summa bundet eget kapital 37 139 37 139

Överkursfond 239 881 295 863

Balanserat resultat –2 621 0

Årets totalresultat –9 044 –55 982

Summa fritt eget kapital 228 216 239 881

Summa eget kapital 265 355 277 020

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 25 – 12 500

Summa långfristiga skulder – 12 500

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 25 15 334 17 750

Övriga kortfristiga finansiella skulder 26 5 450 9 676

Leverantörsskulder 6 553 7 224

Skulder till koncernföretag 69 723 48 476

Aktuella skatteskulder 625 68

Övriga skulder 27 2 294 2 550

Upplupna kostnader och förutbetalda intänkter 28 8 263 7 444

Summa kortfristiga skulder 108 242 93 188

Summa skulder 108 242 105 688

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 373 597 382 708

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 29 354 432 367 586

Eventualförpliktelser inga inga
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KSEK Not
2010-01-01 

–2010-12-31
2009-01-01 

–2009-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före skatt (inklusive avyttrad verksamhet 2008) –8 109 –55 982

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 –11 652 21 309

Betald skatt – 25

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital –19 761 –34 648

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar –1 145 –228

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder –830 –5 465

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet –1 975 –5 693

Kassaflöde från den löpande verksamheten –21 736 –40 341

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar –204 –192

Investeringar i finansiella tillgångar –6 439 –21 535

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 20 247 7 938

Kassaflöde från investeringsverksamheten 13 604 –13 789

Kassaflöde efter investeringsverksamheten –8 132 –54 130

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission, netto efter emissionskostnader – 42 959

Upptagna lån 8 450 61 600

Amortering av låneskulder –3 728 –47 052

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 722 57 507

Årets kassaflöde –3 410 3 377

Likvida medel vid periodens ingång 3 410 33

Likvida medel vid periodens utgång 0 3 410

Kassaflödesanalys, moderbolaget
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KSEK Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa 

eget kapital

Ingående balans 2009-01-01 15 870 671 437 617 –1 752 –186 067 266 339

Årets totalresultat – – – – –55 982 –55 982

Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner  
med bolagets ägare 0 0 0 0 –55 982 –55 982

Disposition av balanserat resultat enligt årsstämma – – –187 819 1 752 186 067 0

Nyemission, netto efter emissionskostnader 20 598 – 46 065 – – 66 663

Utgående balans 2009-12-31 36 468 671 295 863 0 –55 982 277 020

Årets totalresultat – – – – –9 044 –9 044

Summa förmögenhetsförändringar, exklusive transaktioner  
med bolagets ägare 0 0 0 0 –9 044 –9 044

Lämnat koncernbidrag –3 556 –3 556

Aktuell skatt på koncernbidrag 935 935

Överföring av årets resultat till balanserat resultat –55 982 55 982 0

Disposition av balanserat resultat enligt årsstämma –55 982 55 982 0

Utgående balans 2010-12-31 36 468 671 239 881 –2 621 –9 044 265 355

Förändring i eget kapital, moderbolaget
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NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

Getupdated är en internationell helhetsleverantör på den innovativa och ex-
pansiva marknaden för internetmarknadsföring och sökoptimering. Bolaget 
erbjuder tjänster för att förbättra och effektivisera företags marknadsföring 
och verksamhet på internet. Den största delen av bolagets omsättning ge-
nereras inom internetmarknadsföring som också är det område där bolaget 
bedömer att den framtida tillväxten är störst. Bolagets verksamhet baseras 
på att optimera företags webbplatser för att driva trafik till deras respektive 
webbplatser samt öka besökarnas konverteringsgrad vid varje besök.

Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adres-
sen till huvudkontoret är Brahegatan 10, 114 37 Stockholm.

Denna koncernredovisning har den 31 mars 2011 godkänts av styrelsen 
för offentliggörande. Koncernredovisningen kan ändras av bolagets ägare 
efter det att styrelsen har godkänt den.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK). 
Uppgifter inom parentes avser föregående året 2009.

NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncern-
redovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konse-
kvent för alla presenterade år. 

Grunder för rapporternas upprättande 
Koncernredovisningen för Getupdated Internet Marketing-koncernen har 
upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) sådana de antagits av EU samt tolkningsuttalanden från Internatio-
nal Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Vidare har Års-
redovisningslagen (ÅRL) och av Rådet för finansiell rapportering utgiven 
rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, 
tillämpats.

Koncernredovisningen har upprättats enligt historiska anskaffningsvär-
demetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder (inklu-
sive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
enligt IAS 39.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning 
av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att 
ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redo-
visningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, 
som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattning-
ar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 5.

Nya redovisningsprinciper 2010
Redovisning av intäkter
Affärsmodellen för Getupdateds dotterbolag utanför Skandinavien har un-
der senare år förändrats på så sätt att en större andel av leverans av SEO-
tjänsterna numera sker successivt under kontraktsperioden. Av detta skäl 
har Getupdated beslut att förändra principerna för redovisning av intäkter. 
Getupdated intäktsför därför endast omkring 30% av SEO-tjänsterna initialt 
och 70% över kontraktsperioden. I Sverige har inte affärsmodellen ändrats; 
och därför intäktsförs fortsatt 80% av SEO-tjänsterna initialt och 20% över 
kontraktsperioden.

Samtliga perioder i rapporten har räknats om och reviderats. Föränd-
ringen av redovisningsprinciperna har positivt påverkat resultatet efter skatt 
för helåret 2010 med 2,8 (1,9) MSEK. Eget kapital vid 2009 års ingång har 
minskats med 22,8 MSEK.

Jämförelsetal – Segmentredovisningen
När det gäller segmentredovisningen för den svenska verksamheten är re-
sultatet mellan åren inte fullt ut jämförbara då detta segment före 2010 
inte belastades med samtliga till verksamheten tillhörande kostnader. Ti-
digare belastades moderbolaget med dessa kostnader. Om fördelning av 
gemensamma kostnader under 2010 skulle gjorts enligt samma grunder 
som tidigare år, hade rörelseresultatet i den helägda svenska verksamheten 
för delårsperioden januari-december varit cirka 4 MSEK bättre.

Införda nya och ändrade standarder från IASB och uttalande 
från IFRIC
Koncernen har under året infört följande nya och ändrade standarder från 
IASB och uttalande från IFRIC från och med 1 januari 2010:

IFRS 3 (Reviderad) – Rörelseförvärv och IAS 27 (Reviderad) – Koncernre-
dovisning och separata finansiella rapporter
Dessa nya standarder innebär bland annat följande:
• Transaktionsutgifter i samband med förvärv kostnadsförs.
• Villkorade tilläggsköpeskillingar redovisas till verkligt värde och föränd-

ringar i verkligt värde resultatförs efter förvärvet.
• Redovisning av 100 procent av goodwill för den förvärvade enheten 

tillåts där det ökade goodwillbeloppet också ökar minoritetsandelen. 
• Då bestämmande inflytande uppnås värderas den förvärvade enhetens 

tillgångar och skulder, inklusive goodwill, till verkligt värde och eventu-
ella justeringar av tidigare redovisade värden på tillgångar och skulder 
resultatförs.

• Förvärv av ytterligare andelar i ett dotterföretag efter att bestämmande 
inflytande uppnåtts, liksom delavyttring med bibehållet bestämmande 
inflytande redovisas som en eget kapital transaktion med ägarna.

• Delavyttring som innebär att bestämmande inflytande upphör fram-
tvingar en ny värdering av det återstående innehavet till verkligt värde 
och eventuell skillnad mellan verkligt värde och redovisat värde resultat-
förs.

Koncernen tillämpar dessa standarder för förvärv och transaktioner med 
minoritetsägare från och med 1 januari 2010. Koncernen gör bedömningen 
att tillämpningarna av dessa nya standarder leder till ökad volatilitet i resul-
tatredovisningen.

Införda nya standarder och tolkningar som inte är relevanta för 
koncernen
Följande nya standarder och tolkningar, som trätt i kraft, bedöms inte vara 
relevanta eller kommer att påverka koncernens resultat och finansiella ställ-
ning i begränsad omfattning:
• IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar – Koncerninterna aktierelaterade 

ersättningar som reglerats med kontanter 
• IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering – Ändring 

Poster berättigade för säkringsredovisning
• IFRIC 12 – Avtal om ekonomiska eller samhälliga tjänster
• IFRIC 15 – Avtal om uppförande av fastigheter
• IFRIC 16 – Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet
• IFRIC 17 – Utdelning av sakvärden till ägare
• IFRIC 18 – Överföringar av tillgångar från kunder

Nya standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft
Följande nya och ändrade standarder samt tolkningar, som inte har tilläm-
pats i förtid, träder i kraft från och med 1 januari 2011, eller senare:

IFRS 9 – Financial Instruments: Recognition and Measurement
Denna standard är en del i en fullständig omarbetning av IAS 39. Stan-
darden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella 
tillgångar och innebär att huvudkategorierna för redovisning är till anskaff-
ningsvärde respektive verkligt värde via resultaträkningen. IFRS 9 kommer 
troligtvis att tillämpas från och med 1 januari 2013. 

IFRIC 19 – Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument
Om ett företag avtalar med en kreditgivare om att omvandla en skuld till 
eget kapital genom att ge ut aktier så ska verkliga värdet på de utgivna 
aktierna användas för att bestämma värdet på transaktionen eller om värdet 
ej kan fastställas tillförlitligt ska det verkliga värdet på skulden användas. 
Mellanskillnaden mellan det fastställda verkliga värdet och det redovisade 
skuldbeloppet ska redovisas i resultaträkningen.

Denna standard godkändes av EU 19 juli 2010 och tillämpas från och 
med 1 januari 2011.

Noter
Nedan belopp i KSEK om inget annat anges.



Ej införda nya standarder och tolkningar som inte är relevanta 
för koncernen
Följande nya standarder och tolkningar, som ännu inte trätt i kraft, bedöms 
inte vara relevanta eller kommer att påverka koncernens resultat och finan-
siella ställning i begränsad omfattning:
• IAS 24 – Upplysningar om närstående – Ändringen klargör definitionen 

av närstående parter
• IAS 32 – Finansiella instrument: Klassificering av teckningsrätter
• IFRIC 14 – Förskottsbetalning av ett lägsta fonderingskrav. Ändringen 

tillåter ett företag att redovisa en förskottsbetalning av ett lägsta fonde-
ringskrav som tillgång

• IFRS 7 – Financial Instruments: Disclosures – Tillägget innebär ytterligare 
upplysningskrav i samband med borttagande av finansiella instrument 
ur balansräkningen.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där 
koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett 
sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav som överstiger 50 procent av 
aktiernas eller andelarnas röstvärde eller där koncernen genom avtal ensam 
utövar ett bestämmande inflytande. Dotterbolag inkluderas i koncernredo-
visningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs 
till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dot-
terföretag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på 
tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument 
och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Utgifter som 
är direkt hänförbara till förvärvet kostnadsförs. Identifierbara förvärvade till-
gångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfatt-
ning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillna-
den mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel 
av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser re-
dovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för 
det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Tilläggsköpeskillingar 
tas upp som en skuld i balansräkningen då storleken på dessa med stor 
sannolikhet kan fastställas. Tillägsköpeskillingar värderas till verkligt värde.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster 
på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. Även orealiserade förlus-
ter elimineras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på att 
ett nedskrivningsbehov kan föreligga.

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte 
bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar 
mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag re-
dovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaff-
ningsvärde. Koncernen har för närvarande inga intresseföretag.

Segmentrapportering
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahål-
ler produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som 
skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska områden 
tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är ut-
satt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra 
ekonomiska miljöer. Förutom olikheter avseende intäktsredovisning tilläm-
pas samma redovisningsprinciper för samtliga segment. För mer detaljerad 
beskrivning, se not 7.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i kon-
cernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där 
respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I kon-
cernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderbolagets 
funktionella valuta och rapporteringsvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan en-
ligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och 
förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balans-
dagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlå-
ning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga kursdifferenser 
ingår i rörelseresultatet.

Koncernbolag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag som har en annan 
funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportva-
luta enligt följande:
a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till 

balansdagskurs
b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas 

till genomsnittlig valutakurs
c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av 

eget kapital

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av om-
räkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter, till eget kapital, via 
övrigt totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, 
förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen 
och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv 
av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna 
verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

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

Intäkter
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen utgörs huvudsakligen av produktintäkter från tjänster 
avseende sökoptimering, sökordsannonsering och affiliatemarknadsföring 
samt intäkter från konsulttjänster avseende exempelvis att bygga och för-
bättra e-handelsbutiker och webbplatser. Viss del av nettoomsättningen 
består också av licensintäkter samt underhålls- och supportavtal avseende 
egenutvecklade och inköpta standardprogramvaror.

Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa för-
delar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar endast det 
bruttoflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla 
för egen räkning. Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande 
verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabat-
ter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.

Intäkter från avtal avseende sökoptimeringstjänster
Sökoptimeringstjänster intäktsförs delvis initialt i samband med att tjäns-
terna utförs enligt successiv vinstavräkning, samt delvis fördelas över kon-
traktsperioden.

Affärsmodellen för Getupdateds dotterbolag utanför Skandinavien har 
under senare år förändrats på så sätt att en större andel av leverans av SEO-
tjänsterna numera sker successivt under kontraktsperioden. Av detta skäl 
har Getupdated beslut att förändra principerna för redovisning av intäkter. 
Getupdated intäktsför därför endast omkring 30% av SEO-tjänsterna initialt 
och 70% över kontraktsperioden. I Sverige har inte affärsmodellen ändrats; 
och därför intäktsförs fortsatt 80% av SEO-tjänsterna initialt och 20% över 
kontraktsperioden.

Konsultintäkter
För konsultverksamheten baseras huvudsakligen faktureringen på löpande-
räkningsavtal med kunden och intäktsförs i takt med att tjänsterna levere-
ras, enligt så kallad successiv vinstavräkning. Arbeten till fast pris redovisas 
också i den takt som arbetet utförs, efter reservation för förlustrisker.

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

Underhålls- och supportintäkter
Underhålls- och supportintäkter är de avgifter kunder betalar för rätt att 
erhålla nya versioner av programvaror och avgifter för kundsupport. Dessa 
intäkter redovisas linjärt över kontraktsperiodens längd.

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen har erhållits. 

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det 
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets iden-
tifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dot-
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terbolag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas 
separat testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av 
en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser 
den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventu-
ellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande enhe-
ter eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade 
av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. Detaljerade 
upplysningar avseende hur Getupdated Internet Marketing har definierat 
kassagenererande enheter vid fördelning av goodwill framgår av not 19.

Programvaror och domännamn
Utgifter för programvarulicenser har en bestämbar nyttjandeperiod och re-
dovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostna-
den för licenser över deras bedömda nyttjandeperiod.

Avskrivningar på immateriella tillgångar, för att fördela deras anskaff-
ningsvärde ned till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjande-
perioden, görs linjärt enligt följande:

Typ av tillgång Nyttjandeperiod

Programvaror och domännamn 3-5 år

Balanserade utgifter för egen räkning 5 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och 
justeras vid behov. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörel-
seintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvär-
det ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde endast då 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens an-
skaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den 
ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparatio-
ner och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den 
period de uppkommer.

Avskrivningar på materiella tillgångar, för att fördela deras anskaffnings-
värde ned till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperio-
den, görs linjärt enligt följande:

Typ av tillgång Nyttjandeperiod

Inventarier 5 år

Kontorsinventarier 5 år

Datorer 3-5 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och 
justeras vid behov.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörel-
seintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, samt aktiverade ut-
vecklingskostnader som ännu inte tagits i bruk, skrivs inte av utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs 
av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller för-
ändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är 
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov gruppe-
ras tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassa-
flöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än finansiella till-
gångar och goodwill, som tidigare har skrivits ned görs per varje balansdag 
en prövning av om återföring bör göras.

Leasing
Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet 
med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras 
via finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång och framtida lea-
singavgifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassificeras 
som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i 
resultaträkningen. Leasing av anläggningstillgångar, där koncernen i allt 
väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar förknippade med 
ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Finansiell leasing redovisas vid 
leasingperiodens början till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och 
nuvärdet av minimileasingavgifterna. Övriga leasingavtal klassificeras som 
operationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag 
för eventuella incitament från leasinggivaren) kostnadsförs i resultaträk-
ningen linjärt över leasingperioden.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: fi-
nansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt 
lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen är beroende av för vilket 
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassifice-
ringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället och 
omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

Allmänna principer 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det 
datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella 
instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskost-
nader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt vär-
de via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan 
hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen re-
dovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och 
kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. 

Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens 
noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde på onoterade finansiella 
tillgångar fastställs genom att använda värderingsteknik till exempel nyli-
gen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och diskonte-
rade kassaflöden.

Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för 
att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av 
finansiella tillgångar, såsom upphörande av en aktiv marknad eller att det 
inte är troligt att gäldenären kan uppfylla sina åtagande. Nedskrivnings-
prövning av kundfordringar beskrivs nedan.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är fi-
nansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificeras 
i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är de-
rivat. De har fastställda eller fastställbara betalningar och är inte noterade 
på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen, vilka klassi-
ficeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar klas-
sificeras som kundfordringar respektive övriga fordringar samt andra lång-
fristiga fordringar i balansräkningen. En nedskrivning av kundfordringar 
redovisas som externa kostnader bland rörelsekostnader i resultaträkningen 
och en nedskrivning av lånefordringar redovisas som en finansiell post.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 
minskat med eventuell reserv för värdeminskning. En reserv för värdeminsk-
ning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen 
inte kommer att kunna erhålla de belopp som är förfallna enligt fordringar-
nas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, 
sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå fi-
nansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar betraktas 
som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan före-
ligga. Reservens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade 
värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden. Nedskrivningar av 
kundfordringar redovisas i normala fall som externa kostnader bland rörel-
sekostnader i resultaträkningen. I exceptionella fall redovisas nedskrivning-
arna som övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.
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Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen och i kassaflödesanalysen ingår kassa och 
banktillgodohavanden samt placeringstillångar där den ursprungliga löp-
tiden inte är längre än tre månader och som är omvandlingsbara till likvida 
medel utan väsentliga kostnader.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas till verkligt värde.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings-
värde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transak-
tionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen 
fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Lå-
nekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Upp-
låning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovill-
korlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone tolv månader 
efter balansdagen. Exempel på detta är koncernens checkräkningskredit.

Getupdated Internet Marketing AB (publ) tillämpar inte säkringsredovis-
ning.

Skatter
Redovisade skatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar 
i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella be-
lopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller 
som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster 
som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhäng-
ande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redo-
visas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt 
beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att 
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten 
skatt avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dot-
terbolag redovisas inte i koncernredovisningen då moderbolaget i samtliga 
fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det 
inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. Ej 
heller redovisas uppskjuten skatt avseende temporära skillnader som upp-
kommit vid första redovisningen av goodwill.

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

Pensioner
Getupdated Internet Marketing har olika pensionsplaner. Pensionsplanerna 
finansieras vanligen genom betalningar till försäkringsbolag, där betal-
ningarna fastställs utifrån periodiska aktuariella beräkningar. Getupdated 
Internet Marketing har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. För avgifts-
bestämda pensionsplaner betalar Getupdated Internet Marketing avgif-
ter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på 
obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare 
betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas 
som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter 
redovisas som tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller 
minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.

Ersättning vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp 
av Getupdated Internet Marketing före normal pensionstidpunkt eller då 
en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. 
Getupdated Internet Marketing redovisar avgångsvederlag när koncernen 
bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad 
formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid 
uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra 
till frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än tolv månader efter ba-
lansdagen diskonteras till nuvärde.

Eget kapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier 
eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag för 
emissionslikviden.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse 
till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs 
för att reglera åtagandet, och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser redovisas när det finns ett möjligt åtagande som här-
rör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller 
flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte 
redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas.

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

NOT 3 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Getupdated har inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbin-
delser till, eller till förmån för några styrelseledamöter, ledande befattnings-
havare eller revisorer i koncernen.

Bolaget har en kvarstående fordran på Crystone Holding AB om 2 MSEK 
från försäljningen av Crystone AB 2008. I slutet av 2010 upptog Getupda-
ted ett lån om 1,6 MSEK från Crystone AB. 

Huvudägaren Åke Eriksson lånade under hösten 2009 in 3 MSEK från sitt 
bolag Vattenormen AB. Ytterligare lån om 850 KSEK samt 150 KSEK erhölls 
under 2010 respektive i januari 2011 från Åke Eriksson. Lånen på totalt 4 
MSEK har marknadsmässiga villkor. 

Getupdated köper drifttjänster med mera av Crystone AB på marknads-
mässiga villkor. Koncernen köper också konsulttjänster från styrelseledamö-
terna Paul Cheetham, via bolaget Sedulo Accountants Ltd, och Anders Walt-
ner, via bolaget Advokatfirma DLA Nordic KB, på marknadsmässiga villkor. 

Anders Waltner och Paul Cheetham erhåller styrelsearvoden med  
100 000 SEK per år vardera. Till övriga ledamöter utgår inget arvode. 

Moderbolaget upptog den 8 december 2008 en kredit om cirka 2,0 
MSEK från Vattenormen AB. Villkoren för lånet var 5 procent årlig ränta och 
amortering i sin helhet två veckor efter skriftlig uppsägning. Skulden regle-
rades i april 2009 genom kvittning i företrädesemissionen.

Getupdated upptog under januari 2009 en kredit om cirka 2,1 MSEK från 
Crystone AB. Villkoren för krediten var utan ränta och förfall vid anmodan. 
Crystone AB kontrolleras och ägs indirekt av styrelseledamoten Åke Eriks-
son. Skulden till reglerades i april 2009 genom kvittning i företrädesemis-
sionen.

Getupdated förvärvade i september 2006 samtliga aktier i Addmind 
IT Solutions AB, org. nr. 556708-4958, som ägdes indirekt av bland an-
nat Getupdateds tidigare verkställande direktör Johan Kadar. Av resterande 
skuld avseende köpeskilling till Johan Kadars bolag Longhorn Invest & Ma-
nagement AB reglerade i april 2009 ett belopp om cirka 1,0 MSEK genom 
kvittning i företrädesemissionen. Detsamma gällde en skuld till Jörgne Fa-
cilitator Holding AB om cirka 0,6 MSEK liksom en skuld till Håkan Juserius 
om cirka 0,1 MSEK.

Överenskommelse träffades med säljarna av Just Seach innebärande att 
en tilläggsköpeskilling och tidigare förfallna skulder om cirka 38 MSEK, be-
talas med cirka 20 MSEK kontant och cirka 18 MSEK i en kvittningsemission. 
Kontantdelen delades upp genom en direkt utbetalning om cirka 15 MSEK 
och resterande del förföll till betalning under 2010. Skulden, som uppgick 
till cirka 6 MSEK per 31 december 2009, reglerades i sin helhet under 2010. 
En extra bolagsstämma den 17 april 2009 beslutade att genomföra en ny-
emission av 8 345 976 aktier för en emissionskurs om 2,18 SEK per aktie 
riktad till säljarna av Just Search. I kvittningsavtalet fanns en så kallad ”lock-
up agreement” under det första året. 

Förutom vad som nämnts ovan har ingen av styrelseledamöterna eller 
de ledande befattningshavarna haft någon direkt eller indirekt delaktighet i 
någon affärstransaktion som är eller var ovanlig till sin karaktär under nuva-
rande eller föregående räkenskapsår. Detta gäller även transaktioner under 
tidigare verksamhetsår som i något avseende kvarstår oreglerade. Samtliga 
transaktioner med närstående har bedömts vara på marknadsmässiga villkor.
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NOT 4 FINANSIELLA RISKER

Finansiella transaktioner i Getupdated Internet Marketing-koncernen fö-
rekommer endast som en naturlig del i den löpande verksamheten. Inga 
transaktioner görs i spekulations- eller placeringssyfte. Nedan presenteras 
även koncernens principer för utdelning och dess utdelningspolitik. Getup-
dated Internet Marketing klassificerar finansiella risker som marknadsrisk 
(inklusive valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kas-
saflödesrisk.

Marknadsrisk
Valutarisk
Valutarisk utgör risken att förändringar i valutakursen negativt påverkar 
koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflöden. Getupdated 
Internet Marketings intäkter och kostnader är till största delen i svenska 
kronor (SEK) varför valutaexponeringen är begränsad. Bolagets exponering 
ökade dock i och med förvärvet av Just Search under 2007. Eftersom både 
intäkter och kostnader i detta fall är i utländsk valuta utgörs nettoexpone-
ringen i huvudsak av rörelsemarginalen. Störst valutaexponering är till-
gångar och skulder hänförliga till det engelska koncernbolaget Just Search. 
Nedanstående tabell visar tillgångarnas respektive skuldernas fördelning, 
angivna i KSEK, i koncernens olika valutor:

Valuta Tillgångar Skulder

SEK 186 799 117 848

GBP 162 162 45 801

EUR 8 989 3 286

Summa 357 950 166 935

Prisrisk
Företaget bedöms i all väsentlighet inte vara exponerat för prisrisk.

Ränterisk
Ränterisk utgör risken för att förändringar i räntenivån påverkar Getupdated 
Internet Marketings räntenetto och/eller kassaflöden negativt. Getupdated 
Internet Marketing har en stor upplåning vilket gör att bolagets nettoresul-
tat påverkas av ränteförändringar. Per årsskiftet uppgick de räntebärande 
skulderna till 67 (62) MSEK. Räntorna är i dagsläget fortfarande relativt låga. 
Hur räntan kommer att utvecklas över tiden är en omöjlighet att förutsäga. 
Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplå-
ning kommer bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader.

Kreditrisk
Kreditrisk som innebär en risk att motparten inte fullgör sina förpliktelser är 
uppdelad i två kategorier; kreditrisk i kundfordringar samt finansiell kredi-
trisk. Koncernens kreditrisker är framför allt knutna till kundfordringar. Vär-
det av utestående kommersiella kundfordringar uppgick till 52 (76) MSEK 
per årsskiftet. Reserveringar avseende förväntade förluster görs löpande 
och uppgick per den 31 december 2010 till 2,5 (10,4) MSEK. Bolagets kun-
der består i huvudsak av medelstora och stora företag. Kreditrisken mot de 
större företagen bedöms som låg.

Likviditetsrisk och kassaflödesrisk
Likviditetsrisk avser risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till 
kraftigt ökade kostnader medan kassaflödesrisk avser risken att storleken på 
framtida kassaflöden förknippade med finansiella instrument varierar. 

Under senare år har Getupdated främst fokuserat på att konsolidera verk-
samheten efter att bolaget haft både kraftig organisk och förvärvsdriven 
tillväxt under 2008. Den snabba tillväxten resulterade i att likviditeten be-
lastades, främst genom ökad kapitalbindning och utbetalning av ett antal 
tilläggsköpeskillingar. Konsekvenserna av detta har inneburit en likviditets-
mässig belastning och en svag betalningsberedskap, vilket även begränsat 
möjligheterna till fortsatt tillväxt. Effekterna av dessa faktorer har ytterligare 
förstärkts av den kraftiga åtstramningen på kreditmarknaden. 

En extra bolagsstämma i Getupdated den 16 mars 2011 beslutade om 
en nyemission med företrädesrätt för Getupdateds aktieägare. Emissionslik-
viden, om 15,4 MSEK före emissionskostnader, används under 2011 till att 
stärka likviditeten och den finansiella ställningen genom att främst reglera 
de sociala avgifter och skatter, som Getupdated erhöll anstånd med att be-
tala under 2009. 

En s k bryggfinansiering från Erik Penser Bankaktiebolag har erhållits med 
10 MSEK.

Getupdated erhöll i slutet av 2009 en ny låneram om 20 MSEK och har i 
början av 2010 belånat kundfordringarna i dotterbolaget Just Search med 
cirka 8,5 MSEK. Dessutom tecknades ett avtal med en ny leverantör avse-
ende belåning av kundfordringarna i den helägda svenska verksamheten, 
vilket har gett ett utökat låneutrymme.

I början av 2011 har förnyade och utvidgade kreditfaciliteter förhandlats 
fram med våra banker, vilket bidrar till att säkra koncernens finansiering.

Försäljningen av MediaAnalys under 2010 för cirka 30 MSEK medförde 
en väsentligt förbättrad finansiell situation. 

Styrelsen gör bedömningen att de genomförda aktiviteterna har stärkt 
den finansiella ställningen och tillsammans med det förväntade positiva 
operativa kassaflödet under 2011 täcker det aktuella kapitalbehovet under 
de närmast kommande tolv månaderna.

Förvaltning av eget kapital
Eget kapital definieras som det redovisade egna kapitalet i balansräkningen 
och uppgår i koncernen till 191,0 (213,4) MSEK.

Koncernen har mot kreditgivarna Erik Penser Bankaktiebolag och Danske 
Bank A/S utfäst att bolaget uppfyller vissa sedvanliga villkor, inklusive nyck-
eltal relaterade till skuldsättningen. Bolaget har förbundit sig att inte uppta 
nya lån utan kreditgivarnas godkännande. 

Getupdated befinner sig i en marknad som präglas av tillväxt och snabb 
förändring. Styrelsen för Getupdated har ambitionen att Getupdated ska 
växa och utvecklas till en stor aktör i denna dynamiska miljö. De finansiella 
resurserna ska i första hand utnyttjas för att fortsätta utveckla företaget.

NOT 5 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att 
styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och upp-
skattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovis-
ningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäk-
ter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av 
uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen en-
dast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

De uppskattningar och antaganden som innebär betydande risk för vä-
sentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår avser framförallt intäktsredovisning, värde-
ring av goodwill och värdering av osäkra kundfordringar.

NOT 6 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Av moderbolagets totala intäkter för försäljning avser 33,6 procent (94,7) 
andra företag inom koncernen. Av moderbolagets totala rörelsekostnader 
avser 1,3 procent (0,8) andra företag inom koncernen.

NOT 7 RAPPORTERING PER SEGMENT

Segmentrapportering upprättas i enlighet med IFRS 8. Från och med 2009 
följs verksamheten upp på geografiska områden, istället för produktområ-
den. Därför omfattar denna rapportering segmenten Sverige, Storbritan-
nien och Övriga länder. Dessutom har nedskrivningar av goodwill och 
kundfordringar hänförts till respektive segment istället för koncerngemen-
samt. 

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hän-
förbara poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt 
sätt. Ej fördelade poster består av eventuella ränte- och utdelningsintäkter, 
vinster vid avyttring av finansiella placeringar och räntekostnader samt för-
luster vid avyttring av finansiella placeringar. Tillgångar och skulder som 
inte fördelas på segment är eventuella uppskjutna skattefordringar och 
uppskjutna skatteskulder, finansiella placeringar samt finansiella fordringar 
och skulder. I segmentens investeringar i materiella och immateriella an-
läggningstillgångar ingår samtliga investeringar. För tillämpningen av seg-
mentens redovisningsprinciper, se not 2.

Koncernen består av följande segment:

Sverige
Segmentet består dels av den helägda svenska verksamheten, i bolagen 
Getupdated Sverige AB och the interactive circuit in Stockholm AB. Fram 
till 30 juni 2010 ingick också det avyttrade dotterbolaget MediaAnalys Tri-
sodium AB (ägarandel 51%). Segmentet svarade för 61 (66) procent av om-
sättningen under 2010.

Storbritannien
Segmentet består av verksamheten i det helägda dotterbolaget Just Search 
Ltd. Segmentet svarade för 25 (26) procent av omsättningen under 2010.

Övriga länder
Övriga länder avser verksamheterna i Frankrike, Irland och Italien, samt den 
nedlagda verksamheten i USA. Övriga länder svarade för 14 (8) procent av 
omsättningen under 2010.
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NOT 7 RAPPORTERING PER SEGMENT, forts

Sverige UK Övriga länder
Övrigt och kon-

cernposter¹ Totalt

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Extern nettoomsättning 130 628 160 115 55 146 63 697 29 769 18 579 0 0 215 543 242 391

Interna intäkter 28 404 17 841 234 0 1 097 478 –29 735 –18 319 0 0

Nettoomsättning 159 032 177 956 55 380 63 697 30 866 19 057 –29 735 –18 319 215 543 242 391

Rörelseresultat –2 139 –1 755 11 978 14 320 –3 806 –2 545 –6 968 –35 805 –935 –25 785

Finansiella intäkter 1 217 526

Finansiella kostnader –5 514 –5 597

Resultat efter finansiella poster –5 232 –30 856

Skatt –3 713 –2 813

Resultat från kvarvarande verksamhet –8 945 –33 669

Resultat från avyttrad verksamhet – –

Årets resultat –8 945 –33 669

Tillgångar 176 690 202 846 162 162 182 356 10 021 6 657 9 077 7 646 357 950 399 505

Skulder 39 728 48 748 34 202 38 526 13 308 7 234 79 697 91 574 166 935 186 082

Investeringar, inklusive goodwill 1 085 1 139 4 038 1 951 1 421 0 243 191 6 787 3 281

Av- och nedskrivningar, inklusive goodwill 1 358 1 537 1 647 596 162 0 942 873 4 109 3 006

Medelantal anställda 120 197 61 58 14 3 8 15 203 273

¹ Under denna rubrik ingår eliminering av försäljning inom koncernen samt koncernens gemensamma kostnader.

NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Bland övriga intäkter redovisas intäkter som kommer från aktiviteter utanför den normala verksamheten. Här kan 
ingå dels intäkter av återkommande karaktär som hyresintäkter, dels intäkter av mer tillfällig karaktär som vinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar och valutakursvinster hänförliga till rörelsen.

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Vinst vid försäljning av dotterbolag 12 663 – 14 493 –

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 106 1 503 – –

Kursvinster 1 048 1 562 9 47

Hyresintäkter 1 703 311 1 703 311

Försäkringsersättning 840 – 200 –

Övriga poster 544 707 412 183

Summa 16 904 4 083 16 817 541

NOT 9 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Bland övriga rörelsekostnader redovisas kostnader som kommer från aktiviteter utanför den normala verksamheten. 
Här ingår kostnader av mer tillfällig karaktär som förluster vid försäljning av anläggningstillgångar, exceptionella 
kundförluster, omstruktureringskostnader, valutakursförluster hänförliga till rörelsen etc.

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Omstruktureringskostnader (personal, hyra) –10 229 –10 961 –6 957 –6 913

Kostnad avseende avveckling av dotterbolag i USA 576 –1 930 – –

Nedskrivningar, kundfordringar till dotterföretag – – – –750

Realisationsförluster –108 –430 –83 –212

Exceptionella kundförluster –725 –9 075 – –

Avsättning för pensionskostnader –621 – –621 –

Kostnader avseende tvister –1 003 – –794 –

Valutakursförluster –1 675 –1 627 –9 –

Övriga poster –1 007 –137 –453 –143

Summa –14 792 –24 160 –8 917 –8 018
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NOT 10 ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER OCH REVISIONSFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Ernst & Young AB

Revisionsarvoden 704 1 232 240 582

Arvoden för skattekonsultationer 114 67 76 67

Andra arvoden 111 73 85 73

Övriga revisionsbyråer

Revisionsarvoden – – – –

Andra arvoden – 20 – –

Summa 929 1 392 401 722

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets-
uppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Andra uppdrag avser främst revisionsnära konsultationer i samband med förvärv.

NOT 11 OPERATIONELL LEASING

Framtida betalningsåtaganden för ej uppsägningsbara operationella leasingkon-
trakt (inklusive hyresavtal) fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Inom 1 år 8 880 10 742 8 493 9 482

Mellan 2–5 år 8 083 23 959 7 971 23 509

Senare än 5 år 0 0 0 0

Summa 16 963 34 701 16 464 32 991

Leasingobjekten utgörs utöver hyreslokaler i huvudsak av leasing av 
IT-utrustning, kontorsutrustning samt bilar.

 2010 2009 2010 2009

Årets kostnad avseende operationell leasing av tillgångar uppgår till: 14 056 14 239 8 567 8 387

Varav lokalhyra 10 568 10 063 7 841 6 748

Finansiella leasingavtal redovisas endast i det engelska bolaget Just Search Ltd.

NOT 12 PERSONAL

2010 2009

Medelantalet anställda Totalt Varav kvinnor Totalt Varav kvinnor 

Sverige 139 44 213 62

Norge – – – –

Storbritannien 60 18 58 16

Other Europe 3 1 – –

USA – – 3 2

Summa 203 63 273 80

Per den 31 december 2010 fanns 157 (225) årsanställda i koncernen. 
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Moderbolaget

Sjukfrånvaro 2010 2009

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 1,28% 0,98%

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0,00% 0,00%

Sjukfrånvaron fördelad efter kön: 

Män 0,33% 0,11%

Kvinnor 1,34% 1,62%

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: 

29 år eller yngre 1,74% 1,89%

30-49 år 1,40% 0,64%

50 år eller äldre 2,15% 0,00%

2010 2009

Könsfördelning bland styrelseledamöter och övriga  
ledande befattningshavare

Antal på  
balansdagen Varav kvinnor

Antal på  
balansdagen Varav kvinnor

Styrelseledamöter 2 – 3 –

VD och övriga ledande befattningshavare 2 – 2 –

Summa* 4 – 5 –

* Bolagets verkställande direktör är även ledamot i styrelsen

Koncernen Moderbolaget

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2010 2009 2010 2009

Löner och andra ersättningar 73 813 94 452 4 133 8 968

Sociala kostnader 19 556 25 471 1 422 3 122

Pensionskostnader 3 488 3 994 934 1 626

Övriga personalkostnader 1 096 3 759 103 257

Summa 97 953 127 676 6 592 13 973

Samtliga pensionsutfästelser är avgiftsbestämda och premier betalas till försäkringsbolag.
¹ Av koncernens pensionskostnader avser  - (661) gruppen styrelse och VD.

Löner och andra ersättningar fördelade per land samt mellan styrelse/VD och övriga anställda

2010 2009

 

Styrelse och VD 
(varav tantiem 

och dylikt)¹
Övriga  

anställda Totalt

Styrelse och VD 
(varav tantiem 

och dylikt)¹
Övriga  

anställda Totalt

Moderbolaget

Sverige 219 3 914 4 133 2 258 6 710 8 968

Koncernföretag

Sverige 573 48 942 49 515 2 689 61 716 64 405

Storbritannien² 1 733 16 629 18 362 2 326 17 901 20 226

Italien² 38 114 153 – – –

Irland² 611 868 1 479 – – –

USA² – – – 172 638 810

Frankrike² 0 172 172 0 42 42

Summa 3 174 70 639 73 813 7 445 87 007 94 452

¹ Med tantiem avses rörlig ersättning, det vill säga rörlig mållön och bonus.

² Löner och ersättningar betalda i utländsk valuta har omräknats till SEK enligt genomsnittlig valutakurs för året.
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Ersättningar till ledande befattningshavare i koncernen under 2010

SEK
Styrelsearvode/

Grundlön
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions-

kostnad
Finansiella 
instrument Summa

Styrelsens ordförande 0 – – – – 0

Övriga styrelseledamöter 219 – – – – 219

Verkställande direktören 1 669 – – – – 1 669

Andra ledande befattningshavare ¹ 1 645 – 59 380 – 2 084

Summa 3 533 – 59 380 – 3 972

¹ Innefattar även tidigare ledande befattningshavare.

Ersättningar till ledande befattningshavare i koncernen under 2009

SEK
Styrelsearvode/

Grundlön
Rörlig  

ersättning
Övriga  

förmåner
Pensions-

kostnad
Finansiella 
instrument Summa

Styrelsens ordförande 143 – – – – 143

Övriga styrelseledamöter 269 – – – – 269

Verkställande direktören¹ 1 980 – 81 578 – 2 640

Andra ledande befattningshavare ² 2 250 – 111 635 – 2 996

Summa 4 642 – 192 1 214 – 6 048

¹ Innefattar även tidigare VD, Dan Sehlberg och Oscar Werner samt Paul Yates under halva december 2009.

² Innefattar även tidigare ledande befattningshavare.

Pensioner
Den nuvarande koncernledningen har ej några pensionsförmåner.

Uppsägning och avgångsvederlag
Verkställande direktören och ledningsgruppen har en uppsägningstid om sex månader från bolagets sida och sex månader från den anställde. 
Verkställande direktören har vid uppsägning från bolaget sida dessutom rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.

NOT 13 FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Resultat från andelar i dotterföretag

Nedskrivningar av aktier/fordringar – – –4 072 –15 846

Utdelningar – – 510 1 020

Summa resultat från andelar i dotterföretag 0 0 –3 562 –14 826

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter 20 53 0 0

Kursdifferenser 1 197 473 1 785 –

Summa finansiella intäkter 1 217 526 1 785 0

Räntekostnader och liknande resultatposter

Externa räntekostnader –5 514 –5 597 –1 907 –3 843

Räntekostnader till koncernföretag – – –1 336 –738

Kursdifferenser – – – –819

Andra finansiella kostnader – – – –

Summa finansiella kostnader –5 514 –5 597 –3 243 –5 400

Finansnetto –4 297 –5 071 –5 020 –20 226

Noter 32



NOT 14 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen Moderbolaget

Redovisat i resultaträkningen 2010 2009 2010 2009

Aktuell skattekostnad 7 266 –2 932 –935 –

Uppskjuten skattekostnad –10 979 119 – –

Skattekostnad –3 713 –2 813 –935 –

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

Koncernen Moderbolaget

 2010 % 2009 % 2010 % 2009 %

Resultat före skatt –5 232 –30 856 – –8 109 –55 982 –

Skatt enligt gällande skattesats 1 376 –26,3% 8 115 –26,3% 2 133 –26,3% 14 723 –26,3%

Skatteeffekter av:

Ej avdragsgilla resultat från andelar i dotterföretag – – – – –937 11,6% –3 918 7,0%

Övriga ej avdragsgilla kostnader –68 1,3% –376 1,2% –14 0,2% –44 0,1%

Ej skattepliktiga intäkter 2 751 –52,6% 0 0,0% 3 812 –47,0% 0 0,0%

Minskning/Ökning av avdragsgilla temporära skillnader,  
utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt 294 –5,6% 1 885 –6,1% 102 –1,3% 2 274 –4,1%

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag – – 894 –2,7% – – – –

Skillnad i utländska skattesatser –366 7,0% –175 0,6% – – – –

Underskottsavdrag utan motsvarande aktivering  
av uppskjuten skatt –7 700 147,2% –13 156 42,6% –6 031 74,4% –13 035 23,3%

Total redovisad skatt –3 713 71,0% –2 813 9,1% –935 11,5% 0 0,0%

Underskottsavdrag

Outnyttjade underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej redovisats beräknas uppgå den 31 december 2010 i koncernen till 195 (168) MSEK. 
Det skattemässiga värdet av underskottsavdragen beräknas uppgå till 51 (44) MSEK i koncernen. Dessa underskottsavdrag är ej begränsade i tiden.

NOT 15 RESULTAT PER AKTIE

Förändring i antal aktier

 2010 2009

Utestående antal aktier vid periodens början 64 364 410 28 009 217

Nyemission – 36 355 193

Utestående antal aktier vid periodens slut 64 364 410 64 364 410

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie baseras på årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare:

 2010 2009

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare –10 468 –33 999

Medelantal utestående aktier 64 364 000 48 324 040

Resultat per aktie, SEK –0,16 –0,70

Resultat per aktie efter utspädning

Resultat per aktie efter utspädning baseras på årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare:

 2010 2009

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare –10 468 –33 999

Medelantal utestående aktier efter utspädning och med fullt utnyttjande av optioner 64 364 000 48 324 040

Resultat per aktie, SEK –0,16 –0,70
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NOT 16 PROGRAMVAROR OCH DOMÄNNAMN

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 3 532 6 450 1 076 1 056

Investeringar 4 918 693 243 20

Omklassificering 279 –3 599 394 –

Poster avseende förvärvade samt avyttrade företag – – – –

Årets omräkningsdifferens –374 –12 – –

Utgående anskaffningsvärde 8 355 3 532 1 713 1 076

Ingående ackumulerade avskrivningar –1 142 –3 000 –199 –84

Årets avskrivningar –1 166 –391 –290 –115

Omklassificering –26 2 243 –26 –

Poster avseende förvärvade samt avyttrade företag – – – –

Årets omräkningsdifferens 62 6 – –

Utgående ackumulerade avskrivningar –2 272 –1 142 –515 –199

Netto bokfört värde 6 083 2 390 1 198 877

NOT 17 BALANSERADE UTGIFTER FÖR EGEN RÄKNING

Koncernen

 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 4 613 –

Investeringar 769 1 030

Omklassificering – 3 599

Årets omräkningsdifferens –35 –16

Utgående anskaffningsvärde 5 347 4 613

Ingående ackumulerade avskrivningar –3 021 –

Årets avskrivningar –1 402 –778

Omklassificering – –2 243

Årets omräkningsdifferens 21 –

Utgående ackumulerade avskrivningar –4 401 –3 021

Netto bokfört värde 946 1 592

NOT 18 GOODwILL

Koncernen

 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 352 979 347 764

Investeringar – 161

Poster avseende avyttrade företag –13 047 2 270

Omklassificering – –

Årets omräkningsdifferens –10 974 2 784

Utgående anskaffningsvärde 328 958 352 979

Ingående ackumulerade nedskrivningar –62 156 –62 156

Årets av- och nedskrivningar – –

Omklassificering – –

Poster avseende avyttrade företag – –

Årets omräkningsdifferens – –

Utgående ackumulerade nedskrivningar –62 156 –62 156

Netto bokfört värde 266 802 290 823

Prövning av värdet på goodwill sker löpande i enlighet med redovisnings-
principer som beskrivs i not 2. Goodwill fördelas på koncernens kassagene-
rerande enheter identifierade per segment.

Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet fastställs baserat 
på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskat-
tade framtida diskonterade kassaflöden för fem år baserade på finansiella 
budgetar för 2010. Kassaflöden bortom budgetperioden extrapoleras med 
hjälp av bedömd tillväxttakt. Diskonteringsräntorna återspeglar specifika 
risker som gäller för de olika geografiska segmenten. Vid prövning av de re-
dovisade värdena har diskonteringsräntan satts till 17,3 (17,3) procent före 
skatt, vilket motsvarar 13,5 (13,5) procent efter skatt. En förändring med 1 
procent i diskonteringsräntan påverkar det beräknade värdet med cirka 38 
(50) MSEK. Nettoomsättningen har i prognosperioden antagits att öka med 
7-15 (13-15) procent och rörelsemarginalen har antagits ligga i intervallet 
8-24 (10-23)procent. 2008 års nedskrivning av goodwill om 76 MSEK gjor-
des efter den ordinarie prövningen av antagandena och var främst relaterad 
till den helägda svenska verksamheten, där merparten var ett resultat av en 
mer konservativ bedömning av framtida kassaflöden.
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NOT 19 INVENTARIER

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 10 886 10 183 4 519 4 348

Investeringar 1 101 1 397 – 171

Poster avseende förvärvade samt avyttrade företag –230 – – –

Omklassificering –472 6 –58 –

Försäljning/utrangering –143 –730 –394 –

Årets omräkningsdifferens –305 31 – –

Utgående anskaffningsvärde 10 838 10 886 4 067 4 519

Ingående ackumulerade avskrivningar –6 345 –4 653 –2 466 –1 709

Årets avskrivningar –1 541 –1 838 –652 –757

Poster avseende förvärvade samt avyttrade företag 179 – – –

Omklassificering 182 –6 26 –

Försäljning/utrangering 48 153 19 –

Årets omräkningsdifferens 131 –1 –

Utgående ackumulerade avskrivningar –7 347 –6 345 –3 073 –2 466

Netto bokfört värde 3 491 4 541 994 2 053

NOT 20 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget

 2010 2009

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 485 219 489 184

Tilläggsköpeskillingar – 161

Förvärv/Uppstart av verksamhet 92 –

Kapitaltillskott 4 000 5 000

Avyttringar –13 154 –9 126

Summa 476 157 485 219

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –117 000 –112 000

Årets nedskrivningar –4 000 –5 000

Återförda nedskrivningar, avyttrade bolag 0 0

Summa –121 000 –117 000

Redovisat värde vid årets slut 355 157 368 219

Noter 35



NOT 20 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG, forts

Moderbolaget

Ägda av moderbolaget Org nr Säte
Antal 
aktier

Kapital-
andel, %

Eget 
kapital

Årets 
resultat 2010 2009

Cross Communication Holding AB 556636-6893 Stockholm, Sverige 1 000 100 116 – 77 209 77 209

Getupdated Sverige AB 556675-1219 Stockholm, Sverige 1 000 100 543 –7 204 125 743 125 743

Ryce Holding AB 556657-5022 Stockholm, Sverige 1 028 376 100 2 617 361 487 487

Getupdated Personal AB 556719-2280 Stockholm, Sverige 1 000 100 92 – 0 0

Optiwords AB 556720-7591 Stockholm, Sverige 100 000 100 195 25 5 146 5 146

Just Search Holdings Ltd 6150034 London, Storbritannien 1 000 100 –3 006 – 0 0

Just Search Ltd 4979497 Cheshire, Storbritannien 1 000 100 12 987 6 720 146 480 146 480

Justsearch Ireland Limited 482800 Dublin, Irland 100 100 –2 082 –2 214 0 –

Just Search Italia S.R.L 1290599 Rom Italien 10 000 100 –63 –162 92 –

MediaAnalys Trisodium AB 556705-8424 Kalmar, Sverige 510 51 – – – 13 154

Summa 355 157 368 219

Ägda inom koncernen  
(indirekta aktieinnehav) Org nr Säte

Antal 
aktier

Kapital-
andel, %

The interactive circuit in Stockholm AB 556623-1329 Stockholm, Sverige 1 000 100

Cross Communication Improve AB 556636-6919 Stockholm, Sverige 1 000 100

S.A.R.L Just Search
489 198 291 - APE 
Code 741 G Versailles, France 75 100

NOT 21 KUNDFORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Kundfordringar 54 327 86 175 3 353 70

Reserv för osäkra fordringar –2 458 –10 412 –111 –

Summa 51 869 75 763 3 242 70

Rörelser avseende reserv för osäkra kundfordringar 2010 2009 2010 2009

Ingående balans –10 412 –9 962 – –

Bokförda kundförluster –4 215 –10 397 –111 –

Årets återföringar av outnyttjade belopp/Konstaterade kundförluster 12 169 9 947 – –

Utgående balans –2 458 –10 412 –111 –

Åldersanalys: 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Ej förfallna kundfordringar 42 888 58 380 3 015 27

Förfallna 1-30 dagar 5 772 8 729 163 20

Förfallna 31-90 dagar 1 363 3 230 8 11

Förfallna >90 dagar 1 845 5 424 56 12

Summa 51 869 75 763 3 242 70

NOT 22 ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Fordringar avseende avyttrade bolag 9 400 2 000 9 400 2 000

Mervärdeskattefordran 385 1 092 283 889

Övriga fordringar 285 350 83 141

Summa 10 070 3 442 9 766 3 030
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NOT 23 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Förutbetalda hyreskostnader 290 2 743 184 1 856

Förutbetalda licenskostnader 909 1 161 909 1 161

Pågående konsultuppdrag 67 95 – –

Upplupna intäkter 5 866 5 266 – –

Förutbetald leasing 62 151 62 109

Övriga upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 3 767 3 562 1 667 1 420

Summa 10 961 12 978 2 822 4 546

NOT 24 UPPSKJUTEN SKATT

Följande uppskjutna skatteskulder samt fordringar och förändringar däri har skett under året:

 
Skattemässiga 

underskott
Obeskattade 

reserver
Övriga tempo-
rära skillnader Summa

Ingående balans 2009-01-01 0 –877 –304 –1 181

Redovisat mot eget kapital under året 0 0 0 0

Redovisat mot resultaträkning under året 0 877 –6 871

Utgående balans 2009-12-31 0 0 –310 –310

Redovisat mot eget kapital under året 0 0 0 0

Redovisat mot resultaträkning under året 0 0 9 9

Utgående balans 2010-12-31 0 0 –301 –301

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

 2010-12-31 2009-12-31

Uppskjutna skattefordringar 0 –

Uppskjutna skatteskulder –301 –310

Netto –301 –310

NOT 25 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Per 31 december 2010 uppgick den räntebärande bruttolåneskulden, till 66 562 (61 809) KSEK. 
Följande tabeller visar den finansiella skuldens fördelning. Angående ränterisker, se not 4. 

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Amorteringar inom ett år 36 610 22 605 15 334 17 750

Checkräknings- och factoringkredit 16 741 9 936 – –

Lån med kortare löptid än ett år – – – –

Summa kortfristiga skulder till kreditinstitut 53 351 32 541 15 334 17 750

Långfristiga skulder till kreditinstitut

Andra långfristiga lån med löptid >1 år <5 år 13 211 29 268 – 12 500

Andra långfristiga lån med löptid >5 år – – – –

Summa långfristiga skulder till kreditinstitut 13 211 29 268 – 12 500

Summa skulder till kreditinstitut 66 562 61 809 15 334 30 250

¹ Verkligt värde för kortfristiga lån bedöms vara lika med bokfört värde.  
De kortfristiga lånens ränta bedöms överensstämma med marknadsränta då de har en kort bindningstid.
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NOT 25 SKULDER TILL KREDITINSTITUT, forts

Räntebärande bruttolåneskuld per valuta
Bolagets räntebärande bruttolåneskuld har  
följande valutafördelning:

Koncernen Moderbolaget

Valuta 2010 2009 2010 2009

SEK 37 338 57 215 15 334 30 250

GBP 29 224 4 594 – –

Summa 66 562 61 809 15 334 30 250

Koncernens förfalloprofil och räntesatser på utestående lån 2010

Lån Inom ett år 2–5 år Totalt Verkligt värde Räntesats

Förvärvskredit 9 471 – 9 471 9 471 5,09

Förvärvskredit 125 – 125 125 4,59

Rörelsekredit 7 000 13 000 20 000 20 000 9,10

Checkräknings- och factoringkredit 16 741 – 16 741 16 741

Övriga lån 20 014 211 20 225 20 225

Summa 53 351 13 211 66 562 66 562

Koncernens förfalloprofil och räntesatser på utestående lån 2009

Lån Inom ett år 2–5 år Totalt Verkligt värde Räntesats

Förvärvskredit 17 500 7 500 25 000 25 000 3,62

Förvärvskredit 250 250 250 2,62

Rörelsekredit – 21 504 21 504 21 504 6,40

Checkräknings- och factoringkredit 9 936 – 9 936 9 936

Övriga lån 4 855 264 5 119 5 119

Summa 32 541 29 268 61 809 61 809

NOT 26 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FINANSIELLA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Kortfristiga skulder avseende förvärvade bolag – 6 676 – 6 676

Skulder till närstående, Crystone AB 1 600 – 1 600 –

Skulder till närstående, Vattenormen AB 3 850 3 000 3 850 3 000

Summa 5 450 9 676 5 450 9 676

NOT 27 ÖVRIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Mervärdesskatt 6 526 10 452 163 –

Personalens källskatter 3 367 4 316 98 302

Arbetsgivaravgifter 1 115 1 466 98 254

Skulder till personal 137 – – –

Anstånd sociala avgifter och skatter 7 362 7 362 1 927 1 927

Övriga skulder 1 405 1 877 8 67

Summa 19 912 25 473 2 294 2 550
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NOT 28 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Upplupen semesterlöneskuld 4 282 6 449 242 712

Avsättning för pensionskostnader 621 – 621 –

Upplupna sociala avgifter 1 285 3 318 75 824

Upplupna löner 333 2 742 17 190

Upplupna kostnader, mediaförsäljning 4 556 5 049 – –

Avsättning omstruktureringsreserv 3 315 4 031 3 315 3 703

Upplupna räntekostnader 1 886 1 296 1 886 1 296

Förutbetalda intäkter 30 449 38 854 1 531 –

Övriga upplupna kostnader 1 173 2 975 576 719

Summa 47 900 64 714 8 263 7 444

NOT 29 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Företagsinteckningar 13 000 16 500 5 000 5 000

Aktier i dotterbolag – – 349 432 362 586

Nettotillgångar i dotterbolag 284 933 327 799 – –

Belånade kundfordringar 46 378 20 375 – –

Summa 344 311 364 674 354 432 367 586

NOT 30 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET Koncernen Moderbolaget

 2010 2009 2010 2009

Av- och nedskrivningar av tillgångar 13 887 13 177 5 014 17 457

Realisationsvinster/-förluster –12 680 –363 –14 493 62

Övriga ej likviditetspåverkande resultatposter –1 465 4 302 –2 173 3 790

Summa –258 17 116 –11 652 21 309

NOT 32 VALUTAKURSER Genomsnittskurs Balansdagskurs

 2010 2009 2010 2009

EUR 9,54 10,62 8,98 10,35

GBP 11,13 11,93 10,55 11,49

Om koncernens viktigaste utländska valuta,GBP, skulle ändras med en procentenhet skulle omsättningen 2010 påverkas med cirka 500 (600) KSEK
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NOT 31 FÖRVÄRV AV DOTTERBOLAG

I november 2007 förvärvade Getupdated dotterbolaget Just Search Limited. I samband med förvärvet skuldfördes en tilläggsköpeskilling. Under 2010 
betalade Getupdated 5 274 KSEK som slutlig amortering av kvarvarande tilläggsköpeskilling och den skuld som redovisades i bolagets balansräkning.

Köpeskilling 2010

Tilläggsköpeskilling, kontant betalt 5 274

Tilläggsköpeskilling, tidigare skuldförd –5 274

Total köpeskilling –

Verkligt värde förvärvade nettotillgångar –

Goodwill –

Investeringsverksamheten 2010

Kontant reglerad köpeskilling –5 274

Påverkan på koncernens likvida medel från förvärv –5 274



Styrelsen och verkställande direktören har godkänt denna årsredovisning 
den 31 mars 2010 för publicering och den kommer att föreläggas årsstäm-
man den 12 maj 2011 för fastställande.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att:
• årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 

samt RFR 2
• årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning och 

resultat samt
• förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 

företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 31 mars 2010

Åke Eriksson
Styrelsens ordförande

Paul Yates
Styrelseledamot och verkställande direktör

Paul Cheetham

Anders waltner

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 april 2011  
och den avviker från standardutformningen

Ernst & Young AB

Björn Grundvall
Auktoriserad revisor

Alexander Hagberg
Auktoriserad revisor

NOT 34 GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING

Styrelsen och verkställande direktören intygar vidare att:
• koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella 

redovisningsstandarder (IFRS) som avses i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning 
av internationella redovisningsstandarder

• koncernredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens ställning 
och resultat samt

• förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande översikt över 
utvecklingen av koncernens verksamhet, resultat och ställning samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som 
ingår i koncernen står inför.
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En extra bolagsstämma den 16 mars 2011 beslutade om nyemission av 
aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 15,4 MSEK före emis-
sionskostnader. Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teck-
ningsförbindelser från bolagets större aktieägare, däribland från bolagets 
styrelseordförande Åke Eriksson (privat och genom bolag) och från verkstäl-
lande direktör Paul Yates (privat och genom bolag) samt genom en kom-
pletterande teckningsgaranti.

NOT 33 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

En majoritet av aktieägarna står bakom förslaget till beslut om företräde-
semission.

Getupdated har erhållit ett så kallat brygglån av Erik Penser Bankaktiebo-
lag om 10 MSEK. Bryggkrediten ska återbetalas i sin helhet i samband med 
nyemissionens slutförande.

Investeringen av 25 procent av aktierna i videoinnehållsbolaget Wooshii 
slutfördes.



Revisionsberättelse 41

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Getupdated Internet Marketing AB (publ)
Org. nr. 556264 - 3022

Stockholm den 15 april 2011

Ernst & Young AB

 Björn Grundvall Alexander Hagberg
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning i Getupdated Internet marketing AB (publ) för räken-
skapsåret 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstan-
darder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt an-
svar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen 
och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sve-
rige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av un-
derlagen för belopp och annan information i räkenskapshand-
lingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinci-
perna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat års-
redovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision 
ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

I balansräkningen för koncernen per 2010-12-31 redovisas im-
materiella tillgångar, i huvudsak hänförbart till goodwill, med ett 
belopp om 274 Mkr och i moderbolagets balansräkning redovisas 
andelar i koncernföretag med 355 Mkr. Styrelsen har prövat om 
nedskrivningsbehov föreligger genom att beräkna ett nyttjandevärde 

i enlighet med IAS 36 och har bekräftat att något nedskrivnings-
behov inte föreligger. En sådan bedömning baseras till stora delar 
på ett antal antaganden om framtiden såsom framtida tillväxt, 
lönsamhet och kassaflöden, vilka inte är möjliga att verifiera i en 
revision då de berör framtidsinriktad information. Detta innebär 
att bolagets prognoser om framtida kassaflöden är svårbedömbara 
och om positiva kassaflöden inte skulle infrias kan detta förhållande 
komma att väsentligen påverka värdet av redovisad goodwill och 
redovisat värde på andelar i koncernföretag negativt.

Årsredovisningen har, med undantag för den osäkerhet som fö-
religger beträffande redovisat värde på aktier i dotterbolag och som 
beskrivs ovan, upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlig-
het med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen 
har, med undantag för den osäkerhet som föreligger beträffande 
värdet på redovisad goodwill  som beskrivs ovan, upprättats i enlig-
het med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 
antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisning-
ens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget samt för koncernen, behand-
lar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direk-
tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksam-
het på att likviditeten har varit ansträngd. För att stärka den finan-
siella ställningen har ett antal åtgärder vidtagits vilka framgår av 
årsredovisningen. Styrelsen har också upprättat prognoser om fram-
tida kassaflöden som grund för bedömning av koncernens förmåga 
att finansiera sin framtida verksamhet. Det ligger i sakens natur att 
prognoser om framtida kassaflöden innehåller ett mått av osäker-
het varför det inte kan uteslutas att ytterligare kapitalbehov kan 
komma att uppstå.
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